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روحاني بايد اعالم کند مالقاتي 
با ترامپ اتفاق نمی افتد

صفحه 2

با نگاه به شرق مي توانيم
 اقتصاد خود را نجات دهيم 

صفحه 2

طرح استعفای وزير صنعت در 
راستای تضعيف دولت است

صفحه 2

ترامپ قبل از اينکه از گفتگو 
سخن بگويد بايد به عقب برگردد

صفحه 2

به حقوق هم احترام
 می گذاریم؟

روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در 
مسیر حرکت برخی هیأت های عزاداری 
در بلوار شهدای عبادی بنر بزرگی کنار 
دیوار دادگستری توجه همه را به خود 
جلب کرده بود! به وفور از  هیأت ها، 
عزادارانی بودند که جدا می شدند و تند تند 
عکس و فیلم می گرفتند و بر می گشتند. 
برایم جالب و  در عین حال سؤال بود که 
روی بنر چه متن یا تصویریست که اینقدر 
آنهم روزهای  برای شهروندان عزادار، 
کرده  توجه  جلب  عاشورا،  و  تاسوعا 
است؟! من هم از جمعیت عزادار، جدا 
شدم و پای بنر ایستادم...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4173
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۵۰ درصد مدارس بیرجند 2نوبته است
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بازار کار برای 7۵ درصد فارغ التحصيالن فنی و حرفه ای/6
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آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع(
وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع( 

برگزاری کالس های تقویتی ابتدایی، دبیرستان 
)دوره اول و دوم(

کالس های کنکور - مشاوره تحصیلی

میدان ابوذر، خیابان شهید اسدزاده 3
09157571866 -32232943    

 ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین

شـادروان یـداهلل خـادمی 
شرکت نمودند ، به اطالع می رساند: 

مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحوم
روز پنجشنبه 97/7/۵ از ساعت ۱6 الی ۱7  

 در محـل هيئـت محتـرم ابوالفضلـی )مصلی( برگزار می گردد
تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود..

خانواده های خادمی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس علیرضا مقری فریز
انتصاب شایسته شما را به عنوان

 سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان خراسان جنوبی 
 خدمت جناب عالی تبریک عرض نموده ، از درگاه ایزد منان توفیقات روز افزون تان را مسئلت داریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی تولید روستایی مالک اشتر

جناب آقای مهندس شهرکی 
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت خواهر گرامی تان 
را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده،

 از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان گرامی صبر و شکیبایی آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

اداره کل انتقال خون خراسان جنوبی در نظر دارد: دو نفر کارشناس در رشته های 
پرستاری و علوم آزمايشگاهی )ترجيحا مرد( در قالب طرح نيروی انسانی جذب نمايد. 

متقاضيان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره 324233۰۱ 
)واحد کارگزينی( تماس حاصل نمايند.

فراخـوان جـذب نیـروی طرحـی

اداره کـل انتقـال خـون خراسـان جنوبـی

آمادگی خود را جهت خدمات حقوقی طبق اساسنامه درسطح کشور
اعالم می دارد.

تلفـن جهـت هماهنــگی و انجام خدمــات
 09156371215 حسین خراشادی زاده

موسسه حقوقی بین المللی بارمان دادگرهامون......

شرکت گاز استان خراسان جنوبي در نظر دارد: انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیراني خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید : 
نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار: شرکت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص( - بیرجند - بلوار پیامبر اعظم )ص( - سایت اداري- ابتداي خیابان شهداي نیروي انتظامي- شرکت گاز 

استان خراسان جنوبي- طبقه اول - اتاق 121- دفتر امور قراردادها  کدپستی : 9719866838  تلفن :  32392000-056 نمابر قراردادها :  056-32400523
موضوع مناقصه : انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیراني شرکت گاز استان خراسان جنوبي )مأموریت هاي درون شهري و برون شهري(

نوع و مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار : تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659 ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمین 
400.000.000 ریال )چهارصد  میلیون( - ارائه هر گونه چك به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمي باشد.

محل تأمين اعتبار پيمان : بودجه اجرایي این پیمان از محل اعتبارات جاري )منابع داخلي( شرکت گاز استان خراسان جنوبي تأمین مي گردد .
شرايط متقاضيان : ارائه تصویر برابر با اصل پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي در رشته حمل و نقل- داشتن ظرفیت خالي ارجاع کار و دارا بودن 

سابقه کاري مشابه - ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذکور در کاربرگ هاي استعالم ارزیابي کیفي پیمانکاران خدماتی
نکته۱ : ارائه اصل و یا کپي برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشایي پیشنهادها الزامي است .

برنامه زماني مناقصه :
مهلت اعالم آمادگي ، دريافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي کيفي پيمانکاران : از 97/07/04 لغایت 97/07/11 

تذکر : هر یك از مناقصه گران بایستی اسناد ارزیابي کیفي پیمانکاران شامل : )دستورالعمل ارزیابی کیفی مناقصه گران )پیمانکاران( و دستورالعمل ارزیابی HSE مناقصه گران  را از سایت شرکت 
گاز خراسان جنوبي به آدرس WWW.NIGC-SKGC.IR )قسمت مناقصه و مزایده - فرم هاي الکترونیك( دانلود نمایند.(

آخرين مهلت عودت اسناد ارزيابي کيفي : پایان وقت اداري مورخ 97/07/25
اعالم نتايج  ارزيابي کيفي: 97/08/01  

آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 97/08/13
زمان و مکان بازگشايي پاکت ها :  ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 97/08/13- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبي

شرکت هاي واجد شرایط مي توانند جهت دریافت اسناد ، همراه با معرفي نامه کتبي با ذکر دقیق موضوع مناقصه و همچنین ارائه تصویر برابر با اصل شده پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت 
معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي در رشته حمل و نقل به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزیابي پیمانکاران خدماتی و همچنین اسناد مناقصه را به طور همزمان دریافت 

نمایند. از مناقصه گراني که حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابي کیفي را کسب نمایند جهت عودت اسناد مناقصه و بازگشایي پاکت ها دعوت به عمل خواهد آمد . 
ضمناً دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . 

این آگهي در سایت هاي www.nigc-skgc.ir - www.shana.ir - http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت مي باشد .

روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبي

آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزیابي کیفي 
 )مناقصه عمومي و  یک مرحله اي شماره 1397.3017(

نوبت اول
شماره مجوز :۱۳۹۷.۳۰۱۷
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با روسیه در مورد رژیم صهیونیستی و محور مقاومت نقطه نظر مشترک نداریم

امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: بنده معتقد هستم که یکی از موفق ترین پرونده های مشترکی 
که میان ایران و روسیه شکل گرفته شده، پرونده سوریه است اما اینکه آیا در همه مسائل سوریه ما دارای رویکرد مشترک 
هستیم باید گفت که حداقل در بحث رژیم صهیونیستی و محور مقاومت نقطه نظر مشترک نخواهیم داشت.

به حقوق هم 
احترام می گذاریم؟  

* هرم پور

ها،  هیأت  از  وفور  به   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

عزادارانی بودند که جدا می شدند و تند تند عکس 
و فیلم می گرفتند و بر می گشتند. برایم جالب و  
یا  متن  چه  بنر  روی  که  بود  سؤال  حال  عین  در 
تصویریست که اینقدر برای شهروندان عزادار، آنهم 
روزهای تاسوعا و عاشورا، جلب توجه کرده است؟! 
من هم از جمعیت عزادار، جدا شدم و پای بنر ایستادم.
تمام قد و با تعجب. متنی به این مضمون روی بنر 
نقش بسته بود: » شهروندان محترم! در راستای حفظ 
حقوق عامه و حمایت از شهروندان قانون مدار، من 
بعد چنانچه اشخاصی به شهروندان محترم توهین 
نمایند در اجرای تبصره ی 10 ماده 14 قانون آیین 
از  بنر عذرخواهی  دادرسی کیفری، ملزم به نصب 
این  که  محلی  در  خصوصی  شاکی  و  شهروندان 
اقدام صورت گرفته خواهند شد. پس بیاییم همه با 
هم به حقوق همشهریان محترم احترام بگذاریم«. 
واقعاً کیف کردم. دوباره از اول تا آخر بنر را خواندم 
و باز هم لذت بردم. سه باره هم خواندم تا طعم تلخ 
همه ی توهین هایی را که در همه ی این سالها در 
کوچه و خیابان چشیده بودم به یکباره فرو بخورم و 
احساس کنم کسی، چیزی، وسیله ای یا ابزاری پیدا 
شده که می تواند پس از آن همه سال، حقم را بگیرد 
و دادم را از بعضی ظلم های توهین آمیز کوچه و 
خیابانی بستاند. حاال که نشسته ام و این جمالت را 
می نویسم تا تشکری  از دادگستری و قوه قضائیه 
کرده باشم و هم به حساب خودم تبلیغی برای این 
چنین کارهای خوبی،  تازه می فهمم چرا این بنر 
و متن روی آن اینقدر به مذاق همه ی ما خوش 
نشسته است و همه احساس کرده ایم کمی بزرگ 
تر شده ایم، کمی به داشته های فرهنگی مان اضافه 
تر شده و کمی متمدن تر، باکالس تر و زیباتر  قرار 
است کنار هم زندگی کنیم!  واقعیت تلخ جامعه ی 
ما این است که همه، منادی حقیم و البته با خنجر 
سلیقه، همین حق را به مسلخ می بریم، همه منادی 
فرهنگیم و البته هیچگاه مؤلفه های ادب و تربیت و 
فرهنگ را در آن لحظات حساسی که عصبانیت در 
کوچه و خیابان بر ما چیره می شود، نه یاد گرفته ایم 
و نه بکار برده ایم، همه خودمان را دلسوز همدیگر 
و جامعه نشان می دهیم اما برای هم، نه فداکاری 
می کنیم و نه به حفظ حرمت هایمان پایبندیم. در 
چنین جامعه ی تشنه ای که عطشناک جرعه ای 
مداری  فرهنگ  و  واقعی  دوستی  نوع  گوارای  آب 
اجتماعیست، همین چند جمله هم به مثابه ی چشمه 
زالل و آب حیاتیست که دل و جان مردم را خوب می 
نوازد و طراوت می بخشد. بله! ما واقعاً نیازمند احترام 
به حقوق همدیگریم، چه در کوچه و خیابان باشد و 
چه در تعامالت رئیس و مرئوسی. چه در ارتباطات 
کارمند و ارباب رجوعی باشد  و چه در رفت و آمدهای 
کارگر و کارفرمایی. چه در فضای واقعی باشد و چه 
در فضای مجازی. نمی دانم بعدها در کدام خیابانهای 
شهر و چندتا از این بنرهای عذرخواهی را خواهم دید؟ 
زیاد یا کم؟ بزرگ یا کوچک؟ کمرنگ یا پررنگ؟ 
اما چقدر خوب که گاهی که خودمان نمی خواهیم 
یا نمی دانیم یا نمی توانیم، قانون چنین محکم می 
تواند از پس آنچه ما ادعایش را داریم ولی به آن عمل 
نمی کنیم برآید، تضمین بگیرد و صیانت کند. راستی! 
جای این بنر شاید با ابعادی بزرگ تر از آن و کلماتی 
درشت تر، در برخی از ادارات ما هم حسابی خالیست.
    )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(  

بسته حمایتی دولت ربطی به
 ترمیم دستمزد کارگران ندارد

به  اشاره  با  کار  عالی  شورای  در  کارگران  نماینده 
اینکه بسته حمایتی دولت ربطی به موضوع ترمیم 
دستمزد کارگران ندارد، گفت: بعد از استیضاح ربیعی 
بشنود.  را  کارگران  صدای  که  نیست  کس  هیچ 
جلسه  برگزاری  برای  کار  وزارت  آیا  اینکه  درباره 
شورای عالی کار دعوت کرده یا خیر، گفت: نماینده 
شورای عالی کار خواستار برگزاری هر چه سریع تر 
نشست ترمیم دستمزد شدند و هنوز منتظر برگزاری 
جلسه هستیم. وی ادامه داد: بسته حمایتی دولتی 
ربطی به کارگران ندارد، بنابراین خواستار برگزاری 
کارگران  خرید  قدرت  کاهش  جبران  برای  جلسه 
هستیم. در حال حاضر مطابق مصوبه شورای عالی 
کار، همچنان منتظر تشکیل کارگروه مزد هستیم.

گوجه ممنوع الخروج شد 

بخشنامه ای  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
اعالم  استانی  “صمت”  سازمان های  تمامی  به 
کرد: صادرات گوجه تا اطالع ثانوی ممنوع است.
در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویرنامه 
مقام  شماره 170779/ 60 مورخ 27/ 06/ 1397 
عالی وزارت درخصوصت ممنوعیت صادرات گوجه 
فرنگی ارسال و به اطالع  می رساند: صادرات گوجه 
اطالع  تا  الذکر  فوق  نامه  ابالغ  تاریخ  از  فرنگی 
مراتب  است  خواهشمند  می باشد.  ممنوع  ثانوی 
یادداشت و به متقاضیان اعالم گردد. در روزهای 
است. شده  برابر   2 حداقل  گوجه  قیمت  اخیر 

بسته جبرانی دولت برای حدود 
۷ میلیون حقوق بگیر

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بسته های حمایتی 
دولت گفت: قرار است به 6 میلیون و 900 هزار حقوق 
بگیر، بسته جبرانی داده شود. نوبخت درباره 2 بسته 
معیشتی حمایت از مردم افزود: این 2 بسته بعد از 
سفر رئیس جمهور بررسی می شود و هر وقت به 
تصویب نهایی برسد، اجرا خواهد شد و یکی از این 
بسته  ها بسته جبرانی برای حقوق بگیران است.  
نوبخت گفت: اگر قرار باشد افزایش حقوقی برای 
کارکنان دولت داشته باشیم حتما در قانون بودجه سال 
آینده است و اطالع رسانی می شود اما قرار شد به 6 
میلیون و 900 هزار حقوق بگیر بسته جبرانی داده شود؛ 
بسته ای که نوبخت توضیح بیشتری درباره آن نداد.

سرمقاله

کشورهايی در خاورميانه از احياي تحريم ها حمايت کردند

ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل گفت: 
سران ایران بذر هرج و مرج، مرگ و نابودی می افکنند. 
آنها به مرزهای همسایگان شان و حق حاکمیت آنها 
احترام نمی گذارند. سران ایران، منابع این کشور را 
هدر می دهند تا خودشان را ثروتمند کرده و اقدام به 
گسترش بالیا در سراسر منطقه و فراسوی آن کنند. کشورهای بسیاری در 
خاورمیانه به شدت از تصمیم من برای خارج کردن آمریکا از توافق هسته ای 
وحشتناک سال 201۵ ایران و احیای تحریم ها علیه این کشور حمایت کردند.

طرح استعفای وزير صنعت در راستای تضعيف دولت است

طرح  جمهور،  رئیس  مجلس  امور  معاون   ، امیری
استعفای وزیر صنعت را در ادامه روند تضعیف دولت و 
در راستای تخریب روحیه مردم و مسئوالن دانست و 
گفت: شریعتمداری کماکان و با توان مضاعف به انجام 
وظیفه خود مشغول است. وی در پاسخ به سوالی درباره 
این که بعضی از استیضاح کنندگان وزیر صنعت اظهار کرده اند، شریعتمداری 
برای عدم پاسخگویی و فرار از استیضاح نمایندگان استعفا داده، گفت: پیش از 
این هم بیان کردم استعفایی در کار نیست که فرار از زیر بار پاسخگویی باشد.

روحاني بايد اعالم کند مالقاتي با ترامپ اتفاق نمی افتد

جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
به  روحانی  سفر  درباره  اسالمی  شورای  مجلس 
ملل  سازمان  اجالس  در  شرکت  برای  رک  نیویو
به  کند  اعالم  باید  االن  همین  از  روحانی  گفت: 
هیچ وجه اتفاقی، برنامه ریزی شده و تلفنی، مالقاتی 
بین ایشان ورئیس جمهور خبیث آمریکا اتفاق نخواهد افتاد و همان موضع 
رهبر معظم انقالب را در سفر به نیویورک تکرارکند. ایشان و وزیرخارجِه ما 
حق هیچگونه مالقات را ندارد و نباید هیچگونه واسطه گری را قبول کند.

هیئت  رئیس  والیتي،  کبر  ا علي 
با  اسالمي  آزاد  دانشگاه  امناي 
برای  آمریکا  تالش های  به  اشاره 
به صفر رساندن فروش نفت ایران 

گفت: بدون تردید امکان ندارد که 
فروش نفت ایران با فروش آمریکا 
و متحدینش به صفر برسد؛ چراکه 

ما قطعاً کشور خود را اداره خواهیم 
کرد و مردم هم در این مسیر کمک 
خواهند کرد ضمن اینکه این کشور 
در برابر آمریکا تسلیم نخواهد شد. 

با  گفت:  رهبری  بین الملل  مشاور 
استفاده از نگاه به شرق و کشورهایی 
که با آمریکا مشکل دارند، می توانیم 

اقتصاد خود را نجات دهیم و به هیچ 
که  سوء  تبلیغات  تاثیر  حت  ت وجه 
ایران صورت  روحیه  تضعیف  برای 
که  چرا  نمی گیریم؛  قرار  رد  می گی
40 سال است به این حرف ها عادت 
کرده ایم و اولین بار نیست که ایران را 
تهدید می کنند. والیتی در خصوص 
در  اروپایی ها  با  که  مذاکرات 4+1 
حال انجام است و بسته پیشنهاد ی 
افزود:  ایران  با  همکاری  برای  آنها 
منفی  در سخن  تاکنون  یی ها  اروپا
نبوده و تا حدودی هم مثبت بودند، 
داریم  انتظار  اروپایی ها  از  ما   آنچه  
اروپایی ها  است  بهتر  ست.  ا عمل 
و  نباشند  نگران  ریکایی ها  آم از 
آمریکایی ها اگر چاره ای داشته باشند 
کرد. خواهند  تضعیف  هم  را  اروپا 

در  جمهور  رئیس  وحانی،  ر حسن 
دیدار مدیران ارشد رسانه ای آمریکا 
غلط  اقدام  حداقل 4  ترامپ  گفت: 

انجام داده است:
1- خروج یکجانبه از برجام و نادیده 

گرفتن تعهدات بین المللی 
2- فشار به سایر کشورها برای نقض 

تعهدات و عدم همکاری با ایران 
3- تحریم مردم 

4- دخالت در امور داخلی ایران
سخن  گفتگو  از  اینکه  از  بل  ق لذا 
بگوید؛ باید به عقب برگردد.  روحانی 
در پاسخ به اصرار یک مدیر رسانه 
شما  گفت:  ترامپ  با  دیدار  برای 
می  قهوه  و  نشینید  می  ی  کس با 
امید  رفتارش  تغییر  به  که  خورید 
هر  کنون  تا  ترامپ  باشید.   داشته 

به  اعتماد  کردن  ویران  ده،  کر چه 
دولت آمریکا بوده است. وی افزود: 
کنیم  آمریکا صادقانه  احساس  اگر 
آنگاه  است،  شرایط  بهبود  پی  در 

حتما فضای تازه ای خواهیم داشت. 
رئیس جمهور گفت: یکی از مقامات 
گفته  و  زده  عجیبی  حرف  کا   آمری

جنایت تروریست ها در  اهواز، نتیجه 
رفتار دولت  ایران است! اگر این طور 
است؛ آیا مردم آمریکا هم نباید دولت 
خود را مسئول حادثه تروریستی  یازده 

سپتامبر بدانند؟! و آیا در مورد حوادث 
تروریستی مثال در پاریس و بروکسل 
هم می توان چنین ادعایی داشت؟

ترامپ قبل از اينکه از گفتگو سخن بگويد بايد به عقب برگرددبا استفاده از نگاه به شرق مي توانيم اقتصاد خود را نجات دهيم 

اعالم نوبت  های »وام ضروری« بازنشستگان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: با »اتمام مهلت ثبت نام 
اینترنتی« تسهیالت وام ضروری ۵ میلیون تومانی صندوق بازنشستگی 
صندوق  موظفین  و  بازنشستگان  از  نفر   689 و  هزار   234 ی  کشور
ثبت  اینترنتی  سامانه  این  در  را  خود  درخواست  کشوری،  شستگی  بازن
بازنشستگی کشوری گفت: مهلت  د. تقی زاده، مدیرعامل صندوق  کردن
موظفین  و  بازنشستگان  ضروری  وام  اینترنتی  نام  »ثبت  اهه  م یک 
و  هزار  و 234  رسید  پایان  به  شنبه 31 شهریور 97  روز  سال 97«  در 
بازنشستگان و موظفین تحت پوشش درخواست خود را در  از  689 نفر 
کردند. ثبت   cspf.ir نشانی  به  کشوری  بازنشستگی  صندوق  سایت 

دستور ويژه معاون اول رئيس جمهور برای ارز الستيک

معاون سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: در مکاتبه با معاون اول 
رئیس جمهور مقرر شد ارز به الستیک با اولویت ویژه تخصیص پیدا کند. امانی 
اظهار کرد: رسیدگی به مسائل و مشکالت و مطالبات رانندگان حمل ونقل 
جاده ای  حمل ونقل  حوزه  ذیربط  مسئولین  اصلی  دغدغه های  از  جاده ای 
 بوده و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری های الزم انجام می شود. وی گفت: 
هم  زمان با آغاز اعتراض رانندگان در تاریخ اول خرداد سال جاری، جلسات 
زیادی با حضور نمایندگان اصناف و تشکل های صنفی بخش حمل ونقل 
جاده ای برگزار شد و بعضی از مطالبات به  طور جدی از طرف دولت و مجلس 
شورای اسالمی و سایر دستگاه های اجرایی بررسی و در دست اقدام است.

مخالفت مجلس با افزايش قيمت قير

نمایندگان مجلس طرح استفساریه بند »ه« تبصره یک قانون بودجه سال 
1397 کل کشور را بررسی کردند که بر این اساس قیمت قیر افزایش پیدا 
نمی کند. یک فوریت طرح استفساریه بند »ه« تبصره یک قانون بودجه 
سال 1397 کل کشور در صحن علنی مجلس مطرح شد. بر این اساس 
این طرح پس از بررسی نمایندگان در صحن علنی مجلس به رای گذاشته 
شد که با 216 رای موافق، 14 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 244 
نفر نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب شد. شرکت ملی نفت 
ایران موظف است نسبت به تامین چهار میلیون تن مواد اولیه قیر )وی بی( 
موضوع بند »ه« تبصره یک قانون بودجه سال 1397 کل کشور اقدام نماید.

حسن روحانی، رئیس جمهور:علی اکبر والیتی، رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی:

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولين بار فرش های خود را اتو کشيده تحويل بگيريد

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

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

آگهی مزایده اموال منقول )خودرو(
تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه کامیون بنز، گازوئیل سوز مدل ۱۳۹۱، رنگ نارنجی روغنی به شماره انتظامی 
۱2 ع 7۹۳ ایران 52 متعلق به آقای محمد امین احمدی فرزند موسی دارنده شماره ملی 52۳۹۱۹70۱6 و شناسنامه شماره 

465 که به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹6006۱5 پس از طی تشریفات قانونی در قبال مبلغ ۱/2۹0/000/000  ریال بهای تسعیر شده 
یکصد عدد سکه کامل طالی بهار آزادی موضوع صداقیه خانم مریم احمدیان طبس فرزند نوراحمد دارنده شماره ملی 52۳۹۹۳۳86۳ مستند 
به سند شماره 2058-  86/2/25 نزد دفترخانه ازدواج ۳۳ اسدیه توقیف شده است. چون پس از ابالغ مفاد اجرائیه متعهد نسبت به ایفای 
تعهدات خویش اقدام ننموده، به درخواست متعهدله و برابر مفاد صورتجلسات بازداشت اموال منقول وارده به شماره  ۹6007۹۱7 مورخ 
۹6/۱۱/2۱ و ۹6007۹47 مورخ ۹6/۱۱/2۳ و ۹600804۳ مورخ ۹6/۱۱/25 مامور اجرا سه دانگ مشاع کامیون مذکور مالکیت زوج با حضور 
نماینده دادستان برابر مقررات بازداشت و سه دانگ مشاع از ششدانگ کامیون بنز شش سیلندر و به شماره موتور ۳۳5۹24۱0۱2۱۹۹2 و 
شماره شاسی nab374333ca610914 با ظرفیت ۱۹تن دارای تعداد 2 محور و تعداد 6 چرخ با در نظر گرفتن جمیع جهات توسط 
خبره محلی و ارزیاب منتخب به مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ریال )850/000/000( ارزیابی و تحویل حافظ شده است ، آقای محمد امین 
احمدیان به عنوان زوج نسبت به بازداشت خودروی مذکور معترض که برابر مقررات آئین نامه اجرا به موضوع رسیدگی و به موجب رای شماره 
۱۳۹7۱87082۹50000۳6 مورخ ۹7/۳/۱۹ هیئت نظارت استان خراسان جنوبی اعتراض نامبرده رد گردیده است ، نتیجه ارزیابی به طرفین 
پرونده اجرایی ابالغ و به علت عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و در روز چهارشنبه مورخ ۹7/8/۹ در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 
واقع در میدان شهدا در قبال طلب زوجه و حقوق دولتی متعلقه از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. همچنین با توجه به نرخ تورم و نوسانات قیمت سکه طال و به جهت جلوگیری از تضییع حقوق 
طرفین به تقاضای هر یک از آنان قیمت سکه به تاریخ یوم االداء مجددا استعالم و تسعیر خواهد شد، کلیه بدهی های احتمالی خودرو از قبیل 
)خالفی، عوارض، مالیات( که مبلغ آن فعال مشخص نمی باشد پس از استعالم از مراجع ذیربط بر عهده برنده مزایده خواهد بود ، چون مورد 
مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه کامیون است بنابراین برنده مزایده در مال مورد مزایده دخالت داده شده و سند انتقال اجرایی  
به نام خریدار تنظیم خواهد شد ، چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر 
برگزار می گردد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد. 
تاریخ انتشار: 139۷/0۷/04       غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 

نيـازمنـديـم
فرصت درآمد بسيار عالی

  به يک خانم با تجربه در امور بيمه گری،
مه های عمر و سرمايه، مسئوليت،  بي  

آتش سوزی و ...
بيمه  پاسارگاد،  بيمه  نمايندگی  به 
بيمه روستايی که خواهان  ايران، 
 درآمد تضمينی و عالی است با شرايط 
ذيل دعوت به همکاری می نماييم.
1- محل فعاليت دفتر پيشخوان 

دولت )با مراجعين زياد( 
2- 50 درصد خالص درآمد 

متعلق به شما می باشد. 
3- بدون نياز به سرمايه شما

4- هيچ هزينه ای از درآمد شما 
کسر نمی شود.

5- ساعت کاری صبح ها

پاسداران - روبروی شعبه 
تأمين اجتماعی - دفتر   پيشخوان 

دولت- چمنی
32423242 - 09155614320 چمنی

صاحبان محترم مشاغل 
مشمول ماليات بر ارزش افزوده
 هر چه سريع تر گزارش کنيد 

وقت زيادی نداريد
 گزارش ماليات فصلی هم مشمول هستيد

 عدم گزارش موجب جريمه می شويد
 مرکز تخصصی بيمه و ماليات  
دفتر پيشخوان دولت - چمنی 

پاسداران، روبروی شعبه 
تأمين اجتماعی / صبح و عصر 

32423242

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

به تعداد محدودی راننده همراه با خودرو نيازمنديم

اولين و بزرگترين تاکسی اينترنتی آنالين در بيرجند 

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

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

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر، گری و ایرانی

فروش اسپيلت ديواری ، اسپيلت ايستاده 
داکت اسپيلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

  غذا آماده 
برادران خزيمه

اکبر جوجه 12 هزار تومان
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717
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اجرای طرح ایمن سازی علیه ویروس هپاتیت B در خراسان جنوبی 

صداوسیما-اجرای طرح ایمن سازی علیه ویروس هپاتیت B ویژه اهداکنندگان مستمر خون از ابتدای مهر در خراسان جنوبی اجرا می شود. مدیر بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
گفت: طرح  ایمن سازی علیه ویروس بیماری هپاتیت B ویژه اهداکنندگان مستمر خون تا اول اسفند امسال  ادامه دارد. شایسته افزود: بنا بر استراتژی جهانی برای حذف هپاتیت هاي ویروسي به عنوان 

یک تهدید بزرگ سالمت عمومي، طرح ایمن سازي علیه ویروس هپاتیت B در استان براي گروه سني متولدین قبل از اول فروردین 68 یعنی اهداکنندگان  29 سال به باال در سه نوبت اجرا می شود.

تخریب دیوار پادگان قدیم بیرجند در خیابان ارتش به 
کجا رسید؟ مدیرکل راه و شهرسازی چند ماه پیش 
خبر از تخریب ))به زودی(( داده بود اما  این به زودی 

چندین سال طول بکشد معلوم نیست!
915...070

اگر  دارند  ترافیک  بیرجند  های  خیابان  از  بسیاری 
قابلیت عریض کردن خیابان ها وجود ندارد، بهتر است 
شورای ترافیک با یک طرفه کردن آنها تردد را برای 

مردم آسان تر نماید.
915...070
آبیاری قطره ای برای  با تعویض جدول و سیستم 
درختان مظلوم بلوارها متاسفانه به دلیل عدم آموزش 
صحیح به کارگران هم اکنون پای اکثر درختان بتن 

ریخته و در آینده خشک خواهند شد.
915...491

حضور بخشدار مود در هیئت عزاداری روستاها کار بسیار 
ستودنی بود چرا که همراهی مسئوالن با مردم باعث 

دلگرمی مردم می شود.
915...902
باستانی  اماکن  بیرجند،  تاریخی  های  باغ  تعطیلی 
نظیر ارگ کاله فرنگی و باغ اکبریه همزمان با ورود 
دانشجویان برای بازدید در شأن شهر است؟ تا کی 
قول های میراث را نسبت به راه اندازی و بازگشایی 
این محل ها باید شاهد بود؟ این اماکن برای استفاده 
مردمند یا مسئوالن؟ اینهارا باید به کی گفت. جاهای 
آن  از  که  هم  ما  دارند  تاریخی  اماکن  هم  دیگر 

مسئوالن است.                               
915...254  
تعریض خیابان ارتش طبق فرموده مسئوالن چه زمانی 
انجام خواهد شد؟حفظ جان درختان را نیز در اولویت قرار 

دهید تا هیچ درختی قطع نگردد 
937...897
شرکت ... سهل آباد از سال 1392سود سهام برای 
سهامداران پرداخت نشده و همچنان امالک مردم را 

صاحب شده و پاسخگوی مردم نیستند 
915...405

دادن بن نان به مددجویان کمیته امداد نتیجه ای جز 
تحقیر افراد نیازمند در جامعه را در پی نداشته و سیاست 

غلطی است. در اینگونه برنامه ها تجدید نظر کنید 
915...456
باالخره یک کار فرهنگی جالب از راهنمایی و رانندگی 
دیدیم،بنرهایی که دست پلیس در تقاطع ها بود و نوشته 
بودند:مراقب دانش آموزان باشید،واقعا جالب و تاثیرگذار بود.
991...344

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

تعزیه و تعزیه خوانی نمایش آیینی مذهبی ایرانیان است* هنری که مخصوص ایرانیان و سرزمین ایران می باشد*این هنر در کنار سایر 
مراسم های مختلف برای نسل جوان و نوجوان بسیار جذاب است چرا که با اتفاقات صدر اسالم و حوادث کربال  به صورت تصویر و ادوات 
موسیقی  آشنا می شوند*در روزهای محرم، اربعین ، صفر، ماه مبارک رمضان، فاطمیه حتی تعزیه علی اکبر)ع( ، طفالن مسلم، حر و بازار 
با  اکنون   ناچار  به  و  نکردند  تعزیه خوانی  از گروه های  ایم*دستگاه های فرهنگی حمایتی  برپا داشته  بیرجند  تعزیه خوانی در  شام هنر 

خودیاری مردم وکمک های اعضای هیئت تعزیه عاشقان اهل بیت)ع( هزینه های اجرای تعزیه تامین  می شود.

نسرین کاری - تعزیه و تعزیه خوانی نمایش آئینی مذهبی 
 ایرانیان است. هنری که مخصوص ایرانیان و سرزمین ایران
 می باشد. این هنر نه از عربستان و عراق که خاستگاه دین 
مبین اسالم است به ایران آمده، نه از فرنگستان. ایران تنها کشور 
اسالمی است که نمایش تعزیه را به مقیاس جهانی آفرید. ایرانیان 
در ساختن تعزیه و به نمایش درآوردن واقعه کربال و حدیث 
مصایب سیدالشهدا )ع( به سنت نمایش های آئینی ایرانیان قدیم 
و شیوه اجرای مناسک آنان و پاره ای از عناصر اسطوره ای و 

حماسی سازنده نمایش های آئینی نظر داشته اند.

تعزیه نشان دهنده رخدادهای
 واقعی تاریخ دین و مذهب

نمایش مصایب میترا و سوگ سیاوش در ایران به احتمال قوی 
اصلی ترین نمونه از آئین های زمینه ساز نمایش مصایب امام 
حسین )ع(  و وقایع کربال بوده و این دو آئین در شکل گیری 
تعزیه خوانی تاثیر داشته است. تعزیه بیانگر وجهی از تاریخ دینی 
شیعیان و نشان دهنده رخداد واقعی تاریخ در حوزه حیات قدسی 

قدسیان دین و مذهب در جهان تشیع است.
هر ساله همزمان با آغاز ماه محرم مراسم تعزیه خوانی در نقاط 
مختلف خراسان جنوبی نیز برگزار می شود و شهرها و روستاها 
رنگ و بویی دیگر به خود می گیرند، در این نمایش مذهبی تالش 
می شود تا مردم با وقایع صحرای کربال و روز عاشورا آشنا شوند.

سابقه چهار ساله هیئت تعزیه خوانی
 عاشقان اهل بیت )ع( بیرجند

از 4 سال پیش هیئت تعزیه خوانی عاشقان اهل بیت)ع( بیرجند 
با هدف احیای نمایش مضامین و قصه های اسالم به زبان تعزیه 
در ماه های محرم و رمضان شروع به اجرای سنتی این هنر 
نمایشی کرده است.علیرضا محمدی، مسئول این هیئت در گفتگو 
با خبرنگار آوا می گوید: برای چهارمین سال متوالی با هدف احیای 
تعزیه در بیرجند و با توجه به خالی بودن جای آن در شهر این کار 
را ادامه دادیم. وی ادامه می دهد:  اعضای گروه از مداحان اهل 
بیت )ع( هستند و با اجرای تعزیه تالش می کنند تا ارزش های 

دینی را در جامعه زنده نگه دارند.
محمدی با بیان اینکه در مرکز استان هیئت تعزیه مسنجم و 

 هماهنگی به این شکل وجود ندارد، خاطر نشان می کند: چون
دغدغه کار فرهنگی داشتیم این فعالیت هنری مذهبی را آغاز 
کردیم. وی خاطر نشان می کند: البته در برخی از روستاهای استان 

و برخی شهرستان ها در روزهای خاص تعزیه انجام می شود.

تعزیه نمایش اتفاقات صدر اسالم
 به زبان صوت و تصویر

مسئول هیئت عاشقان اهل بیت )ع( با بیان اینکه تعزیه کار هنری 

است و صرف مداحی و روضه خوانی نیست، تاکید می کند: این 
هنر در کنار سایر مراسم های مختلف برای نسل جوان و نوجوان 

بسیار جذاب است چرا که با اتفاقات صدر اسالم و حوادث کربال  
به صورت تصویر و اصوات موسیقی  آشنا می شوند.

وی با اشاره به اینکه هنر تعزیه یکی از هنرهایی است که به 
آن سوگواره نیز می گویند، تاکید می کند: غم نامه یا سوگ 
نامه بیان تصویری و نمایشی از شرح بالیا و مصایبی که بر 
اهل بیت به خصوص امام حسین )ع( و یاران با وفای شان 
گذشته است و نمایش رادمردی، دالوری، حماسه سازی در 
راه دین و از همه مهمتر ظلم ستیزی آن امام همام و یاران 
 شان را در نقطه مقابل پستی و زبونی ستمکاران خونخوار 

و بی رحمی و شقاوت و عاقبت ظالم که جز پیروزی حق بر 
باطل نیست را برای عموم به نمایش می گذارد.

وی می افزاید: در اجرای هر تعزیه گروه های مختلف چون 
 تدارکات، گروه موسیقی و جامه دار که شامل الاقل 40 نفر  

می شود، درگیر هستند.

استفاده از منابع معتبری چون
 »میرعزا«  برای نمایش تعزیه استان

محمدی با اشاره به اینکه در طول سال و مناسبت های مختلف 
طی این 4 سال برنامه داشته ایم، ادامه می دهد: در روزهای 

 محرم، اربعین ، صفر، ماه مبارک رمضان، فاطمیه و حتی تعزیه 
 حضرت علی اکبر)ع( ، طفالن مسلم، حر و بازار شام هنر تعزیه خوانی

در بیرجند برپا کرده ایم. وی با اشاره به اینکه برای قصه های 
 تعزیه از منابع معتبری همچون »میر عزا« استفاده می شود،

 می افزاید: این نسخه معتبر کشوری و تایید شده فرهنگ و ارشاد 
است که در بسیاری از استان های کشور چون کاشان، اصفهان 
و تهران که مهد تعزیه هستند، استفاده می شود. وی با بیان اینکه 
هرچند ابتدا مکانی به اسم خانه نقالی و تعزیه در بیرجند راه اندازی 
شد تا تجهیزات و منابع مالی را تامین کند، می افزاید: اما دستگاه 
های فرهنگی حمایتی از گروه های تعزیه خوانی نکردند و به 
ناچار اکنون  با خودیاری مردم وکمک های اعضای هیئت تعزیه 
عاشقان اهل بیت )ع( هزینه های اجرای تعزیه تامین  می شود.  

فعاالن هیئت  افراد دوستدار
 اهل بیت)ع( ودارای تحصیالت باال هستند

سرپرست هیئت عاشقان اهل بیت)ع( یادآور می شود: بیشتر 
دوستانی که در این هیئت فعال هستند تحصیالت دانشگاهی 
دارند. وی ادامه می دهد: تعزیه گردان اصلی یا همان کارگردان 
این نمایش هنری استاد محمد علی اقبالی استاد دانشگاه از 
شهابادی  آقای  گروه  سرپرستی  و  است  آرین شهر  اهالی 
تحصیالت آکادمیک هنرهای تجربی دارد. وی با اشاره به 
تعزیه خوان های  از  آقای دالورنیا  با  تعزیه  استارت  اینکه 
 خوب استان شروع شد، می افزاید: همچنین آقای حمزه ای

از تعزیه خوان های معروف کاشمر و آقای جوانفر که پسر،  
یادآور  وی  دارند.  همکاری  ما  با  است  خراسان  تعزیه   پدر 
می شود: فرهنگ و ارشاد و میراث فرهنگی استان همکاری 
های خوبی با این هیئت داشته اند که امیدواریم ادامه داشته  
این کار  از پس هزینه های مالی و مادی  بتوانیم  باشد و 
فرهنگی برآییم. گفتنی است، رسم و آیین تعزیه به شماره 27 

در فهرست معنوی کشور )ناملموس( به ثبت رسیده است.

تعزیه خوانی ارتباط  گرفتن جوانان با فرهنگ ملی و مذهبی

دی
حم

س :  م
عک

دی
رآبا

  خی
س :

عک

 روایت هنر تعزیه خوانی از زبان مسئول گروه تعزیه عاشقان اهل بیت )ع(

چکیده گزارش

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    

شهرام  مداحی3647  363  0915

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

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

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

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

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

 09159639065- علـی آبادی 

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

امالک و 
مستغالت

منزل ویالیی، خیابان دکتر 
حسابی قاسم آباد مشهد

فی توافقی یا معاوضه با منزل 
در بیرجند  09151614744

فروش زمین کشاورزی
 درخت کاری شده 

1000متری  
  09155619359

 فروش ششدانگ زمین زراعی 
ورودی جاده حاجی آباد

 متراژ 13950متر  
09158668767

معاوضه منزل ویالیی
 واقع درسجاد شهر با مدرس 

معلم و پاسداران
  09035267746 

 

فروش زمین دوکله بلوارسجاد، 
230 مترشمالی جنوبی، 
موقعیت عالی جهت ساخت

09155616598

فروش 205مترزمین مسکونی 
مهرشهربا پروانه و امتیازات 

تلفن تماس:
09157230845

باغ منزل فروشی، روستای 
کاهی، متراژ1200متر،دوکله 

زیربنا 70 متر مسکونی، 
آب 6 ساعت، فی: 200 م 

  09154951302

فروش زمین دو نبش 
متراژ300 با پروانه ساختمان 

در اسدیه  قیمت توافقی 
09152671341

 واحد فروشی روی پیلوت  
فازفرهنگیان،94متر،80م، 

43500م واریزی، 35 م وام  
معاوضه با اتومبیل، یا زمینهای 

ارتش    09153638074

خریدار خانه قدیمی 
در محدوده خیابان های 

بهشتی و مفتح  
تلفن تماس:

09159621793

سوله فروشی در شهرک 
صنعتی بیرجند، با 4000متر 
زمین و حدود 1700 متر زیر 

بنا، ارتفاع 8 متر، سند 
ششدانگ 09151603740  

زمین مسکونی در حاجی آباد 
بین خلیج فارس 10 و 12 
متراژ 160 متر، جنوبی 

فقط 25 میلیون 
09151601286

رهن و اجاره

یک واحد آپارتمان 
متراژ 110.واقع در نارنج

رهن و اجاره
  09157908582

منزل ویالیی فلسطین غربی، 
بنا 160 متر، دو خواب و هال 

بزرگ، رهن 15م و اجاره 
400 هزارتومان

09155616598 

جویای کار

آماده همکاری:
راننده آقا برای سرویس 

مدارس، ادارات و شرکت ها
09159626514

به یک نیرو مسلط به تدوین 
کامپیوتر و فضای مجازی  

نیازمندیم. حقوق یک میلیون 
   09385002254

به چند نفر آقا جهت همکاری 
در کفش فروشی نیازمندیم.

پاساژ سادسی، کفش فروشی 
پالسکو ) مرادی( فقط حضوری

به یک نفر نیروی آقا
 با روابط عمومی باال برای کار 
بعدازظهر در نمایشگاه کابینت 

ام دی اف آکام نیازمندیم. 
 09155613235

به یک همکار آقا 
آشنا با اتوکد نیازمندیم.

تلفن تماس:
  09151643452

به یک نفر منشی
 مسلط به کامپیوتر و روابط 

عمومی باال نیازمندیم. 
تلفن تماس: 

  09151604841

به یک نفر جهت نگهداری
 از سالمند نیازمندیم.

 با حقوق مکفی 
09155414010

به 2 نفر جهت فروشندگی 
درگل و گیاه گلخانه 

 نیازمندیم. 
  09154811455

 

ایسوزوی یخچالی 8 تن
 به صورت اجاره مورد نیاز 

 شرکت می باشد.
 09153346112

به تعدادی راننده سحرخیز 
با خودرو جهت کاردرآژانس 
بازنگ خورباال نیازمندیم  

  09155612170

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در تاکسی تلفنی 

به صورت تمام وقت
 ) با درآمد باال ( نیازمندیم. 

09385615244

آژانس با زنگ خور باال در 
منطقه آوینی به تعدادی 
راننده تمام وقت و نیمه 
وقت نیاز فوری دارد 
  09395265120

نیازمند راننده تمام وقت 
یا پاره وقت با ماشین 
جهت کار در آژانس 
شمال شهر)شعبانیه( 
  09152644842

 
تاکسی سرویس با زنگ خور 

باال نیاز به تعدادی راننده 
 با خودرو دارد

  09905637283
 

حمل بار با وانت
با نازلترین قیمت

تلفن تماس
09153617745

به تعدادی راننده 
تمام وقت جهت کار در آژانس 

 نیازمندیم 
  09196909952

 به تعدادی راننده جهت 
همکاری در آژانس با زنگ 
خور باال در محدوده آوینی 

نیاز داریم 
  09154944080

تاکسی سرویس با زنگ خور 
باال نیاز به تعدادی راننده 

 با خودرو دارد
  09905637283

 

جویای کار
دارای گواهینامه پایه 2   

تلفن تماس:
09158605281

خودرو

موتور آپاچی مدل 89 ، 
نارنجی فی: 3/200 م 
بیمه ندارد،تخفیف پای 
معامله، فقط پول نقد 

09159646081

پارس 96تیوفایو سفید
بدون رنگ، 18هزارکارکرد

الستیک خارجی  
09151601676

ساینا مدل7/3/ 95
 بیمه ثالث تا یک سال 

الستیک نو
قیمت 36/500 م 
09159134742

متفرقه

مغازه فروشی
 در بازار سرپوش
 شماره تماس

  09330751696 

فروش دستگاه فتوتوشیبا
فول 

درصورت نیازپیام بدهید
09391613915

آژانس فروشی با بهترین 
موقعیت در معصومیه

 فی توافقی
 09151601655 

 

آژانس با سابقه باال و  
بهترین موقعیت و زنگ 

خور باال به فروش می رسد                            
  09155612170



قلعه طبس مسینا - یادگاری از قبل اسالم  داده نما

عوارض مصرف شیر خشک
 قاچاق و غیر مجاز

شیرخورانی که شیر خشک قاچاق و غیر مجاز 
مصرف نمایند در معرض خطر آلودگی دستگاه 
گوارش، عفونت جدی باکتری سالمونال و ابتال 

به اسهال، تب و تشنج قرار می گیرند. 
از  استفاده  در  مخاطرات  این  است  بدیهی 
محصوالت غذایی که از شیر خشک و لبنیات 
 قاچاق و غیر مجاز به عنوان ماده اولیه استفاده
 می کنند، به قوت خود باقی است.ع رسانی 

مسیر کودک سرکش تان را به راهی مثبت تغییر دهید

اگر یک بچه سرکش و مبارز دارید، ممکن است این واقعیت که رفتار 
خشونت آمیز او در آینده سرمایه وجودی اش شود، به شما تسلی خاطر 
دهد. البته شما می خواهید راه او را به سمت انرژی مثبتی بکشانید تا 
مطمئن شوید که او یک فرد پیشگام در هر زمینه ای شود. نه این طور 
که خوشحال کردن افراد برایش مهم نباشد یا  مجرمی شود که قوانین 
را نادیده بگیرد. به جای له کردن روحیاتش، به او کمک کنید تمایلش 
به سمتی برود که برایش مزیت هایی داشته باشد. به او یکدل بودن را 
 یاد دهید تا مهربان باشد و وقتی خیلی از مسیر اصلی زندگی اش خارج 

می شود، مراقب نتایج کارش باشد.

موفقیت و انرژی

روانشناسی نقاشی کودکان

مداد و کاغذ بهترین روش انتقال ترس و امید کودکان

روانشناسی نقاشی کودکان و خردساالن بسیاری از حرفه ای ها را در 
زمینه آموزش و پرورش جذب کرده و عالقه مند می کند.

کودکان معموال از طریق روش های فکری، جسمی و احساسی جهان 
اطراف را کشف می کنند. مداد، قلم مو و کاغذ بهترین روش برای 
انتقال ترس ها و امیدهای آنهاست. پیشرفت نقاشی کودکان در یک 
دوره زمانی می تواند رشد فکری آنها را نشان دهد و همچنین توانایی 

ها و مهارت های علمی شان را مشخص کند.
بیان را  تفسیرهایشان  و  نظرات  خود،  های  نقاشی  طریق  از   کودکان 

می کنند. نقاشی های کودکان بخشی از طبیعت درونی آنهاست.
 هنگامی که نقاشی می کنند، مواد، مداد رنگی، الگو، اندازه و موقعیت آنچه 
را که می خواهند بکشند با دقت انتخاب می کنند که هر کدام نشان دهنده 

بعدی از درون آنهاست و می تواند اطالعات دقیقی ارائه دهد.
نقاشی کودکان در فرهنگ های مختلف متفاوت است. تحقیقات نشان 
می دهد کودکان در فرهنگ های مختلف نه تنها در جزئیات طراحی 
سبک، بلکه در استراتژی های اولیه نیز متفاوت هستند. فرهنگ، نقش 
اساسی در توسعه نمادهای نهادینه دارد. همچنین می تواند یک ابزار 
ارتباطی باشد. کودکانی که هنوز توانایی کافی برای بیان لغات ندارند، از 

روش های ارتباطی مانند نقاشی استفاده می کنند.

آیه روز  

و اگر تو را تکذیب کنند قطعا پیش از تو ]هم[ فرستادگانی تکذیب شدند و ]همه[ کارها به سوی 
خدا بازگردانیده می  شود. )سوره فاطر/ آیه ۴(

حدیث روز  

هر کس عبادت خالص خود را به سوی خداوند باال فرستد )و پیشکش آستان او کند(، خدا هم 
بهترین مصلحت خود را بر او فرو می فرستد. حضرت زهرا )سالم ا... علیها(
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چرا الزم است گاهی

 با خودمان خلوت کنیم؟ 
واقعی  خلوت  یک  کردن  پیدا  امروز،  ماشینی  و  شلوغ  دنیای  در 
 کار بسیار سختی شده است. حتی زمانی که جز خودمان و تلفن 
مداوم  خبرهای  ندارد،  حضور  دیگری  کس  مان   همراه 
شبکه های اجتماعی خلوت ما را بر هم می زنند. وقتی صحبت 
اجتماعی  یا  افسردگی  و  اندوه  یاد  به  ما  تنهایی می شود همه  از 
 نبودن می افتیم، اما حقیقت آن است که خلوت گزینی و تنهایی
 می تواند برای سالمت روحی و جسمی ما بسیار مفید باشد. در ادامه 

به فواید تنهایی می پردازیم.
 به شما فرصت می دهد ذهن خود را از نو تنظیم کنید 

و به آن استراحت دهید 
وقتی دائماً درگیر دنیای شلوغ پیرامون تان هستید، فرصت استراحت 
باشید تنها  وقتی  اما  گیرید.  می  خود  مغز  از  را  انرژی  تجدید   و 
کند  پرت  به خود  را  باشد که حواس شما  نداشته   و چیزی وجود 
می توانید ذهن تان را از افکار مزاحم پاک کنید، تمرکز داشته باشید 
و با دیدی واضح تر فکر کنید. این فرصتی است تا همزمان ذهن و 

جسم خود را احیا کنید.
 به افزایش تمرکز و راندمان کمک می کند

وقتی تا جایی که ممکن است چیزهایی که باعث مزاحمت و حواس 
پرتی می شوند را از روز خود حذف کنید، بهتر می توانید تمرکز کنید 
و این مسأله به شما کمک می کند در مدت زمان کوتاه تری کارهای 

بیشتری را به سرانجام برسانید.
به شما زمان می دهد تا عمیق فکر کنید 

وظایف و تعهدات هر روزه ما باعث می شود، تصور کنیم فهرست 

این درگیری مداوم  پایان است.  بی  انجام دهیم،  باید  کارهایی که 
موجب می شود نتوانید تفکر عمیقی داشته باشید و همین مسأله جلوی 

خالقیت تان را می گیرد و بازدهی تان را کم می کند.
 به شما فرصت می دهد خودتان را کشف کرده 

و دیدگاه تان را پیدا کنید
وقتی در جمعی هستید، احتمال آنکه تحت تأثیر افکار و اعمال آن 
جمع قرار بگیرید، بیشتر است. در حالی که ممکن است اگر به انتخاب 

خودتان باشد چنین افکار و اعمالی نداشته باشید.

کمک می کند به شکل مؤثرتری 
به مشکالت تان بپردازید 

وقتی فکر کسب اطالعات از انسان ها یا دستگاه های الکترونیک 
حواس تان را پرت می کند، به سختی می توانید راه حل مؤثری برای 

مشکالت پیدا کنید.
کیفیت روابط تان با دیگران را باال می برد 

وقتی زمانی را به خودتان اختصاص دهید و درک بهتری از خودتان 
و خواسته هایتان در زندگی پیدا کنید، احتمال بیشتری وجود دارد که 
در مورد اطرافیان و روابط تان با آن ها انتخاب های بهتری داشته 
باشید. عالوه بر این، بعد از آن که مدتی تنها بوده اید، قدر روابط تان 

را بیشتر می دانید.

یک لحظه مکث کن . . . 

براي حفظ سالمت روان 
هم ورزش کنید!

ورزش احتمال ابتال به بیماري قلبي و سکته 
مغزي را کاهش مي دهد، از خطر سرطان هاي 
مختلف جلوگیري مي کند، باعث کاهش فشار 
مشکالت  کاهش  متابولیسم،  بهبود  خون، 
مرتبط با دیابت، کمک به حفظ تراکم استخوان 
و ارتقاي سیستم ایمني مي شود. انجام حرکت 
ورزشي برای درمان افسردگي نیز مفید به شمار 

می آید.

ورزش های مفید برای 
جلوگیری از آلزایمر

عضو انجمن پزشکان ورزشی معتقد است که 
شطرنج و تمرینات هوازی با شدت متوسط 
آلزایمر می شود. ورزش  از  پیشگیری  سبب 
های مفید برای افراد مبتال به آلزایمر پیاده 
بهبود  جهت  سواری  دوچرخه  روزانه،  روی 
شنا  مغز،  به  رسانی  افزایش خون  و  تعادل 
جهت ایجاد شادابی، احساس آرامش و بهبود 

عملکرد قلب و ریه هاست.

انواع میوه خشک، نوشیدنی هایی همچون انواع شیر، دوغ بدون گاز، 
انواع آبمیوه طبیعی، آب معدنی ) پاستوریزه و استریلیزه(، بیسکویت، 
کیک و کلوچه شامل بیسکویت ساده و سبوس دار و بدون کرم، کیک 
وکلوچه ترجیحا از نوع غنی شده و تهیه شده با روغن حاوی اسید 
چرب با ترانس زیر 5 درصد، انواع آش، سوپ، لوبیا، عدس پخته، حلیم، 
شله زرد، سمنو و فرنی به شرطی که بهداشتی و سالم تهیه و عرضه 

شوند از جمله مواد غذایی سالم برای عرضه در بوفه مدارس هستند.

عرضه مواد غذایی همچون انواع پفک، اسنک، نوشابه های گازدار و 
ماءالشعیر، آدامس، شکالت، پاستیل، سوسیس، کالباس، ساالد الویه، 

چیپس، انواع لواشک و آلو و آلوچه )غیربهداشتی( ممنوع است.
میان وعده برای زنگ های تفریح را از خانه همراه خود بیاورند. میوه، شیر 
و لقمه سالم مثل  نان و پنیر و گردو، نان و تخم مرغ، نان و پنیر و خیار، 
نان و پنیر گوجه فرنگی، از مناسب ترین میان وعده ها برای دانش آموزان 

محسوب می شوند. مرکز اطالع رسانی داروها و سموم- تلفن 190

موادغذایی مجاز و غیرمجاز در بوفه مدارس
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473
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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.

925648731

348271695

671539842

786914253

514326987

239785416

863192574

192457368

457863129

جدو.ل سودکو

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
00

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

خریداریم(    09153423744

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

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

09903321767
تعمیرلوازم گازسوز خانگی و صنعتی

09158624439- جانی

کارت دانشجویی اینجانب ابوالفضل حسین پور 
به شماره دانشجویی  95137135190035 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

فروش برنج ایرانی
 )از پنج هزار تومان به باال(

انواع ترشیجات 
 و سبزیجات شمال

 از تولید به مصرف

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

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

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

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

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

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

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

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

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

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

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

شرکت پخش موادغذایی به یک تحصیلدار آقا 
با ضامن معتبر و وسیله نقلیه نیازمند است. 
ساعت تماس: 9 الی 13    09368975977
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اختصاص ۱۳ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال مددجویان برای؛

ری
 کا

س :
عک

بستن مراکز خیریه موجب بدبینی مردم می شود

تولید انار فردوس  نصف شد

مراجعه بیش از ۱۵۰۰ نفر به مراکز کاریابی 

توزیع 3۰7 تن مرغ منجمد در استان

حمایت  از کارآفرینان

آنتی بیوتیک خارج از چرخه در دامپروری زنگ خطر سالمت انسان است

آثار و نشر ارزش  اداره کل حفظ  *معاون فرهنگی 
از برگزاری همایش »پیام آوران  های دفاع مقدس 

عاشورایی« در استان خبر داد.
*مدیرصندوق بیمه محصوالت کشاورزی گفت: در سال 
زراعی گذشته 1۲ هزار و 9۰۶ هکتار از اراضی زراعی استان 
تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزی قرار گرفت.

*مدیر کل انتقال خون گفت: 1۰ هزار و ۸۲۵ واحد 
خونی در نیمه نخست سال جاری به نیازمندان  اهدا شد.

*رئیس کانون مداحان بیرجند از فعالیت ۶۲۰ مداح در 
بیرجند خبر داد و گفت: ۶۲۰ نفر از این مداحان ثبت 

سامانه طوبی شده اند.
*14 میلیارد و 71۵ میلیون ریال غرامت به خسارت 
دیدگان بخش کشاورزی در سال زراعی گذشته واریز شد.

*۲9 مدرسه در شهرستان زیرکوه با همکاری آستان 
قدس رضوی ایمن سازی می شوند.

*به گفته معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان 
سازمان صنعت، معدن ارزش کاالی احتکار در خراسان 

جنوبی بیش از 17 میلیارد ریال است.
*مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی گفت: 91 درصد 

مطالبات گندم کاران پرداخت شد.
*مدیرکل محیط زیست از راه اندازی دو ایستگاه پایش 

آلودگی در استان خبر داد.
*رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در جلسه مشترک 
کمیته های مشارکت های مردمی اربعین، رسانه و 
اطالع رسانی گفت: 34 موکب از خراسان جنوبی در 

اربعین به زائران حسینی خدمات رساني مي کنند .

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“همکالسی های من، ای تمام کسانی که ندای لبیک آکنده به خون مرا می شنوید، به شما وصیت می کنم، وای بر شما اگر که در 
این شرایط بر سر مال و منال دنیا جنگ و دعوا کنید، به سوی خدا پرواز کنید و آخرت و روز محشر و آتش جهنم را در نظر بگیرید“

شهید محمد خندان

حوادث

سالمت  خیرین  مجمع  عامل  مدیر  کاری- 
خراسان جنوبی  در گفتگو با خبرنگار آوا بیان 
کرد:  چندین پروژه در حال احداث در حوزه درمان 
مرکز  های  پروژه  همچون  بیرجند  شهرستان 
بهورزی در نیلوفر، پایگاه جامع سالمت جوادیه، 
در  خیابان طهماسبی  درمانی  بهداشتی  پایگاه 
روزهای گذشته تعطیل شده که این مسئله موجب 
شده است نتوانیم پیش بینی الزم برای زمان اتمام 
این پروژه ها داشته باشیم.محمود حسینی با اشاره 
به اینکه با پیگیری های انجام شده تعدادی از آنها 
از پلمپ در آمده اند، افزود: این کار موجب بدبینی 

مردم به خیرین شده و باعث می شود خیرانی که 
به سختی از شهرهای دیگر به این استان می 
آیند بی رغبت شوند.حسینی افزود:  شهرداری 
علت پلمپ را نداشتن پروانه عنوان کرده است 
که البته جلساتی را با شهرداری برای رفع این 
مشکل داشته ایم که تاکنون به نتیجه مطلوب 
نرسیده است.وی تاکید کرد: بهتر است مسئوالن 
مربوطه قبل از پلمپ تذکرات الزم را بدهند تا برای 
مجوز و پروانه کار اقدام شود و این روش درستی 
نیست.وی با اشاره به اینکه  با توجه به آغاز پاییز 
و امکان بارندگی این پروژه ها نیاز به ایزوگام دارند  

خاطر نشان کرد: اگر نتوانیم این کار را به زودی 
انجام دهیم باعث خسارت به این پروژه ها که  
 برای توسعه  شهرخیلی مهم هستند می شود  .
به  اشاره  با  استان  مدیرعامل خیرین سالمت 
اینکه حدود  4۰ پروژه در حوزه سالمت و درمان 
در خراسان جنوبی با کمک خیران  پیگیری می 
شود، تاکید کرد: هیچ شهرستانی در خراسان 
درمانی  پروژه  آن  در  که  ندارد  وجود  جنوبی 
خیر ساز  وجود نداشته باشد.حسینی یادآور شد:  
بخش عمده ای از این پروژه ها در حاشیه شهرها 

و مناطق محروم به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر جهاد کشاورزی فردوس گفت: تولید انار 
در سال جاری به دلیل سرمازدگی ها نسبت 
به وضع نرمال ۵۰ درصد کاهش داشته است. 
مهمیز در گفت و گو با مهر بیان کرد: در سال 

جاری دو هزار و 1۰۰ هکتار از اراضی شهرستان 
فردوس زیر کشت انار است.

وی با بیان اینکه فردوس، سومین شهر انار خیز 
کشور است، اظهار کرد: پنج هزار بهره بردار انار 

در این شهرستان فعالیت دارند.
مهمیز از پیش بینی تولید 1۵ هزار تن انار در سال 
جاری خبر داد و گفت: تولید انار نسبت به وضع 

نرمال ۵۰ درصد کاهش داشته است.
مدیر جهاد کشاورزی فردوس افزود: سرمازدگی 
های سال گذشته باعث کاهش تولید انار در این 

شهرستان شده است.

کرم گلوگاه آفت جان انارستان
مهمیز با اشاره به کرم گلوگاه بیان کرد: این آفت 
1۰ درصد به انارستان شهرستان خسارت وارد 
کرده است.وی به انارکاران توصیه کرد: در طول 

سال برای جمع آوری همگانی انارهای خراب 
مبارزه  اینکه  بیان  با  کنند.مهمیز  اقدام  شده، 
گلوگاه  کرم  بردن  بین  از  کار  همگانی الزمه 
است، اظهار کرد: اگر در یک باغ انار مبارزه انجام 
شود اما در باغ کناری  مبارزه ای انجام نشود، 

خسارت کرم گلوگاه از بین نمی رود.
وی خواستار تهیه زنبور تریکوگراما برای مبارزه 
با کرم گلوگاه شد و اظهار کرد: ۵۵ درصد از 
جهاد  عهده  بر  زنبور  این  تامین  های  هزینه 
کشاورزی و 4۵ درصد بر عهده کشاورز است.
بنا به گفته مدیر جهاد کشاورزی فردوس باید 
هر درخت 1۲ دوره از این زنبور را استفاده کند.

۳۰ میلیارد تومان تسهیالت به خسارت 
دیدگان پرداخت شد

مهمیز با اشاره به فعالیت زنبور تریکوگراما بیان 
کرد: تخم این زنبور با استفاده از تریکوکارت 
درخت  به  انارستان  آبیاری  زمان  با  همزمان 
نصب می شود.مدیر جهاد کشاورزی فردوس 
افزود: این زنبور تخم کرم گلوگاه را می خورد 
و مانع از تشکیل پروانه می شود.وی با اشاره به 
حمایت های انجام شده از بهره برداران انار بیان 
کرد: طی سال گذشته قریب به 3۰ میلیارد تومان 
تسهیالت با سود 1۰ تا پنج درصد به خسارت 

دیدگان پرداخت شده است.

گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
ثبت نام  کار  جویندگان  امسال  ماهه  پنج  در 
اشتغال  خدمات  مراکز  و  کاریابی ها  در  شده 
استان یکهزار و ۵37 نفر بوده که از این تعداد 
۶9 درصد مرد و 31 درصد زن بوده اند. رکنی  
روز گذشته در گفت و گو با فارس اظهار کرد: 
براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 139۵ 
نرخ بیکاری استان 1۲ و نرخ مشاکت اقتصادی 
آن 3۶.9 درصد است. وی تصریح کرد: همچنین 
براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال 

9۵، جمعیت شاغل استان 199 هزار و 4۸ نفر 
و جمعیت بیکار آن ۲7 هزار و 14۵ نفر است.

ثبت نام 15۳7 نفر در مراکز کاریابی 
طی 5 ماهه امسال

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 
اینکه در پنج ماهه امسال جویندگان کار ثبت نام 
شده در کاریابی ها و مراکز خدمات اشتغال استان 
یکهزار و ۵37 نفر بوده که از این تعداد ۶9 درصد 
مرد و 31 درصد زن بوده اند.رکنی به سن این افراد 

اشاره کرد و گفت: از مجموع جویندگان کار ثبت نام 
شده در مراکز کاریابی استان طی پنج ماهه امسال 
۲۲ درصد بین 1۵ تا ۲4 سال، 47 درصد بین ۲۵ 
تا ۲4 سال، 17 درصد بین 3۵ تا 44 سال و چهار 

درصد باالتر از 44 سال سن داشته اند.

28 درصد ثبت نام کنندگان در مراکز 
کاریابی دارای مدرک زیردیپلم هستند

این  مجموع  از  همچنین  کرد:  اضافه  وی 
درصد   ۲۸ بی سواد،  درصد  دو  کارجویان 

فوق  درصد   13 دیپلم،  درصد   31 زیردیپلم، 
دیپلم، ۲3 درصد لیسانس و سه درصد دارای 
تعاون،  بوده اند.مدیرکل  لیسانس  فوق  مدرک 
پنج  در  کرد:  خاطرنشان  اجتماعی  رفاه  و  کار 
ماهه امسال 4۲1 نفر از طریق مراکز کاریابی 
استان به کار گمارده شده اند.رکنی با اشاره به 
طرح های کارآفرینی که برای دریافت تسهیالت 
به کارگروه اشتغال استان معرفی شده اند اشاره 
کرد و یادآور شد: طرح های کارآفرینی که موفق 
به دریافت تسهیالت شده اند هنور به بهره برداری 

نرسیده بنابراین میزان اشتغال آن ها به صورت 
صددر صد مشخص نیست.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
گفت: 3۰7 تن مرغ منجمد در ۲ ماه گذشته 

برای تنظیم بازار در استان توزیع شد. بیجاری 
روز گذشته در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در استان به بیش از 
1۰ هزار تومان رسیده بود که اکنون قیمت آن 

کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر مرغ گرم در 
مراکز عرضه مستقیم هر کیلوگرم هشت هزار 
و 1۸۰ تومان و در خرده فروشی ها هشت هزار 
و 9۰۰ تومان به فروش می رسد.مدیر توسعه 
بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی گفت: توزیع 

مرغ منجمد نیز به علت کاهش قیمت مرغ گرم 
در استان متوقف شده است.

وی بیان کرد: با مجوز وزارت جهاد کشاورزی 
این آمادگی را داریم که مرغ را به قیمت هفت 
هزار و ۶۰۰ تومان خریداری و در استان ذخیره 
سازی کنیم و مردم استان نگران تامین مرغ 
منجمد نباشند چون به اندازه کافی تهیه و در 
سردخانه ها ذخیره شده است. بیجاری با اشاره به 
اجرای طرح تنظیم بازار گفت: بخشی از کاالهای 
تنظیم بازار توسط دولت تامین و در طول سال 

کاالهای تنظیم بازار در سه طرح نوروز، ضیافت 
ماه رمضان و طرح محرم و صفر توزیع می شود.
وی افزود: در طرح تنظیم بازار چهار قلم کاالی 
اصلی از جمله مرغ منجمد، گوشت قرمز منجمد، 
برنج و شکر براساس شاخص های جمعیتی در 

شهرستان ها توزیع می شود.

توزیع برنج هندی در استان
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی از توزیع برنج هندی خبر داد 

و گفت: مردم می توانند برنج مورد نیاز خود را 
به قیمت هر کیلوگرم ۶ هزار و 7۰۰ تومان از 
فروشگاه های زنجیره ای تهیه کنند. به گفته 
وی سهمیه ذخیره سازی گوشت قرمز منجمد 
۸۰ تن بود که از این میزان 3۸ تن در ایام محرم 
بین هیئت های مذهبی و مردم توزیع شد.وی با 
بیان اینکه پیگیر اخذ سهمیه جدید گوشت قرمز 
منجمد هستیم افزود: قیمت هر کیلوگرم گوشت 
قرمز منجمد وارداتی ۲۸ تا ۲9 هزار و 4۰۰ تومان 

است که نصف قیمت گوشت قرمز بازار است.

 13 میزان  گفت:  امداد  کمیته  اشتغال  معاون 
کمیته  به  اشتغال  تسهیالت  تومان  میلیارد 
امداد استان اختصاص یافته و تسهیالت الزم 
به مددجویان پرداخت می شود. حسینی دیروز 
در گفت و گو با فارس، با بیان اینکه در سال 
جاری در کمیته امداد سه سرفصل اعتباری برای 
حمایت از طرح های اشتغال و خودکفایی موجود 
است، اظهارکرد: اعطای تسهیالت در صندوق 
میلیون   1۵ تسهیالت  سقف  با  والیت  امداد 
تومان با سود سه درصد ویژه مددجویان تحت 
پوشش سازمان، صورت می گیرد.وی افزود: این 
تسهیالت مجموعاً به میزان 13 میلیارد تومان و 
طی مدت پنج سال است که به کمیته امداد استان 
اختصاص یافته و با ارائه طرح توجیهی به ادارات 

سازمان، سپس مشاوره شغلی و در نهایت تأیید 
طرح، تسهیالت الزم به مددجو پرداخت می شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد تصریح 
کرد: دومین قالب حمایتی از مددجویان تسهیالت 
اشتغال روستایی است که ویژه مددجویان سازمان 
و افراد نیازمند ساکن روستا که تاکنون بیکار بوده و 

بیمه نشده اند، می باشد.
حسینی با اشاره به اینکه در این طرح بین ۲۵ تا 
۵۰ میلیون تومان تسهیالت در مناطق مرزی با 
سود چهار درصد و در دیگر مناطق با سود شش 
درصد توسط سامانه کارا ) سامانه وزارت تعاون( 
ارائه می شود، گفت: متقاضیان می توانند طرح 
اشتغال زایی خود را ارائه دهند و پس از تأیید توسط 
کمیته امداد شهرستان و استان و رفتن طرح به 

کمیته امداد کل کشور برای پرداخت به بانک 
عامل ابالغ می گردد.

وی افزود: در همین قالب به تعداد دو هزار و ۶۰۰ 
نفر و به میزان ۶۵ میلیارد تومان اعتبار تخصیص 
خودکفایی  و  اشتغال  است.معاون  شده  داده 

کمیته امداد در خصوص سومین نوع تسهیالت 
حمایتی کمیته امداد، عنوان داشت: تسهیالت 
قرض الحسنه ای از محل »تبصره 1۶ بند ب « به 
تعداد هزار و 3۰۰ نفر و به میزان ۲۶ میلیارد تومان 
و تا سقف ۲۰ میلیون تومان با سود چهار درصد به 

مددجویان و وابستگان نزدیک مددجویان پرداخت 
بازاریابی  معضل  در خصوص  می شود.حسینی 
کارآفرینان مستقل شده از کمیته امداد، عنوان کرد: 
در این راستا با برگزاری نمایشگاه هایی در سطح 
شهرستان، استان و کشور با حمایت کمیته امداد، 
کارآفرینان می توانند محصوالت خود را به فروش 
برسانند.حسینی بیان کرد: کمیته امداد به صورت 
مجزا از طریق مجتمع اقتصادی و آستان قدس 
رضوی حمایت هایی در زمینه بازاریابی و حتی خرید 
تضمینی در زمینه فرش دستباف از مددجویان به 
عمل آورده که در آینده نیز همین برنامه مدنظر 
است.وی ادامه داد: کارآفرینان متقاضی شرکت در 
نمایشگاه ها و فروش محصوالت خود باید تولید 

محصول مورد نظر را در حجم باال داشته باشند.

 رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی 
خراسان جنوبی گفت: مصرف خودسرانه آنتی 
صنعت  در  مجاز  چرخه  از  خارج  ها  بیوتیک 
انسان  سالمت  برای  خطری  زنگ  دامپروری 
است و تولیدکنندگان از این روند خودداری کنند.
به گزارش ایرنا، صباغ زاده افزود: تغذیه دام و طیور 
با داروها و مکمل ها باید طبق ضوابط و شرایط 
خاصی انجام شود و استفاده از هر نوع دارو چه به 

عنوان مکمل، چه به عنوان درمان تابع شرایطی از 
جمله علمی بودن آن، محدودیت استفاده، مجاز 

بودن داروها و نظارت بر مصرف است.
وی اظهار کرد: افراد فعال در حوزه تولید گوشت 
و پروتئین، مسئولیت سنگینی برعهده دارند ولی 
متاسفانه در برخی موارد نادر در مزارع پرورش 
طیور به بهانه کاهش تلفات، صرفه اقتصادی 
پرورش  در  بیماری ها،  یا کنترل  و جلوگیری 

طیور از آنتی بیوتیک استفاده می شود. رئیس 
اداره تشخیص و درمان دامپزشکی گفت: یکی 
از مهمترین مشکالت آنتی بیوتیک ها عالوه 
بر ایجاد مقاومت های آنتی بیوتیکی، سرطان زا 
بودن دارو است، به خصوص این اتفاق زمانی می 
افتد که مرغداری ها از آنتی بیوتیک هایی استفاده 
می کنند که عوارض آنها در دنیا شناخته و بیشتر 
از چرخه دارویی خارج شده است. همچنین به 

صورت غیرمجاز یا قاچاق وارد کشور می شوند.
وی با اشاره به اینکه پرورش طیور نیازمند داشتن 
برنامه پرورشی و مدیریتی صحیح همراه با تغذیه 
مناسب و براساس  استانداردهای تولید است گفت: 
مرغداران نباید بر استفاده مستمر از آنتی بیوتیک 
به بهانه جلوگیری از بروز بیماری های ویروسی 
تاکید کنند.صباغ زاده اظهار کرد: تولیدکنندگان با 
استفاده از راهکارهای رعایت مسایل بهداشتی و 

قرنطینه ای و به کارگیری و اعمال یک مدیریت 
از بروز  با نظارت دقیق،  صحیح و کاربردی و 
بیماری ها پیشگیری کنند تا با این کار بتوان 
عالوه بر پرورش طیور، گوشت سالم و بدون 
عوارض را در اختیار مصرف کننده قرار دهند.
خراسان جنوبی دارای یک میلیون و 7۰۰ هزار 
راس دام سبک، 3۵ هزار راس گاو و گوساله و 

۲۶ هزار نفر شتر است.

طرح ایجاد و توسعه شبکه 
رادارهای هواشناسی مصوب شد

تسنیم-مدیرکل هواشناسی با بیان اینکه در برنامه ششم 
توسعه، طرح ایجاد و توسعه شبکه رادارهای هواشناسی 
استان مصوب شد گفت: در صورت تأمین اعتبار در پایان 
برنامه ششم توسعه رادار هواشناسی باند C در استان 
نصب می شود.خندان رو بیان کرد: برای اجرای این 
پروژه حدود ۲۰ میلیارد تومان بابت خرید و سالیانه یک 
میلیارد تومان بابت نگهداری از محل اعتبارات ملی مورد 
نیاز است.وی تصریح کرد: حدود 4 میلیارد تومان برای 
احداث سایت و نصب از محل اعتبارات استانی نیاز است.

وی به کاربرد این رادار اشاره و خاطرنشان کرد: در این 
راستا محصوالت تولید شده توسط رادارهای هواشناسی 
صحت  و  دقت  جمله  از  مختلف  بخش های  در 
پیش بینی ها، امنیت ترافیک هوایی، تعدیل آب و هوا، 

مدیریت حمل و نقل، آب شناسی و غیره کاربرد دارند.

اولین رگبارهای پاییزی در استان

میزان  بیشترین  خوسف،  مقدم-شهرستان  دادرس 
کارشناس  است.  کرده  ثبت  را  روزگذشته  بارندگی 
هواشناسی گفت: امروز هوای استان کمی تا نیمه ابری 
گاهی با وزش تند باد، رگبار و رعد و برق پراکنده پیش 
بینی می شود که در مناطق کوهپایه ای استان احتمال 
جاری شدن رواناب دور از انتظار نیست. وی گفت: روند 
کاهش دما در استان آغاز شده است و تا پایان هفته ادامه 
دارد که در این مدت به طور میانگین 3 تا ۵ درجه دمای 

هوا کاهش خواهد داشت.

پاکسازی محالت بیرجند از نخاله های 
ساختمانی و سد معبرهای شخصی

دادرس مقدم-طرح پاکسازی محله ای در شهر بیرجند 
بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  شد.  آغاز 
گفت: در این طرح با مشارکت 1۰۰ کارگر، محالت 
بیرجند دو روز در هفته از نخاله های ساختمانی، سد 
معبرهای شخصی و زباله پاکسازی، و اراضی اشغال 
شده با این ضایعات، تسطیح و بازگشایی می شود. 
شاکری افزود:حدود 1۵ محله قدیمی و جدید در منطقه 
1 و ۲ شهرداری بیرجند قرار دارد که در طرح پاکسازی 
محله ای، از نخاله و زباله پاکسازی می شوند. وی گفت: 
در روز اول اجرای این طرح که دوم مهر در محالت 
مالصدرا، امیرکبیر و آوینی در منطقه ۲ بیرجند اجرا شد  
۸۰ کامیون نخاله، جمع آوری و حدود ۵ هکتار از زمین 

ها و اراضی این مناطق تسطیح شد.

واگذاری  نمایشگاه سنگ آرامستان 
بیرجند  به متقاضیان

کاوش- ۵ غرفه از نمایشگاه سنگ آرامستان بیرجند به 
صورت مزایده ای به متقاضیان واگذار شد. رئیس سازمان 
مدیریت آرامستان های شهرداری بیرجند گفت: نمایشگاه 
سنگ مجاورت دفتر اداری آرامستان بیرجند در مدت ۵ 
ماه با 7 غرفه، زیربنای ۲77 مترمربع و هزینه 1۲۰ میلیون 
تومان ساخته و تکمیل شد. غرفه های نمایشگاه سنگ 
آرامستان بیرجند شامل طراحی، نقاشی، چاپ لیرزی 
و رنگ سنگ قبر و چاپ آگهی های ترحیم است.

افتتاح 65 طرح عمرانی محرومیت زدا
 در خراسان جنوبی، امروز

صداوسیما- ۶۵ طرح عمرانی محرومیت زدا، امروز با 
حضور سردارحزنی دبیر قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی افتتاح می شود. رئیس 
بسیج سازندگی استان گفت: این طرح ها شامل 34 
رشته مرمت و احیای قنات، 9 استخر ذخیره آب، ۶ خانه 
عالم، ۶ مسجد، یک زمین ورزشی، دو مدرسه، یک گلزار 
شهدا و ۶ سرویس بهداشتی است. هنری افزود: برای 
این طرح ها 3 میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شد.

یک کشته در واژگونی سواری تیبا

یک  یزد   - طبس  محور  در  تیبا  سواری  واژگونی 
کشته و 3 زخمی برجای گذاشت. جانشین رئیس 
پلیس راه استان گفت: این حادثه ساعت ۸ دیروز در 
محور طبس - یزد رخ داد و مصدومان به بیمارستان 
مصطفی خمینی طبس اعزام شدند. نیکمرد افزود: 

علت حادثه در دست بررسی است.

 افزایش جمعیت گونه نادر گربه شنی 
در منطقه مظفری فردوس

تسنیم-رئیس محیط زیست فردوس گفت: با ثبت 
زادآوری گربه شنی در منطقه حفاظت شده مظفری 
فردوس برای نخستین بار در استان جمعیت این گونه 
نادر افزایش یافت. ارشادی امروز با اعالم این خبر اظهار 
کرد: در منطقه حفاظت شده مظفری فردوس زادآوری 
گربه شنی با سه توله ثبت شده و وقوع آن در خراسان 
جنوبی بی نظیر است. ی افزود: یکی از زیستگاه های 
شاخص کویری و بیابانی منطقه حفاظت شده مظفری 
است که این منطقه از تنوع زیستی بسیار خوب گیاهی و 
جانوری برخوردار است.وی گفت: از خانواده گربه  سانان  
1۰گونه در کشور وجود دارد که یک گونه آن گربه شنی 
است که بسیار کمیاب و منحصر به فرد است و این گونه  
نادر جانوری در منطقه حفاظت شده مظفری فردوس 

زندگی می کند که اخیراً زادآوری داشته است.

کمک400 میلیونی اداره کل
 میراث فرهنگی به موقوفات بیرجند

غالمی-رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری بیرجندگفت: بیرجنددر راستای مرمت 
و بازسازی آثار و ابنیه تاریخی از آنجایی که بیش از 
3۰ درصد آثار ماهیت وقفی داشته و در تملک اداره 
اوقاف و امورخیریه قرار دارد، طی سال جاری مبلغ 
حدود 3۰۰ میلیون و ۸7۰ میلیون ریال بابت مرمت 
گردد.  می  هزینه  و  مصوب  بناها  این  بازسازی  و 
فوالدی افزود:  14۵ اثر بیرجند در فهرست آثار میراث 
فرهنگی، طبیعی و معنوی کشور به ثبت رسیده است. 
در  و  داشته  اوقافی  ماهیت  اثر  تعداد 4۲  این  از  که 
تملک اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان می باشد.

جذب و نگهداری جوانان در هیئت ها  
مورد توجه ویژه باشد

مهر-مدیرکل تبلیغات اسالمی گفت: جذب جوانان 
و نگهداری آن ها در هیئت های مذهبی بسیار حائز 
اهمیت بوده و باید مورد توجه باشد. رضایی صبح سه 
شنبه در جلسه شورای هیئت های مذهبی بیرجند 
خواستار برنامه ریزی و انسجام بیشتر در هیئت های 
مذهبی شد و افزود: همچنین باید اصول مداحی و سینه 
زنی در هیئت ها آموزش داده شود.وی بیان کرد: باید 
در طول سال در راستای ساماندهی هیئت های مذهبی 
برنامه ریزی داشته باشیم.رضایی با اشاره به نقش هیئت 
های مذهبی در کاهش آسیب های اجتماعی بیان کرد: 
بخش اعظمی از هیئت های مذهبی را جوانان تشکیل 
می دهند که این امر بستری مناسب برای مقابله با 

آسیب های اجتماعی است.

50 درصد مدارس بیرجند دونوبته است

تسنیم-مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند 
دونوبته  بیرجند  مدارس  درصد  از ۵۰  بیش  گفت: 
نوبته در  دو  اظهار کرد: ۸4 مدرسه  است. ضیایی 
شهرستان بیرجند وجود دارد. وی بیان کرد: بیشترین 
آمار مدارس دونوبته در استان مربوط به شهر بیرجند 
و در مناطق شمال شهر و مسکن های مهر است.
وی گفت: رشد جمعیت ، آماده نبودن زیرساخت ها، 
خشکسالی های مداوم و مهاجرت ها از دالیل کمبود 
ضیایی  است.  دونوبته  مدارس  افزایش  و  مدارس 
افزود: تجهیز 3۵7 کالس درس در سال تحصیلی 
گذشته، سازمان دهی دانش آموزان با افزایش آمار و 
جدید،  آموزشی  فضای  ساخت  ظرفیت کالس ها، 
آزمایشگاه ها  و  کارگاه ها  حذف  و  ساختمان  اجاره 
در برخی مدارس و تبدیل آن به فضای آموزشی 
کردن  برطرف  برای  شده  انجام  اقدامات  جمله  از 

کمبودها بوده است.

45 غار در استان شناسایی شد

کاری - نامگذاری دوم مهر توسط گروه های متخصص 
و فعال مردمی به نام روز غار پاک  زمینه مناسبی براي 
فرهنگ سازي و ارتقای آگاهي هاي عمومي است که با 
هدف معرفي غارها و ضرورت حفاظت از آن ها  انجام 
می گیرد.هدایتی زاده دبیر کارگروه غارشناسی استان، از 
شناسایی 4۵ غار با همکاری اعضای کارگروه غارشناسی 
استان به ویژه اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری خبر داد.وی افزود: با توجه به اینکه غارها 
بخشي از اکوسیستم فعال و اثرگذار هر منطقه هستند و 
در ارتباط تنگاتنگ با سایر عوامل محیطي می باشند، 

نقش بسزایي در پایداري محیط زیست ایفا مي کنند.

۱۲ میلیارد ریال اعتبار
 برای زیرساخت های گردشگری طبس

مهر-رئیس اداره میراث فرهنگی طبس از اختصاص 
ایجاد زیرساخت های  برای  اعتبار  1۲ میلیارد ریال 
گردشگری در این شهرستان طی سال جاری خبر 
محل  از  جاری  سال  در  کرد:  اظهار  بهبهانی  داد. 
ارتقای شاخص های توسعه اقتصادی اعتبارات خوبی 
در شهرستان  زیرساخت های گردشگری  ایجاد  به 
طبس اختصاص یافت.وی بیان کرد: از این میزان 
اعتبار تاکنون هفت میلیارد ریال تخصیص یافته است. 
بهبهانی از پیشرفت 9۰ درصدی پروژه برق رسانی به 
مجتمع خدماتی رفاهی ایثار خبر داد و گفت: همچنین 
از ابتدای سال جاری تاکنون مجموعه گردشگری دیدار 

طبس از نعمت آب، برق و گاز برخوردار شد.
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 پیامبر خدا صلی  ا... علیه  و  آله فرمودند :
إَنّ لَِقتِل الُحَسیِن َحراَرةً في قُلوِب الُمؤمِنیَن التَبُرُد أبَدا

شهادت حسین )علیه  السالم( آتشی در دل مؤمنان درانداخته است که هرگز سرد نخواهد شد.  
)مستدرك الوسائل: ج 10، ص 318 (

عکس: جواد رضایی

رئیس  خبری  نشست  در  گذشته  روز   - رضایی  جواد 
دانشگاه فنی و حرفه ای استان بیان کرد: دانشگاه فنی و 
حرفه ای کشور در سال1390 طبق مصوبه مجلس شورای 
اسالمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تمام امکانات 
و 173 آموزشکده، به وزارت علوم ملحق شد. محمود نخعی 
و 868  با 174هزار  ای  حرفه  و  فنی  دانشگاه  داد:  ادامه 
دانشجو در کل کشور یکی از دانشگاه های بزرگ دولتی  
محسوب می شود که در آن عالوه بر آموزش علوم پایه 
و تخصصی، مهارت های فنی نیز به دانشجویان آموزش 
 داده می شود و 75 درصد از فارغ التحصیالن وارد بازار کار 

می شوند.
4 هزار و 200 نفر در دانشگاه فنی و حرفه ای استان 

خراسان جنوبی  در حال تحصیل هستند
وی با اشاره به اینکه 4 هزار و 200 نفر در دانشگاه فنی 
و حرفه ای استان در حال تحصیل هستند، ادامه داد: به 
دنبال افزایش رشته های کارشناسی هستیم که خوشبختانه 
رشته  به 17   3 از  کارشناسی  های  رشته  ها  پیگیری  با 
عمران،  برق،  کارشناسی  شامل  که  است  داشته  افزایش 
حسابداری،  معماری،  خودرو،  مکانیک  معدن،  کامپیوتر، 
فرش و طراحی دوخت می باشد. همچنین در 45 رشته 
کاردانی نیز دانشجو پذیرش می شود. رئیس دانشگاه فنی 
و حرفه ای استان با بیان اینکه 365 کد رشته کارشناسی 
نشدن  ارائه  است،  گرفته  دانشجو  جذب  مجوز  کشور  در 
بعضی از رشته های کارشناسی در دفترچه انتخاب رشته 
در هفته اول ثبت نام را یکی از مشکالت دانست و ادامه 
به  دانشجویان  نام  ثبت  دوم  هفته  در  ها  رشته  این  داد: 
صورت ضمیمه در دفترچه انتخاب رشته اضافه شده که 

اگر از ابتدا در لیست رشته ها قرار می گرفت دانشجویان 
بیش تری ثبت نام می کردند. محمود نخعی همچنین از 
1479 دانشجوی دختر و 1520 دانشجوی پسر مشغول 
به تحصیل در مرکز استان خبر داد. وی ادامه داد: قریب به 
650 دانشجو در رشته های کارشناسی پذیرفته شده اند که 
ثبت نام شدگان نهایی تا پنجم مهر مشخص خواهد شد. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نظام آموزش و پرورش، نظام 
6.3.3 شده و هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای و 
کاردانش امسال خروجی نداشته اند لذا کنکور دانشگاه فنی 
و حرفه ای در مقطع کاردانی پذیرفته شدگان آن از سنوات 
گذشته بوده لذا در بعضی از کد رشته های کاردانی پذیرش 
دانشجو کم بوده که در جلسه شورای دانشگاه تدابیری برای 
انجام خواهد شد. استان  تجمیع رشته های مشترک در 

ایجاد رشته کاردانی آسانسور و پله  برقی برای اولین 
بار در کشور

با توجه به  نخعی اظهار کرد: ایجاد رشته های تحصیلی 
نیازهای منطقه ای، یکی از ویژگی هایی است که وزارت 
است.  نظر گرفته  ای در  فنی وحرفه  دانشگاه  برای  علوم 
وی با اشاره به اینکه رشته کاردانی آسانسور و پله برقی 
ایجاد شده،  بار در کشور در خراسان جنوبی  اولین  برای 
ادامه داد: ایجاد رشته های مرتبط با نیازهای استان بسیار 
مهم است که اگر دانشگاه ها به این سمت حرکت کنند، 
مشکل اشتغال استان برطرف خواهد شد. رئیس دانشگاه 
 فنی و حرفه ای استان با بیان اینکه در رشته های فنی 
دانش آموزان از ابتدای تحصیل عالوه بر آموزش های تئوری 
به صورت عملی نیز با بازار کار آشنا می شوند، تصریح کرد: 
ای شهرستان  فنی و حرفه  دانشکده  ایمیدرو در  شرکت 

طبس برای تربیت نیروی فنی و همچنین آموزش پرسنل 
سرمایه گذاری کرده و  تجهیزات  به روزی در آموزشکده 
تجهیزات  با  ابتدا  همان  از  دانشجویان  تا  شده  داده  قرار 

صنعتی کار کرده و به شرایط بازار کار آشنا شوند.
هزینه  یک میلیارد و 100 میلیون تومان برای بازسازی 

و نوسازی کارگاه ها
نخعی افزود: دانشکده های فنی استان از تجهیزات بسیار 
اعتبارات  نیز  ها  و در شهرستان  برخوردار هستند  خوبی 
خوبی برای بازسازی و نوسازی آزمایشگاه ها و کارگاه ها 
با  اختصاص داده شده است. وی  توسط سازمان مرکزی 
با  منطبق  های  کارگاه  برای  تجهیزات  اینکه  به  اشاره 
نیازهای منطقه ای خریداری می شود، افزود: برای بازسازی 
و نوسازی کارگاه در استان، یک میلیارد و 100 میلیون 

تومان هزینه شده است.
و  فنی  آموزشکده  برای   CNC دستگاه  خریداری 

حرفه ای شهرستان قاین
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان  از خریداری دستگاه 
داد  خبر  قاین  ای  حرفه  و  فنی  آموزشکده  برای   CNC
با  قطعات  تولید  برای  موضوع  این  به  توجه  با  گفت:  و 
یکی از شرکت های صنعتی  قرارداد بسته شده است و 
دانشجویان در کنار تحصیل کار تولیدی انجام می دهند، 
در این خصوص تفاهم نامه هایی با صنایع کوچک و بزرگ 
شهرک صنعتی، اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و وزارت آموزش 
و پرورش صورت گرفته و در حال پیگیری می باشد. وی 
همچنین از جذب اعتبار عمرانی به مبلغ یک میلیارد و 
771 میلیون تومان برای دانشگاه فنی و حرفه ای استان 

خراسان جنوبی در سال 1396خبر داد.

 75 درصد از فارغ التحصیالن دانشگاه فنی و حرفه ای استان وارد بازار کار می شوند 
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان بیان کرد:

مراسم زیارت عاشورا
 همه روزه تا پایان ماه محرم و صفر

 از ساعت 6 صبح در محل حسینیه جواد االئمه )ع( برگزار می شود
جهت ایام چهل و هشتم برای مشهد مقدس ثبت نام به عمل می آید.
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تبلیغات حسینیه جواد االئمه )ع(

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه
عالم همه محو گل رخسار حسین )ع( است
ذرات جهان در عجب از کار حسین)ع( است ردب  ضدسرقت خالقی
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عرضه کننده 
انواع درب های ساختمانی 
)داخلی، آپارتمانی، البی(

 زمـان: از شب اول محرم تا پایان ماه صفر بعد از نماز مغرب و عشا
مکـان: مسجد حضرت علی بن ابیطالب )ع( - بلوار شهید بهشتی 

مراسم عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا... الحسین )علیه السالم(

هیئت امنای مجتمع مسجد  حضرت علی بن ابیطالب )ع(


