
خراسان جنوبى، الماس كشف نشده
سفير آفريقاى جنوبى در سفر به بيرجند:

تمام كاركنان آموزشى كه تا تاريخ اول مهر 94 داراى 30 سال سابقه خدمت قابل قبول و بيشتر هستند، 
مى توانند بازنشسته شوند. (ادامه در صفحه 2)

شرايط بازنشستگى فرهنگيان/ جزئيات شيوه نامه 
بازنشستگى سال 94

ظريف: سه چهار هفته آينده را
 تمام وقت كار مى كنيم   

وزير خارجه كشورمان گفت: تصميم گرفتيم سه چهار هفته آينده 
تمام وقت كار كنيم تا ببينيم...

آمريكا درصدد استفاده از ظرفيت نخبگان 
براى ايجاد دسته بندى سياسى و مذهبى است

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبى گفت: آمريكا با اعتراف 
به شكست در جنگ سخت افزارى...
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هشدار وزير نيرو به مشتركان 
پرمصرف آب 

وزارت  آنكه  بيان  با  نيرو  وزير  چيان  چيت  تسنيم: 
پرمصرف  مشتركين  آب  مصرف  در خصوص  نيرو 
با  ارائه كرده بود، گفت:  طرحى را به هيئت دولت 
پيگيرى ها و بررسى هاى صورت گرفته اين طرح 

قبل از تابستان سال جارى به تصويب مى رسد.

توزيع بسته هاى غذايى به مددجويان 
همزمان با ماه رمضان

بهزيستى  سازمان  رئيس  بندپى  محسنى  فارس: 
كشور ضمن اشاره به برنامه ريزى وزارت رفاه براى 
اقشار  ساير  براى  غذايى  امنيت  بسته هاى  توزيع 
نيازمند گفت: بهزيستى نيز همزمان با ماه رمضان 

سبد كااليى را در اختيار آنها قرار مى دهد.

آخرين خبر از تسهيالت 
 بافت هاى فرسوده

راه و شهرسازى، وام  تسنيم: عباس آخوندى وزير 
از  را مناسب خواند و  مسكن در شهرهاى كوچك 
رايزنى اين وزارتخانه با بانك ها براى تخصيص وام 

بافت هاى فرسوده خبر داد.

بازگشت مردودى به دوره ابتدايى 

و  آموزش  عالى  شوراى  دبيركل  معاون  تسنيم: 
پرورش گفت:  براساس مصوبه جديد اگر دانش آموزى 
در دو درس رياضى و فارسى توصيف «نيازمند تالش 
بيشتر» را كسب كند، با نظر شوراى مدرسه مشمول 
اگر  شد  مقرر  افزود:  عابدينى  مى شود.  پايه   تكرار 
«نيازمند  توصيف  درس  دو  اين  در  آموزى  دانش 
تالش بيشتر» را كسب كند، بايد يك بار ديگر در 

امتحان شهريور مورد بررسى قرار بگيرد.

به مناسبت سومين روز درگذشت 

شادروان فاطمه كبرى محمدى فر 
"همسر آقاى دكتر بهنيا و خواهر آقاى دكتر مهدى محمدى فر" 

جلسه ترحيمى امروز دوشنبه 94/3/11 از ساعت 17 الى 18 

در محل هيئت حسينى (پايين شهر) واقع در خيابان انقالب برگزار مى شود.

خانواده هاى: بهنيا و محمدى فر

 چه ناباورانه يك سال گذر زمان را نظاره كرديم 
و اشك هاى مان تنها مرهم دردهاى بى تو بودن بود

  از خداوند براى مان صبورى بخواه تا غم از دست دادنت را آسان 
بر دوش كشيم، چه حيف كه ديگر در بين ما نيستى

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت پدرى دلسوز و برادرى مهربان 

شادروان محمد ابراهيم فرزاد 
"بازنشسته دادگسترى"  جلسه يادبودى امروز دوشنبه 94/3/11 

از ساعت 5/30 الى 6/30 بعدازظهر در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود

  حضور شما سروران گرامى در اين جلسه موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان 

و مزيد امتنان خواهد بود.

خانواده هاى: فرزاد ، زند و ساير بستگان

با كمال تاسف و تاثر درگذشت 

شادروان فاطمه كبرى محمدى فر 
همسر استاد فرهيخته جناب آقاى دكتر محمد رضا بهنيا

 و همشيره جناب آقاى دكتر مهدى محمدى فر
 را به اطالع مى رساند: 

به همين مناسبت جلسه ترحيمى امروز دوشنبه 94/3/11 از ساعت 17 الى 18 

در محل هيئت حسينى (پايين شهر) واقع در خيابان انقالب برگزار مى شود.

شركت كشاورزى قهستان زعفران

به مناسبت چهلمين روز درگذشت

مرحومه قدر كرباسى
 و فرزندش مرحومه فاطمه صمدى 

جلسه بزرگداشتى امروز دوشنبه 94/3/11 از ساعت 16/30 الى 17/30

 در محل مسجد مرتضوى "واقع در خيابان مفتح" برگزار مى شود 

حضور شما سروران گرامى موجب شادى آن مرحومين و تسلى خاطر بازماندگان 

خواهد شد.
خانواده هاى: كرباسى ، صمدى ، ميرى ، محمدى و ساير بستگان

      به زودى  ...
بزرگ ترين نمايندگى پوشاك كودك و نوجوان در خراسان جنوبى 

بين معلم 7 و 9

«شـميم»

بدينوسيله متن آگهى قبلى به شرح ذيل اصالح مى شود:

آگهى دعوت «نوبت اول» مجمع عمومى ساالنه 
سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى 

در روز يكشنبه مورخ 94/3/17 ساعت 18

در محل سالن جلسات اداره كل راه و شهرسازى اعالم مى شود.

هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان
 خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس حميد رضا اطمينانى
با كمال مسرت انتصاب جناب عالى را به سمت 

مدير كل دفتر فنى استاندارى
كه نشان از لياقت ، تجربه ، تخصص و درايت شما مى باشد، تبريك عرض نموده 

همچنين از زحمات بى دريغ جناب آقاى مهندس محسن عباسى 
در زمان سرپرستى تقدير و تشكر مى شود.

     مهندسين مشاور پارس نقش - حسين صباغ

قابل توجه مديران محترم اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني
ثبت نام دهمين جشنواره تعاوني هاي برتر سال 94 آغـاز شد

نام اقدام  با مراجعه به سايت  www.taavonibartar.ir  نسبت به ثبت  تمامى شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني مي توانند 
نموده و فرم هاي تكميل شده عمومي و اختصاصي را تا تاريخ 94/3/31 در بيرجند به اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي 
واقع در انتهاي خيابان صنعت و معدن - سايت اداري و در شهرستان ها به ادارات تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تحويل نمايند.
مديريت امور تعاون - اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي

"هو الحى القيوم "

به مناسبت اولين سالگرد 

درگذشت مادر عزيزمان 

مرحومه
 حاجيه طوبى برات زاده 

"همسر مرحوم حاج سيد على بلندى"

جلسه يادبودى امروز دوشنبه 94/3/11 

از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر 

در محل مسجد امام حسن مجتبى (ع) 

واقع در خيابان معلم برگزار مى شود

 حضور سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده بلندى

مغازه پيتزا و نوشيدنى واقع در 

مدرس با وسايل در حد نو و آكبند 

به فروش مى رسد.
مبلغ: 13 ميليون تومان

09156695564

 فروش باغ پسته در تقاب 
 به مساحت يك هكتار و 3 ساعت آب 

يا معاوضه با خودرو و ملك در بيرجند

 فى: 100 ميليون
09158347664 - 09159614275

پودر زرشك مانوشا
فن آورى برتر

طعم دهنده و ادويه اى جديد
مناسب براى انواع خورشت و سوپ

كاهش دهنده چربى و فشار خون
ارائه شده در فروشگاه هاى معتبر
فروش مستقيم خراسان جنوبى

   09159371131 - 32255196   www.Manoosha.ir

جشن بزرگ نيمه شعبان
سخنران: حجت االسالم رضايى

 (مسئول تشكل هاى دينى سازمان تبليغات اسالمى خراسان جنوبى)

 با مداحى برادران: كرباليى رضا هامونى 
و كرباليى مجتبى گوركانى

چهارشنبه 13 خرداد ماه - ساعت 10/30 صبح
آستانه مباركه بى بى زينب خاتون (س)

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان سربيشه 
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قائم مقام وزير كار با اعالم اينكه تالش مى شود تا يارانه 6 ميليون نفر تا پايان سال حذف و منافع آن به اشتغال و توليد اختصاص يابد، گفت: انتظار 
مى رود تعداد افراد تحت پوشش يارانه كااليى افزايش يابد. به گزارش مهر، فيروزآبادى اظهار اميدوارى كرد دامنه كسانى كه زير پوشش يارانه هاى 
سبد كااليى قرار مى گيرند افزايش يابد. 

واريز يارانه 6 ميليون ثروتمند به حساب توليدكنندگان

آغاز ساماندهى سيم كارت هاى فاقد اطالعات

از  راديويى  ارتباطات  و  مقررات  تنظيم  سازمان 
سيم كارتهاى  ساماندهى  طرح  دوم  مرحله  اجراى 
فاقد اطالعات مشخص خبر داد.به گزارش فارس، 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى اعالم 
كرد 620 مشترك دائمى و 35 هزار و 32 مشترك 
اعتبارى همراه اول و هزار و 745 مشترك اعتبارى ايرانسل، بيش از 10 
انتخاب سيم كارت ها  براى  پايان خرداد  تا  افراد  اين  و  دارند  سيم كارت 
و  نظارت  معاون  داداش زاده  نشود.  آنها قطع  تا سيم كارت  دارند  مهلت 
اعمال مقررات رگوالتورى گفت: با توجه به اينكه افراد حقيقى از نظر 
قانونى نمى توانند بيش از 10 سيم كارت داشته باشند، به تمامى مشتركان 
امور مشتركين  به  با مراجعه  تا  ارسال مى شود  پيامكى  اين سيم كارتها 

اپراتور خود، سيم كارتهاى فعال مورد نيازشان را اعالم كنند.

ابالغ تسهيالت خرد از ديروز به بانك ها 

در  مركزى  بانك  مقام  قائم  خبرنگاران:  باشگاه 
خصوص وام مسكن اظهار كرد: دستورالعمل اين 
وام از سوى بانك مسكن به بانك مركزى ابالغ 
بانك ها خواهد  به كليه  آينده  شده و ظرف هفته 
رسيد. كميجانى  از ابالغ تسهيالت كاال و خودرو به 
بانك ها از روز گذشته خبر داد و گفت: افزايش قيمت بنزين تكليف قانونى 
بودجه بوده و با توجه به پيش بينى هاى صورت گرفته تأثير جدى بر روند 
تورم نخواهد داشت. وى در خصوص اظهارات نوبخت مبنى بر تأثير يك 
يا دو درصدى افزايش نرخ بنزين در تورم اظهار كرد: از نظر من افزايش 
يك يا دو درصدى قيمت بنزين بر تورم بعيد است. كميجانى در خصوص 
مجوز بانك مركزى در مورد ليزينگ مسكن تصريح كرد: هنوز بررسى اين 
موضوع نياز به كارشناسى دارد و آيين نامه آن در شرف نهايى شدن است.

زمزمه هاى گرانى كرايه تاكسى در بيرجند

به  زودتر  بيرجندى  داران  تاكسى  تاكسى،  نرخ  افزايش  زمزمه هاى  با 
پس  خاورستان،  گزارش  به  اند.  رفته  تاكسى  كرايه هاى  گرانى  استقبال 
ادعاى  با  تاكسى  رانندگان  از  برخى  بيرجند،  در  بنزين  نرخ  آزادسازى  از 
اند.  كرده  تاكسى  كرايه  خودسرانه  افزايش  به  اقدام  نبودن  صرفه   به 
مدير عامل سازمان تاكسيرانى شهرستان بيرجند گفت: 620 دستگاه تاكسى در 
 بيرجند در حال فعاليت است و نرخ نامه جديدى براى افزايش قيمت كرايه ها 
رانندگان تاكسى  افزود: چنانچه  ابالغ نشده است. مالكى،  هنوز مصوب و 
هرگونه اضافه قيمتى از نرخ مصوب سال گذشته از مسافر دريافت كنند؛ 
مرتكب تخلف شده اند. مدير عامل سازمان تاكسيرانى بيرجند ادامه داد: در 
تمام كشور بخش نامه افزايش قيمت ابالغ گرديده اما هنوز در بيرجند مصوب 
نشده است. مالكى متذكر شد: مردم در صورت مشاهده تخلف، شكايت خود را 
با سامانه پيامكى 30008039 و يا شماره تلفن 32226005 در ميان بگذارند.

شرايط بازنشستگى فرهنگيان/ جزئيات شيوه نامه بازنشستگى سال 94

نامه شوراى رقابت به الريجانى 

امروز 11 خرداد 1394 مصادف با
 13 شعبان 1436 و 1 ژوئن 2015

هيئت  در  ايران  فرهنگستان  اساسنامه  تصويب 
وزيران (1314 ش).

ميرخاني»  «سيدحسين  استاد  درگذشت 
خوشنويس برجسته (1361ش).

ضمير»  روشن  «مهدي  دكتر  استاد،  درگذشت 
اديب و زبانشناس معاصر (1378 ش).

ثبت غار سهوالن (آذربايجان غربي) در فهرست 
آثار طبيعي ملي ايران.

درگذشت بازيگر پيشكسوت پروين سليمانى.
شهادت سردار خادمى.

با  شيراز  در  مراسمى   ،  21/30 ساعت  در 
سخنرانى  و  نفر  هزار   6 حدود  جمعيتى  حضور 
اين  جامع  مسجد  در  دستغيب  سيدعبدالحسين 

شهر برگزار شد. (1357ش).
در  اي  اعالميه  خان  كوچك  ميرزا  طرف  از 
جمهوريت  اعالم  دوباره  كه  شد  منتشر  رشت 
كرده خود را به رياست و زمامداري معرفي نمود 

(1300ش).
ايراني  دانشمند  فروغي»  «ابوالحسن  درگذشت 

(1379 ق).
شهر  در  تلفات  پر  و  وحشتناك  زلزله  وقوع 

«توكيو» در ژاپن (1923م).
تشكيل حكومت كميته نجات ملي در فرانسه در 

جريان انقالب اين كشور (1793م).
فيلسوف  و  روانشناس  دْيويي»  «جان  مرگ 

معروف آمريكايي (1952م).
بيت  در  نازي  جنايت كار  آْيْشَمن»  «آُدلْْف  اعدام 

المقدس توسط صهيونيست ها (1961م).
و  برجسته  سياست مدار  َكرامي»  «رشيد  قتل 

نخست وزير پيشين لبنان (1987م).
در  سلطنتي  نظام  باني  خان»  ا...  «امان  تولد 

افغانستان (1892م).

روز جهاني كودك

از  تن  دو  1986م  سال  روزهاي  از  يكي  در 
طي  نيويورك  اهل  دبستاني  دانش آموزان 
كه  خواستند  جهان  سراسر  كودكان  از  نامه اي 
به  دهند.  اختصاص  صلح  به  را  روزي  همگي، 
روِز  اولين  بعد،  به  تاريخ  آن  از  مناسبت  همين 
نام گذاري  كودك  جهاني  روز  نام  به  ژوئن  ماه 
مناسبت  بدين  ويژه اي  مراسم  ساله  همه  و  شد 

در سراسر جهان برگزار شود.

تقويم مناسبت هاى  روز

گواهينامه انطباق صادراتى براى بيش از 
303 تن صادرات در 2 ماهه 94

به گزارش روابط عمومى اداره كل استاندارد خراسان 
گواهينامه  طى  كيلوگرم   303891 از  بيش  جنوبى، 
افغانستان  كشور  به   94 ماه   2 در  صادراتى  انطباق 
بيش  گفت:  استان  استاندارد  كل  مدير  گرديد.  صادر 
انطباق صادراتى  از 303 تن صادرات طى گواهينامه 
از طريق مرزهاى خراسان جنوبى به كشور افغانستان 
صادر گرديد كه بالغ بر 17697507500 ارزش ريالى 
كرد:   اضافه  مروى  مهندس  باشد.  مى  آن  صادرات 
فرش  خامه  نخ  را  اقالم صادراتى  اين  اعظم  قسمت 
 دستباف، خرماى زاهدى، ورق فوالدى گرم نورديده ،
خرماى رطب و كشمش سبز قلمى را شامل مى شود.

ورود تبلت به مدارس ممنوع !

دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش گفت: براى 
ورود تبلت به مدارس در اين شورا هيچ مصوبه اى 
نداشته ايم و بنابراين همچنان ورود تبلت به مدارس 
با خبرگزارى  ممنوع است. مهدى نويد در مصاحبه 
به  تلفن همراه  ورود  ممنوعيت  افزود:  و سيما  صدا 
آينده  تحصيلى  سال  براى  همچنان  نيز  مدارس 

پابرجاست و اجرايى خواهد شد.

سن اميد به زندگى ايرانيان بعد از انقالب
 20 سال بيشتر شد

رئيس سازمان غذا و دارو گفت: متوسط اميد به زندگى 
مردم كشور در يك دوره 35 ساله، بيش از 20 سال 
اضافه شده است و اين دستاورد بزرگى است كه بايد 
بر آن تاكيد شود.  به گزارش فارس، رسول ديناروند 
گفت: به اين عدد راضى نيستيم و معتقديم باز هم 

امكان افزايش 10 ساله به اين عدد وجود دارد.

رشد 2,2 درصدى اهداى خون 
در دو ماهه امسال

سازمان انتقال خون ايران اعالم كرد: اهداى خون 
امسال  نخست  ماهه  دو  در  درصد   2,2 كشور  در 
افزايش يافت. به گزارش ايرنا، طى اين مدت، بيش 
در  آن  هاى  فرآورده  و  خون  واحد  ميليون  نيم  از 

بيمارستان ها و مراكز درمانى توزيع شد.

افزايش 4 درجه اى دماى ايران
 تا 15 سال آينده

تابناك: به گفته رئيس سازمان حفاظت محيط زيست  
ميالدى   2030 سال  تا   يعنى  آينده  سال    15 تا 
دماى ايران افزايشى 4 درجه اى را تجربه مى كند. 
و عدم  مديريت  اقليمى  تغييرات  كه  تلخ  تجربه اى 
ابتكار،  معصومه  مى آورد.  پديد  گلخانه اى  گازهاى 
پيش از اين از افزايش 4 تا 5 درجه اى دماى ايران 

تا پايان قرن 21 خبر داده بود. 

رئيس شوراى رقابت از ارسال نامه اين شورا 
به رئيس مجلس براى تعيين تكليف مرجع 
قيمت گذارى خودرو خبر داد. به گزارش مهر، 
اين  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  شيوا  رضا 
شورا آيا رايزنى هايى را با مجلس درباره تعيين 
شوراى  توسط  خودرو  قيمت گذارى  تكليف 

رقابت انجام داده است؟ گفت: رايزنى خاصى 
در اين خصوص نياز نيست اما شوراى رقابت 
نامه اى را به رئيس مجلس شوراى اسالمى 
قيمت گذارى  مرجع  تعيين  ابهام  رفع  براى 
مرجع  بنابراين  است،  كرده  ارسال  خودرو 
زودى مشخص مى  به  قيمت گذارى خودرو 

چينى  خودروسازان  حضور  درباره  وى  شود. 
در بازار ايران گفت: متاسفانه سهم بازار اين 
حال  در  روز  به  روز  كشورمان  در  خودروها 
خودروسازان  به  اينكه  ضمن  است،  افزايش 
كنند  تالش  كه  است  شده  توصيه  داخلى 
زيرا  دهند،  افزايش  را  خود  توليدات  كيفيت 

چينى ها در حال ساخت خودروهايى هستند 
كه از نظر ظاهرى مطلوب است و مشتريان 
عالقه مند به آنها مى شوند. وى در پاسخ به 
اين سوال كه آيا وارد قيمت گذارى خودروهاى 
خارجى هم خواهيد شد؟ گفت: شوراى رقابت 

برنامه اى در اين زمينه ندارد.

نامه  شيوه  فارس،  گزارش  به  صفحه1)  از  (ادامه 
و  آموزش  كل  ادارات  سوى  از  فرهنگيان  بازنشستگى 

پرورش استان ها به مناطق ابالغ شده است.

بازنشستگى عادى

تمام كاركنان آموزشى كه تا تاريخ اول مهر 94 داراى 30 
سال سابقه خدمت قابل قبول و بيشتر هستند، مى توانند 
مدرك  داراى  فرهنگيان  بازنشستگى  شوند.  بازنشسته 
كارشناسى ارشد و باالتر با كمتر از 35 سال سابقه خدمت 
در صورت ارائه درخواست كتبى آنان ميسر خواهد بود؛ 
اين دسته از فرهنگيان در صورت عدم ارائه درخواست 
كتبى بازنشستگى، مى توانند تا 35 سال به خدمت ادامه 
دهند. استمرار خدمت كاركنان واحدهاى آموزشى شامل 
سال  از  قبل  مدارس  نياز  مورد  معلمان  و  معاون  مدير، 
تحصيلى و يا در حين سال تحصيلى كه سنوات خدمت 

آنها به 30 سال رسيده و استحقاق بازنشستگى را دارند، 
در صورت نياز منطقه و يا تكميل ساعت موظف و يا در 
صورت وجود نيروى مازاد در منطقه مبدا، انتقال به ساير 
مناطق ديگر در صورت ارائه درخواست فرهنگى و مجوز 

اداره كل، بالمانع است.
تمام كاركنان ادارات با دارا بودن 30 سال خدمت قابل 
قبول از تاريخ پايان 30 سال خدمت ابالغ بازنشستگى 
صادر مى شود و در صورت داشتن توانايى در امر تدريس 
انتقال به مراكز آموزشى مى توانند از استمرار خدمت  با 
از  كه  آموزشى  واحدهاى  كاركنان  شوند.تمام  برخوردار 
 30 داراى   94 اسفند    29 لغايت   94 مهرماه   2 تاريخ 
سال خدمت قابل قبول مى شوند در صورت عدم نياز، از 
تاريخ پايان 30 سال، ابالغ بازنشستگى صادر مى شود. 
كاركنان مرد با دارا بودن حداقل 60 سال سن و حداقل 
25 سال خدمت قابل قبول با درخواست كتبى و كاركنان 

زن با دارا بودن حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول 
با درخواست كتبى و در صورت عدم  بدون شرط سنى 

نياز مى توانند بازنشسته شوند.

بازنشستگى اجبارى

كاركنان داراى حداقل 25 سال سابقه خدمت و 65 سال 
سن براى مشاغل غير تخصصى، كاركنان داراى مدرك 
 تحصيلى فوق ليسانس و باالتر با سابقه خدمت 35 سال ، 
كاركنان داراى 30 سال سابقه خدمت و 60 سال سن با 
مدرك تحصيلى ليسانس و پايين تر و كاركنان داراى 35 
با مدرك تحصيلى  سال سابقه خدمت و 65 سال سن 

فوق ليسانس و باالتر بازنشسته مى شوند.

بازنشستگى كاركنان مشمول تأمين اجتماعى

پوشش  تحت  پيمانى  و  رسمى  كاركنان  بازنشستگى 

قوانين و مقررات سازمان  تابع  اجتماعى  تأمين  سازمان 
مذكور است و احراز شرايط بازنشستگى و فرايند برقرارى 
توسط  كاركنان  از  قبيل  اين  براى  بازنشستگى  حقوق 
كارمند  سن  مى پذيرد.  اجتماعى صورت  تأمين  سازمان 
پيمانى در انتهاى مدت قرارداد نبايد از 65 سال و براى 

مشاغل تخصصى از 70 سال تجاوز كند.

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717
 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر
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پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده (نوبت دوم)
شركت تعاونى مصرف نصر قوامين 

شماره ثبتى: 1198      شناسه ملى: 10360029320    تاريخ انتشار: 94/3/11
جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول) شركت تعاونى مصرف نصر قوامين به شماره ثبتى : 
1198 و شناسه ملى: 10360029320 شنبه 94/3/23 ساعت 10 صبح در محل نمازخانه مركز 
آموزش محمد رسول ا... (ص) واقع در كيلومتر 15 جاده بيرجند -  زاهدان برگزار مى شود. از 
كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به 
هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با 
نماينده تام االختيار خويش با هم به معاونت پشتيبانى واقع در مركز آموزش محمد رسول ا... 

(ص) مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. 
حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد

دستور جلسه: تصميم گيرى در خصوص انحالل شركت تعاونى
هيئت مديره

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى (نوبت اول)
شركت تعاونى مسكن اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى شهرستان بيرجند

شماره ثبت: 2623     تاريخ انتشار: 94/3/11
 جلسه مجمع عمومى (نوبت اول) شركت تعاونى مسكن اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى شهرستان بيرجند يكشنبه 94/3/24
ساعت 14 در محل مجتمع هيئت محبين االئمه (ع) واقع در مدرس 23 برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ 
 تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد 
مى تواند به اتفاق نماينده تام االختيار خويش به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را 
دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. همچنين داوطلبان عضويت در سمت 
هيئت تصفيه موظفند حداكثر به مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى تشكيل مجمع مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونى 

تحويل نمايند.
دستور جلسه:

ارائه گزارش هيئت مديره و بازرس شركت - طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93
طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94 - انتخاب هيئت تصفيه

هيئت مديره

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومي فوق العاده (نوبت دوم) 
 شركت تعاوني مسكن اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي شهرستان بيرجند 

شماره ثبت : 2623      تاريخ انتشار: 94/3/11

 جلسه مجمع عمومي فوق العاده (نوبت دوم) شركت تعاوني مسكن اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي شهرستان بيرجند
يكشنبه 94/3/24 ساعت 13 در محل مجتمع هيئت محبين االئمه (ع) واقع در مدرس 23 برگزار مي شود

 از كليه اعضا دعوت مي شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوي بنا به داليلي نتواند شخصا حضور يابد، مي تواند به اتفاق نماينده تام االختيار خويش به دفتر شركت مراجعه 
و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراي وكالتي هر عضو سه راي و هر فرد غير عضو 

يك راي مي باشد.
 دستور جلسه: 

تصميم گيري در خصوص انحالل شركت
 هيئت مديره 

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

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

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

قابل توجه تمامى مديران عامل ، اعضاى هيئت مديره
 و تعاونگران عزيز

عزيز  تعاونگران  و  مديره  هيئت  اعضاى   ، عامل  مديران  تمامى  اطالع   به 
 مى رساند: از تاريخ انتشار اين آگهى تمامى خدمات ذيل بعد از اين در اين اتاق انجام مى شود

لذا خواهشمند است از مراجعه به اداره كل تعاون خوددارى فرماييد.
1- ارائه مشاوره به هيئت موسس در زمينه مراحل ثبت و تشكيل تعاونى

2- ورود تغييرات در سامانه تعاون  3- ورود تغييرات در سامانه ثبت شركت ها
4- انجام برگزارى مجمع: تنظيم آگهى دعوت (مشاوره)  تنظيم صورتجلسات  مجمع  (مشاوره)

5- انجام تغييرات جزيى (تغييرات هيئت مديره ، اعضا و سهامداران)
6- تنظيم صورتجلسه هيئت مديره جابجايى سمت ها و امضاهاى مجاز
7- مجامع عمومى ، مشاوره ، بررسى مدارك مجمع عمومى و اصالح آن

8- تهيه و تنظيم طرح هاى توجيهى 9- تهيه صورت هاى مالى ، حسابرسى و نظارت هاى 
مالى (انجام امور حسابدارى به روش ارائه خدمات در محل تعاونى- يادداشت هاى توضيحى 

تنظيم بودجه براى هر سال مالى)  
آدرس اتاق تعاون استان «بيرجند- پاسداران 38- پالك 6»   

اتاق تعاون خراسان جنوبى

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت دوم)
انجمن  شركت هاى ساختمانى ،  تاسيساتى و راهسازى خراسان جنوبى

از كليه اعضا دعوت به عمل مى آيد در جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه 
(نوبت دوم) اين انجمن كه مورخ 94/3/26 راس ساعت 17در محل مهمانسراى جهانگردى 

بيرجند تشكيل مى شود، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
ارائه گزارش هيئت مديره و بازرس

تصويب تراز سال مالى 92-93
تصويب بودجه پيشنهادى سال مالى 93-94

انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال
بررسى ساير مواردى كه از اختيارات مجمع عمومى مى باشد.

 ضمنا اعضايى كه متقاضى كانديداتورى در سمت بازرس مى باشند، مى توانند حداكثر
 تا تاريخ 94/3/25 درخواست كتبى خود را به دفتر انجمن تحويل نمايند.

هيئت مديره انجمن شركت هاى ساختمانى، تاسيساتى و راهسازى خراسان جنوبى

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مصرف وحدت 

«نوبت دوم»     تاريخ انتشار : 94/3/11
مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مصرف وحدت شنبه 94/3/30 ساعت 
 10 صبح در محل سالن راهنمايى و رانندگى برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت
 مى شود شخصا يا وكالتا براى اتخاذ تصميم نسبت به موارد ذيل در اين جلسه حضور 
به هم رسانند. ضمنا به اطالع مى رساند: با توجه به ماده 19 آيين نامه تشكيل مجمع 
عمومى تعداد آراى وكالتى هر عضو حداكثر 3 راى و غير عضو يك راى خواهد بود.

دستور جلسه:
بررسى گزارش هيئت مديره و بازرس - بررسى صورتحساب هاى مالى سال 93

تغييرات سرمايه و اعضا - بررسى بودجه سال 94 - تصويب مبلغ بازپرداخت سهام
تقسيم سود ويژه - انتخاب هيئت مديره - انتخاب بازرس

بررسى خط مشى هيئت مديره و اختيارات آنان          هيئت مديره

فروش پى كى مدل 84 ، نقره اى و بدون رنگ ، كاركرد واقعى 90 هزار  
بيمه تا آخر سال ، كامال خانگى و استثنايى  فى: 7/500/000   09157403787
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فارس- به مناسبت هفته جوان احداث آشپزخانه حسينيه صاحب الزمان در روستاى بارنجگان با اعتبارى بالغ بر 3هزار ميليون ريال، احداث فضاى آموزشى و پژوهش سراى دكتر گنجى با 
اعتبارى بالغ بر 4 ميليارد و 500  ميليون ريال در شهر حاجى آباد طرح هايى است كه به همت يك خير كويتى و با حضور مسئوالن كلنگ آغاز عمليات اجرايى آن به زمين خورد. همچنين 

دو طرح مسجد روستاى آهنگران با اعتبار 900 ميليون ريال و ساختمان دانشگاه پيام نور با اعتبار 12ميليارد ريال كه توسط اين فرد خير ساخته شده است ديروز به بهره بردارى رسيد. 

افتتاح و كلنگ زنى 5 طرح مذهبى و فرهنگى در زيركوه

3
پيام شما

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

و  استقبال  در  ميهمانان  و  ميزبانان  سالم. 
آن  بكنند  را  ها  رعايت حال همسايه  بدرقه 
هم بعد از ساعت يك بامداد! لطفًا فرهنگ استان 

را زيرسؤال نبرند.
915...373
خواهيم  مى  ذيصالح  مسئولين  تمامى  از  باسالم. 
با توجه به فرارسيدن روز برات براى جمع 
به  زشت  اى  چهره  كه  متكديان  آورى 

آرامستان داده، اقدام نمايند.
915...579

و  طلب  فرصت  اى  عده  متأسفانه  باسالم. 
از عدم آگاهى مردم استفاده كرده  سودجو 
مى  ويالسازى  براى  را  اراضى كشاورزى  و 
فروشند. ملت شريف و دولتمردان هوشيار باشند.
915...454

سالم آوا خسته نباشيد. نمى دانم آسفالت جاده 
مسئول  كدام  كارى  حوزه  به  مربوط  گازار 
محترم است كه بعد از گذشت 6 ماه حفارى 
هنوز همچنان عرض جاده روبروى كالنترى 
گازار چاله است. از مسئول ساختمانى كه كنار 
2ميليون  ما  گفتند  كردم  سئوال  دارد  قرار  جاده 
ربطى  ما  به  قضيه  اين  و  كرديم  پرداخت  تومان 

ندارد. لطفًا به گوش مسئولين برسانيد.
915...058
در مورد اظهارات آقاى اربابى مدير كل زندان ها 
خطاب به مسئوالن و نمايندگان: حداقل يك 
سرى به زندان ها بزنيد تا از وضع زندانيان 
هايشان  خانواده  و  آنها  دل  درد  و  مهريه 
باخبر شويد. شايد بخش كوچكى از مشكالتشان 

حل شود.
936...802

چرا  بيرجند.  محترم  شهردار  خدمت   باسالم 
پياده روى انتهاى رجايى جنب پارك موتورى 
عبور  محل  كه  نمى شود  آسفالت  شهردارى 

حداقل 250واحد مسكونى است. باتشكر
915...803

است،  توسعه  اساسى  محور  كشاورزى  اينكه  به  توجه  با 
محدوديت منابع و خرده مالكى مهم ترين مشكالت پيش روى 
 كشاورزان خراسان جنوبى است. آنچنان كه ايسنا گزارش 
مى كند، با وجود خشكسالى هاى چندين ساله هزينه هاى 
اين  با  است،  زياد  توليد كشاورزى خراسان جنوبى  سربار 
وجود باز هم مردم در اين بخش حضور چشمگير داشته و 
به صورت جهشى عمل مى كنند. در حال حاضر 35 درصد 

اشتغال استان در بخش كشاورزى است. 
بخش كشاورزى خراسان جنوبى نسبت به بخش كشاورزى 
در استان هاى ديگر جايگاه خاصى براى تصميم گيرندگان 
دولت در استان دارد. شايد حجم توليدات بخش كشاورزى 
استان در سطح كشور قابل توجه نباشد، اما به دليل اينكه 
بوده  فراهم تر  كشاورزى  بخش  در  سرمايه گذارى  شرايط 

بيشتر مردم به اين سمت سوق پيدا كرده اند.
شاخص بهره ورى بخش كشاورزى در كشور از صنعت اگر 
اقتصادى  فعاليت هاى  بين  در  نيست،  كمتر  نباشد  باالتر 
استان  28.7 درصد ارزش افزوده سهم بخش كشاورزى 

است در حالى كه ميانگين در كشور 9.8 درصد است.

زير ساخت هاى استان 
به سمت كشاورزى حركت كند 

درصد   28/7 و  اشتغال  درصد   35 گفت:  ولي پور  هاشم 
به  مربوط  استان  كشاورزى  بخش  در  افزوده  ارزش 
خراسان جنوبى است. وى با بيان اينكه بخش كشاورزى 
افزود:  دارد،  برنامه ريزى  و  صحيح  مديريت  يك  به  نياز 
توسعه  و  است  مشاركت  بر  مبتني  كشاورزي  توسعه 
بخش كشاورزي در استان با توجه به خشكسالي هاي 16 
با اشاره به مزيت هاي  ساله استان بسيار مهم است. وى 
افزود:  جنوبي  خراسان  كشاورزي  عمده  محصوالت 
كشور  سطح  در  زرشك  توليد  98درصد  جنوبي  خراسان 
و رتبه اول جهاني را دارد، همچنين در توليد زعفران رتبه 
دوم، جمعيت شتر رتبه دوم و توليد پنبه رتبه سوم را دارد.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي گفت: زير 
كند  حركت  كشاورزى  سمت  به  بايد  استان  ساخت هاى 
عهده  به  را  وظيفه  اين  امر،  اين  متولى  عنوان  به  ما  و 
پيش  منابع، مشكل  محدوديت  اينكه  بيان  با  وى  داريم. 
به  بايد  داد:  ادامه  است،  جنوبى  خراسان  كشاورزى  روى 
كشاورزان تعهد داشته باشيم و با يك رويكرد جدى ترى به 
اين بخش نگاه كنيم. به گفته وى با توجه به بحران شديد 

آبيارى  نوين  روش هاى  اجراى  جنوبى  خراسان  در  آب 
عنوان  به  مالكى  اماخرده  است،  ضروريات  از  كشاورزى 

مانعى در اجراى اين طرح است.

عزم جدى براى تقويت تشكل هاى 
بخش كشاورزى خراسان جنوبى

عزم  بر  جنوبى  خراسان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس 
تأكيد  كشاورزى  بخش  تشكل هاى  تقويت  براى  جدى 
كشاورزى،  تشكل هاى  ايجاد  گفت:  مطلق  ولى پور  كرد. 

گامى مؤثر در راستاى توانمندسازى كشاورزان است. 
وى، حوزه اختيارات تشكل هاى بخش كشاورزى را بسيار 
داراى  كه  تشكل هايى  كرد:  خاطرنشان  و  دانست  وسيع 
اركان ضعيف هستند، بايد اصالح شوند. وى با بيان اينكه 
حساسيت ويژه اى نسبت به تشكل هاى بخش كشاورزى 
وجود دارد، گفت: موضوع تشكل هاى بخش كشاورزى و 

آبيارى تحت فشار، از جمله اولويت هاى سازمان است كه 
به صورت تخصصى و ويژه پيگيرى مى شود. 

ولى پور درباره سرپا بودن يك تعاونى در بخش كشاورزى، 
يادآور شد: انجام هيچ كار يا فعاليتى نبايد با تكيه بر كمك هاى 
نيز  مردم  و  بايد بخش خصوصى  بلكه  تصور شود،  دولتى 
در اين زمينه به كمك بيايند. وى با بيان اينكه مشكالت 
تعاونى ها در جهاد كشاورزى، با تمام تالش در حال پيگيرى 

است تا درصدد رفع آنها برآييم، افزود: براى رفع مشكالت اين 
تشكل ها و تعاونى ها بايد تسهيالتى ارائه شود.

لزوم خروج از كشاورزى سنتى استان

جنوبى  خراسان  استاندارى  اشتغال  و  برنامه ريزى  معاون 
گفت: در حال حاضر 35 درصد اشتغال و 28 درصد ارزش 
افزوده استان مربوط به بخش كشاورزى بوده كه بايد اين 
فاصله معنادار كاهش يابد. وى با تأكيد بر ضرورت خروج 

از كشاورزى سنتى گفت: در بخش كشاورزى مازاد نيرو 
وجود دارد و بايد وارد صنايع تبديلى شده و از كشاورزى 
اكنون  هم  اينكه  بيان  با  رضايى  شويم.  خارج  سنتى 
كشاورزى استان يك كشاورزى سنتى است، اظهار كرد: 
بايد نيروهاى فعال در اين بخش به بخش هاى ديگر سوق 
انباشت اشتغال را در بخش  اين  نياز نيست  داده شوند و 

كشاورزى داشته باشيم.

افزايش ارزش افزوده بخش كشاورزى 
با راه هاى نوين كشاورزى

نوين  مهندسى هاى  كنيم  تالش  بايد  داد:  ادامه  رضايى 
را  كشاورزان  و  شود  عرضه  استان  تمامى  در  كشاورزى 
اين  افزوده  ارزش  تا  دهيم  نوين سوق  راه هاى  به سمت 
بخش افزايش يابد. وى با تأكيد بر تحقيقات و بومى كردن 
كشاورزى در استان، گفت: تشكل هاى توليدى در بخش 

را  خود  آمده  وجود  به  تغييرات  اساس  بر  بايد  كشاورزى 
تطبيق دهند و هزينه تحقيقات بدهند. 

ما  بخش كشاورزى  تمام سياست هاى  داد:  ادامه  رضايى 
هم  باز  اما  سختى ها  وجود  با  و  است  پويا  سياست هاى 
در  مردم  مشاركت  بر  وى  هستيم.  موفق  بخش  اين  در 
بخش كشاورزى تأكيد كرد و گفت: هر چه دولت در بخش 

كشاورزى كمتر حضور داشته باشد، موفق تر مى شويم.
جنوبى،  خراسان  استاندارى  اشتغال  و  برنامه ريزى  معاون 
استان  موفق  هاى  طرح  از  يكى  را  كربن  ترسيب  طرح 
دانست و افزود: حتمًا اين چرخه را با حمايت صندوق هاى 

حمايت از توسعه بخش كشاورزى بايد پشتيبانى كنيم.

كشاورزى استان با چالش جدى مواجه است

استاندار خراسان جنوبى نيز در مراسم تجليل از توليدكنندگان 
نمونه بخش كشاورزى استان گفت: 16 سال خشكسالى پى 
در پى، كشاورزى اين استان را با چالشى جدى مواجه ساخته 
و كار كشاورزان را سخت تر از گذشته كرده است. وى افزود: 
اين استان با متوسط بارندگى 86 ميليمتر در سال، در كنار 
ميزان  استان هايى است كه كمترين  زمره  در  يزد  استان 
بارندگى را در سال زراعى گذشته داشته است. وى اظهار 
محدوديت هاى  و  محروميت ها  خشكسالى،  وجود  با  كرد: 
فراوان، بهره برداران بخش كشاورزى و دامپرورى همچنان 
در خط مقدم توسعه خراسان جنوبى قرار دارند و نمونه بارز 
مديريت جهادى هستند. وى با بيان اينكه رفع مشكالت 
استان  اجرايى  توجهات مسئوالن  در صدر  بايد  كشاورزان 
قرار گيرد از كشاورزان به عنوان بهترين و امين ترين اقشار 

جامعه ياد كرد. 
اما پرسود براى  خدمتگزار كشاورزان را قشرى كم هزينه 
جامعه معرفى كرد و گفت: كشاورزان با كمترين امكانات 
متحمل  جامعه  سالمت  براى  فراوانى  زحمت  درآمد،  و 
مى شوند. وى خشكسالى را از مهمترين مشكالت كشاورزان 
استان دانست و گفت: در چنين شرايطى كشاورزان عالوه بر 
مبارزه با خشكسالى، از روش هاى جديد و نوين نيز استفاده 
بخش هاى  در  را  خود  توليدات  ميزان  بتوانند  تا  مى كنند 

مختلف افزايش دهند.
تخريب  جنوبى  خراسان  كشاورزى  بگوييم  نمى توانيم 
است  خطر  در  بخش  اين  خشكسالى  وجود  با  اما  شده، 
و بايد تدابير الزم در بخش آب، كشاورزى نوين، تقويت 

تشكل هاى كشاورزى و... صورت گيرد.

تراژدى كشاورزى خراسان جنوبى
از خرده مالكى تا محدوديت منابع

جوابيه سازمان حمل و نقل پايانه هاى استان

پيام  ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً 
شما مورخ 94/3/4 درباره «برقرارى سرويس در روز 
به استحضار مى رساند:  براى محور خوسف»  جمعه 
شركت حمل و نقل مسافربرى برون شهرى براى رفاه 
حال مسافرين برنامه ريزى الزم را انجام داده كه براى 
روز جمعه حداقل 2 دستگاه اتوبوس يا مينى بوس در 
محور مذكور براى جابجايى مسافرين فعاليت مى نمايد 
و همچنين هماهنگى الزم انجام شده كه در صورت 
جابجايى  براى  وقت  اسرع  در  مسافر شركت  ازدحام 

مسافرين، خودرو اعزام نمايد.

جوابيه شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
درباره «فشار آب در خيابان ولى عصر (عج) 37» به 
 استحضار مى رساند: مشتركين آن محدوده در بلوك هاى
آپارتمانى از سقف سوم به باال مى بايست براى تأمين 
فشار مناسب، نسبت به نصب پمپ با درنظر گرفتن 
اصول فنى (نصب مخزن ذخيره بعد از كنتور و سپس 

نصب پمپ بعد از مخزن) اقدام نمايند.  

پاسخ مسئولين به پيام شما

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول»
شركت تعاونى مصرف نصر قوامين

شماره ثبتى: 1198      شناسه ملى: 10360029320
تاريخ انتشار: 94/3/11

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول» شركت تعاونى مصرف نصر قوامين به شماره ثبتى 1198 و 
شناسه ملى 10360029320 شنبه 94/3/23 راس ساعت 11/30 در محل نمازخانه مركز آموزش محمد 
رسول ا... (ص) برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل 
در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند 
همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به معاونت پشتيبانى واقع در مركز آموزش محمد رسول ا...  
(ص) مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى 
هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا متقاضيان هيئت تصفيه مى توانند حداكثر 
به مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى به معاونت پشتيبانى واقع در مركز آموزش محمد رسول ا... (ص) 

مراجعه نمايند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس
طرح و تصويب صورت هاى مالى 90 ، 91 ، 92 و 93

طرح و تصويب بودجه پيشنهادى 94 شركت
انتخاب اعضاى هيئت تصفيه براى مدت دو سال شمسى

هيئت مديره 

فروشگـاه
 ماهيـار

فروش فوق العاده انواع بلور و پالستيك 
از كارخونه به خونه  با نازل ترين قيمت

ميدان طالقانى، نبش بهشتى 2
32226764 - 09120864256 - 09152694541

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
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح

09158994086  - 09151104086
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان
آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 

رسولي

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت دوم»
چون در پرونده 383/92 اجرايى در قبال محكوميت آقاى محمد ناصرى و خانم محبوبه پهلوان مقدم متضامنا به 

پرداخت مبلغ 1/698/653/990 ريال در حق محكوم له آقاى محمد حسن نژاد و پرداخت مبلغ 35/000/000 ريال بابت حق االجرا 
در حق دولت با توجه به توقيف سهم االرث محكوم عليه رديف اول آقاى محمد ناصرى به آدرس بيست مترى دوم مدرس شرقى 
پالك 36 منزل جنوبى از پالك ثبتى شماره 446 فرعى از 249 اصلى بخش 2 بيرجند كه حسب نظريه كارشناس عرصه ملك 360 
مترمربع شامل زيرزمين 70/5 متر مربع و طبقه همكف 185 متر مربع و داراى  نماى شمالى سنگ كه حسب نظريه كارشناس ملك 
از سمت شمال به مساحت 60 مترمربع در تعريض مى باشد و با توجه به توقيف پالك مذكور به ميزان سهم االرث محكوم عليه ارزش 
ششدانگ پالك به مبلغ 8/300/000/000 ريال ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز يكشنبه مورخ 94/4/7 از ساعت 10 الى 
11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به ميزان سهم االرث محكوم عليه به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و 
به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، 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. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه 

تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

قيمت هاى باور نكردنى
لباس زير ، انواع جوراب ، شال و روسرى

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782

فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و  يك مرحله اي شماره  1394,1140  ( نوبت دوم)

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شركت گاز استان خراسان جنوبي (سهامي خاص)- بيرجند- بلوار شهداي عبادي- تقاطع خيابان انقالب- شركت گاز استان خراسان جنوبي- امور 
قراردادها  (كدپستي 9715674431)   تلفن :  32392000-056 نمابر قراردادها :  056-32214834

موضوع مناقصه : انجام خدمات بهره برداري ، امداد ، مشتركين ، گازباني ، قرائت كنتور ، توزيع صورتحساب مشتركين ، وصول مطالبات ، بازرسي و نظارت بر توزيع گاز ، توسعه شبكه 
به متراژ 7000 متر و احداث 400 انشعاب و تعميرات شبكه و انشعابات در سطح ناحيه فردوس شامل : (شهرهاي فردوس ، اسالميه ، سرايان ، آيسك ، سه قلعه و روستاهاي تابعه)

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :
تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به شماره 42956/ت28493 ه - مورخ 1382/08/11

 مبلغ تضمين 310,000,000 (سيصد و ده ميليون) ريال- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمين شركت در مناقصه مورد قبول نمي باشد.
شرايط متقاضيان :

دارا بودن پايه مناسب در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا رشته نفت و گاز
داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاري مشابه و مرتبط

ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزيابي كيفي
ارائه گزارش حسابرسي مبني بر حسابرسي صورت هاي مالي سال 93 و يا حداقل سال 92 توسط مؤسسات حسابرسي معتبر براي مناقصه گران الزامي است .

نكته : ارائه اصل و يا كپي برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشايي پيشنهادها الزامي است .
محل تأمين اعتبار پيمان :

بودجه اجرايي اين پيمان از محل منابع داخلي شركت ملي گاز ايران (طرح هاي غير عمراني)  تأمين مي شود.
برنامه زماني مناقصه :

مهلت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران : از تاريخ 94/03/11 لغايت 94/03/19 ( اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاران در سايت شركت گاز خراسان جنوبي 
به آدرس WWW.NIGC-SKGC.IR(قسمت مناقصه و مزايده – فرم هاي الكترونيكي) قابل دانلود مي باشد.)

آخرين مهلت عودت اسناد ارزيابي كيفي : پايان وقت اداري مورخ 94/04/02
اعالم نتايج  ارزيابي كيفي :  94/04/10

آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 09:00 روز دو شنبه مورخ 94/04/22
زمان و مكان بازگشايي پاكت ها : ساعت 11:00 روز دو شنبه مورخ 94/04/22- سالن كنفرانس شركت گاز استان خراسان جنوبي

شركت هاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد ، همراه با معرفي نامه كتبي با ذكر دقيق موضوع مناقصه و همچنين ارائه كپي برابر با اصل شده گواهينامه صالحيت پيمانكاري 
مرتبط در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا رشته  نفت و گاز به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزيابي كيفي و همچنين اسناد مناقصه را بطور همزمان دريافت نمايند . 

پيشنهادات مناقصه گراني كه حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي را كسب نمايند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد
اين آگهي در سايت هاي www.nigc-skgc.ir ،  www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir  قابل رؤيت مي باشد 

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي
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اين كتاب باريك  68 صفحه اى  كتابى محبوب و خواندنى است. آلن مردم را به اهميت مسئوليت پذيرى آنان در برابر نفسشان و اعمالشان و همچنين اهميت نقششان 
در اصالح تفكراتشان متذكر مى شود. چند خط از اين كتاب كه بيشتر به چشم مى خورد: «انسانها مجذوب آنچه كه ميخواهند نمى شوند. بكله آنچه را كه هستند، جذب 
مى كنند» و «هر فرد عينا همان چيزى مى شود كه مى انديشد و شخصيتش متناسب با افكارش كامل مى شود.»

كتاب «تو همانى كه مى انديشى» اثر جيمز آلن، نويسنده و فيلسوف 

4
پروژه «كوروش كبير» 

با بازيگران و تكنيك هاى هنرى هاليوودى
 

كبير  فيلم سينمايى كوروش  كننده  تهيه  سينمانگار:  
هاى  شخصيت  عنوان  به  هاليوود  بازيگران  گفت: 
غيرايرانى در فيلم كوروش كبير نقش آفرينى مى كنند. 
فتح ا... جعفرى جوزانى افزود: درحال برآورد هزينه هاى 
ساخت فيلم كوروش هستيم تا در صورت تامين اعتبار 
از امكانات رايانه اى سينماى هاليوود براى ساخت اين 

فيلم بهره بگيريم.
وى با بيان اينكه كوروش كبير يك فيلم جهانى خواهد 
بازيگران  از  تا  است  اين  بر  تصميم  كرد:  اظهار  بود، 
خارجى نيز در اين پروژه عظيم سينمايى ايران استفاده 
شود تا بتوانيم نمايش اين فيلم را به كشورهاى ديگر 

پيش فروش كنيم. وى با تاكيد بر اينكه كوروش كبير 
را مسعود جعفرى جوزانى كارگردانى خواهد كرد، گفت: 
ساخت اين پروژه سينمايى بدون استفاده از كمك هاى 
و بخش خصوصى  گذارى شخصى  با سرمايه  دولتى 

صورت خواهد گرفت.
جعفرى جوزانى خاطرنشان كرد: براى ورود چند سرمايه 
گذار نيز درحال مذاكره هستيم و بودجه هاى چگونگى 

ساخت فيلم كوروش كبير را برآورد مى كنيم.
وى گفت: براى ساخت اين فيلم يك تيم تحقيقاتى از 
پنج سال گذشته منابع و كتاب هاى زيادى را مطالعه 
كرده اند كه پيگيرى و جمع آورى اطالعات در اين زمينه 

با انتشار آثار جديد همچنان ادامه دارد.
جعفرى جوزانى گفت: درحال حاضر براى ساخت فيلم 
كوروش كبير تنها موافقت اصولى را اعالم كرده اند، ولى 
هنوز پروانه ساخت اين فيلم صادر نشده است.وى در باره 
زمان كليد زدن فيلم كوروش كبير گفت: براى ساخت 
اين فيلم درحال تالش هستيم ولى بعد از تامين بودجه 
درباره زمان شروع و مليت بازيگران و چگونگى استفاده از 

امكانات فيلم سازى برنامه ريزى خواهيم كرد. 

دكتر محمد بهنام فر دبير همايش ملى نقد و تحليل زندگى، 
مثنوى  جلسه  در  قهستانى  نزارى  حكيم  آثار  و  انديشه 
پژوهى كه هر هفته روزهاى دوشنبه با حضور جمع كثيرى 
از فرهيختگان و دانشجويان در كانون هنرمندان خراسان 
جنوبى برگزار مى شود گزارشى از برگزارى اين همايش ارائه 
داده و حكيم نزارى قهستانى ابن حسام خوسفى را بزرگترين 
شاعران استان خراسان جنوبى ناميد كه نه تنها مفاخر استان 
ادامه داد كه  ايران هستند بلكه آوازه جهانى دارند. وى  و 
تاكنون خاورشناسان تحقيقات ارزشمندى در رابطه با حكيم 
نزارى انجام داده اند كه خوشبختانه به چاپ رسيده است در 
همايشى كه در دانشگاه بيرجند برگزار شد نيز شاهد استقبال 
خوبى از طرف جامعه دانشگاهى كشور و پژوهشگران بوديم 
به نحوى كه حدود 200 مقاله به دبيرخانه همايش واصل 

گرديد.
به صورت سخنرانى  برگزارى همايش  ايام  در  مقاله   50 
ارائه گرديد و 150 مقاله هم در مجموعه مقاالت همايش 
به چاپ رسيد و خوشبختانه همايش با شكوه و پربار برگزار 
شد كه در نوع خود كم نظير بود در پايان همايش بيانيه 
قرار  حاضران  تشويق  و  تاييد  مورد  كه  گرديد  قرائت  اى 
بناى  تاسيس  بيانيه  اين  مهم  بندهاى  از  يكى  كه  گرفت 
در  فر  بهنام  دكتر  سپس  بود.  نزارى  حكيم  فرهنگسراى 
نهايى گفت كه  بيانيه  در  بند  اين  باب ضرورت گنجاندن 

دانشمندان و شاعران بزرگ ما نيازى به بزرگداشت و ساختن 
براى شناخت  كه  ما هستيم  اين  بلكه  ندارند  يادبود  بناى 
بزرگداشت و  به  و شناساندن هويت ملى و فرهنگى خود 
معرفى انديشه آنها نيازمنديم چون ادبيات جايگاه فرهنگ 
از روى  را  جامعه است و ما هويت بومى وملى هر قومى 
آثار ادبى و فرهنگى آنها مى شناسيم همانگونه كه دنيا ما 
سعدى  و  فردوسى  و  رازى  و  فارابى  و  سينا  ابوعلى  به   را 
و موالنا مى شناسد و هر زمان مى خواهيم غناى فرهنگى 

خود را مطرح كنيم به آثاراين بزرگان متوسل مى شويم.
درجه شاعران  براى  ديگر  استان  در  اگر   حال 
5 و 6 خود بزرگداشت مى گيرند و بناى فرهنگى 
مى سازند چرا در استان فرهنگى خراسان جنوبى 
نبايد بنايى فرهنگى بنام حكيم نزارى ساخته شود 
تا مركزى باشد براى اشاعه فرهنگ بومى و ايرانى و اسالمى 
ما آيا اگر در شيراز سعديه و حافظيه ساخته اند كارى غير 
فرهنگى و غير ضرورى انجام داده اند؟ متاسفانه برخى از روى 
ناآگاهى و بدون مطالعه به ابن حكيم بزرگ تهمت بد دينى 
زده اند، حال آن كه حكيم نزارى از ارادتمندان و محبان اهل 
 بيت (ع) است و عشق به خاندان پيامبر در تمام آثار او موج
 مى زند و كسانى كه او را اسماعيلى دانسته اند هيچ دليل 
استوار و قطعى ارائه نداده اند از طرفى مرحوم آيتى در كتاب 
بهارستان با ذكر داليل او را شيعه اثنا عشرى دانسته اند 

بسيارى  اين صورت  در  باشد  چنين  كه  گرفتيم  وانگهى 
 از شاعران و دانشمندان نامى ما در گذشته مذهب شيعه

اثنا عشرى نداشته اند؟ ولى جزو مفاخر ادبى و فرهنگى 
ما هستند و هميشه با افكار و اشعار انها زندگى كرده ايم 
نكته مهم ديگرى كه برخى افراد ناآگاه مطرح مى كنند 
اين است كه چرا در زمانى كه استان مشكالت معيشتى و 
بيكارى كمبود بودجه فرهنگى وجود دارد بايد هزينه هايى 

گزافى صرف ساختن چنين بنايى شود؟
اگر اين تفكر منطقى بود تاكنون نبايد براى هيچ شاعر و 
دانشمندى آرامگاهى و براى هيچ امام و امامزاده اى زيارتگاهى 
و مشكالت  ندارى  و  فقر  هميشه  شد. چون  مى  ساخته 
 مادى وجود داشته است اما اين تفكر نوعى مغالطه يا اگر با 
زيرا ساختن  است  انديشى  كوته  بگوييم  بينى  خوش 

سرمايه  نوع  يك  تاريخى  و  فرهنگى  بناهاى 
گذارى اصولى اقتصادى و فرهنگى است كه در 
ها  استفاده  آنها  معنوى  و  مادى  بركات  از  آينده 

خواهند كرد. 
امروزه حافظيه و سعيده در شيراز هم يك مركز فرهنگى 
است و هم يك مركز توريستى كه جز خير و بركت براى 
اگر  كه  مطمئنم  من  و  است  نداشته  چيزى  شيراز  مردم 

ساختن اين بناى فرهنگى هم به پايان برسد . 
منشا خير و بركات فراوان فرهنگى و اقتصادى براى مردم 

مى  الزم  خود  بر  جا  اين  در  بود.  خواهد  عزيزمان  استان 
دانم كه به عنوان دبير همايش و عضو كوچكى از جامعه 
جمعه  امام  از  را  خود  تشكر  و  تقدير  مراتب  دانشگاهى 
حجت  جناب  شهرمان  همت  بلند  و  دانشمند  فرهيخته 
زيرا  دارم  اعالم  رضايى  دكتر  آقاى  المسلمين  و  االسالم 
بدون حمايت هاى معنوى و ارشادات اين بزرگ مرد اين 
همايش با چنان عظمتى برگزار نمى شد و هم اكنون كه 
جمله  از  اصولى   فرهنگى  كارهاى  دغدغه  جد  به  ايشان 
ساختن بناى فرهنگسراى حكيم نزارى را دارند برايشان از 

درگاه خداوند منان آرزوى توفيق مى كنم.

دبير همايش ملى نقد انديشه و آثار حكيم نزارى:

آيا اگر در شيراز «حافظيه و سعديه» ساخته اند كارى 
غير ضرورى و غير فرهنگى كرده اند؟

سينمايى

محصوالت ارگانيك چيست؟

تمام  در  كه  ارگانيك محصوالتى هستند  محصوالت 
مراحل رشد با سيستم طبيعى هماهنگ بوده و در خاكى 

كه از چند سال قبل هيچ گونه 
سموم دفع آفات گياهى نظير: 
قارچ كش ها  هرزكش ها،  علف 
و مواد شيميايى در آن استفاده 
طبيعى  مواد  با  فقط  و  نشده 
مانند كمپوست گياهى تقويت 

از  اين محصوالت  اينكه  با  مى كنند.اما  رشد  مى شود، 
توليد  ارگانيك  غير  صورت  به  كه  محصوالت  ساير 
عدم  دليل  به  اما  هستند  تر  سالم  بسيار  شوند  مى 
اطالع رسانى درست در زمينه مزاياى آن و همچنين 
قيمت باالتر اين محصوالت، هنوز اين فرآورده هاى 
پيدا خانوارها  خريد  درسبد  را  خود  جاى   ارگانيك 

نكرده است.
كشاورزي ارگانيك يك سامانه جامع گرا است كه موجب 
بهبود سالمت چرخه هاي زيستي و فعاليت زيستي 
 خاك مي شود. در كشاورزي ارگانيك به جاي كاربرد 
عمليات  از  استفاده  بر  اي،  مزرعه  برون  هاي  نهاده 
ديدگاهي  چنين  اساس  كه  تأكيد مي شود  مديريتي 
اكوسيستم،  هر  مشكالت  و  مسايل  كه  است  اين 
اقليمي،  با توجه به شرايط  رهيافت مديريتي خود را 
و  طلبد  مي  اقتصادي  و  اجتماعي  فني،  فيزيكي، 
نمي توان از يك نسخه نهايي جهاني يكسان براي 
تمام كشت بوم ها بهره گرفت. در اين روش كشت 
 كاربرد مواد شيميايي به حداقل مورد نياز خود كاهش

يافته است. 
همانند  ما  كشور  هاي  دغدغه  مهمترين  از  يكي 
عنوان  به  غذايي  امنيت  مسئله  جهان  نقاط  ديگر 
نيز سالمت غذا به عنوان زير  يك سيستم كالن و 
بحران  كه  اين  به  توجه  با  باشد.  مي  اب  سيستم 
شيميايي  هاي  نهاده  رويه  بي  مصرف  از  ناشي 
را  فراواني  مخاطرات  و  مسايل  اخير،  هاي  دردهه 
 به همراه داشته است. آموزش صحيح توليدكنندگان
خطرات  از  ها  آن  كردن  آگاه  و  كنندگان  مصرف  و 
سالمتي بر  ها  كش  آفت  و  سموم   باقيمانده 

ضروري است. 
مواد  عنوان  به  ارگانيك  محصوالت  ترويج  بنابراين 
مواد  و  ها  كش  آفت  باقيمانده  از  عاري  غذايي 
به  بهتري نسبت  ارزش غذايي  و  شيميايي كه طعم 
بااليي  حائزاهميت  هستند  دارا  معمولي  محصوالت 
سبد  و  الگو  در  را  محصوالت  اين  توان  مي  و  بوده 
غذايي اكثر مردم جاي داد و ايمني و سالمت جامعه 
را تضمين كرد و ترويج كشاورزي يكي از نهاده هاي 
توانمند ساز است كه مي تواند در حلقه هاي مختلف 
سالم  و  ارگانيك  محصوالت  توليد  پيشين  و  پسين 

نقش ايفا نمايد.
هادى ضيائى
 دانشجوى ارشد دامپرورى 
ارگانيك وعضوانجمن ارگانيك ايران

بهرام رادان در بين خوش قيافه ترين بازيگران مرد جهان

وب سايت تخصصى Stylish كه در حوزه مد فعاليت 
باعنوان «خوش قيافه  تازگى در رده بندى  به  مى كند 
و خوش پوش  ترين بازيگران مرد جهان»، به صورت 
است.به  پرداخته  بهترين ها  انتخاب  به  تخصصى 
 Stylish گزارش سينمانگار، وب سايت تخصصى
رسانه الكچرى آمريكايى، به صورت دقيق و با در نظر گرفتن بازيگران تمام 
دنيا پس از مدت ها پژوهش به انتخاب 10 نفر نهايى رسيده است. اما در ليست 
 نهايى نماينده اى از ايران ديده مى شود كه در نوع خود كم سابقه به نظر 
مى رسد. بهرام رادان بازيگر مطرح سينماى ايران و برنده سيمرغ بلورين 
جشنواره فجر، در ليست نهايى 10 بازيگر خوش قيافه و خوش پوش  مرد جهان 
از نگاه اين رسانه قرار گرفته است و از نگاه اين سايت تخصصى به عنوان 

پنجمين بازيگر مرد جهان انتخاب شده است. 

بنيامين بهادرى: اين بار شما من را غافلگير كنيد!

موسيقى ما: بنيامين بهادرى كه در روزهاى گذشته 
يكى از قطعات آلبوم خود يعنى «بنيامين 94» را در 
فضاى مجازى منتشر كرده، از دوستدارانش خواست 
كه در كنسرت 11 و 12 خرداد كه در تهران و سالن 
با  شد،  خواهد  برگزار  ميالد  المللى  بين  نمايشگاه 
براى  راى گيرى  و  اين قطعه حاضر شوند  براى  پيشنهادى شان  اسامى 

انتخاب نام اين قطعه در هر چهارسانس و در سالن انجام خواهد شد.
جامعه  «اينكه  گفت:  ما»  «موسيقى  به  باره  اين  در  بهادرى  بنيامين 
دوستدارانت براى اولين بار اسم يك قطعه را انتخاب كنند و فرياد بزنند 
به هر حال هيجان انگيز است. اين روند براى نخستين بار قرار است در 
كنسرت 11 و 12 خرداد در تهران اتفاق بيفتد و مى خواهم اين بار حاضرين 

در سالن من را غافلگير كنند.»

قنبرى مستند «در توسن خيال يار» را در سه كشور مى سازد

سينماپرس:  پيش توليد فيلم به پايان رسيده است 
و به زودى ساخت فيلم آغاز مى شود و قرار است 
يك شركت فرانسوى از ساخت فيلم حمايت كند.اين 
مستند در سه كشور سوئيس، روسيه و اياالت متحده 
عربى و همچنين در شش استان گيالن ، مازندران، 

اردبيل، تهران، مركزى و اصفهان فيلمبردارى خواهد شد.
فريدون  هاى  نقاشى  به  نگاه  در  كارگردان  خياالت  از  مستند  اين  ايده 
كوچكيان سرچشمه گرفته است.همچنين در اين مستند به زندگى و آثار اين 
هنرمند برجسته نقاش كشور پرداخته مى شود و در آن با ايشان و تعدادى 
نقاشى هايش  از دوستان و آشنايان وى درباره زندگى، شخصيت و سبك 

 گفت وگو مى شود. 

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

رنگ آميزى و تزئينات ساختمان

رحيمـى
10 درصد تخفيف

- اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى
- اجراى پتينه ، كنيتكس ، كناف

- اجراى رنگ و كاغذ ديوارى تركيبى
بيست مترى سوم- روبروى حج و زيارت     

      09151630741  

نقـاشي ساختمان پيشگامـان 
اجراي كليه رنگ هاي پالستيك، 

روغن، اكروليك، مولتي كالر و ...
 " كاغذ ديوارى و لكه گيرى گچ پذيرفته مي شود "

09151630485 معصوميه - صنعت و معدن 3- پالك  30

بيمه  سينا  نمايندگى قرشى فريز
10 الى 25 درصد تخفيف ثالث  -  20 الى 55 درصد تخفيف بدنه

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد

تلفن: 32424488 - 09151642047 

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

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

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

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

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

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283
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بر ميت ساعتى سخت تر از شب اول قبر نمى گذرد پس مردگان خود را بر صدقه
 رحم كنيد و اگر صدقه نيافتيد ، نماز گذاريد .  پيامبر اكرم (ص)
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پدر و مادر با هم هماهنگ باشند

پدر مادرى كه در دو جهت متفاوت آموزشى حركت 
مى كنند، باعث گيج شدن كودك مى شوند. كودك براى 
والدينى كه به هم احترام نمى گذارند، احترام قائل نخواهد 
شد. توصيف والدين ديگر كودكان با عباراتى چون «ابله» 
ممكن است، به طور موقت شما را در نظر كودكان خوب 
جلوه دهد، ولى اين كار شما دقيقا نتيجه معكوس دارد و 
بعد از آن، كودك هرگز براى شما احترام قائل نخواهد 
جدا  هم  از  كه  والدينى  در  ويژه  به  موضوع  اين  شد. 
شده اند بسيار اهميت دارد. اين هماهنگى حتى در مورد 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها نيز صدق مى كند. بسيار مهم 

است كه پدرها و مادرها به والدين خود احترام بگذارند.

شكست يك شخص نيست!

كه  بود  تاجرى  مرد  شيوانا  مريدان  از  يكى 
براى تصميم گيرى در  بود. روزى  ورشكست شده 
مورد يك موضوع تجارى نياز به مشاور بود. شيوانا 
از شاگردان خواست تا آن مرد تاجر را نزد او آورند. 
يكى از شاگردان به اعتراض گفت: اما او يك تاجر 
اعتماد  مشورتش  به  توان  نمى  و  است  ورشكسته 
است.  اتفاق  يك  شكست  داد:  پاسخ  شيوانا  كرد. 
در  خورده  شكست  كه  كسى  نيست!  شخص  يك 
نداشته است،  با كسى كه چنين تجربه اى  مقايسه 
را  موفقيت  ديگر  روى  او  جلوتراست.  قدم  هزاران 
به  متصل  تارهاى  و  است  كرده  لمس  وضوح  به 
او بهتر از هر كس ديگرى  شكست را مى شناسد. 
مى تواند سياهچاله هاى منجر به شكست را به ما 
كه  بدانيد  شود  مى  موفق  كسى  دهد.وقتى  نشان 
شكست  كسى  وقتى  اما  است!  نگرفته  ياد   چيزى 
گرفته  ياد  چيز  هزاران  او  باشيدكه  آگاه  خورد  مى 
است كه اگر شجاعت خود را از دست نداده باشد مى 
شكست  كسى  وقتى  كند.  منتقل  ديگران  به  تواند 
خورده  شكست  ابد  تا  او  نگوئيد  هرگز  خورد  مى 

است! بلكه بگوئيد او هنوز موفق نشده است. 

رضا(خسرو شكيبايى): فريــد، بـابـا عــشق اون 
نيست كه وقـــتى ديديـــش دلـــت بلــرزه 

عشـــق اونــه كه وقـــتى نمـــيــبينـيــــش 
ـــنده شه ... ـَ دلـــت ميـــخواد كـــ

خانه ى سبز -1375  

* پيش از آنكه باالرفتن از نردبان موفقيت را آغاز 
كنيد، مطمئن شويد كه نردبان 

را به ساختمان مناسب تكيه داده ايد.
* راز موفقيت را در زندگى كسانى اموخته اند 

كه در زندگى موفق شده اند.
*راز موفقيت در اين است كه بتوانيم ايده هاى 
ديگران را كسب كنيم و به مسايل، هم از ديد

 خود و هم از ديد ديگران بنگريم.

هيچ كس سرش آنقدر شلوغ نيست كه زمان از دستش در 
برود و شما را از ياد ببرد. اگر كسي به هر دليلي تو را از ياد 
برده، فقط يك دليل دارد: تو جزو اولويت هاي او نيستي.

يه داداش دارم ميگم برو يه ليوان آب برام بيار ميگه 
من خودم تشنه ام نميرم آب بخورم واسه تو آب 

بيارم .اين فك فاميله ما داريم

چه مجلسى، چه صفايى، چه جلوه اى، چه جاليى!
چه نغمه اى، چه نوايى، چه شور و حال و هوايى

غالمحسين يوسفى (ناقوس)

سكوت هميشه به معناي رضايت نيست، گاهي 
يعني خسته ام از اين كه مدام به كساني كه هيچ 

اهميتي براي فهميدن نمي دهند، توضيح دهم.

وقتي چيزي براي از دست دادن نداري، 
اداره زندگي خيلي سخت نيست.   

متاسفانه كنترل خود، مهارتى مشكل براى تكيه بر آن 
است. كنترل خود براى اكثر افراد بسيار زودگذر است 
به طورى كه مارتين ساليگمن و همكارش در دانشگاه 
پنسيلوانيا پژوهشى بر دو ميليون نفر از افراد انجام دادند 
و از آنها خواستند تا توانايى هاى خود را در 24 مهارت 
مختلف رتبه بندى كنند، كنترل خود امتياز بسيار پايينى 

به دست آورد.
است  هدف  يك  به  رسيدن  براى  تالشى  خود  كنترل 
در  شما  اگر  است.  يك شكست  تنها  آن  در  و ضعف 
كنيد،  فرار  از شام  بعد  بسته چيپس  از يك  تا  تالشيد 
و شب هاى  كنيد  كم  وزن  كيلو  چند  مى خواهيد  چون 
دوشنبه و سه شنبه موفق به اين كار مى شويد، ولى روز 
حاوي  خوراكي هاي  وعده  چهار  خوردن  با  چهارشنبه 
كالري باال و مواد مغذي كم اغوا شده ايد، شكست شما 

نسبت به موفقيتتان بيشتر نمود پيدا مى كند. 
در واقع دو قدم به جلو و چهار قدم به عقب برداشته ايد. 
از آنجا كه كنترل خود امرى است كه همه ما مى توانيم 
هوش  با  افراد  كه  را  كارهايى  كنيم؛  استفاده  آن  از 
و  بهره ور  را  خودشان  تا  مى دهند  انجام  باال  احساسى 

قدرتمند نگه  دارند، بيان مى كنم.
 آنها هوشيارانه اين 12 نوع رفتار را به كار مى برند، چون 
باقى  هستند،  بديهى  برخى  بود.  خواهد  مفيد  مى دانند 
تا  به شما كمك خواهند كرد  آنها  اما همه  غريزى اند 
شكست هاى آزاردهنده را به حداقل برسانيد و بهره ورى 

خود را افزايش دهيد.
آنها خودشان را مى بخشند احساس شديد از خودبيزارى 
خود  كنترل  شكست  در  معيوب  چرخه  يك  نفرت  و 
اغماض  به  منجر  نمونه  به طور  احساسات  اين  است. 

بيش از حد در رفتار متخلفانه مى شود. 
وقتى اشتباهى مرتكب مى شويد، بسيار ضرورى است 

كه خودتان را ببخشيد و به راهتان ادامه دهيد.
ايجاد مى كنند  اشتباهات چه احساسى در شما  اينكه   
به جاى  نشويد.  غوطه ور  آن  در  اما  نگيريد؛  ناديده  را 
آن توجه خود را معطوف به اين كنيد كه براى بهبود 

خودتان در آينده چه كارى مى خواهيد انجام دهيد. 
شكست ها مى توانند اعتماد به نفس شما را از بين ببرند 
به دست  آينده  بهترى در  نتايج  را كه شما  باور  اين  و 

خواهيد آورد دشوار خواهند كرد. 
و تالش  ريسك  پذيرش  از  مواقع شكست ها  اكثر  در 
ناشى  است  دشوار  كه  هدفى  آوردن  به دست  براى 
كه  مى دانند  احساسى  هوش  داراى  افراد  مى شوند. 
موفقيت در توانايى آنها در مواجهه با مشكالت نهفته 
است و تا زمانى كه آنها در گذشته سير مى كنند، اين 

امر ميسر نخواهد شد.
باشد شما  ارزش به دست آوردن داشته  هر چيزى كه 
به  نمى توانيد  بپذيريد.  را  آن  ريسك  مى كند  ملزم  را 
ناكاميابى ها اجازه دهيد تا شما را از باور به توانايى تان 
براى رسيدن به موفقيت بازدارد. زمانى كه در گذشته 

سير مى كنيد، گذشته شما زمان حالتان مى شود و شما 
را از حركت به سمت جلو بازمى دارد.

تا زمانى كه چيزى را واقعا نخواهند، «بله» نمى گويند
در  كاليفرنيا  دانشگاه  در  شده  انجام  پژوهش هاى 
سانفرانسيسكو نشان مى دهد هرچقدر «نه» گفتن براى 
كارى،  استرس  با  اينكه  احتمال  باشد،  دشوارتر  شما 
خستگى و حتى افسردگى روبه رو شويد، بيشتر خواهد 
را دشوارتر خواهند كرد.  اينها كنترل خود  بود و همه 
توانايى «نه» گفتن حقيقتا چالش مهمى براى كنترل 

خود براى بسيارى از مردم است. 
بردن  به كار  از  نبايد  كه  است  قدرتمندى  كلمه  «نه» 
است،  گفتن  نه  زمان  وقتى  باشيد.  داشته  هراسى  آن 
نظير  عباراتى  از  باال  احساسى  هوش  داراى   افراد 
«فكر نكنم بتوانم» يا «مطمئن نيستم» اجتناب مى كنند. 
نه گفتن به تعهدات جديد، تعهدات قبلى شما را محترم 
مى شمارد و به شما فرصتى مى دهد تا با موفقيت آنها 
را به اتمام برسانيد. فقط به خودتان يادآورى كنيد كه 
اكنون نه گفتن يكى از نشانه هاى كنترل بر خود است 
كه باعث مى شود از اثرات منفى پذيرش تعهدات باالتر 
اجتناب كنيد و در آينده بتوانيد كنترل بر خود را افزايش 
دهيد.افراد داراى هوش احساسى، رسيدن به كمال را 
مى دانند  چون  نمى گيرند  نظر  در  خود  هدف  به عنوان 

وجود ندارد. انسان ذاتا جايزالخطا است.
به كمال هدف شما است، همواره   زمانى كه رسيدن 

مى مانيد  باقى  شكست  از  سرزنش آميزى  احساس  با 
آن  از  يا  برداريد  تالشتان دست  از  باعث مى شود  كه 
بكاهيد. شما از تلف كردن وقتتان براى تاسف خوردن 
به طور  بايد  آنچه  و  خود  ناكامى هاى  و  شكست ها  بر 
مى كرديد،  حركت  جلو  به  و  مى داديد  انجام  متفاوت 
دست برمى داريد، به داشته هاى خود و آنچه در آينده 

به دست خواهيد آورد افتخار مى كنيد.
گرايش  يا  حالت  مى كند،  جلب  را  توجه تان  كه  جايى 
احساسى شما را تعيين مى كند. زمانى كه بر مشكالتى 
احساسات  متمركز مى شويد،  مواجه هستيد  آنها  با  كه 
در  مى دهيد  گسترش  را  آنها  و  مى كنيد  ايجاد  منفى 

نتيجه مانع از كنترل خود مى شويد.
و  خودتان  تا  دهيد  انجام  بايد  كه  اعمالى  بر  تمركز   
مى شود  موجب  كنيد،  بهتر  را  پيرامونتان  شرايط 
كه  بيابيد  خودتان  در  فردى  سودمندى  احساس  تا 
بهبود  را  عملكرد  و  مى كند  ايجاد  مثبت  احساسات 
را  خود  توجه  احساسى  هوش  داراى  افراد  مى بخشد. 
بر مشكالت نخواهند گذاشت، چون مى دانند وقتى بر 

راه حل ها تمركز مى كنند، تاثيرگذارتر خواهند بود.
آموزش  مغزتان  به  ذهنى  ورزش هاى  كنيد.   ورزش 
مى دهد تا يك ماشين كنترل نفس باشد. هر تكنيك 
ساده اى مثل تمركز حداقل به ميزان پنج دقيقه در روز  
خودآگاهى را در شما بهبود مى بخشد و توانايى مغز را 

براى مقاومت در برابر تنش هاى مخرب باال مى برد.

5

پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

و از ميان هر امتى گواهى بيرون مى كشيم و مى گوييم برهان خود را بياوريد پس بدانند 
كه حق از آن خداست و آنچه برمى بافتند از دستشان مى رود. سوره القصص، آيه 75

حديث روز  

من آخرين وصّى پيغمبر خدا هستم به وسيله من بالها و فتنه ها از آشنايان و شيعيانم دفع و برطرف خواهد شد.
حضرت مهدى (ع)

سبك زندگى

فالش بك

ويژگى هاى افرادى كه هوش احساسى دارند

طراح: نسرين كارى                        

كشور  شهر  گترين  بزر   -1 افقي: 
 چين و هشتمين شهر بزرگ جهان-
 پرده دار كعبه و از بزرگان قبيله قريش 
چپ-  سمت   -2 بود  مكه  شهر  و 
ميوه   -3 نامناسب  كننده-  قسمت 
خشك مغذي است و از خشكبارها- 
تست هوش معروف- ادويه محبوب 
رنگ  نيشدار-  4-خزنده  هنديها 
مو- سوراخ گوش- جوان 5- متضاد 
و  تندي  مقابل  عداوت-  ماده- 
سرعت 6- خوشمزه- روا- چشيدن 
7- فرزندان- ناگهان- برطرف كردن 
حديث- شهري  8- سخن، حرف- 
در انگلستان 9- ميوه خوشبو- پند- 
واجب نيست 10- هالوژن نمك- از 
انواع زردآلو- اسب اصيل 11- چند 
صليب  حرف  يافتن-  نجات  امين- 
12- پلوي آبكش نشده- تاكنون- دو 
گرانبها  13-  زرد  فلز  قد-  هم  يار 
سنگ انداز- در تورات از وي با عنوان 
«مادر ملتها » ياد شده است- درخور 
پارچه  نوعي  مساوي-   -14 نياز 
خرما-  باغ   -15 زني  دم  زمخت- 

احساساتي و خيالپرداز

بسيار  گازي  چيز-   -1 عمودي: 

سمي 2- جايزه اى است به فيلم هاى 
برگزيده كه در آمريكا اعطاء مى شود. 
- مولود و كودك- نام پدر حضرت 
كننده-  پراكنده   -3 (ع)  ابراهيم 
سوغات شهر قمصر- سهل انگاري 
شهر  جاودانگي-  سرد-  ضد   -4
سختگير  بسيار  آدم  ايران-  زيارتي 
خودمان  سبز-  هميشه  درختي   -5
 -6 عريان  بينيم-  مي  آن  در  را 
مادر عرب - ملعون كربال- نوزايي 
7- زمخت و درشت اندام- انهدام- 

دوست-  ليتر-  8-واحد  قطار   اتاق 
اثاث  همگي-  9-همه،  انداز   پس 
همراه عروس- بد و زشت 10- ضربه 
فني در بوكس- مرزبان- دريا 11- خم 
بزرگ- سرود- لجنزار 12- شركت 
درجنوب  سدي  امريكايي-  كاميون 
كشور- زبان عرب- پايتخت باستاني 
روييدن-  حبشه-  پادشاه  اروپا 13- 
سرشت 14- قلعه- گشاينده- جبران 
كردن 15- بازيگر مرد فيلم چ ابراهيم 

حاتمي كيا- جنبش

جدول 3234

پاسخ جدول 3233

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
نوناقىنادىموود1
كاوسماجربتخىر2
ارىاكساممىلب3
تواامرسصتخمس4
رىبدتبىصمست5
بكىلىشرالشىا6
ىلكىنارودنامز7
شىاتسبىشمالىا8
ىنىبىىاواهىند9
لىنجوزرلىچهى10
هكنونكابارت11
پتىاسىمورجرف12
ىلمنمربماوسر13
لىاهپراههمىتى14
هسردمرىدمنىزنب15

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

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

تجربه كنيد.    09158668002

چند راننده براى كار در آژانس 
ترجيحا با ماشين دوگانه نيازمنديم.

09376786849
 دو نفر كارگر خانم 

براى كار در نانوايى نيازمنديم.
32206185 -09155612839

 يك كارگر خميرگير و چونه گير
 نان لواش نيازمنديم.

09153622612

قابل توجه افراد جوياى كار در شب
 چند نفر نيرو ترجيحا نوجوان 

 براى اليه زنى روزنامه نيازمنديم. 
 ساعت كار: 10 شب
09153623505

يك شركت توليدى براى امور 
حمل و نقل خود دو دستگاه 
 نيسان يخچالدار با راننده 

براى همكارى نيازمند مى باشد.
  05632238981

09157007801

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

تدريس خصوصى رياضى و فيزيك
كليه مقاطع

32421414 - 09158635096

 چاپ و پخش تراكت تبليغاتى 
پخش كامال ( تضمينى) قيمت استثنايى      

09155051239- مقدم

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

   32304027 -09159656641 روزى

 فروش استثنايى پوشاك مردانه و زنانه 
 در راسته بازار با موقعيت عالى نقد يا معاوضه 
با خودرو  32224498  - 09376695260

فروش آرايشگاه زنانه با  كليه وسايل
09353843672

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 
3 تن و دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

مجموعه رستوران 
و سفره خانه سنتى

  با موقعيت بسيار بسيار عالى 
واگذار مى شود.

09128460511

فروش واحد آپارتمان 110 مترى 
 با امكانات كامل ، آفتابگير 

 سپيده - مجتمع معراج (استاندارى) 

09155610426

 فروش واحد مسكن مهر 
واقع در مهرشهر ، شركت مولوى  

بلوك 180، طبقه دوم شمالى  
امتياز برق ، فى: 35 ميليون       

09155616155 - خسروى

ساختمان 3 الى 4 طبقه در محدوده 
ابوذر به سمت جنوب شهر حداقل 
زيربنا براى هر واحد 150 مترمربع 

براى اجاره  نيازمنديم.
09156642389

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

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

كارواش اجاره اى با موقعيت استثنايى
09153623473

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

فروش آپارتمان كارگشا
حاشيه ميدان سفير اميد

فى: توافقى    09155620983

فـروش فـورى
2 واحد آپارتمان مسكونى 2 خواب 
با پيلوت ، ملكى ، تحويلى از مسكن 
مهر تا مرحله سفت كارى واقع در 

خوسف فى: 30 ميليون تومان
مابقى اقساط 15 ساله

09151634995
سمسارى صـادق 

خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

شركت  پخش سراسرى  محصوالت  غذايى  برتر 

تعدادى بازارياب با تجربه با حقوق 
يك ميليون تومان به باال + بيمه 
و پورسانت عالى + حق ماموريت 

استخدام مى نمايد.
 09360446441- 32255696

09159632375

دعوت به همكارى
شركت خدمات بهداشتى – درمانى گلشن سراى سالمت با شماره ثبت 3624 در نظر 

دارد: به منظور تامين نيروى انسانى براى ارائه خدمات بهداشتى - درمانى در دانشكده 
دندانپزشكى  دانشگاه علوم پزشكى بيرجند افراد واجد شرايط  در رشته هاى پرستارى 

و بهيارى را از طريق فراخوان شناسايى و به صورت شركتى دعوت به همكارى نمايد 
متقاضيان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى ذيل تماس حاصل فرمايند.

056-32224660-09153622919

قابل توجه ادارات و شركت ها 
چاپ A4 ، تيراژ باال /39 تومان   

09364115838-32439867 چاپ مهر

اتومبيل تصادفى يا چپى را با باالترين 
قيمت  نقد خريداريم.  09159647685

شركت نظافتى نوين
نظافت منزل ، ادارات ، پله ، پيلوت 

اعزام نيروى خانم و آقا
اعزام استاد و كارگر ساده ساختمان 

فروش انواع مصالح ساختمانى به قيمت مناسب  

09368545254 - 32232860-09155051239 مقدم 

« تخصصى»

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه 
گل سقفى ، درب آكاردئونى

 و حفاظ فرفورژه
09011864824

09151602835 - ترابى

 مغازه سوپر پروتئين با چند سال 
سابقه كار به فروش مى رسد.

دو دهنه با اجاره پايين    09158647833

 (با ضمانت كشش)
ابتداى غفارى ، فروشگاه اطلس كمپرسور، نوكى

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

ليك ال
عطر، ادكلن ، آرايشى

بين معلم 22 و 24
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اخبار ورزشى

كم خونى ناشى از فقر آهن جزو شايع ترين انواع كم خونى در ايران و جهان است و بهترين توصيه تغذيه اى به اين گروه از بيماران، مخصوصاً خانم ها، مصرف 2-3 
وعده از گروه گوشت ها در طول روز است. مصرف لبنيات همراه با خوراكى هاى حاوى آهن مثل گوشت، باعث ايجاد اختالل در جذب آهن مى شود، به همين دليل 
هم به افراد مبتال به كم خونى ناشى از فقر آهن توصيه مى شود كه منابع غذايى حاوى آهن را با لبنيات مصرف نكنند مثًال كباب را با ماست يا دوغ نخورند.

توصيه تغذيه اى به كم خون ها 

آب آناناس مفيد براى رفع چروك

سالمانه: آب آناناس آنزيم فعالى دارد كه چنانچه 
روزانه 20 دقيقه روى پوست ماليده شود، چروك 

پوست را از بين مى برد. استفاده از آب آناناس 
مى تواند براى رفع چروك مفيد باشد زيرا حاوى 
ضد  كه  مى باشد  «بروملين»  بنام  فعالى  آنزيم 
بين  از  باعث  طبيعى  طور  به  و  بوده  التهابى 
رفتن چروك ها مى شود، همچنين آناناس داراى 

پوست  قوام  باعث  كه  است  تقويتى  خاصيت 
مى شود، بايد در نظر داشت استفاده از آب آناناس 
در مدت 20 دقيقه در طول روز باعث تخفيف 
و پيشگيرى از ظهور چروك مى شود. همچنين 
تغذيه  و  مراقبت  در  رزمارى  روغن  از  استفاده 

پوست مفيد است.

كاهش وزن با مواد غذايى
 شگفت انگيز 

نامه نيوز: براى كاهش وزن راهكارهاى زيادى 

از  پيروى  آنها  بهترين  از  يكى  كه  دارد  وجود 
باشد. 1- گوشت  و مناسب مى  تغذيه صحيح 
مرغ مصرف نماييد زيرا نسبت به هر نوع گوشت 
ديگرى كم چرب تر است. 2- موز از جمله مواد 
مى  پتاسيم  از  سرشار  كه  است  مفيدى  غذايى 
باشد. 3- تن ماهى داراى امگا 3 است كه داراى 
خاصيت كاهش دهندگى كلسترول مى باشد.4- 
از هويج به ميزان زياد استفاده نماييد زيرا غنى از 
بتاكاروتن، ويتامين A و فيبر است. 5- ماكارونى 
كه از آرد كامل گندم تهيه شده باشد را مصرف 
نماييد زيرا اينگونه ماكارونى داراى فيبر و مواد 
مغذى باالترى نسبت به ساير ماكارونى ها دارد. 
6- يكى از بهترين مواد غذايى عدس است زيرا 
بهترين  از  يكى  عدس  دارد.  بااليى  پروتئين 
غذاهايى است كه باعث سيرى شده و موجب 
كاهش وزن مى گردد زيرا فيبر بااليى دارد. 7- 
كلم بروكلى را در غذاهاى خود به كار بريد زيرا 

ويتامين C باال و كالرى بسيار پايينى دارد. 

غذاهايى كه شما را
 خوش اخالق مى كند

 
سالمت نيوز: برخى از عادت هاى غذايى موثر 
در بهبود خلق و خو عبارتند از: استفاده از مواد 

پروتئينى، به ويژه پروتئين هاى گياهى و گوشت 
سفيد، سبب احساس شادى مى شود و خلق و 
خو را بهبود مى دهند. تحقيقات نشان مى دهد 
كه ويتامين B12 و فوالت (فوليك اسيد) يكى 

عصبى  دهنده  انتقال  توليد  منابع  مهمترين  از 
ايجاد  در  مهمى  نقش  كه  است  سروتونين 
راهكارهايى هم  دارد.  احساس شادى و نشاط 
وجود  شادى  حس  و  خو  و  خلق  بهبود  براى 
دارند كه عبارتند از : در هر وعده غذاى سنگين 
نخوريد. ورزش كنيد. خواب كافى داشته باشيد. 

هواى تازه استنشاق كنيد و زياد بخنديد.

با كودكان بد غذا چه كنيم؟

سالمانه: شايع ترين علت بى اشتهايى در كودكان 
كمبود «روى» در بدن اوست و در برخى موارد 
از  كافى  استفاده  عدم  علت  به   آهن  كمبود 
غذاهاى حاوى آهن عامل بى اشتهايى كودك 
مى شود. از 6 ماهگى كه كودك شروع به غذا 
خوردن مى كند برنامه غذايى اش را به گونه اى 

وعده  سه  و  وعده  ميان  سه  كه  كنيم  تنظيم 
اصلى در برنامه غذايى كودك بگنجد. غذاهاى 
مقوى را كه كودك دوست ندارد شكيل كرده و 
بشقاب غذايش را رنگين و تزئين كنيم. گوشت 
قرمز حاوى مقادير زياد آهن بوده و براى رشد 
كودك ضروريست، بنابراين در كودكانى كه از 
خوردن آن امتناع مى ورزند بهتر است شكل آن 
را تغيير دهيم و به صورت كوفته قلقلى و كتلت 

در آوريم تا كودك به آن تمايل نشان دهد.

رفع بى خوابى در كودكان با گالب 
و بزرگساالن با شير برنج

سالمانه : بى خوابى يكى از شايع ترين مشكالت 
افراد است و همه افراد معموًال با بى خوابى در طول 
زمان  در  نخوابيدن  مواجهه شدند.  زندگى خود 
زير  نخوابيدن  پر،  با شكم  نخوابيدن  گرسنگى، 
نور ماه و خورشيد، نخوابيدن در روز و نخوابيدن 
بر شكم و پشت از نكات مهم در بهداشت خواب 
است.گالب خواب آور است و براى بچه هايى كه 
بى قرار هستند گذاشتن دستمالى كه به گالب 
آغشته شده است به رفع بى خوابى كمك مى كند. 
همچنين مصرف شيربرنج در بزرگساالن نيز به 

رفع بى خوابى كمك مى كند.

غذاهايى كه شما را خوش اخالق مى كند

«كمك به فقرا» شگرد زورگير 
بى رحم براى سرقت طالجات

باشگاه خبرنگاران: فرمانده نيروى انتظامى غرب تهران 
گفت: در پى شكايت خانم 55 ساله اى مبنى بر سرقت 
كار  دستور  در  موضوع  زورگيرى،  شيوه  به  طالجات 
پليس قرار گرفت. سردار اصالنى، افزود: مرد جوانى به 
اين خانم مسن مراجعه كرده و گفته كه فرزندش از 
يك بيمارى سخت رنج مى برد و شفا گرفته است و او 
مى خواهد نذرى را به نيازمندان بدهد. اين فرد با ترفند 
كالهبردارانه خود با تهديد و ضرب و شتم طالجات اين 
زن سالخورده سرقت كرد و از محل متوارى شد. مرد 

سابقه دار پس از دستگيرى به جرم خود اعتراف كرد.

مشترى قالبى، سارق انگشتر طال بود 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى شهرستان مراغه 
امداد  يگان  گشت  ماموران  موقع  به  اقدام  با  گفت: 
فرماندهى انتظامى مراغه سارقى كه دست به سرقت 
از طالفروشى زده بود، دستگير شد. سرهنگ رحيم زاده 
با  فرماندهى  اين  امداد  يگان  گشت  ماموران  افزود: 
پيش  روز  چند  كه  زرگرى  مغازه  صاحب  راهنمايى 
از مغازه وى توسط يكى از خريداران انگشتر طال به 
سرقت رفته بود با اقدام به موقع،  سارق طالفروشى را 
دستگير كردند. وى گفت: متهم در بازجويى ها به سرقت 
انگشتر طال اعتراف كرد و بيان كرد كه به عنوان خريدار 

به طال فروشى مراجعه و اقدام به سرقت كردم.

اعتياد نوه،پدربزرگ را به آتش كشاند

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى جهرم گفت: ماموران 
با پيكر بى جان مردى 75 ساله اى كه آثار جراحت و 
سوختگى در بدنش مشهود بود، مواجه شدند.سرهنگ 
ملك زاده افزود: ماموران با توجه به شواهد و قرائن موجود 
 به نوه 38 ساله اين مرد كه از محل متوارى شده بود، 
 مظنون شدند و وى را دستگير كردند. قاتل در بازجويى ها 
اظهار كرد، به دليل اعتياد و نياز شديد مالى جهت تهيه 
 مواد مخدر، وسايل منزل پدربزرگم را سرقت مى كردم.

در روز حادثه با ميله آهنى به سرش كوبيدم و متوجه شدم 
تحركى ندارد كه در همين حين با افتادن بخارى نفتى، 

اتاق پدربزرگم دچار آتش سوزى شد.

شليك مرگ به مادرزن 

تابناك: چند روز گذشته صداى شليك گلوله از خانه اى 
روستايى در ريحان از توابع مشهد همه را غافلگير كرد. 
يك زن به قتل رسيده بود و پيكر نيمه جان يك مرد 
و كودك نيز روى زمين ديده مى شدند.بررسى ها نشان 
مى داد اين جنايت خونين از سوى داماد كينه جو رقم 
خورده است و شواهد حاكى از آن بود كه داماد خانواده 
شبانه به خانه پدرزن رفته و پس از كشتن مادرزن و 
زخمى كردن برادرزن و كودكش كه خواب بودند، پا به 
فرار گذاشته است.كارآگاهان توانستند محل اختفاى متهم 
را بيابند و مشاهده كردند مرد 35 ساله در حالى كه تفنگ 
كالش را كنارش گذاشته بود، خود را حلق آويز كرده بود.

انتقام اينترنتى از مرد گرانفروش 

تابناك: چند روز پيش مرد مغازه دارى با حضور در پليس 
فتاى خراسان رضوى از سرقت چهار ميليون تومان از 
حساب بانكى اش خبر داد. همزمان با شروع تحقيقات 
ماموران به سرنخ هايى دست يافتند كه نشان مى داد 
پول هاى سرقتى به دو حساب كميته امداد براى كمك 
به اشتغالزايى و نيز تامين جهيزيه دختران بى بضاعت واريز 
شده است. متهم كه كارگر اخراجى شاكى بود به سرقت 
پول ها اعتراف كرد و گفت: چند بار متوجه شدم كارفرمايم 
كاالهايش را گران تر از قيمت اصلى مى فروشد كه سر 
همين موضوع به رفتار وى اعتراض كردم عاقبت او مرا 

اخراج كرد و من تصميم گرفتم حسابش را خالى كنم .
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2 كاراته كاى استان به مسابقات  
آلمان اعزام مى شوند

آلمان  مسابقات  به  جنوبى  خراسان  كاى  كاراته   2
اعزام مى شوند. رئيس هيئت كاراته خراسان جنوبى 
گفت: از سوى سيك كيوكوشين يونيون دو نماينده 
براى شركت در مسابقات  امسال  استان 28 مهرماه 
اين سبك به كشور آلمان اعزام خواهند شد. احمدى 
پيما افزود:  از ايران شش نفر به اين رقابت ها اعزام 
بيرجند و مهدى  از  مى شوند كه رضا حسينى مقدم 

محمدى از قاين در بين دعوت شدگان قرار دارند.

مسابقات كاراته باياكورن 
در قاين برگزار مى شود

به  باياكورن  كيوكوشين  سبك  كاراته  مسابقات 
كاراته  هيئت  رئيس  شود.  مى  برگزار  قاين  ميزبانى 
استان گفت:  اين مسابقات در  4 رده سنى  نونهاالن 
، نوجوانان ، جوانان و بزرگساالن 22 خرداد در قاين 
برگزار خواهد شد. احمدى پيما افزود:  دارا بودن بيمه 
ورزشى، داشتن معرفى نامه از هيئت كاراته، داشتن 
رضايتنامه و گواهى سالمت از شرايط عمومى شركت 
در اين مسابقات خواهد بود. اين مسابقات ساعت 8 
صبح 22 خرداد به ميزبانى سبك باياكورن در سالن 
فتح المبين قاين آغاز و در پايان نيز به نفرات برتر 

حكم و مدال اهدا خواهد شد.

شكست تيم ملى واليبال در نخستين 
مسابقه/كواچ: خوب بازى نكرديم

ايرنا: تيم ملى واليبال ايران در نخستين مسابقه خود در 
ليگ جهانى مغلوب قهرمان سال گذشته اين رقابت ها 
شد. نخستين مسابقه تيم ملى واليبال ايران در ليگ 
جهانى سال 2015 ديروز در  شهر لس آنجلس آمريكا 
برگزار شد. تيم ملى واليبال ايران در اين مسابقه سه بر 
يك مغلوب آمريكا شد. سرمربى تيم ملى واليبال ايران 
گفت: تيم ما در نخستين ديدار خود در ليگ جهانى برابر 
افزود: مى دانستم كه  بازى نكرد. كواچ  آمريكا خوب 
سرويس هاى پرشى آمريكا عالى است. من راه حلى 
براى به دام انداختن هاى سرويس آمريكا نداشتم به 
همين خاطر نتوانستيم از اين سرويس ها استفاده كنيم.

امتياز المپيكى شمشيربازان
 ايران افزايش يافت

جايزه  شمشيربازى  مسابقات  خبرنگاران:  باشگاه 
تاثيرگذار  رويدادهاى  جمله  از  مسكو  جهانى  بزرگ 
در رنكينگ جهانى و امتياز المپيكى بازيكنان شركت 
كننده است. بر اين اساس و طبق نتايج به دست آمده 
مجتبى عابدينى در اين رقابت ها صاحب 6 امتياز شد 
به  امتياز  سه  هم  رهبرى  محمد  و  پاكدامن  على  و 

مجموع امتيازات خود اضافه كردند.
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تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  در  منزل  
روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       09158076574 - نظرى

انتقـال يافـت
نمايشگاه اتومبيل پرشين 

از انتهاى توحيد به ابتداى بلوار صياد شيرازى

 انتقال يافت.   09155610262- سيد مهدى فاطمى

  بنگاه  قالب بتن توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى

 نصب و تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  - شهريارى

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
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

فروش تعدادى الستيك دست دوم  

(1000×20 ) اتوبوس
09153620261

كپسول ايران گاز را خريداريم  
09158626452

تعدادى نيروى آقا (جوان)
 براى توزيع تراكت
 نيازمنديم. 
09398665804  



فارس- بر اساس مصوبه شوراى شهر بيرجند در ارتباط با برگزارى يادواره ها و جشن هاى كه به مناسبت هاى مختلف از سوى سازمان هاى وابسته به شهردارى برگزار مى شود، مقرر شد منبع 
موارد توسط شهردارى به شوراى شهر ارسال شود تا ابتدا در جلسات كميسيون فرهنگى مطرح و پس از جمع بندى و موافقت كميسيون مراتب در صحن علنى شورا مطرح شود و پس تصويب 

شورا و ابالغ از سوى سازمان ها به مرحله اجرا در آيد. در غير اين صورت تمامى پيامدهاى ناشى از برگزارى اين جلسات و جشن ها ا بر عهده شهردارى و سازمان برگزاركننده خواهد بود.

جشن هاى شهردارى بدون مجوز شوراى شهر ممنوع شد
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استفاده از دانش خراسان جنوبى براى 
توليد انرژى هاى نو در آفريقاى جنوبى

رؤساى با  ديدار  در  جنوبى  آفريقاى  سفير   فارس- 
با  آفريقاى جنوبى  اينكه  بيان  با  استان  دانشگاه هاى 
به  جنوبى  خراسان  گفت:  است،  مواجه  انرژى  كمبود 
عنوان منطقه اى براى توليد انرژى هاى نو و تجديدپذير 
مى تواند براى آفريقاى جنوبى مهم و ارزشمند واقع شود. 
سرپرست دانشگاه علمى كاربردى استان نيز اظهار كرد: 
وجود معادن زغالسنگ، گرانيت، منيزيت، سديم، مس و 
ديگر معادن مى تواند بازار خوبى براى آفريقاى جنوبى 
باشد. سرپرست دانشگاه صنعتى هم اظهاركرد: دانشگاه 
 صنعتى مى تواند در زمينه هاى معدن و انرژى هاى

دانشگاه   با  كوير  با  زيستى  هم  پژوهشكده  و   نو 
stellen bosch  همكارى نمايد. گفتنى است مقرر 
شد تفاهم نامه اى بين دانشگاه صنعتى بيرجند و دانشگاه 

آفريقاى جنوبى انجام شود.

همايش تجليل از جايگاه شعرى
 استاد ناقوس برگزار مى شود

مدير عامل كانون هنرمندان استان از برگزارى همايش 
يوسفى  غالمحسين  استاد  شعرى  جايگاه  از  تجليل 
متخلص به ناقوس در نيمه دوم مهر ماه سال جارى 
خبر داد. رفيعى هدف از برگزارى اين همايش ها را 
تقويت انگيزه در اصحاب فرهنگ و هنر عنوان كرد و 
افزود: با برگزارى اين همايش ها هنرمندان احساس 
كه  هايى هستند  دستگاه  و  ها  تشكل  كه  كنند  مى 
قدردان خدمات اجتماعى و فرهنگى آنها باشند. وى 
از عالقمندان به سبك و سياق شعرى استناد ناقوس 
كيفى  در  را  همايش  برگزارى  كميته  تا  كرد  دعوت 

سازى مراسم يارى كنند.

آهنگ مصرف  بهينه سازى  دستگاه  ساخت 
آب كولرهاى آبى در دانشگاه بيرجند 

كولرهاى  آب  مصرف  آهنگ  سازى  بهينه  دستگاه 
آبى تبخيرى توليدى ايران توسط دكتر بهزاد اميدى 
دانشگاه  مكانيك  گروه  علمى  هيئت  عضو  كاشانى 
بيرجند طراحى و ساخته شد. اين دستگاه بر اساس 
قوانين بقاى جرم و انرژى با يك موازنه علمى بين 
هوا و آب عبورى از پوشال كولر، قادر است با توجه 
به اندازه و دور موتور كولر از هدر رفت بخار آب از 

روى پوشال جلوگيرى كند.

ثبت آيين و مراسم برات در فهرست آثار ملى

مردم استان خراسان جنوبى در نيمه هاى ماه شعبان 
چهاردهم  تا  دوازدهم  هاى  روز  يعنى طى  سال  هر 
شعبان با برگزارى مراسم مذهبى ويژه اى با عنوان 
را گرامى  از دست رفته  ياد و خاطره عزيزان  برات، 
داشته و به ياد مردگان خيرات مى كنند. دامنه اين 
رسم آنچنان گسترده است كه به ماه شعبان در اين 
منطقه ماه برات نيز مى گويند. اين مراسم به شماره 
ملى  آثار  فهرست  در   1391/11/4 تاريخ  در   809

كشور به ثبت رسيده است.

قابليت هاي گردشگري سرايان
 در شبكه العالم معرفي مي شود

العالم  مرزى  برون  شبكه  رئيس  ديدار  در  ايسنا- 
مقرر شد، قابليت هاي گردشگري سرايان در شبكه 
برون  شبكه  رئيس  شود.  معرفي  العالم  مرزي  برون 
مرزى العالم از مجموعه تاريخى شهر سرايان شامل؛ 
ميثم،  بازار  خانى،  فاضل  انبار  آب  حمام،  كاروانسرا، 
صنايع  و  شناسى  مردم  موزه  سرايان،  جامع  مسجد 
دستى و كارگاه هاى زنگوله سازى و چلنگرى شهر 
آثار تاريخى و  بازديد كرد. سادات اين همه  سرايان 
جذاب  بسيار  و  نظير  بى  را  گردشگرى  هاى  جاذبه 
فراهم  با  كه  كرد  اميدوارى  ابراز  و  كرد  توصيف 
سازى زمينه معرفى اين آثار بتوان از پتانسيل هاى 

گردشگرى شهرستان و استان بهتر استفاده كرد.

توليد آثارهنرى در ترويج فرهنگ رضوى 
  بسيارتأثير گذار است 

توليد  گفت:  استان  ارشاد  و  فرهنگ  كل  مدير 
آثارهنرى در ترويج فرهنگ رضوى بسيار تأثير گذار 
نقاشيخط كه  از ورك شاپ  بازديد  در  است. محبى 
افزود:  برگزار شد،  واحد خواهران  اى  فنى حرفه  در 
برگزار  جنوبى  خراسان  همواره  قبل  هاى  سال  در 
كننده يكى از اين جشنواره هاى هنرى رضوى بوده 
است و جشنواره ملى نقاشيخط چهار سالى است كه 
ازسوى اين اداره كل و با حضور هنرمندان كشورى 
در هفته كرامت دربيرجند برپا مى شود. به گفته وى 
هدف اصلى از برگزارى اين جشنواره اشاعه وترويج 

فرهنگ رضوى با بهره گيرى از ابزار هنراست.

بهره مندى 244 نفر از ايتام و محسنين 
تحت حمايت از بيمه آتيه (طاها) 

برناى تنها- معاون حمايت و سالمت خانواده كميته 
امداد استان از اجراى مرحله سوم طرح بيمه عمر و 
نخعى  داد.  نهاد خبر  اين  سرمايه گذارى مددجويان 
ابتداى اجراى اين طرح تعداد 244 نفر در  از  گفت: 
سطح استان از خدمات بيمه آتيه برخوردار شدند كه 
مبلغ واريزى اوليه براى هر نفر 200 هزار ريال بوده 
و هر سال 10 درصد به اين مبلغ اضافه و از ابتداى 
اين طرح تاكنون بالغ بر 850 ميليون ريال به حساب 

شركت هاى بيمه گر واريز شده است.

برنامه هاى گراميداشت هفته محيط زيست 
در خراسان جنوبى تشريح شد  

برنامه هاى گراميداشت هفته محيط زيست (16 لغايت 
22 خردادماه) در خراسان جنوبى تشريح شد. مديركل 
حفاظت محيط زيست استان در اين باره گفت: اداى 
با  ديدار  خودروى،  رژه  شهدا،  شامخ  مقام  به  احترام 
استاندار و امام جمعه، بازديد از گنجينه تنوع زيستى 
موضوعات  با  آموزشى  هاى  كارگاه  برگزارى  استان، 
محيطى زيستى در استان، برگزارى نمايشگاه در سطح 
مناطق،  پاكسازى  نقاشى،  مسابقات  برگزارى  استان، 
اهداى خون، و ... از جمله برنامه هايى خواهد بود كه 

در اين مناسبت به آن پرداخته خواهد شد. 

مهدى(عج)  ميالد حضرت  جشن  برگزارى 
در آستان امامزادگان خراسان جنوبى

از برگزارى  اوقاف  اداره كل  ايسنا- معاون فرهنگى 
جشن ميالد حضرت مهدى(عج) در آستان امامزادگان 
اين استان خبر داد. مؤمنى مقدم با اشاره به برگزارى 
بر  شد:  يادآور  استان  متبركه  بقعه   30 در  مراسمات 
بقاع مراسم  اين  برنامه ريزى تقريبًا در همه  اساس 
مناسبتى برگزار مى شود كه در برخى از آنها برنامه ها 
به صورت محلى و در برخى نيز به صورت شهرستانى 

و با حضور مسئوالن برگزار مى شود.

كاهش بزهكارى در جامعه 
در گرو ايجاد اشتغال پايدار است

درميان  جوانان  امور  ساماندهى  ستاد  رئيس  ايرنا- 
ايجاد  گرو  در  جامعه  در  بزهكارى  كاهش  گفت: 
اشتغال پايدار و رفع معضل بيكارى است. بشيرى زاده 
افزود: ايجاد بستر اشتغال و توسعه فرهنگ ازدواج به 
عنوان مهم ترين اولويت هاى كارى ستاد ساماندهى 
امور جوانان اين شهرستان است. وى افزود: در همين 
شهرستان  اشتغال  كميته  در  خوبى  تسهيالت  راستا 
كم  تسهيالت  متقاضى،  جوانان  به  كه  شد  تصويب 

بهره پرداخت شده است.

سفير آفريقاى جنوبى در سفر به بيرجند:

خراسان جنوبى، الماس كشف نشده
معاون برنامه ريزى استاندار خراسان جنوبى با اشاره به ظرفيت هاى اقتصادى 
كشور  با  مشترك  هاى  گذارى  سرمايه  آماده  گفت:  استان  گردشگرى  و 
آفريقاى جنوبى هستيم. به گزارش مهر، رضايى در نشست بررسى زمينه هاى 
سرمايه گذارى اقتصادى با آفريقاى جنوبى كه با حضور سفير اين كشور برگزار 
شد، اظهار اميدوارى كرد با اين سفر باب شناسايى استعدادهاى استان باز شود 
تا بتوانيم در مجموعه مباحثى كه در كميسيون مشترك ايران و آفريقاى جنوبى 
بررسى مى شود، نقش آفرين باشيم. وى با بيان اينكه خراسان جنوبى داراى 
ظرفيت هاى زيادى در بخش صنعتى است، عنوان داشت: در حال حاضر 25 
درصد الستيك كشور در اين استان توليد شده و بخشى از زغال سنگ مورد 
نياز كشور توسط خراسان جنوبى تأمين مى شود. وى با بيان اينكه در بخش 
داريم،  زرشك  و  عناب  زعفران،  جمله  از  تجارى  كاالى  قلم  سه  كشاورزى 
عنوان داشت: اگر كشور آفريقاى جنوبى دانشى در زمينه تسريع در فرآورى 

اين محصوالت دارد ما از آن استقبال مى كنيم.

 ايجاد بانك ايرانى در آفريقاى جنوبى 
براى تسهيل مبادالت اقتصادى بين دو كشور

بازارچه مرزى و مرز  قالب چهار  اينكه خراسان جنوبى در  بر  تأكيد  با   رضايى 
رسمى زمينى و هوايى مى تواند تبادالت تجارى با كشور آفريقاى جنوبى داشته 
باشد، پيشنهاد داد: بانك ايرانى در آفريقاى جنوبى ايجاد شود تا مناسبات تجارى و 
اقتصادى بين دو كشور تسهيل شود. وى با اشاره به وجود 800 گونه گياهان دارويى 
در استان خواستار همكارى هاى بيشتر در اين بخش شد. رضايى افزود: همچنين 
با توجه به پيشينه تاريخى اين استان ازايجاد همكارى در بحث گردشگرى استقبال 

كرده و اميدواريم باب انتقال گردشگر بين استان و آفريقا فراهم شود.

همكارى خراسان جنوبى و آفريقاى جنوبى در حوزه فرآورى گياهان دارويى

 سرپرست دفتر نمايندگى وزارت امور خارجه در بيرجند هم گفت: همكارى در 
بخش فرآورى گياهان دارويى از محورهاى مورد تأكيد سفير آفريقاى جنوبى 
جمله  از  جنوبى  آفريقاى  اينكه  بيان  با  ابراهيمى  است.  خراسان جنوبى  به 
كشورهايى است كه مى تواند مكمل استان باشد، بيان كرد: خراسان جنوبى 
در بخش صنعت، معدن و كشاورزى ظرفيت هاى زيادى دارد و اين كشور مى 

تواند كمكى براى سرمايه گذارى استان باشد.

آماده همكارى مشترك در بخش فرآورى مواد معدنى هستيم

با  گفت:  نيز  تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  خارجى  تجارت  توسعه  معاون 
توجه به ظرفيت هاى خوبى كه در بخش صنعت و معدن استان داريم يكى 
از تقاضاها اعزام گروه هاى تجارى به اين كشور است. ماهگلى اعالم كرد: 
مطالعات  معدن،  بخش  در  مشترك  هاى  حفارى  زمينه  در  جنوبى  خراسان 
هاى  فعاليت  با  مرتبط  تجهيزات  همچنين  و  معدنى  مواد  فرآورى  مشترك، 

معدنى آماده همكارى با كشور آفريقاى جنوبى است.
و  ها  پتانسيل  معرفى  به  جلسه  اين  در  هم  زيست  محيط  حفاظت  مديركل 

ظرفيت هاى استان در بخش محيط زيست پرداخت.

 سرويس دهى نامناسب از چالش هاى گردشگرى ايران است

سفير آفريقاى جنوبى در جمهورى اسالمى ايران هم با اشاره به اينكه در ايران 

سرمايه هاى گردشگرى زيادى وجود دارد، گفت: در اين بخش چالشى وجود 
دارد و آن عدم وجود سرويس دهى مناسب براى گردشگر است. 

 ويليام وايتهد اظهاركرد: با توجه به شناختى كه در مورد ظرفيت ها و قابليت هاى
خراسان جنوبى پيدا كردم مى توان اين استان را تشبيه به يك الماس كشف 
نشده دانست. وى با يادآورى برگزارى دوزادهمين اجالس مشترك بين ايران 
اجالس  اين  برگزارى  نتيجه  در  افزود:  ماه  ارديبهشت  در  جنوبى  آفريقاى  و 
هفت حوزه مختلف براى همكارى بين دو كشور شناسايى شد. به گفته وى 
گذارى  سرمايه  ساز،  و  انرژى، ساخت  كشاورزى،  معدن،  بخش  در  همكارى 
از  ديگر  يكى  را  گياهاى  داروهايى  وى  هستند.  محورها  اين  جمله  از  آب   و 
حوزه هاى همكارى بين خراسان جنوبى و آفريقاى جنوبى عنوان كرد و افزود: 

در زمينه سرمايه گذارى در بخش فراورى مى توانيم به شما كمك كنيم.
سفير آفريقاى جنوبى با بيان اينكه استان شما قابليت زيادى در ترانزيت كاال و 
خدمات به افغانستان دارد، گفت: طرح هايى كه در زمينه همكارى هاى مشترك 
بين خراسان جنوبى و آفريقاى جنوبى مى خواهيد انجام دهيد بايد شناسايى و به 
صورت پروژه به پروژه دنبال شود. وى در ادامه گفت: شما سرمايه اى داريد كه بايد 
رشد داده شود و در زمينه حفاظت بايد دو طرف با هم گفتگو كرده و از ظرفيت ها 
استفاده كنيم. وى با اشاره به اينكه در حال حاضر حوزه هاى همكارى بين دو طرف 
را مشخص كرده ايم، بيان كرد: گياهان دارويى، حفاظت محيط زيست، معدن و 

كشاورزى از جمله زمينه هايى است كه مى تواند زود به نتيجه برسد.

با  آمريكا  گفت:  جنوبى  خراسان  انصارالرضا(ع)  سپاه  فرمانده 
از  استفاده  درصدد  سخت افزارى  جنگ  در  شكست  به  اعتراف 
ظرفيت نخبگان براى ايجاد انحرافات و دسته بندى هاى مذهبى 
و سياسى در ايران و منطقه است. به گزارش فارس، يعقوبعلى 
اساتيد  بسيج  پژوهشى  و  علمى  جشنواره  نخستين  در  نظرى 
بايد  انقالبى  و  پويا  جامعه  يك  در  كرد:  اظهار  جنوبى  خراسان 
منطقه  و  كشور  علمى  قدرت  توليد  و  قدرت زايى  مؤلفه  دو  به 
توجه شود و متناسب با موقعيت، شرايط و نيازها بهينه سازى و 

به صورت مستمر ادامه يابد، در غير اين صورت در مسير اهداف 
عاليه انقالب اسالمى دچار مشكل و چالش خواهيم شد. وى با 
اشاره به اينكه بيش از 36 سال است كه جهان غرب و آمريكا 
در يك جبهه واحد و نظام مند با انقالب اسالمى ايران در حال 
كه  فهميده اند  دولت ها  اين  امروزه  كرد:  تصريح  هستند،  جنگ 
انقالب  صدور  و  مديريتى  روند  بر  تأثيرى  سخت افزارى  جنگ 
مجازى  رسانه هاى  قدرت  با  بنابراين  است  نداشته  اسالمى 
سراغ  به  منطقه  اعراب  پول  و  هسته اى  ديپلماتيك  تبليغات  و 

جوانان و فرهيخته گان دانشگاهى آمده اند.
نظرى يادآور شد: آمريكا از طريق ظرفيت نخبگان دانشگاهى و 
خأل معنوى جوانان مى خواهد انحرافات و دسته بندى هاى مذهبى، 
سياسى و اجتماعى را در ايران و منطقه ايجاد كند كه بايد مسئوالن 
نظام جمهورى اسالمى به هوش باشند. وى تأكيد كرد: فرهيختگان 
دانشگاهى به ويژه اساتيد بسيجى بايد با روشنگرى هاى معرفتى 
و علم پژوهشى، ذهن جوانان و دانشجويان را به سمت عملياتى 

كردن اهداف عاليه انقالب اسالمى سوق دهند.

آمريكا در صدد استفاده از ظرفيت نخبگان براى ايجاد دسته بندى سياسى و مذهبى است

مسجد، با حضور جوانان آباد است
 رئيس مركز رسيدگى به امور مساجد استان هاى خراسان 
با تأكيد بر اينكه امنيت داخل كشور نبايد ما را نسبت به 
برنامه هاى دشمن دچار غفلت كند، گفت: حضور جوانان و 
نوجوانان در مساجد كمرنگ است. به گزارش مهر، حجت 
االسالم حسين حائرى در همايش مسجد طراز اسالمى 
خراسان جنوبى كه با حضور فعاالن مساجد استان برگزار 
آباد است كه در آن جوانان حضور  افزود: مسجدى  شد، 
داشته باشند. وى اظهار كرد: ائمه جماعت موظف هستند 
كه با همكارى هيئت امنا، مساجد را به پايگاه هايى براى 
تجمع جوانان تبديل كنند. وى با تأكيد بر اينكه در مساجد 
بايد معيارها به گونه اى باشد كه نماز گزار احساس آرامش 
كند، بيان داشت: امام جماعت مدير مسجد است و بايد با 

نكته بينى  به اين مسائل رسيدگى كند.
داراى ميراث هاى  اينكه خراسان جنوبى  بيان  با  حائرى 
گرانبهايى مانند اصالت، قناعت و... است، عنوان كرد: اميد 
 است مساجد پاسدار اين ميراث معنوى باشند و اين اصالت ها
را مانند گنج گرانبها بدانند. وى مساجد را پايگاه هاى قوى 

ايمان دانست و اظهار داشت: با عنايت و اعتقادات قلبى 
اين منطقه، امور مساجد از رونق خوبى برخوردار است كه  
اميد است خراسان جنوبى به عنوان پيشگام اين الگو را به 

سراسر جهان منتقل كند.

رئيس مركز رسيدگى به امور مساجد استان هاى خراسان در 
ادامه خواستار تقويت نيرو در مساجد شد و افزود: روحانيون 
حداقل دو بار در هفته كارگاه ها وكالس هايى تشكيل داده 

و نيروهايى را براى حمايت از كشور تقويت كنند. 

مساجد پايگاه ابهت و نيروسازى براى واليت باشد

امام جمعه بيرجند نيز گفت: مسجد پايگاه ابهت، قدرت و 

نيروسازى براى واليت بايد باشد چراكه دشمن امروز در 
برابر مساجد خانه هايى درست كرده است و اميد به اين 

دارد كه به رهبر و خون شهيدان ما ضربه بزند. 

به گزارش فارس، حجت االسالم رضايى افزود: نظر امام 
اينكه  خمينى(ره) درباره مساجد به دو چيز است نخست 
اداره  اينكه  دوم  و  شود  دولت  به  وابسته  نبايد  مساجد 
بايد مسجد  اينكه  بيان  با  باشد. وى  بايد مردمى  مساجد 
زيبا و با تمام امكانات داشته باشيم، افزود: حدود 20 جلد 
كتاب در ارتباط با مسجد نوشته شده كه هفت جلدش در 
مورد آداب ورود به مساجد است. وى با بيان اينكه امام 
جماعتى كه بدون مطالعه وارد مسجد شود به مردم خيانت 
در مساجد كار  است، گفت: كسانى كه مى خواهند  كرده 
كنند بايد با مديريت امام جماعت باشد، امامان جماعت بنا 
به فرمايش رهبرى مديران طبيعى مساجد هستند اما غير 

از رهبرى كسى حق و حقوقى در مساجد ندارد.
امور  به  رسيدگى  مركز  مسئول  ايزدخواه،  حجت االسالم 
مساجد استان هم با بيان اينكه ارزيابى و بازرسى مساجد 
در  گفت:  است،  آغاز شده  استان  در   93 مهرماه  نيمه  از 
مجموع يك هزار و 603 مسجد در استان وجود دارد كه از 

اين تعداد، 447 مسجد مورد بازرسى قرار گرفته است.

بورس انواع كامواهاى ايرانى 
تركى و فانتزى

به مكان جديد انتقال يافت.

فروشگاه رها

سجادشهر، بلوار غدير شرقى ، نبش غدير 4         32414449 - 09153624072 براتى  

مكتب نرجس (س) برگزار مى كند:

جشن سرود ظهور با  اجراى نمايش 
(كمى ديرتر)
 ساعت 9 صبح

و  نشست مهر مهدوى با سخنرانى

 جناب  آقاى دكتر ديانى (استاد حوزه و دانشگاه)
 ساعت 5:30 بعدازظهر 

دو جلسه فوق ، نيمه شعبان 
چهارشنبه 94/3/13 برگزار مى شود.

كانون تخصصى مهدويت مكتب نرجس (س)

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى
 شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند (نوبت اول)

جلسه  مجمع عمومى عادى شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند «نوبت اول» چهارشنبه 
94/4/10 ساعت 4/30 بعدازظهر در محل دانشگاه علوم پزشكى بيرجند برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود 
شخصا براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. با توجه به ماده 10 آيين نامه 
نحوه تشكيل مجمع عمومى آراى وكالتى هر عضو حداكثر سه راى و هر شخص غيرعضو تنها يك راى خواهد بود. 
ضمنا افراد داوطلب بازرسى مى توانند حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ انتشار آگهى تقاضاى كتبى خود و مدارك 

مربوطه به دفتر تعاونى تحويل نمايند.
دستور جلسه:

گزارش كتبى هيئت مديره و بازرس شركت - طرح و تصويب صورت هاى مالى سال هاى 93-92-91-90-89
تغييرات اعضاى عضو تعاونى و سرمايه - طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94

تصويب نحوه قرعه كشى 45 واحد احداثى واقع در سايت ادارى
تصميم گيرى در خصوص تسويه حساب اعضاى 45 واحدى با توجه به اتمام پروژه

طرح و تصويب و پرداخت مبلغى به عنوان استرداد حق سهام اعضاى مستعفى شركت تعاونى
طرح و تصويب و تعيين پاداش هيئت مديره و بازرس و مديرعامل با توجه به اتمام پروژه 45 واحدى تعاونى

انتخاب اعضاى هيئت مديره اصلى و على البدل براى سه سال شمسى
انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى يك سال شمسى

تعيين خط مشى آتى شركت و اتخاذ تصميم در مورد اراضى (15 هكتارى) كالته بابا

مدير عامل و هيئت مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

مزايده عمومى يك مرحله اى شماره 94-2
شماره: 67/1534      تاريخ: 94/3/9

شركت آب و فاضالب روستايى استان خراسان جنوبى در نظر دارد:

 4 عدد مخزن آب هوايى بال استفاده از طريق مزايده عمومى يك مرحله اى به فروش برساند.

فروش اسناد مزايده از تاريخ 94/3/11 تا 94/3/18 محل دريافت اسناد مزايده: سايت شركت به آدرس 

www.ABFAR-KJ.ir و يا پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir رايگان 

است. ميزان تضمين شركت در مزايده 10 درصد مبلغ كل پيشنهادى كه نحوه تهيه و ارائه آن در اسناد 

مزايده اعالم شده است. كليه هزينه هاى ترخيص از محل انبار اعم از هزينه برش، جمع آورى مخازن از 

محل نصب ، بارگيرى، حمل و غيره به عهده برنده مزايده مى باشد.

مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 14 مورخ 94/3/30 و تاريخ بازگشايى پاكت ها ساعت 9 مورخ 94/4/1 

خواهد بود. ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج شده است. متقاضيان مى توانند براى 

كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 8-32214755-056 تماس حاصل فرمايند.

شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومي فوق العاده 
شركت تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  (نوبت اول) 

 جلسه  مجمع عمومي فوق العاده شركت تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند «نوبت اول» 
چهارشنبه 94/4/10 ساعت 5/30 بعدازظهر در محل مسجد دانشگاه علوم پزشكي بيرجند برگزار مي شود 
از كليه اعضا دعوت مي شود شخصا براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم 
 رسانند. با توجه به ماده 10 آيين نامه نحوه تشكيل مجمع عمومي آراي وكالتي هر عضو حداكثر سه راي

 و هر شخص غيرعضو تنها يك راي خواهد بود.
 دستور جلسه:

 1- طرح و تصويب اساسنامه جديد ارسالي از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي
 2- تمديد مدت فعاليت شركت

مدير عامل و هيئت مديره شركت تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام حسين (ع) :هر كه خوش دارد مرگش به تأخير افتد و روزى اش
 افزون شود. با خويشانش پيوند برقرار كند.

12 : 31
19 : 58
23 : 42
3 : 47
5 : 26

عبدى: نبايد چك سفيد به دولت بدهيم 

عباس عبدى از چهره هاى شناخته شده اصالح طلب 
انتقاد شديد از عملكرد دولت تاكيد كرد: نبايد  ضمن 
چك سفيد به دولت بدهيم كه سرانجام به اين ابتذال 

برسيم كه مجبور باشيم از هر كار دولت دفاع كنيم.

صبح اقدام مى كنيد بعد ازظهر تكذيب!

صادق زيباكالم با نگارش نامه اى خطاب به نوبخت، 
ضمن انتقاد از توضيحات او درباره حذف يارانه بنزين 
نوشت: صبح مى گوييد كه بنا داريد يارانه پر درآمد ها 
را قطع كنيد، بعد ازظهر آن را تكذيب مى كنيد، غروب 
مى گوييد كه اسالم به ما اجازه نمى دهد و باالخره آخر 
برج هم با پرداخت مجدد يارانه به 78 ميليون نفر سمى 
در كام اقتصاد مملكت مى ريزيد و همچنان جسارت 

نداريد به اين خودكشى اقتصادى پايان دهيد.

وضعيت سياسى داخل در اوج بى صفايى 

يك  به  پيامى  در  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
 يادواره شهدا با كنايه به وضعيت داخلى كشور گفت : 
در اوج بى صفايى سياسى داخلى كه بعضى از گروه ها 
فقط نام مردم را مصادره مى كنند و توهين، تهمت و 
غيبت را به دروغ، آيين و شجاعت و غيرت مى دانند، 

برگزارى يادواره شهدا باعث خوشحالى است.

نامه  سرگشاده مطهرى به رئيس جمهور

 على مطهرى نماينده مردم تهران در مجلس طى نامه اى 
سرگشاده به رئيس جمهور، خواستار جلوگيرى از لغو 
مكرر سخنرانى ها و همايش ها شد. وى گفته است :  
هشدار مى دهم كه اگر يك بار ديگر اين گونه حوادث 
تكرار شود وزير كشور را استيضاح خواهيم كرد. وى 
در نامه خود آورده است : سوال مى كنم اين وضعيت 
در دولت شما تا كى قرار است ادامه پيدا كند و برخى 
استانداران و فرمانداران سست عنصر به جاى اجراى 

قانون به اجراى اوامر دوستان نادان انقالب بپردازند.

توضيح وزارت اطالعات درباره سخنان وزير  

اطالعات  وزير  سخنان  درباره  اطالعات  وزارت 
توضيحاتى را منتشر و نقل اين موضوع  كه « برخى 
از مجموعه ها كه دستى بر انتخابات دارند، به دنبال 
كذب  را   هستند»  اطالعات  وزير  براى  جايگزينى 
محض اعالم نمود و افزود :  وزير محترم اطالعات، 
چنين مطلبى را در سخنرانى خود بيان ننموده است.

  كارى با فشارهاى احتمالى وارده نداريم 

مقيمى رئيس ستاد انتخابات كشور درباره احتمال وارد 
شدن برخى فشارها به وزارت كشور در جريان برگزارى 
زمينه  اين  در  اگر  كرد:  اظهار  دهم،  مجلس  انتخابات 
فشارى نيز وارد شود در وزارت كشور توجهى به اين 

موضوعات نداريم و كار خود را قانونى انجام مى دهيم. 

در مقابل ايران ساكت نخواهيم نشست 

وزير خارجه عربستان گفت:  ايران تنها كشورى است 
لبنان يا سوريه و يمن و  كه در امور منطقه خواه در 
اقدامات  با  ما  كند.  مى  مداخله  ديگر  كشورهاى 
از  كشور  اين  حمايت  و  ايران  منفى  و  آشوبگرانه 
تروريسم مخالفيم  و در قبال مداخالت ايران در امور 

منطقه ساكت نخواهيم نشست.

توافق اوليه انصارا... و عربستان   

روزنامه سعودى الشرق االوسط مدعى شد كه توافق 
اوليه بين انصارا... و عربستان براى پايان بحران يمن و 
آغاز روند سياسى انجام شده است. اين روزنامه به نقل 
از منابع خبرى و فعاالن يمنى همچنين مدعى شد كه 
طبق اين توافق «منصور هادى» به قدرت باز خواهد 
گشت و گفت و گوهاى سياسى پس از آن آغاز خواهد 
شد. در اين توافق ادعايى، طرفين به تقسيم يمن به 2 

اقليم به جاى 6 اقليم رضايت داده اند.

داعش: تمام شيعيان بايد كشته شوند   

با  نجد»  به «واليت  داعش موسوم  شاخه عربستانى 
صدور بيانيه اى خواهان از ميان بردن تمامى شيعيان 
موجود در شبه جزيره عربستان است. سخنگوى داعش 
«شيعيان  گفت:  خود  آميز  تهديد  سخنان  ادامه  در 
مباح  آن ها  خون  ريختن  و  هستند  مرتد  و  بى ايمان 
است و حتى اموال آنها را نيز مى توان مصادره كرد. اين 

وظيفه همگان است تا آن ها را به قتل رسانيد.»

 مذاكرات با ظريف بسيار خوب و مثبت بود  
 جان كرى وزير امورخارجه آمريكا در پاسخ به پرسش 
شنبه  روز  مذاكرات  گفت:  ژنو،  در  غربى  خبرنگاران 
بسيار خوب و مثبت بود. اين در حالى است كه عباس 
عراقچى در خصوص مذاكرات روز شنبه گفته است : در 
اين نشست در حضور وزراى خارجه ايران و آمريكا يك 
بار ديگر بطور كامل همه موضوعات مرور شد با اين 

شرايط همچنان اختالفات و تفاوت ها باقى است.

پيام آيت ا... جوادى آملى به جان كرى

استاد حوزه علميه قم گفت : بارها به مسئوالنى كه به 
ديدار مى آيند توصيه كرده ام به جان كرى بگوييد اگر 
قدتان بلند است براى اينكه بر روى 70 ميليون قبر 
كشته هاى دو جنگ جهانى ايستاده ايد، شما راهزنى و 
غارت گرى كرده ايد و امروز باال آمده ايد وگرنه فرهنگ 
و تمدنى نداشتيد بلكه دانشمندان ايرانى و غير ايرانى 
آيت ا...  است.  بلند  قدتان  امروز  و  كرده ايد  جذب  را 
اين  عدل  و  علم  به  قائمان  كرد:  عنوان  جوادى آملى 

توان را دارند كه مشكالت مملكت را حل كنند.

جزئيات جديد توافق نفتى ايران و روسيه  

 مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران با بيان 
نيست،  تهاتر  روسيه  و  ايران  نفتى  همكارى  اينكه 
گفت : بنا شده روس ها نفت ما را بخرند و صادر كنند 
و از محل وجوه آن، ما بتوانيم كاالهاى مورد نياز را 

از سراسر دنيا خريدارى كنيم.

درباره  ملى  امنيت  عالى  شوراى  دبير 
 مذاكرات هسته اى و رفتار آمريكايى ها 
به  تصميم  زمانى  ها  آمريكايى  گفت 
مذاكره گرفتند كه به جمع بندى رسيدند 
كه اعمال تهديد نظامى ايران قابل تصور 
اما  باشند  توانند  مى  آغازگر  آنها  نيست، 
نابودى  به  قادر  آنها  نيستند،  گر  پايان 
بنابراين  نيستند،  بومى  آورى  فن  يك 
تهديد نظامى را كنار گذاشتند، همچنين 
 متوجه شدند برنامه هسته اى صلح آميز 
از نظر  اعمال تحريم  ايرانى ها در زمان 
فنى توسعه يافت، بنابراين تصميم گرفتند 

مذاكره كنند.

توافق خوب توافقى است
 كه با اجماع باشد

مذاكرات  اين  در  ما  داد:  ادامه  شمخانى 
تعجيل  فداى  را  توافق  متن  و  محتوا 
موضوع  كرد،  نخواهيم  زدگى  شتاب  و 
هسته اى فراتر از دولتها و كشورى است 
اگر  و  است  اجماع  و  نيازمند همگرايى  و 
در  نشود  انجام  نيز  توافقى  است  قرار 
است  توافقى  خوب  توافق  باشد.  اجماع 
كه با اجماع باشد، پيامدهاى آن موقعيت 
راهبردى ايران را اعتال دهد و از لحاظ فنى 

نيز مورد قبول باشد. 

شمخانى : جزو افرادى هستم كه 
غرب مى خواهد بازجويى كند 

افزود:  ملى  امنيت  عالى  شوراى  دبير 
طرف  هاى  خواهى  زياده  مقابل  در 
به  ما  از  بيشتر  آنها  و  ايستاد  بايد  مقابل 
همچنين  شمخانى  دارند.  نياز  مذاكرات 

درباره ميزان اطالعات ارائه شده به مردم 
درباره مذاكرات هسته اى گفت: مى توان 
اطالعات بيشترى به مردم داد. شمخانى 
خودش را يكى از افراد فهرست 23 نفره 
مورد ادعاى پيشنهادى طرف مقابل براى 
انجام مصاحبه عنوان كرد. (درخواستى كه 

از سوى ايران به شدت رد شده است.)

هرچه به پايان مهلت
 نهايى توافق نزديك مى شويم 
زياده خواهى طرف آمريكايى 

بيشتر مى شود

مهرداد بذرپاش عضو هيئت رئيسه مجلس 
نيز در اين خصوص با اشاره به مذاكرات 
هسته اى و سنگ اندازى طرف آمريكايى 
در روزهاى پايانى مذاكرات گفت: هر چه 
به روزهاى پايانى مهلت نهايى توافق جامع 
هسته اى نزديك مى شويم زياده خواهى 

طرف آمريكايى بيشتر و بيشتر مى شود.

از كجا معلوم فردا ليست 
بازجويى از سران قوا را روى 

ميز مذاكرات قرار ندهند

نام  گرفتن  قرار  از  ادامه  در  بذرپاش 
اشخاصى چون على شمخانى دبير شوراى 
عالى امنيت ملى، فريدون عباسى و برخى 
كامران  همچون  سابق  دولت  مسئوالن 
ها  آمريكايى  نفره  ليست 23  در  دانشجو 
براى بازجويى خبر داد و گفت: دبير شوراى 
نظامى  فرماندهان  و  ملى  امنيت  عالى 
كدام  دارند،  بازجويى  قصد  را  كشورمان 
عقل سليم اين نسخه را تجويز مى كند. 
اى  بهانه  اى  هسته  موضوع  بوديم  گفته 
براى ورود به حوزه دفاعى و نظامى كشور 
است. بذرپاش با بيان اينكه از كجا معلوم 
اگر با همين روال پيش برويم آمريكايى ها 
از سران  بازجويى  يا  ليست مصاحبه  فردا 
روى  را  جمهور  رئيس  شخص  يا  و  قوا 
چند  هر  گفت:  ندهند،  قرار  مذاكرات  ميز 
قاطعى  پاسخ  كننده  مذاكره  تيم  اعضاى 
 به اين زياده خواهى آمريكايى ها داده اند. 
و  جمهور  رئيس  غيرت  قطعا  افزود:  وى 
آقاى ظريف بازجويى از فرماندهان نظامى 

كشورمان را قبول نخواهد كرد.

چشم اندازى بى نظير در تركيه  از چندين حوضچه تراورتن و تراس مانند كه با آبى فيروزه اى پر شده اندعكس روز 

بذرپاش : با اين رويه، درخواست بازجويى  از رئيس جمهور را مطرح مى كنند

شمخانى : مى توان اطالعات بيشترى از مذاكرات به مردم داد

ظريف: سه چهار هفته آينده را تمام وقت كار مى كنيم   

 وزير خارجه كشورمان گفت: تصميم گرفتيم سه چهار هفته 
آينده تمام وقت كار كنيم تا ببينيم آيا امكان رسيدن به توافق 
اينكه  بيان  با  نه. محمد جواد ظريف  يا  داشت  وجود خواهد 
اختالفات موجود ميان طرف هاى مذاكره هم فنى و هم سياسى 
 است، افزود: به نظر مى رسد كه اين وظيفه مذاكره كنندگان 
است تا تالش كنند با راه حل هايى كه در لوزان به توافق رسيديم ، بدون زياده خواهى 

و وارد كردن مسايل جانبى كار نگارش متن را به پايان برسانيم . 

الريجانى: مذاكرات هسته اى در مسير دقيقى قرار دارد 
 

  رئيس مجلس گفت: شوراى عالى امنيت ملى و در راس آن ها 
رهبرى راهنمايى هاى الزم را در مذاكرات هسته اى دارند و در 
مسير دقيقى كار به جلو مى رود.  الريجانى تاكيد كرد: مسئله 
 هسته اى و پرونده آن چيزى نيست كه مسير مذاكرات را آن ها 
به ما تحميل كرده باشند. وى ادامه داد: با بررسى واقع بينانه 
صحنه و همه شرايط، نظام اين راه را انتخاب كرد و اين مربوط به اين دولت هم 

نيست و از قبل انتخاب شده و در اين دولت پيگيرى ها جدى تر شده است.

اطالعيـــه

هدايت تربيتى و تحصيلى مطلوب در مدارس غيردولتى هدايت
شهروندان گرامى:

مدارس مجتمع آموزشى غيردولتى هدايت با پشتوانه 25 سال سابقه آموزشى و پرورشى مطلوب و چشمگير 
و داشتن معلمينى مجرب و دلسوز ، امكانات مناسب رفاهى ، كارگاهى ، آزمايشگاهى و كالس هاى هوشمند 
براى سال تحصيلى 95-94 در مقاطع پيش دبستانى ، دبستان (دوره هاى جداگانه اول و دوم) و دبيرستان 

(دوره اول) ثبت نام مى نمايد. براى كسب اطالعات بيشتر شخصا مراجعه يا تلفنى تماس حاصل فرماييد.

شركت فرهنگى هدايت
نشانى: انتهاى مدرس 22 - پيش دبستانى و دبستان هدايت    تلفن : 32433990

دبيرستان دوره اول متوسطه   تلفن : 32446340
تلفن همراه مديرعامل: 09151614363

جناب آقاى يزدانى
مدير محترم امور شعب بانك ملى استان خراسان جنوبى

با نهايت تالم و تاثر مصيبت وارده را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تان 
تسليت عرض نموده 

 از درگاه خداوند متعال براى آن مرحوم علو درجات  و براى بازماندگان معزز 
صبر جميل مسئلت مى نماييم.

شركت سيمان باقران


