
امروز در خاطره تاريخى ملت ايران باقى مى ماند
رئيس جمهور در مصاحبه تلويزيونى روز گذشته: 

رهبر معظم انقالب در پيامى، با تبريك سال نو، سال جديد را سال «دولت و ملت، همدلى و هم زبانى» نامگذارى 
كردند. حضرت آيت اهللا خامنه اى به آرزوهاى فراروى ملت ايران در سال جديد اشاره و گفتند: «پيشرفت 
اقتصادى»، «اقتدار و عزت منطقه اى و بين المللى»، «جهش هاى علمى به معناى واقعى»  ( ادامه در صفحه 8 )

رهبرمعظم انقالب اسالمى  سال 94 را سال
 «دولت و ملت، همدلى و هم زبانى» ناميدند
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روحانى: 
لغو همه تحريم ها از روز اول توافق

رئيس جمهور با بيان اينكه تأسيسات فردو با 1000 سانتريفيوژ فعال 
مى ماند، گفت: رآكتور اراك با فناورى مدرن تر به فعاليت خود ادامه 
مى دهد و همه تحريم ها از روز اول اجراى توافق لغو مى شوند...

عبادى:
راه آهن؛ مهمترين دستاورد استان

از پيگيرى هاى ديگرى كه در سال 93 به نتيجه رسيد قرار گرفتن 
تمامى نقاط استان از جمله شهرستان مركز خراسان جنوبى و يكى 
دو شهرستان ديگر ...

آواى خراسان جنوبى
 همچنان آواى همدلى و همراهى شماست

* مديرمسئول

 زندگى، گذر پياپى لحظه هايى است كه هركدام به 
كه  سالى  كنيم.  مى  تجربه شان  نوعى  به  نوبه خود 
گذشت با همه خوشى ها  و ناخوشى هايش، تجربه اى

ديگر.  اى  تجربه  آغاز  نيز  جديد  سال  و  برايمان  بود 
براى ما كه خدمتگزاران صحنه رسانه بوديم و رسالت 
اطالع رسانى، آگاهى بخشى و انتقال اخبار جامعه را 
به مخاطب خوبمان بر عهده داشتيم، سال 93 سال 
تجربه شيرين محبت هاى شما، نظرات و پيشنهادات 
از  به حقتان  تان و سال مطالبه خواسته هاى  ارزنده 
مسئولين استانى بود. حاال در آغازين روزهاى سال 94 
دوباره با همان رويكرد سال هاى گذشته با انرژى بيشتر 
و عالقه اى مضاعف باز هم آمده ايم تا در پيمودن 
ثانيه هاى سال جديد كنارتان و همقدمتان باشيم؛ براى 
اداى وظيفه اى ديگر و درس آموزى از شما. ضرورت 
زندگى امروز، تجربه  همراهى با رسانه هاست و رسالت 
رسانه، آگاهى بخشى و ارتقاى سطح دانش و اطالعات 
مورد نياز مخاطب براى تصميم گيرى سهل و سريع  با 
حفظ استقالل رسانه و انصاف و يكرنگى و صداقت 
تدوين  جلسات  در  كه  خوشحاليم  است.  مخاطب  با 
راهبردهاى روزنامه در سال جديد كه در روزهاى پايانى 
مشاورين صفحات  كارشناسان،  برگزار شد،  سال 93 
مختلف روزنامه و نمايندگان مخاطبين، روزنامه آوا را 
پرمخاطب ترين روزنامه استانى برشمردند و در حوزه 
انتقال اخبار  و اثربخشى به آن نمره اى بسيار مناسب 
دادند. روزنامه آواى خراسان جنوبى 18 سال است كه 
دركنار سفره دل هايتان و ميهمان لطف و صفاى شما 
مردم خونگرم خراسان جنوبى است. از همان آغاز به 
صداقت با  شما، حفظ استقالل روزنامه و تالش براى 
ادب  و  انصاف  رعايت  با  مطالبات  و  مشكالت  طرح 
معتقد بوده ايم و در اين سال ها همه تالشمان معطوف 

به اين بوده است. ( ادامه در صفحه 2 ) 

يادداشت

تراورتن كاوه
كارخانه : كيلومتر 30 جاده بيرجند - اصفهان

 كارخانه سنگ بري كاوه 
تلفن: 05632474954
بين فايده 29 و سجاد 1  تلفن : 32412438 
مدير فروش : 63 -09157553062

اولين توليدكننده سنگ تراورتن 
در  بيرجند  
نما   قيچي   آنتيك

(وابسته به معادن تراورتن سفيد نيستان)

جناب آقاى مهندس هادى سيارى 
رئيس  محترم اداره تعاون روستايى شهرستان بيرجند

انتصاب شايسته جناب عالى را كه نشان از درايت و سابقه درخشان شما مى باشد
 تبريك عرض نموده و توفيق روزافزون تان را خواستارم.

شركت باران سازان خراسان - خيرآبادى

آگهى استخدام
مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان (سهامى خاص) براى تكميل نيروى انسانى خود 

تعدادى كارگر مرد با حداكثر سن 25 سال جهت  كار در سالن مرغدارى نياز دارد
 از متقاضيان درخواست مى شود با در دست داشتن كپى شناسنامه ، كارت ملى

 و آخرين مدرك تحصيلى فقط يكشنبه 94/1/16 از ساعت 8 الى 14 به دفتر شركت واقع در 

خيابان جمهورى اسالمى- جنب بانك ملى بازار – پاساژ خيريه مراجعه نمايند. 

بديهى است به مراجعات غير از تاريخ فوق الذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد

شركت مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان (سهامى خاص)

با حسرت و اندوه فراوان چهلمين روز درگذشت 

مادرى مهربان ، همسرى دلسوز و خواهرى فداكار

 مرحومه حاجيه سكينه سبزوارى (بازنشسته بيمارستان امام رضا "ع" )
 را به اطالع دوستان و آشنايان محترم مى رساند: به همين مناسبت مراسمى

 امروز شنبه 94/1/15 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر
 در محل حسينيه مسجد امام حسين (ع) برگزار مى شود

 تشريف فرمايى شما عزيزان موجب آرامش روح آن مرحومه و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى : حاجيانى ، سبزوارى و ساير بستگان

بر خود الزم دانستيم از پذيرايى و همكارى بى دريغ 

مديريت كاروان زيارتى راهيان نور و شما مديران محترم شهردارى كمال تشكر و قدردانى را به عمل آوريم . 

اعضاى كاروان راهيان نور شهردارى بيرجند

جناب آقاى دكتر مديح 
شهردار محترم  بيرجند

جناب آقاى مهندس عابدينى
مديريت محترم ادارى مالى شهردارى بيرجند

جناب آقاى موسوى
 فرمانده محترم پايگاه مقاومت شهردارى بيرجند 

جناب آقاى مهندس زارع نژاد 
رئيس محترم موتورى شهردارى بيرجند
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جناب آقاى حاج ابوالفضل نوفرستى 
مدير محترم حج و زيارت استان خراسان جنوبى
انتخاب مديريت حج و زيارت خراسان جنوبى توسط استاندارى

 به عنوان دستگاه برتر سال 93 در حوزه صيانت از حريم امنيت عمومى و حقوق شهروندى 

را خدمت جناب عالى و كارگزاران زيارتى تبريك عرض نموده
 اميد است خداوند متعال به پاس تكريم و خدمت به ضيوف الرحمن
 و زائرين عتبات عاليات از ثواب زيارت آنان بهره مند تان فرمايد.

شركت  مركزى كارگزاران زيارتى خراسان جنوبى

آموزشگاه آزاد

 صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعى

تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 
روبان دوزى ، چهل تكه دوزى
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نقد و اقساطبه صورت 

آموزش 

+بيمه+كار
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 ايرنا- يك كارشناس بازار سرمايه حذف تحريم ها را عامل مهمى در بازار برشمرد و گفت: حذف تحريم ها عالوه بر كاهش هزينه هاى سرمايه گذارى 
مى تواند موجب رونق بازار شود. جمالى افزود: به نظر مى رسد بعد از افت شاخص و افت قيمت ها در سال گذشته بازار هم اكنون به مرحله قابل اتكا رسيده 

باشد كه از اين پس و به دنبال نتيجه اى كه از مذاكرات اعالم شد، شاهد اخبار و رخدادهايى باشيم كه بازار سرمايه را به يك روند صعودى سوق بدهد.

حذف تحريم ها، هزينه هاى سرمايه گذارى را كاهش مى دهد
آواى خراسان جنوبى

 همچنان آواى همدلى و همراهى شماست

( ادامه از صفحه اول )
تنگناها، تنگ نظرى هاى مقطعى، مشكالت مالى و 
 فنى، گاهى باعث شده است آنچنان كه خواسته ايم
 نتوانيم انجام وظيفه نماييم. دلخوش به آن بوده ايم
اين  همه  به  روزنامه  صبور  و  فهيم  مخاطب  كه 
مشكالت يا حداقل بخشى از آن واقف است و بر ما 

خواهد بخشيد كه اينچنين نيز بوده و شده است.  
با در نظر  و  انجام شده  بررسى  با  آنكه  كوتاه سخن 
گرفتن مؤلفه هاى مختلف در استان به ويژه با تكيه 
در  فكرى  و  انسانى  عظيم  هاى  سرمايه  بر  تأكيد  و 
و  روزنامه  براى  اصلى  راهبردهاى  جنوبى،  خراسان 
مطلوب  خدمتگزارى  انجام  براى  اساسى  هاى  رويه 
در  را   94 سال  در  محترم  مخاطبين  عظيم  قشر  به 
سه حوزه اصلى تدوين و مشخص نموده ايم. بر اين 
از سوى مقام  نامگذارى  با  اساس در سال جديد كه 
معظم رهبرى به نام سال همدلى و همزبانى دولت و 
ملت مسّما گرفته است، تالش خواهيم نمود به معرفى 
توانمندى ها، ظرفيت ها و قابليت هاى مهم استان به 
ويژه در حوزه هاى اقتصادى، اجتماعى، هنرى و علمى 
بپردازيم. خراسان جنوبى معدنى از اين قابليت هاى 
شگرف است كه ناشناخته مانده اند و اولين گام براى 

بهره مندى از اين ظرفيت ها شناخت آن است. 
از سوى ديگر با تأكيد و احترام به همه تالش هاى 
اين  بودن  پاسخگو  لزوم  به  استان  خدوم  مسئولين 
عزيزان به مردم شريف در قبال مشكالت، آسيب ها، 
 كمبود ها و نقص ها، كم كارى ها و سهل انگارى ها
 به شدت معتقديم، و بر اين اساس با تدوين برنامه هاى
جديد تالش خواهيم كرد عالوه بر اينكه پل ارتباطى 
مسئولين  و  شما  بين  صادقى  و  مطمئن  و  مناسب 
باشيم، همدلى و همزبانى دولت و ملت را در عرصه 
در  حداقل  آن  جانبه  همه  توسعه  و  استان  پيشرفت 

حوزه رسانه مكتوب عملياتى نماييم. 
و  خبرى  پايگاه  يك  جنوبى  خراسان  شهروند  هر 
است.  خود  حرفه  و  زندگى  براى  مستقل  تحليلى 
انسجام  با  كرد  خواهيم  كوشش   94 سال  در  ما 
بخشى و تالش براى استفاده از اين توانمندى ها و 
عاليق،  پوشش گسترده خبرى در حوزه مركز استان 
خراسان  هاى  شهرستان  ساير  همچنين  و  (بيرجند) 
جنوبى به ويژه با تأكيد بر شعار «هر شهروند؛ يك 
خبرنگار» را مد نظر قرار دهيم. روزنامه آواى خراسان 
جنوبى فقط و فقط بر پايه حسن نظر و اعتماد شما 
 مخاطبين عزيز رشد و نمو يافته و در طى اين سال ها
با همه مشكالت كوچك و بزرگ به كار خود ادامه 
داده است. بعد از توكل به خدا و لطف او بدون هر 
ثبات و ماندگارى  اذعان مى كنيم كه  تعارفى  گونه 
عزيزان  شما  همراهى  مرهون  و  مديون  را  روزنامه 

هستيم. ( ادامه در ستون مقابل )

اجراى طرح ازدواج كارمندان

ورزش  وزارت  تعالى  و  ازدواج  دفتر  مديركل  مهر- 
كارمندان مجرد بخش  به  ارايه مشوق  از  و جوانان، 
بهمنى  داد.  خبر  ازدواج  براى  دولتى  غير  و  دولتى 
تا  هستيم  طرحى  كارشناسى  مرحله  در  كرد:  اظهار 
كارمندان مجرد بخش دولتى و غير دولتى تشويق به 
ازدواج شوند از جمله يكى از راه ها تشويق به ازدواج 
در  اميدواريم  است. وى تصريح كرد:  با يك همكار 
ازدواج  اجراى طرح  براى  گام  بتوانيم يك   94 سال 

كارمندان در دستگاه هاى اجرايى بر داريم.

تمديد ارائه اظهار نامه ماليات بر ارزش 
افزوده تا پايان فروردين 94 

فارس- سازمان امور مالياتى اعالم كرد: مهلت ارائه 
اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده دوره زمستان سال 

گذشته تا پايان فروردين 94 تمديد شد. 

( ادامه يادداشت از همين صفحه)
حال هم بدون شك بيش از پيش نيازمند همراهى 
شماييم. همراهى مباركى كه براى هميشه سرشار از 
هزاران درس و نقطه آغاز همه موفقيت ها و تكيه 
گاهى مطمئن از اميد و دلگرمى بوده است كه همه 
اينها در خونگرمى، نجابت، صبورى و فرهنگ باالى 
خالصه  جنوبى  خراسان  شريف  و  عزيز  مردم   شما 
مى شود. نگاهى به سال گذشته يادآور موفقيت هاى 
بزرگ در عرصه ملى و استانى و نگاهى به روزهاى 
آغازين سال جديد يادآور دستاوردهاى اميدبخش در 
روزهاى مختلف آن است. با توجه به پايان مذاكرات 
بر  شده  انجام  توافقات  تأثير  قطعًا  و  سوئيس  لوزان 
وضعيت كشور، اميدواريم سال جديد با اتكاى الهى 
و همت مسئولين، سرشار از تداوم شيرين كامى هاى 
و  اسالمى  جمهورى  مقدس  نظام  براى  پى  در  پى 
تيم  به  خود  نوبه  به  باشد.  كشورمان  عزيز  مردم 
گوييم  مى  قوت  خدا  نيز  اى  هسته  كننده  مذاكره 
از  نشان  كه  بزرگ  هاى  موفقيت  اين  اميدواريم  و 
در  دارد،   ملى  عزت  و  كشور  استقالل  مردم،   صبر 

عرصه هاى مختلف تداوم و تكرار داشته باشد.
... و نكته آخر اينكه؛ لحظه ها پى در پى در گذارند و 
روزها به سرعت در حال عبور. چشم بر هم بگذاريم و 
 باز كنيم، سال 94 هم تمام شده است.  قدر لحظه ها،

قدر مهربانى ها، قدر شايستگى ها، قدر همديگر را 
آنچنان كه  باشيم.  بدانيم و شكرگذار خداوند بزرگ 
و شريفى چون  مخاطبين خوب  داشتن  ما به سبب 

شما هميشه شكرگزار او هستيم. 

افزايش قيمت بنزين در سال 94 منتفى شد

ايسنا- با تصويب سقف درآمد 48 هزار ميليارد تومانى دولت ناشى از اجراى 
قانون هدفمندى همانند پارسال، قيمت فراورده هاى 
نفتى در سال آينده افزايش نخواهد يافت. بر اين اساس 
پيش تر مجلس تصويب كرده بوده كه شركت ملى 
پااليش فراورده هاى نفتى از محل افزايش 5 درصدى 
قيمت فراورده هاى نفتى نسبت به نوسازى و توسعه 
شبكه خطوط لوله انتقال و ذخيره سازى و توزيع فرآورده  اقدام كند اما اكنون 
نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى اعالم كرده كه اين 5 درصد 
هر ساله در قانون بودجه وجود داشته و اكنون آنچه عمل مى شود همان بنزين 
700 تومان سهميه اى و هزار تومان غير سهميه اى است، در واقع پنج درصد 
از اين مبلغ كسر و به وزارت نفت داده مى شود. وى تأكيد كرده كه نيازى به 

افزايش براى قيمت حامل هاى انرژى در سال آينده نيست.

حداقل هزينه بيمه 182هزار تومان شد

از ابتداى سال 94، با افزايش حداقل دستمزد به 712 هزار و 425 تومان، 
بيمه  سهم  و  هزارتومان   49 به  هزارتومان   42 از  كارگران  بيمه  سهم 

كارفرمايان نيز از 140هزارتومان به 163 هزارتومان افزايش مى يابد.
به گزارش مهر، طبق قانون موجود كارفرمايان بايد به ازاى بيمه هر كارگر 23 
درصد حداقل دستمزد و يا مجموع دريافتى افراد با مزايا را بدون در نظر گرفتن 
حق اوالد به عنوان حق بيمه ماهيانه بپردازند. همچنين 7 درصد نيز از سوى 
كارگر بايد پرداخت شود. در مجموع حق بيمه يك نفر مشمول قانون كار كه 
تنها حداقل دستمزد مصوب شوراى عالى كار را دريافت كند، 213 هزار و 727 
تومان خواهد بود كه توسط كارفرما و كارگر بايد پرداخت شود. عالوه بر 30 
درصد يادشده، 3 درصد ديگر نيز به عنوان سهم دولت براى حمايت از صندوق 
بيمه بيكارى تعيين شده كه در سال هاى گذشته پرداخت آن از سوى دولت به 

صندوق تأمين اجتماعى با تأخيرها و يا نواقص فراوانى همراه بوده است.

مشكل بى آبى در سال94 جدى است

مهر- وزير نيرو با تأكيد بر اينكه سال جارى، سال تحول و تحرك در صنعت 
آب و برق است گفت: اگر نتوانيم در اين صنعت همدلى 
و همزبانى ايجاد كنيم، بايد منتظر مشكالت جدى در 
فصل گرم سال باشيم. چيت چيان اظهار كرد: يكى 
از تحول هايى كه بايد امسال انجام شود، اين است 
كه جهت گيرى مديران درباره بخش خصوصى اصالح 
شود و به جاى آنكه بخش خصوصى به سراغ ما بيايد، ما بايد دنبال آن برويم 
و بستر را هموار كنيم تا بخش خصوصى به جلو حركت كند. وى از اقدام هاى 
بزرگ سال جارى را مديريت مصرف آب و برق خواند و تصريح كرد: امسال 
هم از نظر آب و هم از نظر ظرفيت هاى توليد برق دچار محدوديت هاى بسيار 
جدى هستيم و بدون مديريت مصرف و تقاضا، قادر به پاسخگويى به نيازها 

نخواهيم بود و اين امر مستلزم فرهنگ سازى و اقدام هاى مديريتى است.
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وزير كار از راه اندازى اولين «سامانه ملى مشاغل ايران» 
در سال 94 با هدف معرفى مشاغل، مشاوره هاى شغلى و 
حرفه ايى و تدوين فرهنگ ملى مشاغل كشور و در جهت 
كمك به كارجويان، كارفرمايان، كارآفرينان و برنامه ريزان 

نظام اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى خبر داد.
وزارتخانه  اين  عملكرد  بررسى  با  ربيعى  مهر،  گزارش  به 
در سال گذشته افزود: با نگاهى به عملكرد سال گذشته 
ارائه خدمات به ويژه در حوزه  وضعيت اين وزارتخانه در 
رفاهى و بيمه اى از گذشته بهتر است. وى همچنين بيان 
كرد  خواهيم  دنبال  را  بزرگ  طرح  دو   94 سال  در  كرد: 
كه رونمايى از طرح مسكن اجتماعى از جمله آنها است. 
سطوح  در  فراگير  اجتماعى  هاى  بيمه  اجراى  همچنين 
خواهيم  اجرا  مرحله  به  رو  پيش  سال  در  هم  را  مختلف 
رساند كه هر يك از افراد جامعه با سطوح مختلف درآمدى 

بتوانند از مزاياى بيمه هاى اجتماعى بهره مند شوند.
ربيعى اظهار كرد: در حوزه روابط كار تعداد تشكل ها افزايش 
يافت و در تعيين حداقل مزد نيز در دو سال گذشته شاهد 
 افزايش آن بوديم و اين موضوع باعث شد كه تشكل ها

در اين خصوص ابراز رضايت داشته باشند.
هاى  طرح  به  خرد  اشتغال  بخش  در  شد:  يادآور  كار  وزير 
هاى  بخش  در  ها  طرح  اين  اجراى  و  ايم  رسيده  خوبى 
همين  در  كند  متحول  را  آنان  تواند  مى  ُخرد  و  كوچك 
زمينه  اين  در  كفش  صنعت  بحث  به  توان  مى  نيز  رابطه 
 اشاره كرد و طرح تكاپو نيز كه در استان ها اجرا مى شود

همراه با طرح آموزش سيار فنى و حرفه اى در نقاط مختلف 
مى تواند نقطه عزيمت خوبى براى توسعه مشاغل كوچك 
باشد و اين برنامه در سال 94 با اعتبارى كه از محل هدفمندى 
يارانه ها براى اشتغال در نظر گرفته شده پيگيرى خواهد شد.

با وجود تمامى حواشى پيرامون تغيير نرخ سود 
به  آن  شدن  موكول  و  گذشته  سال  در  سپرده 
سال 1394، رئيس كل بانك مركزى در اولين 
روزهاى سال جديد از طرحى براى محدود شدن 

سود تسهيالت بانكى خبر داد.

با  مركزى  بانك  كل  رئيس  ايسنا،  گزارش  به 
تغيير  براى  مركزى  بانك  برنامه هاى  به  اشاره 
نرخ سود در سال جارى ضمن تأكيد مجدد بر 
اينكه با توجه به واقعيت مثبت كاهش نرخ تورم 
ديگر نرخ سود باالى 20 درصد منطقى به نظر 

نمى رسد، عنوان كرد كه در عين حال نظر بانك 
نيست.  سپرده  سود  نرخ  كاهش  تنها  مركزى 
ساماندهى  سمت  به  بايد  اينكه  بيان  با  سيف 
نرخ سود تسهيالت حركت كرده و نرخ سود با 
بازدهى بخش هاى اقتصادى و همچنين سياست 

رونق توليد و خروج از ركود منطبق باشد اعالم 
كرد كه در سال جديد پيشنهاد بانك مركزى به 
سود  براى  سقفى  تعيين  اعتبار  و  پول  شوراى 
عقود  ويژگى هاى  رعايت  با  بانكى  تسهيالت 

اسالمى خواهد بود.

اولين گام دولت براى بيكاران در سال94

تابلوى ايست مقابل سود كالن وام هاى بانكى

يادداشت

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى ساختمان پذيرفته مى شود

تعمير انواع لوازم گازسوز 
 در منزل و در اسرع وقت  

   09158624439 - جانى

قابل توجه اصناف ، ادارات و همشهريان محترم

پستـه از 24000 تا 35000 تومـان - پسته مرغوب
مغــز پستــه از 35000 تا 50000 تومـان

آجيــل مخصوص از 15000 تا 26000 تومـان
انجير استهبان از 7000 تا 30000 تومان - بادام هندى درجه يك 39800 تومان 
ترمينال فرآورى پسته و خشكبار رزاقى   آدرس: بهشتى 21- جنب ايستگاه اتوبوس
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

فروشگاه كودك
  اميـر

پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

داربست فلزى مهدى      09151642377 - وسيله كار

اسامى داوطلبان عضويت در سمت بازرس
نام و نام خانوادگىرديف

محمد خيرانديش1
حسين سنجرى2
حسين عبدالهى3

 رئيس هيئت نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

اسامى داوطلبان عضويت در هيئت مديره
نام و نام خانوادگىرديف

محمد اكبرى1
امير پارسا مهر2
حسن چهكندى نژاد3
غالمرضا صالحى4
عليرضا عزيزى5
حميد فوالدى6
غالمحسين فوالدى7

اسامى داوطلبان عضويت در سمت بازرس

نام و نام خانوادگىرديف
على جوان1
عليرضا كيانى2

 رئيس هيئت نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

اسامى داوطلبان عضويت در هيئت مديره

نام و نام خانوادگىرديف
مريم ابراهيمى1
عليرضا اكبرى2
محمدتقى چاجى3
عباس حسينى مقدم4
محمد رحيم زادگان5
غالمرضا رسولى نسب6
غالمرضا رضوان نژاد7
محمدرضا زهرايى8
اسدا... شخم گر 9
سيد جواد كرباسى10
قاسم هاشمى زاده11

  

خشكشويى ، پتوشويى و رنگرزى 

صـدف
باز و بست رايگان پرده 

همراه با پيك رايگان
09155632009 - 32340188

آوينى - نبش صدف 6     فدايى

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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آگهى  انتخابات
قابل توجه  اعضاى محترم اتحاديه صنف تعميركاران اتومبيل (سبك و سنگين) شهرستان بيرجند 

در اجراى ماده 23 قانون نظام صنفى ، بدينوسيله از كليه اعضاى داراى پروانه كسب آن اتحاديه دعوت مى شود با در دست داشتن اصل يا 
تصوير پروانه كسب و يا كارت عضويت عكس دار اتحاديه سه شنبه 94/1/25 راس ساعت 9 الى 11 صبح براى شركت در انتخابات هيئت 
مديره و بازرس شخصا به نشانى مسجد امام رضا (ع) واقع در ابتداى خيابان شهيد رجايى مراجعه و نمايندگان مورد نظر خود را از بين افراد 
ذيل به تعداد 5 نفر عضو اصلى هيئت مديره و 2 نفر بازرس اصلى و على البدل انتخاب نمايند. الزم به ذكر است بر اساس تبصره ماده 13 

آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى اعطاى وكالت و يا اعزام نماينده براى دادن راى ممنوع مى باشد.

آگهى نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف باطرى ساز و برق كار اتومبيل
با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره و 
بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ 94/1/15 

با ارائه مدارك ذيل براى ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى 
 سازمان صنعت ، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.

شرايط داوطلبان:
 * تابعيت جمهورى اسالمى ايران * اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران * نداشتن سوء پيشينه كيفرى موثر * عدم ممنوعيت تصرف 

در اموال مانند حجر ، ورشكستگى و افالس * عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى (موضوع ماده 5 قانون خدمات كشورى) و همچنين 
كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف * عدم اعتياد به مواد مخدر  * عدم اشتهار به فساد * داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه 

عضويت در هيئت مديره اتحاديه * حداكثر سن در زمان ثبت نام 75 سال *  داشتن پروانه كسب معتبر دائم * وثاقت و امانت
مدارك مورد نياز:

 * فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ) * فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (3 سرى) * فتوكپى مدرك پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت
(براى متولدين 1337 به بعد )* عكس 4×3 رنگى (6 قطعه) * فتوكپى كارت ملى (2 برگ)  * فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى * گواهى عدم 

سوء پيشينه كيفرى * گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر * داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است 
 رئيس هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

آگهى  انتخابات
قابل توجه اعضاى محترم اتحاديه صنف آهنگران اتومبيل و ميزان فرمان شهرستان بيرجند 

در اجراى ماده 23 قانون نظام صنفى ، بدينوسيله از كليه اعضاى داراى پروانه كسب آن اتحاديه دعوت مى شود با در دست داشتن اصل 
يا تصوير پروانه كسب و يا كارت عضويت عكس دار اتحاديه شنبه 94/1/22 راس ساعت 9 الى 11 صبح براى شركت در انتخابات 
هيئت مديره و بازرس شخصا به نشانى اتاق اصناف واقع در طالقانى 3 كوچه 3/8 مراجعه و نمايندگان مورد نظر خود را از بين افراد 
 ذيل به تعداد 5 نفر عضو اصلى هيئت مديره و 2 نفر بازرس اصلى 

و على البدل انتخاب نمايند.
نامه اجرايى  آيين  بر اساس تبصره ماده 13  به ذكر است،   الزم 
انتخابات اتحاديه هاى صنفى اعطاى وكالت و يا اعزام نماينده براى 

دادن راى ممنوع مى باشد.
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وسيله كار: جارى شدن سيالب شديد پيش از ظهر سيزده فروردين ارتباط دو سوى رود شاهرود بيرجند را در محدوده زمين هاى كشاورزى چاه زينى و 
رستمى براى چند ساعت قطع كرد.  سرنشينان يك خودروى 405 به دليل شدت جريان آب گرفتار سيالب شدند و تراكتور كمكى نيز نتوانست از عرض 

رودخانه عبور كند. شايان ذكر است؛ ساكنان منطقه در گفتگو با خبرنگار ما خواستار ايجاد پل يا احداث راه دسترسى مناسب به اميرآباد شدند.

جارى شدن سيالب در رود شاهرود بيرجند

فراز و نشيب هايش  تمام  با  نيز  زاده- سال 93  حسين 
بر  اعتبارات  كمبود  و  ها  تحريم  اگرچه  و  شد  سپرى 
منفى  تاثير  كشور  كل  در  عمرانى  هاى  پروژه  اجراى 
استان  تمامى شرايط،  گرفتن  نظر  در  با  اما  بود  گذاشته 
داشت.  نيز  دستاوردهايى   93 سال  در  جنوبى  خراسان 
اينكه خراسان جنوبى در اين سال ميزبان رئيس  ضمن 

جمهور و هيئت دولت نيز بود.
نماينده مردم شهرستان هاى بيرجند، درميان و خوسف در 
مجلس شوراى اسالمى، گرفتن رديف اعتبارى و اجرايى براى 
پروژه راه آهن استان در بودجه سال 94 را پس از 10 سال 
انتظار و با وجود تحريم ها و كاهش چشمگير قيمت نفت 
 از مهمترين دستاوردهاى استان خراسان جنوبى در سال 93 
مى داند و مى گويد: در خصوص اين پروژه بايد گام بعدى را 

در راستاى تخصيص فاينانس خارجى برداريم.

اهميت كاهش نرخ سود تسهيالت 
صندوق توسعه ملى در استان

سيد محمد باقر عبادى مى افزايد: از پيگيرى هاى ديگرى 
كه در سال 93 به نتيجه رسيد قرار گرفتن تمامى نقاط 
استان از جمله شهرستان مركز خراسان جنوبى و يكى دو 
شهرستان ديگر كه از ديدگاه معاونت برنامه ريزى رياست 
جمهورى شاخص هاى بااليى دارند در رديف استان هاى 
غيربرخوردار به لحاظ استفاده از تسهيالت صندوق توسعه 
ملى بود. بر اساس اين دستاورد بزرگ نرخ سود تسهيالت 
جنوبى  خراسان  در  ملى  توسعه  صندوق  گذارى  سرمايه 
كشور  نقاط  ساير  از  كمتر  درصد   4 ها  بخش  تمامى  در 
خواهد بود كه به طور قطع اين امر حضور سرمايه گذاران 
در استان را توسعه داده و باعث رونق سرمايه گذارى در 
استان خواهد شد.وى در پايان با بيان اين كه سال 93 نيز 
 سالى بود كه همچون گذشته مردم ما در تمامى عرصه ها 
در  ما  مردم  دارد:  اظهار مى  داشتند،  و صحنه ها حضور 
تحريم ها شكيبايى به خرج دادند و مقاومت بااليى از خود 
به نمايش گذاشتند و واقعا بايد به اين مردم آفرين گفت.

 گازرسانى؛ مهمترين مطالبه مردم
 شهرستان نهبندان

در  سربيشه  و  نهبندان  هاى  شهرستان  مردم  نماينده 
مجلس شوراى اسالمى نيز مى گويد: طى چند سال اخير 
نمايندگان استان عالوه بر پيگيرى هايى كه در راستاى 
مربوط  كه  را  مواردى  بعضا  داشتند،  ها  زيرساخت  تامين 
مطرح  مردمى  مطالبات  عنوان  به  اما  نبوده  آنان  كار  به 
به  اند. مراد هاشمزهى گازرسانى  گرديده، پيگيرى كرده 
شهرستان نهبندان، توسعه بخش راه و اتصال به راه آهن 
سراسرى را از جمله پروژه هاى مورد پيگيرى خود و ساير 

نمايندگان استان ذكر كرده و مى افزايد: اختصاص رديف 
بودجه  بيرجند- مشهد در  زاهدان-  راه آهن  پروژه  براى 
كمى  اعتبار  تخصيص  با  اول  سال  در  اگرچه   94 سال 
اما دستاورد بسيار خوبى براى استان در سال  همراه شد 
93 بود. ضمن اين كه بسيارى از پروژه هاى راه در استان 
نيز از جمله زاهدان – بيرجند، نهبندان – زابل، بيرجند – 

مشهد، طبس – تهران و ... رديف اعتبارى دارند.

روش دولت مبنى بر اختصاص اعتبار به پروژه 
هاى نيمه تمام را روش درستى نمى دانيم

وى در ادامه، سفر هيئت دولت به استان را اقدامى مهم در 
 سال 93 دانسته و مى گويد: البته با توجه به محدوديت هاى 
دولت، خيلى از نتايج اين سفر راضى نيستيم و نارضايتى 
تخصيص  مبالغ  عادالنه  نكردن  توزيع  به  بيشتر  هم  ما 
از نظر ما روش  يافته در داخل استان مربوط مى شود. 
دست  در  هاى  پروژه  به  اعتبار  تخصيص  براى  دولت 
مناسبى  روش  دارند،  باال  فيزيكى  پيشرفت  كه  اجرا 
كه  نهبندان  براى شهرستان محرومى چون  زيرا  نيست 
است. حتى  نداشته  ندارد، دستاوردى  تمامى  نيمه  پروژه 
پروژه گازرسانى به نهبندان هم به عنوان پروژه اى نيمه 
تمام تلقى نشد. به نظر من وزارت نفت براى شهرستان 
را  صالح  و  صرفه  بحث  نبايد  نهبندان  مانند  محرومى 
را  رهبرى  معظم  مقام  هاى  توصيه  بايد  و  كند  مطرح 
محروم  و  برخوردار  كم  نقاط  به  ويژه  توجه  بر  مبنى 
اجرايى نمايد اما متاسفانه پيشنهاد آنها CNG بود و ما 
هم درخواست به حق مردم مبنى بر گازرسانى لوله اى 
از طريق لوله گاز سربيشه را منعكس كرديم و مسئولين 
و  شدند  همراه  مردم  نماينده  با  هم  نهبندان  شهرستان 
مهمترين  عنوان  به  نهبندان  به  گازرسانى  اميدواريم 

خواست مردم اين شهرستان عملياتى شود.

اقدامات صورت گرفته در بخش معادن
 به ويژه در نهبندان كافى نبوده است

براى  استان  نمايندگان  پيگيرى هاى خود و ساير  از  وى 
رفع بحران آب، رفع بيكارى و ايجاد اشتغال، توسعه بازارچه 
هاى مرزى موجود و فعال شدن بازارچه هاى راكد از جمله 
دو كوهانه، استفاده بهينه منابع محدود آبى در استان اصالح 
شيوه هاى آبيارى ، تامين آب مورد نياز در استان از حوزه 
هاى دوردست، رفع مشكالت معيشتى مردم ، استفاده از 
ظرفيت معادن غنى در استان و ايجاد كارخانه هاى فرآورى 
اقدامات  دارد:  اظهار مى  و  داده  ... خبر  و  معادن  در جوار 
صورت گرفته در بخش معادن به خصوص در شهرستان 
ضرورت  بر  همچنين  وى  است.  نبوده  كافى   ، نهبندان 
اتصال  پروژه  براى  كافى  اعتبار  تخصيص  براى  پيگيرى 

استان به راه آهن سراسرى تاكيد مى كند.

همدلى نمايندگان؛ مهمترين دستاورد استان 
 

در  زيركوه  و  قاينات  هاى  شهرستان  مردم  نماينده 
مجلس نيز همدلى ميان نمايندگان استان را از مهمترين 
دستاوردهاى خراسان جنوبى در سال 93 عنوان مى كند 
و مى گويد: اين همدلى توانست اسباب خير و بركت براى 

استان شود و ما را در رسيدن به نتايج دلخواه و مطلوب 
كمك كند. جواد هروى مى افزايد: 11 شهرستان استان 
همراه  و  همدل  فوتبال  تيم  بازيكن   11 مانند  عمل  در 
داشته  گل  به  رسيدن  براى  را  واحدى  حركت  توانستند 
آبرسانى،  بحث  در  توفيقاتى  تالش  اين  نتيجه  و  باشند 
در  اعتبارى  رديف  گرفتن  ويژه  به  و  تسهيالت  اعطاى 
بودجه 94 براى پروژه اتصال به راه آهن كه انقالبى در 
استان است، بود و از اين پس نيز بايد تالش كنيم تا طرح 

هاى كالن ملى را در اليحه بودجه 94 مصوب كنيم.

 از مقام معظم رهبرى براى تشريف فرمايى 
به استان دعوت به عمل آمده است

به دعوت  استان  در  به حضور هيئت دولت  اشاره  با  وى 
 مجمع نمايندگان و استاندار خراسان جنوبى، اظهار مى دارد: 
از مقام معظم رهبرى هم براى تشريف فرمايى به استان 
بگيريم. را  مطلوب  پاسخ  اميدواريم  كه  شده   دعوت 
وى اضافه مى كند: در سال 93 بحث تداوم پايدار صنعتى 
در استان را پيگير شديم . كشاورزى خراسان جنوبى شكل 
سنتى دارد و كار كشاورزى استان غير علمى و اصولى غير 
صنعتى مى باشد و ضعف بنيه صنعتى و اقتصادى ضرباتى 

را به استان وارد كرده است.
هروى با بيان اين كه طرح هاى صنعتى كالن اعم از راه 
آهن نيازمند فاينانس و سرمايه گذارى شركت هاى بزرگ 
است، مى گويد: شركت هاى بزرگ به حضور در پروژه 
هاى بزرگى چون راه آهن و بخش خصوصى به سرمايه 
گذارى در كارخانه هاى صنعتى مثل فوالد قاينات تمايل 
دارند. وى اظهار اميدوارى مى كند: فاز اول كارخانه فوالد 
قاينات در سال 94 به بهره بردارى برسد و شهرك هاى 

صنعتى استان نيز رونق گيرد.

رقابت اسباب خير و بركت است
 اما نبايد به تخريب بيانجامد

به در پيش  توجه  با  ادامه مى دهد:  نماينده مجلس  اين 
بودن انتخابات مجلس شوراى اسالمى در سال 94 انتظار 
مى رود با همدلى و همزبانى، اسباب ايجاد دلخورى ها 
اسباب خير و  رقابت  نگردد.  فراهم  رقابت هاى كاذب  و 
ما  گذشته  در  بينجامد.  تخريب  به  نبايد  اما  است  بركت 
از تخريب ضربه هاى زيادى خورده ايم و به فرمان مقام 
بگيرد.  را  تخريب  جاى  سالم  رقابت  بايد  رهبرى  معظم 
نيت  با  بايد  نباشيم  چه  و  باشيم  ها  مسئوليت  در  ما  چه 

خير حركت كنيم و در راه خدمت به مردم، نقش پررنگى 
در تاريخ استان رقم بزنيم تا فرزندان و آيندگان از ما به 
نيكى ياد كنند. وى همچنين مى گويد: بايد اميدوارانه به 
رغم خشكسالى هاى مداوم با همدلى و همزبانى مردم و 
در سال 94  به فضل خدا  و  كنيم  دنبال  را  قضايا  دولت 
توفيقات خوبى براى مردم كم توقع و صبور و خوب استان 
و  عزتمندترين  شريفترين،  گفت  توان  مى  جرأت  به  كه 

محبوبترين مردم كشور هستند حاصل گردد.
 در پايان به اين نكته اشاره مى كنيم كه با وجود پيگيرى هاى 
صورت گرفته، موفق به گفتگو با عبدا... زاده نماينده مردم 
در  سرايان  و  بشرويه  طبس،  فردوس،  هاى  شهرستان 

مجلس شوراى اسالمى نشديم.

راه آهن؛ مهمترين دستاورد خراسان جنوبى در سال 93 بود

3
پيام شما

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

به نظر نمايندگان استان در مجلس شوراى اسالمى:

كه  ما  واال  نكنه  درد  بيرجند  شهردارى  دست  واقعا 
امسال نفهميديم سال كى عوض شد. سالهاى پيش 
المان خوش بود كه  تا مجسمه و  دل مردم به چند 
امسال همون ها هم درست و حسابى چنگى به دل 
نمى زد. واقعا دل اين مردم به چى خوش باشه؟ نه 

سرگرمى نه جشنى نه تفريحى...
939...907
الين دوم بلوار مهر سايت ادارى رو ما كه نفهميديم 
تميز  جديد  سال  براى  اينقدر  كيه  آسفالتش  متولى 
كارى كرديم دوباره خاك اومده توى خونه واال خدا 

رو خوش نمياد.
915...609
 از مسئوالن تقاضا داريم با توجه به تردد زياد خودرو ها 
كنن  آسفالت  رو  ادارى  سايت  مهر  بلوار  دوم  الين 
مردم چه گناهى كردن كه شهردارى بايد انجام بده 

يا اتحاديه.
915...436
سالم لطفا اداره برق جواب بدهد مگر عوض كردن 
يك المپ سوخته تير برق داخله كوچه چقدركار دارد 

كه در اين ايام عيد نوروز بايد ده روز صبركرد.
915...618
سالم. بعيد مى دونم 97 درصد راضى باشند از نيروى 
همين  در  چون  رانندگى.  و  راهنمايى  البته  انتظامى 
سايت ادارى بلوار منتهى به خيابان بهار كه يك الين 
آن خاكى است و اصال قابليت عبور و مرور ندارد با 
طبق  مردم  وقتى  و  اند  زده  تابلو  توجهى  بى  كمال 
روال رفت و برگشت از الين آسفالت مى آيند كمين 
گناهى  چه  مردم  ما  آخر  كنند.  مى  جريمه  و  كرده 
از  بايد  بار  هفت،هشت  روزى  حداقل  كه  ايم  كرده 
داخل سنگ و الخ رد شويم. جواب خرابى ماشينمان 
را آيا راهنمايى و رانندگى مى دهد. واقعا جاى تاسف 

است اين حركات.
915...661
كه  رانندگى  و  راهنمايى  محترم  افسر  توجه   قابل 
بى دليل بنده را جريمه كرد منتظر شب اول قبر باش 
از شما نمى گذرم. آواى محترم عيد من خراب شد 

پيامك من را چاپ كن تا سبك بشم.
915...766
شهردارى از حدود 3 سال قبل يك نيم كاميون ! سر 
چهار راه غفارى گذاشته و هر سال شماره پالك آن را 
به مناسبت سال جديد تغيير مى دهد.مثال پارسال بود 
بيرجند 1393 امسال شده 1394... ساير المان هاى 
رنگ و رو رفته سالهاى قبل را هم در گوشه و كنار 
شهر دوباره جاسازى كرده است در حالى كه هدف از 
نو  و  تازگى  القاى حس  نوروزى  هاى  المان  اجراى 
بودن است و بالطبع المان هاى نوروزى بايد نو باشد 
المان هاى  المان هاى امسال  از  در حالى كه خيلى 

نوروز نبوده و بايد به آنها گفت المان هاى ديروزى.
915...636
فصل  از  ماه  يك  حاال  گذرد  مى  بهار  از  روز   15
درختكارى گذشت و هنوز خيلى از جاهايى كه رئيس 
سازمان پاركها قول داده بود در جاى درختان خشك 
شده درخت بكارد درخت كاشته نشده، از جمله بلوار 
تا  آن  امتداد  و  (عج)  عصر  ولى  بيمارستان  جلوى 
پارك توحيد ... مسئوالن حواسشان باشد قولشان كه 
به  حداقل  است  سند  شود  مى  داده  ها  روزنامه  در 

خودشان احترام بگذارند.!
يك شهروند

شركت هاى بزرگ و بخش خصوصى خواستار سرمايه گذارى در پروژه هاى بزرگ استان
دعوت از مقام معظم رهبرى براى سفر به خراسان جنوبى

آگهى نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحاديه 
صنف فروشندگان مصالح ساختمانى

 با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف 

فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت 10روز از تاريخ 94/1/15 با ارائه مدارك ذيل براى ثبت نام به دبيرخانه 

هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى - سازمان صنعت ، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.

شرايط داوطلبان:

* تابعيت جمهورى اسالمى ايران * اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران * نداشتن سوء پيشينه كيفرى موثر * عدم ممنوعيت تصرف 
در اموال مانند حجر ، ورشكستگى و افالس  * عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى (موضوع ماده 5 قانون خدمات كشورى) 

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

مدارك مورد نياز:
* فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ) * فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (3 سرى) * فتوكپى مدرك پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت 

(براى متولدين 1337 به بعد ) * عكس 4×3 رنگى (6 قطعه) * فتوكپى كارت ملى (2 برگ)  * فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى  * گواهى عدم 
سوء پيشينه كيفرى * گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر * داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است

رئيس هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

آگهى ماده 169 اليحه اصالحى قانون حق تقدم سهام
 شركت كارخانجات لوله و پروفيل كوير خراسان (سهامى خاص)

ثبت شده به شماره 1204 و شناسه ملى 10360029387
به اطالع كليه سهامداران شركت كارخانجات لوله و پروفيل كوير خراسان (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 1204 مى رساند: با عنايت به مصوبه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 94/1/10 كه تفويض اختيار عملى نمودن افزايش سرمايه به هيئت مديره را به صورت واريز نقدى و يا از محل مطالبات سهامداران 
نموده، نظر به اين كه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ 73/500/000/000 ريال منقسم به 735/000 سهم 100/000 ريالى به مبلغ 161/700/000/000 
ريال منقسم به 1/617/000 سهم 100/000 ريالى با نام از طريق واريز نقدى و يا از محل مطالبات سهامداران افزايش يابد. لذا از كليه سهامداران محترم 
شركت درخواست مى شود از تاريخ نشر اين آگهى به مدت 65 روز از حق تقدم خود به تعداد سهام فعلى خود (به ميزان 120 درصد) به ارزش هر سهم 
100/000 ريال استفاده نمايند و سهامدارانى كه مطالبه اى ندارند مبلغ رسمى خريد سهام را به حساب شماره 0200038821005 نزد بانك صنعت و معدن 
مدرس بيرجند واريز نموده و فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در كيلومتر 12 جاده كرمان جنب شركت كويرتاير به كدپستى 9719137917 تسليم نمايند 
بديهى است پس از انقضاى مهلت مقرر هيئت مديره مى تواند الباقى سهام، سهامدارانى كه نسبت به واريزى نقدى حق تقدم سهام و يا مطالبات خود استفاده 

ننموده باشند را به ساير سهامداران متقاضى واگذار نمايند.
هيئت مديره

آگهى تغييرات شركت صنايع كاشى و سراميك نيلوفر "سهامى خاص"
 به شماره ثبت 240 و شناسه ملى 10360011011

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 93/12/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- صورت هاى مالى منتهى به 92/12/29 به تصويب رسيد. 2- موسسه حسابرسى و خدمات مديريت خبرگان پارس پويا با شماره ثبت 1802 و شناسه ملى 

10380155428 به عنوان بازرس اصلى و آقاى عباس احمديان با شماره ملى 0839468652 و كدپستى 9179833393 به عنوان بازرس على البدل 
براى دوره مالى سال 1393 انتخاب گرديدند.  3- روزنامه كثيراالنتشار خراسان جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

كالسه 1037/93 اجرايى شورا    آگهى مزايده اموال منقول «نوبت دوم»

چون مقرر گرديده: تعداد 97204 سهم با نام به قيمت اسمى هر سهم 885 ريال (سهام باقران) در قبال بدهى آقاى محمد حسين زاده خباز به مبلغ 14/701/054 ريال در حق آقاى عباسعلى ابراهيمى و مبلغ 701/057 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز پنجشنبه مورخ 94/1/27 از ساعت 
9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك 

ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه تا 
ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

كالسه 2460/93 اجرايى شورا

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت دوم»

چون مقرر گرديده اموال شامل لوازم بهداشتى به مبلغ 25/440/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى سيروس خسروى به 
مبلغ 20/876/000 ريال در حق آقاى حجت رخشانى و مبلغ 1/001/050 حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز شنبه مورخ 94/1/22 
از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع 
و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده 
مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده 
تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 

و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139360308001003263 مورخ 93/10/22 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/ خانم حجى محمد عنايتى زاده فرزند حسن به شماره شناسنامه 6 صادره از خوسف 
در يك باب خانه منزل مسكونى به مساحت 156/04 مترمربع قسمتى از پالك 3428 فرعى از 245 اصلى واقع در بخش دو بيرجند از محل مالكيت ورثه معروف 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 

تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/15   تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/30

 رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند

آگهى نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحاديه 

صنف فروشندگان لوازم التحرير و كتاب فروشان
با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه 
صنففوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند ، دعوت مى شود ظرف مدت 15 روز از تاريخ 94/1/15 با ارائه مدارك ذيل براى ثبت نام به 
دبيرخانههيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى - سازمان صنعت ، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) 

مراجعه نمايند.

شرايط داوطلبان:

* تابعيت جمهورى اسالمى ايران * اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران * نداشتن سوء پيشينه كيفرى موثر * عدم ممنوعيت تصرف 
در اموال مانند حجر ، ورشكستگى و افالس  * عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى (موضوع ماده 5 قانون خدمات كشورى) و همچنين 
كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف * عدم اعتياد به مواد مخدر * عدم اشتهار به فساد * داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه 

عضويت در هيئت مديره اتحاديه * حداكثر سن در زمان ثبت نام 75 سال  * داشتن پروانه كسب معتبر دائم *  وثاقت و امانت
مدارك مورد نياز:

* فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ) * فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (3 سرى) * فتوكپى مدرك پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت 
(براى متولدين 1337 به بعد ) * عكس 4×3 رنگى (6 قطعه) * فتوكپى كارت ملى (2 برگ) * فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى * گواهى عدم

سوء پيشينه كيفرى * گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر * داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است 
 رئيس هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند
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خواندنى ها 

معرفى كتاب 

ديالوگ ماندگار 

بيانيه مطبوعاتى نشست مذاكرات هسته اى ايران و 1+5 امروز سرانجام درپى بيش از 8 روز مذاكره فشرده در لوزان سوييس منتشر شد و طرفين در نشست 
خبرى درباره آن توضيح دادند. غروب پنج شنبه وزيران خارجه و مقامات ايران و شش كشور مذاكره كننده هتل را به سمت دانشگاه پلى تكنيك لوزان ترك 
كردند تا در حضور صدها خبرنگار از رسانه هاى مختلف جهان نتايج و ديدگاه هاى خود را در خصوص  مذاكرات اعالم كنند.

قطار مذاكرات هسته اى ايران باالخره به ايستگاه صدور بيانيه مشترك رسيد 
«...باريك...تاريك...»

داستان   28 از  اى  مجموعه  ...تاريك...»  «باريك    
هم  جوان  نويسنده  قلم  به  صفحه   139 در  كوتاه 
استانى «مهدى عباسى زهان» است. اين كتاب كه 
اول بار در سال 1393 توسط انتشارات بوتيمار منتشر 
نويسنده  اين  داستانهاى  از  اى  مجموعه  است  شده 
دقيق،   هاى  بندى  جمله  شيوا،  قلم  كه  است  جوان 
همچنين  و  داستانى  تكنيكهاى  از  مطلوب  استفاده 

ذوق سرشار وى را به نمايش گذاشته است. 
حال وهواى داستانهاى نوشته شده عمدتًا مبتنى بر 
تجربه هاى شخصى نويسنده  به ويژه در محل تولد 
زندگى او در ساليان گذشته است كه با نقش و نگار 
مناسب و فضاسازى هاى  ويراستارى  و  ادبى  زيباى 
داستانى مطلوب و به جا، عالوه بر ارائه شيوه اى نو و 
مخاطب پسند براى نگارش داستان، زاويه هاى پيدا 
و پنهان وطن دوستى او را نيز آشكار كرده است. اين 
كتاب به قيمت 10 هزار تومان در كتاب فروشى هاى 
بيرجند در دسترس مخاطبين و عالقه مندان به كتاب 
به ويژه كتابهاى داستانى است .  الزم به ذكر است 
در روزهاى پايانى سال گذشته اين كتاب داستان در 
جلسه كارگاه گفتمان داستانى توسط عالقه مندان و 
منتقدين، نقد و مورد بررسى قرار گرفته بود كه خبر 

آن درج گرديد. 

دهه ات گذشته مربي، اگه اون اسلحه دستت نباشه 
داره،  زور  برات  كه  اينه  ميده؟  به حرفت گوش  كي 
خوندي  كري  بوديم،  ساكت  زدي  حرف  دهه  يه 
ساكت بوديم، گرفتي ساكت بوديم، پس دادي ساكت 
آقايون  خانوما  بزنيم،  ما حرف  بده  اجازه  بوديم،حاال 
دوست دارين يكي از اين كشورها دوباره به ما حمله 
دهه  ما  دهه  ثبات،  بشه؟  جنگ  داريد  دوست  كنه؟ 
ثباته، امنيت، اين كشور كي بايد روي امنيت رو ببينه؟ 
بايد  كي  پسرتو  اون  ببينه؟  رو  ثبات  روي  بايد  كي 
بتونه براي آينده اش برنامه ريزي كنه؟دهه من هم 

نيست! (رضا كيانيان- آژانس شيشه اي)

عكسى كه هزاران بار به اشتراك گذاشته  شده
براى  عكس  اين  تكان دهنده  عنصر  نيوز:،  فرهنگ 
ترسى  بودند  گذاشته  اشتراك  به  را  آن  كه  كسانى 
بود كه در چشمان اين كودك موج مى زد؛ انگار كه 
تفنگى را به طرفش نشانه گرفته باشند. در حقيقت، 
تفنگى در كار نبود، بلكه دوربينى بود كه آن صحنه را 

براى تماشاى ديگران ثبت كرد. 
اما اين عكس كار چه كسى است و چه داستانى پشت 

آن نهفته است؟
عكاس اصلى  اين عكس – عثمان ساغرلى– و در 

مورد چگونگى اين عكس از وى سوال شده است
در  اجتماعى  شبكه هاى  طريق  از  زمانى  اين عكس 
اينترنت پخش شد كه ناديا ابو شعبان، عكاس خبرى 
توييتر  در  پيش  هفته  سه شنبه  را  آن  غزه،  ساكن 
اين  از  اين عكس  به  كاربران  گذاشت. عكس العمل 
قبيل بود: «اشكم را درآورد»، “«چقدر غم انگيز»، و 
از  بيش  حاال  ناديا  اوليه  توييت  بشريت».  «شكست 
بيست هزار بار مجددا توييت شده. جمعه هفته پيش 
هم روى شبكه اجتماعى ردايت گذاشته شد و دوباره 
موجى از احساسات را برانگيخت و بيش از پنج هزار 
راى مثبت گرفت و هزار و ششصد نظر درباره آن داده 
شد.  عثمان ساغرلى، عكاس اهل تركيه، اين عكس 
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ايران   خارجه  وزير   ، كرى  جان  و  اوباما  باراك   ، ظريف 
از  پس  آمريكا  خارجه  وزير  و  آمريكا   جمهور  رئيس 
جداگانه  طور  به   5+1 و  ايران  مشترك  بيانيه  قرائت 
سخنرانى كردند. محمد جواد ظريف در پاسخ به سواالت 
مى  ادامه  را  علمى  توسعه  و  تحقيق    : گفت  خبرنگاران 
دهيم و ما رآكتورهايمان بايد پيشرفته تر بشود و ما درباره 
هستيم  متعهد  داريم  فردو  سايت  در  كه  سانتريفيوژهايى 
امضا مى كنيم خودمان متعهد هستيم و تمركز  آنچه  به 
خواهيم كرد بر روى فعاليت هاى صلح آميزى كه در نظنز 
داريم و همچنان بر اساس توافق گام به گام آنچه بايد در 
كليه  داشت:  اظهار  همچنين  ظريف  بدهيم.  انجام  فردو 
اين يك  و  لغو خواهند شد  امنيت  قطعنامه هاى شوراى 
دستاورد بسيار بزرگ براى تالش هاى جمهورى اسالمى 

و به نظر من براى تالش هاى جهانى بود.

محمد جواد ظريف : هنوز ابهاماتى وجود دارد

وزير خارجه كشورمان افزود : در برخى زمينه ها هنوز نياز 
است در ظرف سه ماه آينده گفتگو و سپس توافق كنيم به 
همين دليل بود كه برخى نكاتى كه در متن وجود داشت با 
برخى ابهامات و برخى نكات كلى مواجه بود اما موضوعات 
اساسى توافق شده است . وى گفت: طبيعى است كه همه 
شركت كنندگان در اين مذاكرات بر اساس نيازهاى داخلى 
خودشان روايت هايى را از آنچه اتفاق افتاده مطرح خواهند 
كرد اما ما با جديت و شجاعانه بر اساس آنچه مقام معظم 
كار  به  كردند  مطرح  قهرمانانه  نرمش  عنوان  به  رهبرى 

خواهيم گرفت تا توافق نهايى صورت گيرد .

هيچ چيز قطعى نيست

وى خطاب به مردم ايران گفت: ما تا سه ماه آ ينده بايد 
مذاكره و متن را تدوين كنيم و اميدواريم و البته هيچ چيز 
قطعى نيست. رييس دستگاه ديپلماسى كشورمان افزود: ما 

اكنون نيازمند تصميمات شجاعانه هستيم.

در صورت مشاهده عدم رعايت، اين امكان را 
داريم كه اقدام مشابهى را انجام دهيم

كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  كشورمان  خارجه  امور  وزير 
از غربى ها و رفتارهاى  ايران  به تجربه بدى كه  باتوجه 

سياسى آنها دارد تا چه حد مى توانند به اين بيانيه متعهد 
هايى  حل  راه  و  شد  تدوين  كه  اى  بيانيه  گفت:  باشند؟ 
آينده به توافق  يافتيم اگر ظرف 3 ماه  آنها دست  كه به 
منجر شود تعهدات متقابل پيش بينى شده است و اقدامات 
متقابلى را براى نقض تعهد پيش بينى شده است. ظريف 
افزود: جمهورى اسالمى در صورت مشاهده عدم رعايت، 

اين امكان را دارد كه اقدام مشابهى را انجام دهد. ظريف 
گفت:كسانى كه در گذشته از خود سابقه خوبى نداشتند مى 

توانند دراين فرصت براى اصالح گذشته استفاده كنند.

باراك اوباما : واقعيت اين است كه من و 
نتانياهو در اين باره توافق نداريم

من   : گفت  خود  سخنرانى  در  نيز  آمريكا  جمهور  رئيس 
هميشه گفته ام كه هر كارى الزم باشد مى كنم تا جلوى 
دست يافتن ايران به سالح اتمى را بگيرم، و اين كار را 
خواهم كرد و  وقتى پاى امنيت اسرائيل در بين باشد تعهد 
ما به دفاع از اسرائيل خدشه ناپذيره . باراك اوباما افزود 
توافق  باره  اين  نتانياهو در  اين است كه من و  : واقعيت 
نداريم البته  نگرانى هاى ما در باره ايران هنوز پابرجاست 
و اين توافق به تنهايى حتى در صورتى كه عملى شود بى 

اعتمادى ميان ايران و آمريكا را از بين نمى برد 
اگر  و  بسيار مهم هستند  توافق  اين  : جزئيات  وى گفت 

كار  در  توافقى  كند،  برطرف  را  ها  نگرانى  نتواند  ايران 
اورانيوم  ذخيره  بر  :  محدوديت  اوباما گفت  بود.  نخواهد 
ايران  اقدامات  مقابل  در  و  بود  خواهد  ساله  پانزده  ايران 

جامعه جهانى موافقت كرده كه تحريم هايى را بردارد. 
رئيس جمهور آمريكا ادامه داد : اين توافق بر مبناى اعتماد 
ما   نظر  از  و  است  آزمايى  راستى  مبناى  بر  بلكه  نيست، 

همه  روى  اينكه  مگر  كنيم  نمى  توافق  چيز  هيچ  روى 
چيز توافق كنيم.

غنى سازى ايران دو سوم تقليل خواهد يافت

ايران نخواهد توانست از سوخت رآكتورهاى   : وى افزود 
فعلى خود استفاده كند و توان غنى سازى ايران به اندازه 
ايران توافق     : اوباما گفت  دو سوم تقليل خواهد يافت. 
كرده كه همكارى كند و ما  بعد از ماه ها ديپلماسى دشوار 
به يك چارچوب رسيديم و اين يك توافق خوب است .  

اگر مذاكرات به توافق جامع منتهى شود 
جهان امن تر خواهد شد

 رئيس جمهور آمريكا گفت : تحريم ها تاثير بسيار عميقى 
روى اقتصاد ايران داشتند  و نگاه ما اين است   اگر اين 
تفاهم به يك توافق جامع منتهى شود، جهان را امن تر 

مى كند . وى افزود :  وقتى كه من به رياست جمهورى 
اما  را پى مى گرفت  برنامه غنى سازى خود  ايران  رسيدم، 
ما سنگين ترين تحريم ها عليه ايران اعمال كرديم كه به 
 : فزود  اوباما  كرد.  كمك  مذاكره  ميز  پاى  ايران  آوردن 
ايران نمى تواند به سوى سالح هسته اى قدم بردارد چون 
پلوتونيوم نخواهد داشت و ما به چارچوب توافقى رسيديم 
موافقت  بازرسى هايى  با  ايران  و   است  توافقى خوب  كه 

كرده كه از هر برنامه هسته اى ديگرى محكمتر است.

مى گفتند كه مذاكرات شكست خواهد خورد

وى در پايان گفت : از زمانى كه رئيس جمهور شدم ايران 
برنامه مخفى داشت. من جهان را بسيج كردم كه سخت 
ترين تحريم ها را عليه ايران بگذارند. اين باعث شد كه 
ايران پاى ميز مذاكره بيايد. ما اولين قدم را برداشتيم تا 
پيشرفت برنامه هسته اى ايران را متوقف كنيم. برخى مى 
اين  اكنون  اما  خورد  خواهد  مذاكرات شكست  كه  گفتند 

توافق خوب به دست آمد .

ايران موافقت كرده همه سوخت مصرف شده 
راكتور اراك را به خارج از ايران بفرستد

وزير خارجه آمريكا نيز در سخنانى جداگانه گفت : آمريكا 
به تعهدات خود در زمينه امنيت اسرائيل و كشورهاى حوزه 
خليج فارس پايبند است . جان كرى افزود : جزئيات دقيق 
توافق  و  مذاكره  مورد  بايد  تعهدات  اجراى  و  بازطراحى 
قرار بگيرد. وى افزود : توافق بر مبناى تعهدات نخواهد 
بود، بلكه بر مبناى شواهد خواهد بود و بازرس ها حتى به 
تاسيسات ساخت سانتريفوژها نيز دسترسى خواهند داشت 
كرى افزود :  ايران موافقت كرده است كه همه سوخت 

مصرف شده راكتور اراك را به خارج از ايران بفرستد. 

تنها يك توافق خوب را مى پذيريم

كرى ادامه داد : ما حاضر به پذيرش هر توافقى نيستيم و 
تنها يك توافق خوب را مى پذيريم و اكنون به چارچوب 
اگر اجرا بشود به جامعه جهانى  كلى توافقى رسيديم كه 
اين تضمين را مى دهد كه برنامه هسته اى ايران صلح آميز 
است و خواهد ماند وى در پايان گفت:  از اوباما كه بسيار 

شجاع بوده براى پيگيرى ديپلماتيك تشكر مى كنم

ظريف ، جان كرى و اوباما بعد از اعالم توافق هسته اى چه گفتند؟

عكس و مكث 

شادى مردم از توافق هسته اى 

ميدان طالقانى- اول خيابان بهشتى -  جنب شيرينى پانيذ
 09152694541 
09351741620 
32226764

فروشگاه مـاهيـار 
تمام اجناس پالستيك فقط 2000 تومان

فروش فوق العاده بلورجات 

از كارخونه به خونه

 با نازل ترين قيمت

داربست خراسـان    09155011382

نقاشى  ساختمان 
مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى     

09159617909 - تنگلى

برنج ايرانى شاليزار
برنج ايرانى با تضمين پخت

64/000 تومان
عرضه مستقيم برنج شمال 

آماده همكارى با:
رستوران ها ، فروشگاه ها و ادارات 

آدرس: خيابان توحيد – نبش مسجد توحيد
تلفن تماس: 32439899 -09151642047

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  

ت
مان

 ض
ال

  س
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اط
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و ا
د  

نق

توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار 
آهن آالت سردار  

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان    09151613197 -  32221155

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب     09153637507 - 09156217507 حسينى

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه ايزوگام شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283-32225494
نبش 17 شهريور 23

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   در  منزل   09158076574- نظرى

ايزوگام شرق
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى  

    3-32233092  بخشى  

فروشگاه و آموزشگاه آريا چـرم
 به مناسبت فرا رسيدن سال جديد يك دوره آموزش مقدماتى چرم دوزى كيف 

(رايگان) براى مبتديان برگزار مى كند.     شماره ثبت نام: 09157286427

بين مدرس 25 و فلكه سوم – بازارچه كشاورز      



شنبه * 15فروردين 1394 * شماره 3186 

اعتماد سازى كنيد

مشتركمان  زندگى  وارد  را  اعتماد  بيشتر   هرچه 
حس  توانست  مى  تر  راحت  همسرم  كردم،  مى 
كه بود  كارهايى  كند.  كنترل  را  خودش   حسادت 

انجام دهم.  اعتماد همسرم  براى جلب  توانستم  مى 
مثال او مى دانست كه من هنگام كار در ساعت ناهار 
جمع  اينكه  مگر  خورم،  نمى  ناهار  زن  همكاران  با 
نشسته  هم  كنار  در  همكاران  و  دوستان  از  بزرگى 
ديگر  او  شد  مى  باعث  موضوع  اين  دانستن  باشيم. 
وقتى به اين فكر مى كرد كه من االن دارم چه كار 

مى كنم، دچار حسادت توهمى نشود.

وصيت نامه اسكندر
كشورهاى  كردن  تسخير  از  پس  الكساندر،  يونان،  بزرگ  پادشاه 
بيمار  راه،  بين  در  بود.  خود  وطن  به  بازگشت  حال  در  بسيار، 
مرگ،  شدن  نزديك  با  شد.  بسترى  ماه  چند  مدت  به  و 
بزرگش،  سپاه  هايش،  پيروزى  چقدر  كه  دريافت  الكساندر 
او  است.  بوده  فايده  بى  ثروتش  ى  همه  و   شمشيرتيزش 
فرمانده هان ارتش را فرا خواند و گفت:من اين دنيا را بزودى ترك 
خواهم كرد. اما سه خواسته دارم. لطفاً، خواسته هايم را حتماً انجام 
پزشكان  اين است كه  ام  اولين خواسته  الكساندر گفت:...   دهيد. 
من بايد تابوتم را به تنهايى حمل كنند. ثانياً، وقتى تابوتم دارد به 
قبر حمل مى گردد ، مسير منتهى به قبرستان بايد با طال، نقره و 
سنگ هاى قيمتى كه در خزانه دارى جمع آورى كرده ام پوشانده 
شود. سومين و آخرين خواسته اين است كه هر دو دستم بايد بيرون 
از تابوت آويزان باشد. فرمانده ى مورد عالقه الكساندر دستش را 
بوسيد و روى قلب خود گذاشت و گفت: پادشاها، به شما اطمينان 
مى دهيم كه همه ى خواسته هايتان اجرا خواهد شد. اما بگوييد چرا 
چنين خواسته هاى عجيبى داريد؟ در پاسخ به اين پرسش، الكساندر 
نفس عميقى كشيد و گفت:من مى خواهم دنيا را آگاه سازم از سه 
درسى كه تازه ياد گرفته ام. مى خواهم پزشكان تابوتم را حمل كنند 
تا مردم بفهمندكه هيچ دكترى نمى تواند هيچ كس را واقعاً شفا 
 دهد. بنابراين، نگذاريد مردم فكر كنند زندگى ابدى دارند. دومين 
خواسته ام درمورد ريختن طال، نقره و جواهرات،اين پيام را به مردم 
ببرم..  با خود  توانم  نمى  رساند كه حتى يك خرده طال هم  مى 
سومين خواسته ام يعنى دستهايم بيرون از تابوت باشد، مى خواهم 
مردم بدانند كه من با دستان خالى به اين دنيا آمده ام و با دستان 

خالى اين دنيا را ترك مى كنم.

در به در كه نمي توان به دنبال محبوب خاكي گشت. 
در هر خانه را كه نمي توان كوبيد و پرسيد: «آيا يار 
من، اينجا، منزل نكرده است؟» سر هر گذر، همچو 
اوباش، نمي توان ايستاد و در انتظار عبور يار، زمان را 

كشت... و همين هاست كه كار را مشكل مي كند.
سكانسى از فيلم گاو خوني/  بهروز افخمي

كه  مدرسه  راه  هاى  هاى  شادى  نميدونم  من   آخه 
مى گن يعنى چى؟

زديم يا كتك مى  يا كتك مى خورديم  كه  ما  واال 
شادى مادى هم در كار نبود فقط گريه و لباس پاره

خجالتمون  از  گرامى  مادر  هم  اون  بعداز  البته  كه 
حسابى درمى اومدن!

يكرنگ بمان حتي ...
 حتي اگر در دنيايي زندگي مي كني كه

مردمش براي پررنگي هزار رنگ مي شوند

يكى نيست به اين تعطيالت بگه:
آخه به كجا چنييين شتابااان ..!!!

واال به خدا

سعدي تمام حسن تو را در غزل نگفت
حاال  شده ست  نوبت  ما  تازه كارها

بدان همواره هرآنكس كه براى رسيدن به تو از همه 
چيزش مى گذرد روزى تنهايت خواهد گذاشت و اين 

هنجار دردناك زندگى است.

جز  هاي شما  جان  بهاي  حقيقت  به  (ع):  علي  امام 
بهشت نيست، پس آن را به كمتر از اين مفروشيد

ممكن است اين بايدها را با انگيزه اشتباه بگيريد. ممكن 
كمك شما  به  بايدها  اين  كه  باشيد  داشته  باور   است 
 مى كنند تا تالش كنيد آدم بهترى باشيد؛ اما بايدها درواقع 
نشان  را  مسيرى  و  هستند  خشك  مخرب،  اى  گونه   به 
باعث  بايدها  است.  ها دشوار  آن  با  زندگى  دهند كه  مى 
نااميدى  شرمسارى،  كفايتى،  بى  احساس  كه  شوند  مى 
باعث  تنها  و  نيست  فرايند، سودمند  اين  كنيد.  ناكامى   يا 

مى شود خودتان را تحقير كنيد.
يكى از روش هايى كه مى توانيد از آن طريق بايدها را از 
تسلط بر زندگى تان بازداريد، جداكردن آن ها از ازش هاى 
سالم و معتبر است. ارزش ها مى توانند معنا و هدف فراهم 
 كنند؛ يعنى به شما كمك مى كنند به درونتان رجوع كنيد 
و شما را تشويق مى كنند كارى انجام دهيد كه در نظر شما 
درست و باارزش است. به كمك معيارهاى زير مى توانيد 

تفاوت بين بايد و ارزش سالم را درك كنيد.

ارزش هاى سالم
1- انعطاف پذيرند و براساس شرايط، استثناها را مدنظر قرار 
مى دهند. بايدهاى ناسالم، منعطف نيستند و مطلق نگرند. 
براى نمونه، اين اصل كه شما بايد از ناراحت كردن ديگران 
بپرهيزيد، مى تواند قابل اجرا باشد، اما اگر در هر شرايطى 
خودتان را متعهد مى دانيد كه به هر قيمتى نبايد ديگران 
را ناراحتى كنيد، حتى اگر به قيمت ناديده گرفتن نيازهاى 

ضرورى خودتان باشد، اين ارزش ناسالم است. ارزش هاى 
ناسالم سخت، خشك و غيرقابل انعطاف هستند و اغلب 
شامل  را  و...  كامال  همه،  هميشه،  هرگز،  مانند   كلماتى 
مى شوند. در اين موارد بايد از قانون وضع شده پيروى كنيد؛ 
در غير اين صورت احساس «بى ارزشى» و «بدبودن» 

مى كنيد. 
نه  گيرند؛  مى  نشئت  فرد  خود  آگاهى  و  شناخت  از   -2
ديگران: يعنى اختيارى هستند؛ نه اجبارى، دارا بودن يك 
باور بدين معناست كه شما آن را براى زندگى تان مورد 
بررسى قرار داده ايد و آن باور هنوز براى شما معنا دارد. 
در مقابل، ارزش هايى كه منشا آن ها تاييد ديگران است، 
آن هايى هستند كه شما بدون اين كه تعيين كنيد چقدر با 
 نيازها، شخصيت و شرايط شما هماهنگى دارند، آن ها را 

مى پذيريد و مطابق با ارزش هاى والدينتان هستند.
با  والدين  هاى  ارزش  شرط  و  بررسى  بدون  پذيريش 
ديگران مانند خريدن اتومبيل بدون معاينه فنى آن است؛ 
يعنى هرچه فروشنده مى گويد، مى پذيريد. شما كارى را 
را  آن  مجبوريد  كنيد  مى  احساس  چون  دهيد  مى  انجام 
 انجام دهيد؛ نه به خاطر اين كه آن كار با نيازها، اهداف

 و تجربه زندگى شخصى تان هماهنگ است.
3- واقع گرايانه هستند و به ارزيابى مثبت از پيامدها و نه 
ارزيابى منفى، متكى هستند. ارزش هاى واقع گرايانه اغلب 
به پيامدهاى مثبت منتهى مى شوند. هدف اين ارزش ها 

اين است كه به چيزى منجر شوند كه احساسى خوب در 
شما ايجاد كنند. بايد غيرواقع گرايانه، به شما مى گويد به 
دنبال چيزى باشيد چون درست است، با وجود بها يا پيامد 
منفى اى كه مى تواند براى شما داشته باشد. براى نمونه، 
غيرواقع گرايانه است كه به ازدواجى بد ادامه دهيد فقط 
چون آدم «نبايد» طالق بگيرد! پيامدهاى هيجانى كه در 
بود؛  بار خواهند  فاجعه  يابند،  طول سال ها گسترش مى 

يعنى به اصولى بى معنا منجر مى شوند.
هستند،  زندگى  پرباركنندگى  و  غنى  ارتقادهنده،   -4
اجازه  شما  به  بايد  شما  هاى  ارزش  آن.  محدودكننده  نه 
بدهند نيازهاى هيجانى، عقالنى و جسمانى تان را دنبال 
در  آنچه  كنند  نمى  وادار  را  شما  سالم  هاى  ارزش   كنيد. 
اصولتان  نمونه،  براى  كنيد.  فدا  دارد،  اهميت  تان  زندگى 
و  خوشحال  قيمتى  هر  به  و  هميشه  خواهد  مى  شما  از 
تان  ارزش موجب غنى سازى زندگى  اين  باشيد.  بانشاط 
از  دامنه وسيعى  براى تجربه  را  زيرا حق شما  نمى شود، 
ناراحت،  نياز داريد  ناديده مى گيرد. شما گاهى  هيجانات 
ناكام يا عصبانى باشيد!فرصت هاى زيادى در زندگى وجود 
دارد كه به خودتان فشار آوريد سعى كنيد بهتر باشيد. شما 
مى توانيد روش هاى سالمى پيدا كنيد كه زندگى تان را 
براساس ارزش هاى بنيادى خود شكل دهيد. شما به دو 

طريق به عزت نفستان حمله مى كنيد:
شخصيت  با  ناهماهنگ  اصول  گرفتن  درپيش  با  اول) 

خودتان. اين اصول شما را ترغيب مى كند خودتان را با 
برخى از مفاهيم كمال گرايى مقايسه كنيد. وقتى در چنين 
قربانى  نفستان  عزت  شويد،  مردود  غيرممكنى  آزمون 
آسيب  شدت  به  درونى،  منتقد  اين  طرف  از  و  شود   مى 

مى بينيد.
دوم) بايدها در زمينه هاى اخالقى به دنبال شما مى آيند؛ 
يعنى بايدهاى شما ممكن است مفهوم ضمنى خودساخته 
باشند  داشته  هايى  موقعيت  در  نادرست  يا  درست  از  اى 
براى  ندارد.  تان  اخالقى  هاى  ارزش  به  ربطى  هيچ  كه 
مثال، اگر والدين شما اصرار دارند كه سليقه هاى شخصى 
دوستان،  انتخاب  يا  موسيقى  پوشيدن،  لباس  در  شما 
«نادرست» هستند، ممكن است به بايدهايى متوسل شويد 
كه موضوعات مربوط به سليقه و ترجيح هاى شما را به 

موضوعى اخالقى تبديل كند.
كمى زمان صرف كنيد و در طول اين هفته بررسى كنيد 
كدام بايدهايتان به اصول انتقاد تبديل شده اند و باعث مى 
شوند درباره خودتان احساس بدى داشته باشيد. با فهرست 
كردن همه بايدهايى كه به ذهنتان مى رسد شروع كنيد. 
ناسالم  و  زا  آسيب  بايدهاى  كشيدن  چالش  به  فرايند  به 
خودتان ادامه دهيد و آن ها را تا حد ممكن منعطف سازيد. 
راهبردهاى  كه  كنيد  مشخص  را  هايى  ارزش  همچنين 
 سالمى هستند كه خواهان آن ها هستيد و زندگى با آن ها 

را انتخاب مى كنيد.

5

پيامك 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

اى پيامبر  آنچه از كتاب ( قرآن ) به تو وحى شده است تالوت كن 
سوره عنكبوت آيه 45

حديث روز  

روشنى چشم من در نماز است 
پيامبر اكرم (ص)

سبك زندگى

فالش بك

زندگى در بند بايدها و نبايدها متوقف است

طراح: نسرين كارى                        

افقى: 1- از مهم ترين برنامه ها براى 
كاهش بيكارى – مركز آن بغداد است 
2- مركز استان مركزى - حقه و كلك 
از  بازگشت  وزير 3-  مقام  و  شغل   -
گناه - چهره - حرف ندا – پدربزرگ 
سرشناس  كارگردان  و  بازيگر   -4
هيات  رييس  عنوان  به  كه  هاليوود 
داوران جشنواره فيلم كن در سال 2008 
انتخاب شد - نماز مستحب – مخترع 
تلفن 5- پارچه مشبك - سنگريزه هاى 
درخشان 6- كافى - هنر هفتم - واحد 
شمارش غذا 7- خارج از زمين فوتبال 
بيد در  افراسياب - نوعى  - سرزمين 
جنگل هاى شمال 8- از پرفروش ها در 
بازار موسيقى سنتى اثر استاد افتخارى 
- به تازگى پيمان تجارى ميان وزير 
امضا  به  كشور  اين  و  ايران  بازرگانى 
رسيده است 9- استانى در كشورمان 
رازدار - غرش مهيب جانور درنده   -
10- شوخى - هر نوع نوشته كه در 
امضا  جانبه  چند  يا  دو  قراردادى  آن 
شده باشد – پراكنده 11- رباخوار – 
اجاره   – كج   - صدمه   -12 شاداب 
 - خاندان   - راديويى  تقويت   -13
شرق  در  است،  جزيره اى  كشورى 
درياى مديترانه كه پايتخت آن نيكوزيا 
است - سند رقم زده و ثبت شده 14- 
از نام  هاى مردانه - باهوش - گل سرخ 
15- عبارت است از سندى كه مطابق 
آن، شخص متعهد مى شود مبلغ معينى 
دى  شخص  حواله كرد  يا  وجه  در  را 
راديويى  قصه هاى  از   - بپردازد  گرى 

مرحوم «حميد عاملى» كه در 16دى 
86 دار فانى را وداع گفت.

مقدس ترين  و  عمودى: 1-كهن ترين 
–پايتخت  فرخنده   - اوستا  بخش 
 - راكب   - غيبى  نداى   -2 فرانسه 
حمل  جعبه   -3 سردرگمى  مظهر 
دعا  مانند  كردن  زمزمه   - مردگان 
عدد تك رقمى   – خواندن زرتشتيان 
 - روشنايى   - صريح  حرف   -4
ناله  سوداى   - نقاشى  آثار  نمايشگاه 
5- مانع و حايل - از داروهاى گياهى 
كشاورز 6- كشورى كه داراى دو   –
آن  رسمى  پايتخت  است.  پايتخت 
«پورتونونو» و مركز مراكز دولتى آن 
پذيرفته   – جدا   - است  «كوتونو» 
7- اسم - جنسى براى كفش و كيف 
- استادى در كار – گشوده 8- داراى 

نرخى بيش از ارزش واقعى يا نرخ رايج 
ضمير   -9 قلبى  باور   - ناشايست   -
غايب - در امان - گربه صحرايى شبيه 
سمور - ماهوت پاك كن 10- درخت 
خاكهاى  در  و  جنگلى  نواحى  در  افرا 
اسيدى مى رويد - صورت شگفتى - 
نوعى شنا 11- خانه كنار دريا - آقا و 
سرور - حيوان قطبى 12- ارجمندى 
با وفا  - پشتيبان - نظرات - حيوان 
در  كه  قبيله اى   - پا  از  13-بخشى 
مرتد شدند  دين  از  پيامبر (ص)  عهد 
هند  توريستى  و  ديدنى  اياالت  از   -
و  توصيه   - ناراست  و  كج  14- خط 
دستور - مبدا تاريخ مسلمانان كه زمان 
به  مكه  از  (ص)  رفتن حضرت محمد 
مدينه مى باشد 15-آلت جنگ - مرد 

ستبر - شب تازى.
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فقط با 6 هزار تومان از سرقت گوشى خود 

جلوگيرى كنيد و مكان سارق را 

www.asbirjand.ir   .شناسايى كنيد

 حاشيه پاسداران 15 (الماس سيستم)

پتينه  پاكت 10 كيلويى  47/000 تومان 
09151608440 - چهكندى نژاد

فروش بهاره

سند فروش خودروى بنز 1921 
مدل 72 صادر شده از اداره كل 

امور اقتصادى و دارايى 
خراسان جنوبى به شماره
 14369/س/93 مورخ 

93/9/20 متعلق به اينجانب 
ابراهيم خراشادى زاده مفقود شده
 و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

همه چى محلى
از روستا تا منزل تان 

با قيمت در مغازه 
پاسخگويى از 7 صبح تا 7 شب  

09152667074
شير، نان ، عرقيات ، دمنوش ها و ...

شماره بهداشت: 10162

خشكشويى
 پـارس نگار

شستشوى پرده ، باز و بست 

رايگـان
شستشوى مبل و خوشخواب

 در منزل بدون جابجايى
 09151641857 - 32445269

حسينى گازار

كافى نت با موقعيت مكانى 
عالى و قيمت مناسب
 به فروش مى رسد.

09351102878

فروش اتاق وانت
 براى پخش مواد غذايى 

همراه با چادر     

09363388815

فروش موتور سيكلت ياماها 125

رنگ آبى ، تميز 

  قيمت: 400 تومان 

09383268078

فروش سوپر ماركت 
يا معاوضه با پرايد 80 تا 85

09333812805

چند نفر خانم براى كار 
در سالن زيبايى آفرينا  نيازمنديم.

32450229 - 09397690128

يك شركت معتبر پخش مواد غذايى 
و شوينده تعدادى بازارياب مجرب 

و با سابقه نيازمند است.
داخلى 1     32220024

يك كارگر ساده براى كار در گاودارى 
واقع در دشت بجد نيازمنديم.(ضمنا همراه 

خانواده براى سكونت)   09374752625

برگ سبز خودروى پرايد به شماره

 پالك 766 و 33 ايران 32 

به نام زهرا احسانى مفقود شده

 و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فرش دست دوم ماشينى خريداريم

 09155225602 -  سپهرى

نقاشى ساختمان
 روغن ، پالستيك ، اكروليك

32305191
09151631664 - خسروى

اتومبيل تصادفى يا چپى را با 
باالترين قيمت نقد خريداريم. 

09159647685

فروش زمين به متراژ 444 متر
در خوسف حاشيه بلوار دو كله با سند 

09151601655

فروش يا معاوضه
يك باب آپارتمان 150 مترى واقع 

در مجتمع استاندارى با فول امكانات 

(طراحى و دكوراسيون داخلى  

نورپردازى - موكت - پرده  

جكوزى - گرمايش  پكيج و در 

صورت تمايل با مبلمان) به قيمت 

كارشناسى به فروش يا با زمين و 

خانه كلنگى معاوضه مى شود.

09309833115

يك شاگرد ترجيحا خانم براى كار
 در تايپ و تكثير نيازمنديم.

32238440 - 09155623441 - زرگرى

گواهى موقت و مدرك تحصيلى اينجانب 

مجيد حسين زاده فرزند محمدرضا 

به شماره شناسنامه 5031 صادره 

از بيرجند مقطع كارشناسى ناپيوسته 

رشته عمران - عمران با شماره 

1400317/38802023 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

نبش جمهورى 2 – جنب هتل مقدم
با خريد الستيك ، باد نيتروژن رايگان بزنيد

تمام ضايعات آهن، مس ، برنج ، آلومينيوم ، استيل 
برشكارى ، تاسيسات فرسوده و لوازم دست دوم 

خريداريم.     09158658156 - مهرنيا

فروش 72 فنجان آب و اراضى

در روستاى مزگ  

09152696545   

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

لباسشويى تعمير  و  نصب 
  كولر آبى  در منزل

   09151643778 - شهريارى
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اخبار ورزشى

  گرسنگى مى تواند سردردهاى ميگرنى را در مبتاليان به اين بيمارى تشديد كند، همچنين مصرف غذاهاى حاوى نيترات چون سوسيس و كالباس در بروز
حمالت ميگرنى تأثير مى گذارد. مصرف غذاهايى كه حاوى نگهدارنده هستند، همچنين مصرف برخى داروها مى تواند در اين مسئله تأثير بگذارد. مصرف 
«موز» نيز مى تواند سبب تشديد سردرد هاى ميگرنى در مبتاليان به اين بيمارى شود.

مبتاليان به ميگرن از خوردن اين ميوه پرهيز كنند 
برترين هاي دومين  جشنواره ورزشي 

اورژانس 115 استان معرفي شدند

   قلي پور: دومين جشنواره مسابقات ورزشي پرسنل 
 93 اسفندماه  پاياني  هفته  در  استان   115 اورژانس 
در سالن دانشگاه علوم پزشكي بيرجند برگزار شد و 
نفرات برتر هر رشته مشخص شدند. در اين مسابقات 
كه در 5 رشته ورزشي با حضور 150 ورزشكار برگزار 
شده بود؛ در رشته فوتسال، پايگاه غفاري مقام اول 
به  رضا(ع)  امام  پايگاه  و  زيركوه  شبكه  هاي  تيم  و 
ترتيب مقام هاي دوم و سوم را از آن خود كردند. در 
مركز  پايگاه  غفاري،  پايگاه  هاي  تيم  واليبال،  رشته 
اورژانس و پايگاه جواديه يك، مقام هاي اول تا سوم  
قرباني،  محسن  دارت،  رشته  در  نمودند.  كسب  را 
هاي  مقام  محمدرضوي  سيد  و  قاسمي   محمدرضا 
اول تا سوم و در رشته تنيس روي ميز، محمد عظيم 
تبار  مهدوي  سيدعلي  و  فاطمي  رمضان  محمودي، 
مقام هاي برتر را كسب كردند. در رشته شنا 50 متر 
قورباغه، مجتبي حسني، سيد مهدي رضوي و ابراهيم 
اكبر  ياري،  مصطفي  كرال،  متر   50 در  و  مقدسي 
نويدي و محمدرضا قاسمي مقام هاي اول تا سوم را 
 كسب نمودند. در 100 متر كرال، علي مهدي آبادي، 
مصطفي ياري و سيد مهدي رضوي مقام هاي اول 
آبادي،  قورباغه، علي مهدي  متر  در 100  و  تا سوم 
را  برتر  ابراهيم مقدسي مقام هاي  و  مجتبي حسني 

كسب كردند. 

فيفا جدايى كى روش را تاييد كرد  
جهان نيوز: سايت رسمى فيفا وداع كارلوس كى روش 
كارلوس  كرد.  تاييد  را  ايران  فوتبال  ملى  تيم  از 
ايران  فوتبال  ملى  تيم  سرمربى  عنوان  به  كى روش 
سوئد  و  شيلى  مقابل  ديدار  در  خود  حضور  آخرين 
روى نيمكت تيم ملى ايران را تجربه كرد. در اين باره 
كى روش گفت: به كار با تيم ملى و بازيكنان منحصر 
به فرد پس از 4 سال افتخار مى كنم. در حال حاضر 
من براى ترك تيم غمگين هستم.كى روش 62 ساله 
در سال 2011 سرمربى تيم ملى ايران شد و اين تيم 

را به جام جهانى 2014 رساند. 

اسماعيل پور، محمدى و قاسمى
  در جمع برترين هاى جهان 

ايسنا: اتحاديه جهانى كشتى تازه ترين رده بندى برترين 
آزادكاران جهان را اعالم كرد كه بر اساس آن مسعود 
قاسمى  كميل  و  محمدى  احمد  سيد  اسماعيل پور، 
رده   در  كيلوگرم  و 125  اوزان 61، 65  در  ترتيب  به 
قرار گرفته اند. هم چنين  آزادكاران جهان  برترين  دوم 
محمدحسين محمديان و ميثم مصطفى جوكار نيز در 
رده  سوم و چهارم وزن 86 كيلوگرم قرار گرفتند و حسن 
رحيمى نيز با چهار پله سقوط نسبت به ماه گذشته در 

رده هشتم جهان در وزن 57 كيلوگرم ايستاد. 

آسپرين چه اثرى بر روى كبد دارد؟ 
 

آسپرين،  مصرف  كه  دهد  مى  نشان  مطالعات 
خطر سرطان كبد و مرگ ناشى از بيمارى هاى 

كبد  دهد. سرطان  را كاهش مى  كبدى  مزمن 
كبدى  مزمن  هاى  بيمارى  دنبال  به  معموال 
درمان نشده بروز مى كند. محققان اظهار داشتند 
مزمن  هاى  بيمارى  بروز  در  عمده  داليل  كه 
كبدى و سرطان كبد عبارتند از: الكل، هپاتيت 

B  و C، ديابت و چاقى. بنابراين براى پيشگيرى 
از ابتال  پيروى از يك رژيم غذايى سالم، اصالح 
شيوه زندگى و مبارزه با بيمارى هاى ويروسى 
مصرف  تحقيقات  اساس  بر  گرچه  ضروريست. 
نقش  كبدى  هاى  بيمارى  كنترل  در  آسپرين 

دارد، اما بدون تجويز پزشك توصيه نمى شود.

اين خوراكى ها مثل وايتكس 
معده را تميز مى كنند 

به غذاى  تواند  نيوز: داشتن معده درد مى  نامه 

 خورده شده و يا حتى داشتن استرس و نگرانى هاى 
يا  و  تهوع  حالت  از  اگر  باشد.  مربوط  ذهنى، 
به  ندارد  لزومى  بريد،  نمى  رنج  زيادى  درد 
 پزشك مراجعه و با پيروى كردن از موارد زير، 
كنيد.  درمان  خانه  در  را  خود  توانيد  مى 
برند،  مى  رنج  درد  معده  از  كه  كسانى   نعناع: 
بهترين  تواند  مى  نعناع  چاى  نوشيدن 
از  ديگر  يكى  دارچين  باشد.دارچين:  پيشنهاد 
اى  ادويه  است.  درد  معده  پرطرفدار   داروهاى 
گرم و خوش طعم كه معده درد و حالت تهوع 
حل  راه  زنجبيل  را كاهش مى دهد. زنجبيل: 
را  است.زنجبيل  تهوع  حالت  براى  مطمئنى 
و  كرده  اضافه  خود  نوشيدنى  به  توان  مى 
كه  آنجايى  از  بابونه:  نوشيد.  چاى  با  را  آن 
باشد  مى  التهاب  ضد  و  اسپاسم  ضد  بابونه 
دل  سِر  هاى  سوزش  و  تهوع  حالت  به 
اى  معده  هاى  ناراحتى  به  بابونه  كند.   كمك 

در معده دردهاى عصبى، كمك كند.  

فوايد نوشيدن شير براى سالمت مغز 

نامه نيوز: پزشكان در بررسى هاى جديد خود به 
ارتباط ميان مصرف شير و سطح آنتى اكسيدان 
دست  بزرگسال  افراد  مغز  در  «گلوتاتيون» 
در  كه  افرادى  كردند  مشاهده  محققان  يافتند. 

از  داشت  وجود  خوراكى  شير  غذايى شان  رژيم 
ميزان بيشترى از اين آنتى اكسيدن در مغز خود 
به  آنتى اكسيدان  مى تواند  اين  بودند.  برخوردار 
متوقف ساختن استرس اكسيداتيو و آسيب هاى 
ناشى از آن كمك مى كند. استرس اكسيداتيو با 
بروز بسيارى از بيمارى ها و اختالالت از جمله 

بيمارى آلزايمر ارتباط دارد

ته ديگ براى ديابتى ها ممنوع!
 

تحت  ته ديگ  اينكه  دليل  به  نيوز:  سالمت 

حرارت بااليى قرار مى گيرد، نشاسته موجود در 
آن تجزيه و به گلوكز ساده تبديل مى شود. گلوكز 
ساده نيز به جاى اينكه قند خون را آهسته باال 
افزايش مى دهد درست مثل  تند  با شيبى  ببرد 
زمانى كه فرد يك ليوان شربت خورده باشد. به 
از مصرف  بايد  به ديابت  همين دليل مبتاليان 

هرگونه ته ديگ برنج، سيب زمينى و نان اجتناب 
مصرف  اينكه  به  اشاره  با  متخصصان  كنند. 
سبزى هاى  (حبوبات،  پيچيده  كربوهيدرات هاى 
بهترين  غالت)  و  كامل  نان هاى  نشاسته اى، 
گزينه براى مبتاليان به ديابت است، مى گويند 

«اين بيماران بايد حتماً 50 درصد كالرى موردنياز 
خود را از مصرف نان و غالت، 20 درصد پروتئين 
و 30 درصد چربى تأمين كنند. هر چه مصرف 
كربوهيدرات  به جاى  پيچيده  كربوهيدرات هاى 
ساده بيشتر شود، از نظر سالمت براى مبتاليان 

به ديابت مفيدتر خواهد بود.»

يك توصيه مهم مادرانه! 

دوران  در  مادر  نيازهاى  ترين  از ضرورى  يكى 
باردارى، داشتن يك رژيم غذايى سالم و مناسب 
كودك  انسولين  و  گلوكز  افزايش  از  تا  است 
جلوگيرى كند. افزايش گلوكز و انسولين از نشانه 
هاى ابتال به ديابت و سندرم متابوليك هستند. 
باور  خالف  بر  كه  دهد  مى  نشان  مطالعات 
عمومى، مادر باردار الزم نيست به اندازه دو نفر 
غذا بخورد. كيفيت رژيم غذايى مادر در دوران 
باردارى نقش مهمى در رشد جنين و همچنين 
سطح گلوكز و انسولين كودك بعد از تولد ايفا مى 
كند. پژوهشگران معتقدند كه در حدود نيمى از 
زنان از رژيم هاى غذايى با كيفيت پايين پيروى 
مى كنند. الزم است به مادران آگاهى داده شود 
كه در دوران باردارى رژيم غذايى مناسب و سالم 
داشته باشند كه حاوى همه گروه هاى غذايى به 

ميزان كافى باشد.

ته ديگ براى ديابتى ها ممنوع!

اشتباه پسر 28 ساله منجر به مرگ
 3 مسافر نوروزى شد 

زنجان  استان  راه  پليس  رئيس   : باشگاه خبرنگاران 
خودرو  دستگاه  با سه  زانتيا  دستگاه  برخورد يك  از 
به صورت زنجيره اى در محور « بيجار – زنجان»  
خبر داد و گفت : در اين حادثه سه نفر كشته و هفت 
نفر مجروح شدند. سرهنگ شير محمدى گفت: در 
اين حادثه يك دستگاه سوارى زانتيا به رانندگى « 
بهزاد»  28 ساله  به علت انحراف به چپ به صورت 
زنجيره اى  با سه دستگاه خودرو از نوع پرايد ، پيكان  
و وانت پيكان برخورد كرده بود. وى  گفت:  متاسفانه 
در اين تصادف سه نفر از سرنشينان سوارى پرايد در 

دم فوت و هفت نفر ديگر مصدوم شدند. 

كالهبردارى كه كمك هاى مردمى 
جمع آورى مى كرد 

شهرستان  انتظامى  فرمانده  خبرنگاران:  باشگاه 
ساوجبالغ از دستگيرى فردى كه تحت عنوان مامور 
مردمى  كمك هاى  آورى  جمع  با  امداد  كميته  اداره 
كالهبردارى  شهروندان  از  خيريه  موسسات  براى 
مى كرد، خبر داد. سرهنگ جبارپور گفت: متهم اعتراف 
كرد كه قبال كارمند انجمن حمايت از بيماران خاص 
بوده كه در حال حاضر منحل شده است و به علت 
بيكار شدن به اين فكر مى افتد كه با تهيه كارت جعلى 
اداره كميته امداد امام (ره) و مراجعه به درب منازل و 
يا باز كردن درب صندوق صدقات به كالهبردارى از 

شهروندان و يا سرقت از آن ها اقدام كند. 

 خالى كردن حساب 
با ارسال پيامك تبريك 

جرايم  با  مبارزه  اداره  رئيس   : خبرنگاران  باشگاه 
سايبرى پليس فتا استان قم از دستگيرى كالهبرداران 
پيامكى نوروزى در اين استان خبر داد. سرهنگ سيفى 
اظهار كرد: عده اى با ارسال پيامك يا تماس تلفنى به 
فرا رسيدن سال  براى  تبريك  اين مضمون «ضمن 
در  شما  تماس  شماره  گرامى،  كاربر  شما  خدمت  نو 
برنده وجه  ارتباطات  انجام شده در واحد  قرعه كشى 
نقد شده است» با اغفال مخاطب، فرد را پاى دستگاه 
حساب  تخليه  به  اقدام  سپس  و  كشانده  بانك  عابر 
توسط  گرفته  صورت  بررسى هاى  در  مى كردند.  او 

كارآگاهان، متهمان شناسايى و دستگير شدند.

زوج معتاد سارق باغ ويالهاى 
شانديز بودند 

زوج  بينالود  شهرستان  پليس   : خبرنگاران  باشگاه 
دستگير  سرقت  مورد   20 با  را  ويال ها  باغ  سارق 
كردند. سرهنگ صارمى گفت: در پى وقوع چند مورد 
اين منطقه بالفاصله اكيپى  باغ ويالهاى  از  سرقت 
از ماموران بررسى موضوع را در دستور كار خود قرار 
شگردهاى  از  استفاده  با  ماموران  افزود:  وى  دادند. 
نوين پليسى به زن و مرد جوانى كه از مدت ها پيش 
مشكوك  بودند  كرده  اجاره  منطقه  اين  در  وياليى 
صحت  تاييد  دادند.با  قرار  تعقيب  تحت  را  آن ها  و 
موضوع سرقت توسط اين زن و مرد جوان پليس در 

يك عمليات ضربتى دو سارق را دستگير كردند. 

2 حادثه تلخ در روز طبيعت 
باشگاه خبرنگاران : 2 مرد به دليل سهل انگارى در 
روز طبيعت دچار حادثه شدند كه در اولين حادثه يك 
مرد جان باخت و در حادثه ديگر قربانى يك چشم و 
يك دست خود را از دست داد. روز طبيعت دو مرد در 
شهر سنندج به دليل بى احتياطى دچار حادثه شدند. 
اولين حادثه نزديك پليس راه سنندج به وقوع پيوست 
احتياطى در  اثر بى  بر  كه در آن يك مرد 39 ساله 
استخر باغ شخصى خود غرق شد و جان خود را از 
دست داد. دومين حادثه نيز گريبان يك مغازه دار را 
گرفت به طورى كه اين مرد با انفجار يك نارنجك 
دستى كه از قبل در مغازه اش بود دچار جراحت شد و 

يك چشم و يك دست خود را از دست داد.
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح

 09151104086
09158994086 

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

 رسولي

همراه: 1120 561  0915   خراشادى
داخل و خارج شهر

كاهش سرويس هاى بار با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

ايزوگام شرق (سلطانى)
09155144213
09156689831

32425209
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نمايشگاه و فروشگاه

 گل و گياه هاتف 
انواع گل هاى مصنوعى

 و شيشه هاى كريستالى ويترين شد
آدرس: بيست مترى اول غربى

 ، خيابان سعيدى  

09155614954-32212174 



مهر- مديرعامل جمعيت هالل احمر استان از بهره مندى 374 هزار و 18 نفر از خدمات پست هاى راهنماى مسافران ايستگاه سالمت اين جمعيت از 
ابتداى نوروز خبرداد. خامسان اظهاركرد: 25 پايگاه سالمت و راهنماى مسافران نوروزى در استان فعال است. وى افزود: از ابتداى طرح نوروزى به 270 

حادثه ديده خدمات ارائه شده است و ميانگين حضور امدادگران به صحنه حادثه 9 دقيقه بوده است.

عملياتى كردن اقتصاد مقاومتى 374 هزار مسافر از خدمات هالل احمر خراسان جنوبى بهره مند شدند
پشتوانه اى براى تيم مذاكره كننده است

نماز  بيرجند در خطبه هاى  امام جمعه موقت  ايرنا- 
جمعه اين هفته گفت: عملى كردن اقتصاد مقاومتى 
و استفاده از توان و ظرفيت داخلى كشور پشتوانه اى 
ايران است. حجت االسالم  براى تيم مذاكره كننده 
مشرفى افزود: اميد ما به زحمات و تالش هاى تيم 
مذاكره كننده و حمايت قاطع ملت ايران از فرمايشات 

و سياست هاى كالن مقام معظم رهبرى است.

طبس در صدر بازديدهاى نوروزى

معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى خراسان 
جنوبى از اقامت 1/3 ميليون مسافر در استان از ابتداى 
نوروز امسال خبر داد. عربى اظهاركرد: امامزاده حسين 
بن موسى الكاظم (ع) طبس با 300هزار نفر بازديد در 
افزود:  بازديدهاى نوروزى استان قرار دارد. وى  صدر 
گلشن  باغ  و  با 290هزار  فردوس  تون  تاريخى  شهر 

طبس با 270هزار نفر در مقام هاى بعدى قرار دارند.

كاهش 59 درصدى تصادفات جاده اى استان

كاهش  از  جنوبى  خراسان  راه  پليس  فرمانده  مهر- 
59 درصدى تصادفات جاده اى استان از ابتداى نوروز 
هفت  وقوع  به  اشاره  با  رضايى  سرهنگ  داد.  خبر 
استان  امسال در  نوروز  ايام  فقره تصادف فوتى طى 
سال  در  استان  تصادفات  شدگان  كشته  اظهاركرد: 
گذشته 26 نفر بوده كه اين رقم در سال جارى 9 نفر 
بوده است. وى عنوان كرد: تلفات تصادفات جاده اى 

استان در سال جارى 65 درصد كاهش داشته است.

همايش ملى بيابانگردى اواخر فروردين 
در زيركوه برگزار مى شود

تسنيم- دبير اجرايى همايش ملى بيابانگردى استان 
همايش  بود  قرار  قبلى  برنامه ريزى  براساس  گفت: 
تا   12 از  زيركوه  شهرستان  در  گردى  بيابان  ملى 
14 فروردين ماه برگزار شود، كه اين برنامه به دليل 
هشدار هواشناسى لغو شد. على آبادى افزود: قرار بود 
اين همايش با حضور 235 نفر از استان هاى سيستان 
و بلوچستان، تهران، خراسان رضوى و تهران بركزار 
شود. وى اظهار كرد: اين همايش در اواخر فروردين 

ماه و يا اوايل ارديبهشت ماه برگزار مى شود.

ارسال 170 مقاله به همايش بين المللى 
امنيت انسانى در غرب آسيا 

ايرنا- رئيس دانشگاه بيرجند گفت: تاكنون 170 مقاله 
به دومين همايش بين المللى امنيت انسانى در غرب 
آسيا در بيرجند ارسال شده كه از اين تعداد 150 مقاله 
اين همايش دوم و  افزود:  پذيرفته شده است. خليلى 
سوم ارديبهشت امسال در تاالر واليت دانشگاه بيرجند 
مطالعات  مفهومى،  نظرى  مطالعات  موضوع  سه  در 
و  آسيا  غرب  كشورهاى  و  ايران  موردى  و  كاربردى 

امنيت انسانى و خراسان جنوبى برگزار مى شود.

برگزارى كارگاه نقد رمان «كافور پوش»

پوش»  رمان  «كافور  بررسى  و  نقد  جلسه  گيوكى- 
نوشته عاليه عطايى در محل مؤسسه  هنرى چهاردرخت 
بيرجند برگزار شد. به گفته گندمى دبير برگزارى جلسات 
نقد داستانى در اين جلسه كه جمعى از عالقه مندان 
داشتند،  كتاب  حضور  نويسنده  و همچنين  كتاب  به 
و  ها،  نظرات  پرسش  منتقدين،  و  كارگاه  اعضاى 
نقدهاى خود را در خصوص كتاب مطرح كردند. عطايى 
نويسنده اين رمان و همسرش به عنوان ويراستار كتاب 
نيز به بيان توضيحاتى در خصوص طرح ها و نظرات 
اوليه نگارش اين رمان و همچنين تبيين بخش هايى 
از رمان  و ضرورت هاى و مشكالت كار نويسندگى 
پرداختند. اين رمان در 184 صفحه توسط نشر ققنوس 
منتشر شده و عالقه مندان به كتاب مى توانند آن را از 

كتاب فروشى هاى سطح شهر تهيه نمايند. 

تكميل فيبرنورى و انتقال برج فرودگاه 
طبس پيگيرى مى شود

تسنيم- رئيس فرودگاه طبس گفت: دو پروژه مهم و 
زيرساختى فرودگاه همچنان پيگيرى مى شود تا طبق 
زودى  به  شهرسازى  و  راه  وزارت  عالى  مقام  قول 
عمليات اجرايى آنها شروع شود. صولتى اظهار كرد: 
برج  مناسب  فضاى  نداشتن  باند،  روشنايى  نداشتن 
تقويت  جهت  فيبرنورى  وجود  عدم  و  پرواز  مراقبت 
اين  جمله  از  ارتباطى  خطوط  و  رادار  ديتاى  انتقال 
مشكالت به شمار مى رود كه پيگيرى براى رفع اين 
مشكالت ادامه دارد و وعده هايى درباره تأمين اعتبار 
اين پروژه ها شده كه منتظر نتيجه نهايى آن هستيم.

پلمپ يك واحد پذيرايى سنتى در بيرجند

يك واحد پذيرايى سنتى در منطقه بند اميرشاه بيرجند 
به دليل عدم رعايت موازين بهداشتى پلمپ شد. معاون 
گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى گفت: درجريان 
بازديدهاى اخير كه همراه با بازرسان بهداشت از مراكز 
خدماتى و واحدهاى پذيرايى جنوب شهر بيرجند انجام 

گرفت، اين رستوران سنتى پلمپ شد.

24 فعال كانون هاى مساجد استان
 راهى كربالى معلى شدند

شبستان- همزمان با آغازين روزهاى سال جديد، 24 
اولين  براى  استان  هنرى  فرهنگى  هاى  كانون  فعال 
بار در كشور به همت دبيرخانه مساجد خراسان جنوبى 
شهرستان  از  فعاالن  اين  شدند.  معلى  كربالى  راهى 
هاى «بيرجند، سربيشه، درميان، زيركوه، قاين، خوسف، 

فردوس، بشرويه، سرايان، نهبندان، طبس» هستند.

بهره بردارى از مجهزترين دستگاه سونوگرافى 
در كلينيك فرهنگيان بيرجند 

 
تسنيم- مديركل آموزش و پرورش خراسان جنوبى 
گفت: به منظور خدمات دهى بهتر در بعد سالمت 
به فرهنگيان استان مجهزترين دستگاه سونوگرافى 
در كلينيك فرهنگيان شهرستان بيرجند نصب و به 
بهره بردارى رسيد. المعى اظهار كرد: براى خريد و 

تومان هزينه  ميليون  مبلغ 250  نصب دستگاه چند منظوره سونوگرافى 
شده است كه با بهره بردارى از آن فرهنگيان استان در زمينه سونوگرافى 
از مراجعه به كلينيك هاى آزاد بى نياز مى شوند. وى با بيان اينكه در بدو 
آغاز و در هر شيفت كارى 30 نفر از فرهنگيان استان از ساعت 11 تا 14 
و 30 دقيقه ويزيت مى شوند، افزود: در آينده نزديك تعداد پذيرش شدگان 

به 80 نفر در هر شيفت كارى افزايش مى يابد.

«رفع بوروكراسى و تحول در ساختار ادارى»
 راه همدلى دولت و ملت را هموار مى كند 

خوسف  و  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده  تسنيم- 
در مجلس شوراى اسالمى گفت: دولت در راستاى 
ادارى  ساختار  در  ادارى  تحول  مردم،  با  همدلى 
خوشحالى  سبب  بوروكراسى  رفع  با  و  كند  ايجاد 
مردم و هم دلى و هم زبانى با مردم را فراهم كند.

حجت االسالم عبادى با بيان اينكه همدلى و همزبانى دولت و ملت سبب 
قوت نظام و از بين رفتن توطئه هاى دشمنان شده است افزود: مردم هم از 
دولت خواسته هايى دارند و انتظار است كه دولت كه برمبناى خواسته هاى 
مردم شكل گرفته در راستاى اهداف نظام جمهورى اسالمى است عمل 

كنند و در اين راستا با ملت هم صدا و همدل شود.

هيچ مجموعه اى حق ندارد 
 به جاى مردم تصميم بگيرد

 
بيرجند  جمعه  امام  با  ديدار  در  استاندار  شبستان- 
ضمن تبريك سال نو اظهار كرد: امسال نيز تالش 
خواهيم كرد بحث ورود سرمايه گذاران به استان 
گيرد.  قرار  كار  دستور  در  گذشته  سال  همچون 
سال  در  خبرنگاران  گفت:  همچنين  خدمتگزار 

احساس  روز  هر  مردم،  كه  كنند  منعكس  اى  گونه  به  را  اخبار  جديد، 
شادابى، نشاط و اميد بيشترى داشته باشند. وى به در پيش بودن انتخابات 
مجلس و خبرگان رهبرى اشاره كرد و گفت: كانديداها، بايد به شعور مردم 
احترام بگذارند و هيچ مجموعه اى حق ندارد كه به جاى مردم، بنشيند 
و تصميم بگيرد؛ بلكه مردم همانگونه كه تاكنون به خوبى براى كشور 

تصميم گرفته اند، از اين به بعد نيز به خوبى عمل خواهد كرد.
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رئيس جمهور با بيان اينكه تأسيسات فردو با 1000 سانتريفيوژ 
فعال مى ماند، گفت: رآكتور اراك با فناورى مدرن تر به فعاليت 
خود ادامه مى دهد و همه تحريم ها از روز اول اجراى توافق لغو 
مى شوند. به گزارش فارس، روحانى در گفتگوى زنده تلويزيونى 
ساعت 18:30 دقيقه با شبكه خبر، در ابتداى سخنان خود با اشاره 
به مذاكرات هسته اى و بيانيه مشترك لوزان كه بين ايران و 5+1 
و شب گذشته منتشر شد، اظهار داشت: امروز روزى است كه در 
خاطره تاريخى ملت بزرگ ايران باقى خواهد ماند، روزى است 
كه از ديدگاه بنده روز تشكر و سپاس از ملت بزرگ ايران است. 
وى يادآور شد: دولت از آغاز وعده هايى به مردم داده بود و يكى 
از وعده هاى دولت اين بود كه سانتريفيوژ بچرخد اما زندگى مردم 
هم بچرخد، چرخش سانتريفيوژها زمانى براى ما ارزشمند است كه 

چرخ اقتصاد هم در كنار آن در چرخش باشد.
روحانى ادامه داد: ما در طول100 روز اول اولين گام را برداشتيم 
و به توافق موقت در زمينه مسائل هسته اى با طرف مذاكره كننده 
يعنى 1+5 دست يافتيم و از  آن زمان تا امروز در تالش بوديم 
كه گام دوم برداشته شود؛ اين گام با تالش ما ه ها و به ويژه با 
تالش روزهاى گذشته، باالخره شب گذشته به سرانجام رسيد، 
ما گام دوم را برداشتيم و در اين گام هم حفظ حقوق هسته اى را 
داريم و هم رفع تحريم ها در كنار آن و هم تعامل سازنده با جهان 
را روحانى خاطرنشان كرد: در چارچوبى كه تا شب گذشته به آن 
ايران داراى غنى سازى در خاك  رسيديم 1+5پذيرفته است كه 

خود باشد يعنى آنچه كه تا پيش از اين مى گفتند كه غنى سازى در 
ايران تهديدى براى منطقه و جهان است امروز همه پذيرفتند كه 
غنى سازى در ايران براى هيچ كس تهديد به شمار نمى رود. وى 
افزود: من در اينجا به صراحت اعالم مى كنم كه غنى سازى و همه 
فناورى هسته اى ايران صرفاً براى توسعه ايران است اين غنى سازى 
و اين فناورى عليه هيچ كشورى استفاده نخواهد شد و امروز دنيا 
نيز به خوبى اذعان كرده است كه ايران در پى اهداف صلح آميز خود 
است. وى خاطرنشان كرد: بر اساس اين چارچوب همه تحريم ها 
در بخش مالى، اقتصادى، بانكى در همان روز اجراى توافق و همه 
قطعنامه هاى عليه ايران لغو خواهد شد و از روز توافق همكارى هاى 
جديد هم در بخش هسته اى و هم ديگر بخش ها با دنيا صفحه 
جديد خود را تجربه خواهد كرد. وى افزود: ما همواره از رهنمودهاى 
مقام معظم رهبرى بهره برديم و ايشان نيز سخاوتمندانه ارشادات 
خود را در اختيار دولت و تيم مذاكره كننده قرار دادند. رئيس جمهور  
افزود: من در اينجا الزم مى دانم از مقام معظم رهبرى و رؤساى 
قواى مقننه و قضائيه و همه مسئولينى كه در اين راستا به ما كمك 
كردند تا اين گام را برداريم تقدير و تشكر كنم. وى بيان كرد: تا به 
اينجا و هم در آينده و در توافق نهايى توافق ما متوازن خواهد بود  
اگر طرف مقابل به وعده ها عمل كند ايران به وعده هاى خود عمل 
خواهد كرد اگر آنها روزى بخواهند مسير ديگرى را انتخاب كنند 

راه انتخاب پيش ملت ما همواره باز خواهد بود.
روحانى ادامه داد: ما به دنبال همكارى و هماهنگى را با همه 

كشورهايى هستيم كه مى خواهند و اراده دارند به ملت ايران احترام 
بگذارند، ما دست دوستى به سوى اين كشورها دراز مى كنيم، با همه 
كشورهايى كه رابطه خوب داريم رابطه صميمانه تر مى خواهيم، با 
كشورهايى كه رابطه سرد داريم رابطه بهتر مى خواهيم و اگر با 
كشورهايى داراى تنش يا احياناً خصومت هستيم، خواهان پايان 
پايان خصومت هستيم. وى خاطرنشان كرد: بى ترديد  و  تنش 
امروز  به نفع همه خواهد بود، ما در شرايط  تعامل  همكارى و 
نيازمند رونق اقتصادى، اشتغال براى جوانان و توسعه صادرات 
غيرنفتى هستيم براى اينكه مردم ما شاهد بهبود در زندگى مادى 

و معنوى خود باشند.

رئيس جمهور در مصاحبه تلويزيونى روز گذشته:

امروز در خاطره تاريخى ملت ايران باقى مى ماند
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  سال همدلى  و همزبانى دولت و ملت 
( ادامه از صفحه اول ) «عدالت قضايى و اقتصادى» و از 
همه مهمتر، «ايمان و معنويت» آرزوهاى بزرگى هستند 
كه در اين سال براى ملت ايران داريم و البته همه ى 
اين خواسته ها و آرزوها نيز دست يافتنى است و خارج از 

ظرفيت عظيم ملت ايران و سياستهاى نظام نيست.

 تشكر رئيس جمهور از ظريف و صالحى
تفاهم  بيانيه  قرائت  از  پس  كشورمان  رئيس جمهور 
سياسى ايران و 1+5 از زحمات محمد جواد ظريف، 
وزير امور خارجه و على اكبر صالحى، رئيس سازمان 
انرژى اتمى تشكر كرد. در صفحه توئيتر منتسب به 
شد:  منتشر  مضمون  اين  با  توئيتى  روحانى  حسن 
سازمان  رئيس  و  امورخارجه  وزير  با  تلفنى  تماس 
آنان و  از زحمات شبانه روزى  اتمى و تشكر  انرژى 

اعضاى تيم مذاكركننده در آستانه اعالم بيانيه.

 دلواپسان قدر كار تيم هسته اى را بدانند
 عضو حزب كارگزاران گفت: بى شك اين كار بزرگ 
دولت روحانى و ظريف در تاريخ ثبت خواهد شد. به 
نظر من ظريف و روحانى مزد شجاعت و صبورى خود 
را خواهند گرفت. مرعشى افزود: اميدواريم آحاد مردم 
حتى دلواپسان، قدر تدابير عالى رهبرى، شجاعت و 
كار شناسى  كار  قدر  و  جمهور  رئيس  موثر  اقدامات 

طاقت فرساى ظريف و همكارانش را بدانند.

 انتقاد شريعتمدارى از توافق هسته اى
حسين شريعتمدارى مدير مسئول روزنامه كيهان در 
خصوص بيانيه مشترك قرائت شده در پايان مذاكرات 
ايران و 1+5 كه از سوى محمد جواد ظريف وزير امور 
خارجى  سياست  مسئول  موگرينى  فدريكا  و  خارجه 
اتحاديه اروپا كه شامگاه پنجشنبه انجام گرفت، گفت: 
نام توافق دو مرحله اى را بيانيه مطبوعاتى گذاشتيم.
وى افزود: در يك كلمه بايد گفت كه اسب زين شده 

را داده ايم و افسار پاره تحويل گرفته ايم.

 همه چيز پس از 9 تير مشخص خواهد شد
با شنيدن جزئيات  از مردم  : بسيارى  انتخاب نوشت 
«توافق  كه  كردند  تصور  اشتباه  به  مشترك،  بيانيه 
هسته اى» امضا شده و تحريم ها عليه ايران از صبح 
وزير  كه  درحاليست  اين  شود.  مى  لغو  رسما  شنبه 
خارجه اعالم كرد كه توافقى منعقد نشده و تحريم ها 

پس از توافق هسته اى در نهم تير لغو مى شود.

 قاعدتا به حكم مهدى اعتراض مى كنيم 
آيا  اين سوال كه  به  وكيل مهدى هاشمى در پاسخ 
اعتراض  موكلش  پرونده  در  انقالب  دادگاه  حكم  به 
كرده اند يا خير؟ اظهار داشت: قاعدتا اعتراض خواهيم 
كرد اما هنوز اعتراض خود را به دادگاه ارائه نكرديم.

 عربستان: توافقنامه لوزان، فاجعه است
وزير دفاع عربستان در خصوص مذاكرات هسته اى 
لوزان گفت توافقنامه مورد مذاكره در لوزان يك فاجعه 
براى منطقه است. وى گفت ايران قابل اعتماد نيست . 
منطقه  در  ها  تنش  تشديد  مسئول  كه  ايران  با  چرا 
سلمان  محمد  كنيم.  گفتگو  بايد  است،  خاورميانه 
تهديد  آمريكا  كه  كند  نمى  تصور  گفت  همچنين 

ناشى از ايران را جدى گرفته باشد.

 تروريست هاى داعش به دمشق رسيدند
به  دمشق  شهر  در  يرموك  اردوگاه  اعظم  بخش 
اردوگاه يرموك محل زندگى  كنترل داعش در آمد. 
شمار زيادى از آوارگان فلسطينى است. اين اردوگاه 
از پايتخت سوريه  در حومه جنوبى دمشق و بخشى 
به  مشهور  اسالمى  خالفت  دولت  مسلح  است.گروه 
داعش مساحت زيادى از عراق و سوريه و كنترل چند 

شهر ليبى و مناطقى از مصر را در دست دارد.

 ايران را به صراط مستقيم باز مى گردانيم
جانشين رئيس پليس دوبى در سخنان اهانت آميزى 
مدعى شد كشورهاى عربى بايد ايرانى ها را به آنچه 
راه درست خواند بازگردانند. ضاحى خلفان در صفحه 
ما  نوشت:  توييتر  اجتماعى  پايگاه  در  خود  شخصى 
ايران را به دين واقعى و صراط مستقيم باز خواهيم 
گرداند. خلفان افزود: اى رسول ا... (ص)، ما فارسها را 

به راه مستقيم باز خواهيم گرداند.

 استقبال بان كى مون از تفاهم ايران و 5+1
ايران  مشترك  بيانيه  از  پس  ملل  سازمان  دبيركل 
ايران  ميان  توافق جامع  اعالم كرد كه يك  و 5+1 
همه  همكارى  باعث  مى تواند  جهان  قدرت هاى  و 
كشورها براى رويارويى با چالشهاى مهم و جدى كه 
با آن مواجه هستند، شود. بان كى مون در بيانيه اى از 

تفاهم سياسى ميان ايران و 1+5 استقبال كرد. 

 فرانسه : توافق لوزان پيشرفت مثبتي است
وزير امور خارجه فرانسه گفت توافق لوزان پيشرفت 
فرانس  تلويزيونى  شبكه  گزارش  به  است.  مثبتى 
بيست و چهار؛ لوران فابيوس گفت اين توافق توافقى 
مرحله اى است كه مطمئنًا دربردارنده پيشرفت هاى 
مثبتى است. اما بايد هنوز كارهايى صورت بگيرد. زيرا 
ما بايد قبل سى ام ماه ژوئن كار را به پايان برسانيم. 

 موجوديت اسرائيل به خطر مى افتد
آخرين  در  صهيونيستى  رژيم  وزير  نخست  نتانياهو 
بين  توافقات  به  اندازى  سنگ  در  خود  هاى  تالش 
ايران و 1+5، خطاب به اوباما، اين توافق را موجب به 
خطر افتادن موجوديت رژيم اسرائيل دانست و توافق 
به  آمريكا  آوردن  فرود  تعظيم  سر  همچون  را  نامه 
دستورات ايران عنوان كرد. وى با اشاره به گسترش 
واكنش  در  كه حتى  كرد  ادعا  منطقه  در  ايران  نفوذ 
به تهديدات مقامات نظامى ايران در مورد موجوديت 

اسرائيل نيز هيچ حرفى به ميان نيامده است.

توافق رسما اعالم و تحريم هاى 
اروپا و آمريكا لغو خواهد شد 

 
توافق هسته اى به دست آمد و  ظريف 
لوزان  در  در  نشست خبرى  و موگرينى 
 5+1 و  ايران  مشترك  بيانيه  سوئيس 
از  اعالم عمومى كردند. در بخش هايى 
اين  بيانيه آمده است : اتحاديه اروپايى، 
مالى  و  اقتصادى  هاى  تحريم  اعمال 
مرتبط با هسته اى خود را خاتمه خواهد 
داد و آمريكا نيز اجراى تحريم هاى مالى 
اى  هسته  با  مرتبط  ثانويه  اقتصادى  و 
عمده  تعهدات  اجراى  با  همزمان  را، 
توسط  كه  نحوى  به  ايران  اى  هسته 
راستى  اتمى  انرژى  المللى  بين  آژانس 

آزمايى شود، متوقف خواهد كرد. 

قطعنامه جديد در شوراى امنيت 
سازمان ملل صادر مى شود

 
بر اساس يكى از بندهاى اين بيانيه يك 
سازمان  امنيت  شوراى  جديد  قطعنامه 
آن  در  كه  شد  خواهد  صادر  متحد  ملل 
تائيد  مشترك)  جامع  (برنامه  برجام 
مرتبط  قبلى  هاى  قطعنامه  كليه  شده، 
با موضوع هسته اى لغو خواهد گرديد و 
برخى تدابير محدوديت ساز مشخص، را 
براى يك دوره زمانى مورد توافق، لحاظ 
خواهد كرد. بر اين اساس سطح و ظرفيت 
براى  ايران  ذخاير  ميزان  و  سازى  غنى 

محدود  مشخص،  زمانى  هاى  دوره 
خواهد شد و نطنز تنها مركز غنى سازى 
غنى  توسعه  و  تحقيق  بود.  خواهد  ايران 
سازى در ايران نيز بر روى ماشين هاى 

سانتريفيوژ بر اساس يك جدول زمانى و 
سطح توافق شده، انجام خواهد شد.

فوردو به مركز هسته اى فيزيك 
و فن آورى تبديل مى شود

 
بر پايه اين بيانيه فوردو از يك سايت غنى 
سازى به يك مركز هسته اى، فيزيك و 
اين  در  گرديد.  خواهد  تبديل  آورى  فن 
مركز همكارى بين المللى در حوزه هاى 
تحقيق و توسعه مورد توافق مورد تشويق 

قرار خواهد گرفت. مواد شكافت پذير در 
رآكتور   - همچنين  بود.  نخواهد  فوردو 
تحقيقاتى پيشرفته آب سنگين در اراك با 
بازطراحى  المللى  بين  مشترك  همكارى 

كه  اى  گونه  به  شد  خواهد  نوسازى  و 
پلوتونيوم با قابليت تسليحاتى در آن توليد 
نگردد. بازفرآورى صورت نخواهد گرفت 
خواهد  صادر  شده  مصرف  سوخت  و 

گرديد.

نظارت آژانس بر ايران
 

آژانس   : است  آمده  بيانيه  اين  در 
بين المللى انرژى اتمى از فن آورى هاى 
از  و  كرد  خواهد  استفاده  نظارتى  مدرن 

از  بيشترى  شده  توافق  هاى  دسترسى 
جمله به منظور روشن كردن موضوعات 
شد.  خواهد  برخوردار  حال  و  گذشته 
هاى  همكارى  در  ايران  اساس  اين  بر 
اى  هسته  انرژى  حوزه  در  المللى  بين 
كه  نمود  خواهد  مشاركت  آميز  صلح 
هاى  نيروگاه  ساخت  شامل  تواند  مى 
شود.  تحقيقاتى  رآكتورهاى  و  اى  هسته 
يك حوزه مهم ديگر، همكارى در زمينه 

ايمنى و امنيت هسته اى مى باشد. 

در هفته ها و ماه هاى آينده 
روى نگارش متن كار خواهد شد 

نحوه  به  خود  پايانى  نقطه  در  بيانيه  اين 
اجراى اين توافق اشاره مى كند و مطرح 
مى كند : ما در هفته ها و ماه هاى آينده، 
جامع  (برنامه  برجام   متن  نگارش  براى 
در  آن،  فنى  جزئيات  شامل  مشترك) 
سطوح سياسى و كارشناسى كار خواهيم 
كرد. ما خود را متعهد به تكميل تالش ها 

تا تاريخ 11 تيرماه مى دانيم. 

قرائت بيانيه به زبان فارسى

هفته  مذاكرات  از  پس  است  ذكر  شايان 
اقدامى  در  ظريف  جواد  محمد  گذشته 
جالب بيانيه صادر شده را به زبان فارسى 
سطح  در  غلط  تفاسير  از  تا  نمود  قرائت 

بين المللى جلوگيرى شود.

جارى شدن سيالب در روز 13 فروردين خودرو و تراكتور را گرفتار كردعكس روز 

توافق هسته اى ايران و كشورهاى 1+5 «رسما»  اعالم شد

اسرائيل: لبخندها در لوزان واقعيت غم انگيزى بود
 

رويترز نوشت: اسرائيل چارچوب توافق بين ايران و قدرتهاى 
فشار  ادامه  به  و  كرد  توصيف  واقعيت  از  دور  به  را  جهانى 
براى جلوگيرى از توافق نهايى «بد» متعهد شد. وزير امور 
راهبردى اسرائيل پس از اعالم توافق در سوئيس در بيانيه اى 
گفت :« لبخندها در لوزان به دور از واقعيت غم انگيز بدى 
است كه ايران از ارائه هرگونه امتياز در خصوص مسئله هسته اى و ادامه تهديد 

اسرائيل و ديگر كشورهاى خاورميانه خوددارى مى كند.»

ظريف : مجموعه راه حل ها مبناى سند نهايى مذاكرات  

وزير امور خارجه گفت: در مذاكراتى كه انجام داديم، به لطف 
خدا و با حمايت رهبرى و حمايت هاى بى نظير ايشان از تيم 
براى ما  امكان  اين  ايشان،  مذاكره كننده و راهنمايى هاى 
فراهم شد كه به مجموعه اى از راه حل ها براى رسيدن به 
توافق جامع دست يابيم. وى گفت: اين مجموعه راه حل ها 
به عنوان مبناى نگارش سند نهايى كه تنها توافق ما در مذاكرات هسته اى خواهد 

بود، اگر ان شاءا... تا تير ماه سند بر مبناى راه حل هايى نگارش مى شود.

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى
ويژه كاركنان دولت و فرهنگيان محترم

 25 درصد نقد ، ما بقى طى سه فقره چك
بدون كارمزد

بيرجند: شعبه يك - بيست مترى اول مدرس شرقى 
پالك 16    تلفن: 32234286
09357787955 - سلطانى

قابل توجه همشهريان عزيز  كارواش پروواش افتتاح شد
 دو نفر نيروى ماهر نيازمنديم.

آدرس: خيابان غفارى - آوينى - نيلوفر 10 - پونه 7        09154958464 - مصطفايى

سنگينسوارى

عنوان خوشه عنوان شغلرديف
شغل

محل 
خدمت

جنس 
تعدادپذيرش

1

مامور تشخيص 
ماليات 

(كارشناس 
مالياتى)

شهر امور مالياتى
7 نفرمردنهبندان

2

مامور تشخيص 
ماليات 

(كارشناس 
مالياتى)

شهر امور مالياتى
1 نفرمردسربيشه

3

مامور تشخيص 
ماليات 

(كارشناس 
مالياتى)

شهر امور مالياتى
1 نفرمردخوسف

رشته هاى تحصيلى مجاز: اقتصاد (فوق ليسانس) - برنامه ريزى سيستم هاى اقتصادى 
(فوق ليسانس) - توسعه اقتصادى و برنامه ريزى (فوق ليسانس) - حسابدارى (ليسانس  

فوق ليسانس ، دكترى) - حسابدارى و امور مالى (ليسانس ، فوق ليسانس ، دكترى) 
حسابرسى (ليسانس ، فوق ليسانس ، دكترى) - مديريت اجرايى (ليسانس

 فوق ليسانس ، دكترى) - مديريت بازرگانى (ليسانس ، فوق ليسانس ، دكترى)
 مديريت دولتى (ليسانس ، فوق ليسانس ، دكترى) - مديريت صنعتى (ليسانس

 فوق ليسانس ، دكترى) - مديريت مالى (ليسانس ، فوق ليسانس ، دكترى)

كارشناس تحليلگر 4
سيستم 

كارشناس 
تحليلگر و 

برنامه نويسى 
سيستم

بيرجند
مرد 

 زن
1 نفر

رشته هاى تحصيلى مجاز: مهندسى صنايع - برنامه ريزى و تحليل سيستم ها (ليسانس، 
فوق ليسانس، دكترى) - مهندسى نرم افزار (ليسانس، فوق ليسانس ، دكترى)

آگهى استخدام پيمانى

 اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى
اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى به منظور تامين نيروى انسانى مورد نياز 
آزمون  برگزارى  طريق  از  را  نيرو  نفر   10 تعداد  ذيل  هاى  محل  در شغل  خود 
استخدام  پيمانى  صورت  به  گزينش  و  تخصصى  و  عمومى  هاى  توانمندى 
مى نمايد، لذا متقاضيان مى توانند حداكثر تا تاريخ 94/1/17 با مراجعه به سايت 
سازمان سنجش كشور به آدرس www.sanjesh.org (فهرست شغل محل هاى 

سازمان امور مالياتى كشور) نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

متقاضيان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر با اداره منابع انسانى و رفاه 
اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى با شماره 32396244

 تماس حاصل نمايند.

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى


