
دارايى هاى ميزان روى ميز تسويه حساب

شتاب فعاليت هاى شركت گاز براى پوشش شهرستان ها

رنج صنعت كشور 

از خودتحريمى هاى داخل

صنايع كوچك با مديريت صحيح سهم بسزايى
 در ايجاد اشتغال كشور به ويژه استان محروم خراسان جنوبى دارند، 
در حالى كه برخى از مسئولين ضعف هاى مديريتى را در...

هيچ كشورى بازرسى «هر زمان، هرمكان»

 را نپذيرفته است

مذاكره كننده پيشين هسته اى كشورمان 
با اشاره به اينكه براى تهران و واشنگتن فقط يك انتخاب 
و آن هم «مسير ديپلماسى» وجود دارد، تأكيد كرد...
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مديرعامل شركت گاز استان از گسترش دامنه فعاليت هاى شركت گاز در شهرستان ها خبر داد و افزود: 
اكنون از مجموع 11 شهرستان استان، گازرسانى به 8 شهرستان صورت پذيرفته است. دشتى همچنين از 
نيز برنامه ريزى آغاز عمليات اجرايى  پيشرفت مناسب عمليات اجرايى گازرسانى به شهرستان درميان و 

گازرسانى به شهرستان هاى زيركوه و نهبندان در سال جارى خبر داد (شرح در صفحه 7)

عبادى: سپرده گذاران نگران نباشند
آزمون استخدامى آموزش و پرورش 

تا پايان تابستان برگزار مى شود 

و  آموزش  وزارتى  دفتر  مديركل  و  وزير  فاضل مشاور 
پرورش در گفتگو با ايسنا، از برگزارى آزمون استخدامى 

آموزش و پرروش تا پايان تابستان امسال خبر داد. 

افزايش قيمت لبنيات كار دولت نبود

تسنيم : نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان 
اينكه دولت اقدام به افزايش قيمت لبنيات نكرده و اين 
است،  شده  گرفته  بازار  تنظيم  ستاد  سوى  از  تصميم 

گفت: ان شاءا... براى برگشت قيمت ها اقدام مى كنيم.

اختصاص بخشى ازيارانه ثروتمندان 
به نيازمندان 

قرار  گفت:  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  مهر: 
يارانه  حذف  از  حاصل  درآمد  از  زيادى  بخش  است 
مددجويان  مسكن  و  اشتغال  حوزه  در  ثروتمند،  افراد 
هزينه شود. ربيعى افزود: تصميم داريم بخش زيادى 
از يارانه هاى افراد ثروتمند كه حذف مى شود در اختيار 
اشتغال، مسكن،  ايجاد  در جهت  نيازمند  خانواده هاى 

حمايت هاى غذايى و مبارزه با فقر قرار گيرد.

ارائه تسهيالت مسكن
 به خواهران شهدا 

عصرايران: ايزدى معاون تعاون و امور اجتماعى بنياد 
به  مسكن  تسهيالت  ارائه  از  ايثارگران  امور  و  شهيد 
خواهران شهدا كه شرايط مورد نظر اين بنياد را داشته 
باشند خبر داد و گفت: در صورتى كه پدر و مادر وى 
در قيد حيات نباشند و همسر يا فردى نيز نباشد كه 
بتواند او را تحت حمايت خود قرار دهد، اين بنياد از 

خواهر شهيد حمايت خواهد كرد.
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جناب آقاى ارغوانى
رئيس محترم دانشگاه پيام نور واحدخوسف

انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را كه مبين لياقت، درايت و تعهد خالصانه 
شما مى باشد، صميمانه تبريك عرض نموده، از درگاه باريتعالى توفيق روز افزون 

و سربلندى شما را خواستاريم.

مديرعامل شركت عايق هاى رطوبتى ستاره شرق ( بيتـوپارس)

ز كوشش به هر چيز خواهى رسيد

به هر چيز خواهى، كما هى رسيد
 به فضل خداوند و در سايه حمايت خانواده هاى عزيز ، تالش معلمان دلسوز 

و همت و پشتكار دانش آموزان دبستان شاهد  

 درخشش و قبولى 69 نفر از دانش آموزان 
در آزمون هاى استعداد درخشان و نمونه دولتى

 را به همه دانش آموزان و خانواده هاى ايشان تبريك عرض نموده و از زحمات 

دلسوزانه و بى دريغ همكاران پرتالش پايه ششم ، سركار خانم ها 

معصومه ميرى ، ليال نورآفر ، سعيده اسكندرى و طيبه ماليى
 تقدير و تشكر مى شود.

با اطمينان – مدير دبستان شاهد

آگهى مزايده يك فقره ملك مازاد 

و تمليكى بانك صنعت و معدن
شرح در صفحه 2

محل موضوعپروژه
اجرا

مدت نوع قرارداد
پيمان

 مبلغ برآورد (ريال) 
بر اساس فهارس بها 

1394

مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه (ريال)

تاريخ 
تحويل 
اسناد و 

پيشنهادات

تاريخ 
بازگشايي

احداث اداره 
كل بنياد 

شهيد و امور 
ايثارگران 

استان خراسان 
جنوبى

ساختمان 
ادارى

بيرجند

بخشنامه مترمربع زيربنا 
(سرجمع) به شماره 

100/6405 مورخ 89/2/4  
 معاونت 

برنامه ريزي و نظارت 
راهبردي رياست جمهوري

 16
ماه

53/821/586/941170/000/000
حداكثر 

ساعت 13
94/5/2 

ساعت
 8 صبح 
94/5/3

مناقصه عمـومي يك مرحله اي با ارزيابى كيفى   " نوبت اول "
اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان خراسان جنوبي (مناقصه گذار به نشاني بيرجند- خيابان مدرس - بين مدرس 30 و 32) در نظر دارد: اجراي پروژه ذيل را 
 بر اساس قانون برگزاري مناقصات به پيمان كاران داراي صالحيت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (معاونت سابق برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري) 
 از محل اعتبارات داخلى خويش واگذار نمايد. لذا پيمان كاران واجد شرايط متقاضي (حداقل پايه 4 در رشته ساختمان و حداقل پايه 5 در رشته تاسيسات و تجهيزات) 

با در نظر گرفتن رشته ، پايه و ظرفيت آزاد مي توانند براى دريافت اسناد مربوطه حداكثر تا تاريخ 94/4/16 به حوزه عمران و مسكن اين اداره كل واقع در بيرجند
نيز منتشر شده است. خيابان مدرس - بين مدرس 30 و 32 مراجعه نمايند. ضمنا اين آگهي در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني  

تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه هاي معتبر مورد اشاره در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي و مورد قبول كارفرما به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد و قابل 
تمديد براي سه ماه ديگر در وجه اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان خراسان جنوبي مي باشد.

محل تحويل اسناد و پيشنهادات: دبيرخانه اين اداره كل واقع در بيرجند - خيابان مدرس - بين مدرس 30 و  32 و محل گشايش پيشنهادها اتاق جلسات اين اداره كل مي باشد.

اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان خراسان جنوبي

 http://iets.mporg.ir 

مـزايده "مرحله اول"
مورخ  صورتجلسه  يك  بند  استناد  به  بيرجند  تاكسيراني  سازمان 
94/3/31 هيئت مديره ، در نظر دارد: بهره وري از شبكه تاكسي بي سيم  
 133 را از طريق مزايده كتبي به شركت هاي حمل و نقل بار و مسافر 
كسب  براى  توانند  مي  متقاضيان  نمايد.  واگذار  شرايط  واجد 
سايت به  مزايده  در  شركت  فرم  دريافت  و  بيشتر   اطالعات 
خيابان  در  واقع  تاكسيراني  سازمان  يا  و    www.taxiranibirjand.ir 

جمهوري اسالمي 4 مراجعه فرمايند.
اداري  وقت  پايان  تا  حداكثر  را  مزايده  اسناد  بايست  مي   متقاضيان 
(14:30) مورخ 94/4/23 تحويل دبيرخانه اداره حراست شهرداري مركزي 

(ميدان ابوذر) نمايند.
بازگشايي پاكت ها 94/4/25 ساعت 10 صبح در سالن جلسات شهرداري 
مركزي (ميدان ابوذر) خواهد بود و همچنين كميسيون معامالت در رد 

يا قبول پيشنهادات مختار خواهد بود.
ديگر شرايط در اسناد مزايده ذكر شده است

روابط عمومي سازمان تاكسيراني بيرجند 

جناب آقاى فوالدى 
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت والده مكرمه تان را تسليت عرض نموده

 از خداوند منان براى آن مرحومه غفران و آمرزش الهى و براى جناب عالى 
صبر و بردبارى آرزومنديم.

محمود اكبرى - نمايندگى ايساكو 
  حسن حيدرنژاد مقدم

در كمال ناباورى درگذشت نا به هنگام جانباز و آزاده سرفراز 

شادروان غالمرضا خاتون ختم
 را به اطالع عموم مردم ، دوستان و اقوام مى رساند
مراسم تشييع آن مرحوم امروز چهارشنبه 94/4/10 

ساعت 4 الى 5 بعدازظهر از محل غسالخانه بيرجند برگزار مى شود.

خانواده هاى خاتون ختم

فروش زمين 172 مترمربع
 زيربنا 75 مترمربع

 اسكلت پيچ و مهره اى ، سقف شيروانى 
 شهرك گلريز سورگ / 40 ميليون   

09155176982   

جناب آقاى محمد شفيعى
انتخاب جناب عالى را در هفته جهاد كشاورزى

 به عنوان مرغدار نمونه شهرستان بيرجند 
تبريك گفته و برايتان توفيق روزافزون آرزومنديم.

شركت اعال روغن سپاهان

جناب آقاى دكتر حقيقى
رئيس محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبى

دهم تيرماه ، روز ملى صنعت و معدن
 را خدمت جناب عالى و تمامى همكاران محترم تان و همچنين 

كليه صنعتگران ، معدن كاران و تالشگران
 عرصه توليد و تجارت استان تبريك عرض مى نماييم.

شركت كارخانجات لوله و پروفيل كوير خراسان
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 ايرنا: رئيس سازمان حج و زيارت، از كاهش هزينه سفر به عتبات عاليات و افزايش كيفيت ارايه خدمات به زائرين خبر داد. اوحدى افزود: با توجه به اعزام تيم كارشناسى اين 
سازمان به كشور عراق مبنى بر بحث و تبادل نظر به منظور افزايش ارايه خدمات به زائرين اعزامى و نيز بازگشت هزينه سفر به سال 93 موفق به عقد قرارداد با طرف عراقى 
در اين زمينه شديم. وى در رابطه با جزئيات كاهش سفرهاى ياد شده اظهار كرد: پس از بازگشت تيم مذاكره كننده از عراق، جزئيات بيشترى اطالع رسانى خواهد شد.

هزينه سفر به عتبات عاليات كاهش يافت

امروز 10 تير 1394 مصادف با
 14 رمضان 1436 و 1 جوالى 2015

 رحلت عالم رباني سيد العلماء و المجتهدين آيت ا... 
«سيد حسن موسوي بجنوردي» (1354ش).

عمليات ايذايي ظفر 4 در منطقه عملياتي 
فكه توسط ارتش جمهوري اسالمي 

(1364 ش)

عمليات  ايذايي  «ظفر4 » در ساعت  2 بامداد روز 
ارتش   زميني   نيروهاي   توسط   تيرماه  1364   10
طي   و  درآمد  اجرا  به   ايران   اسالمي   جمهوري  
و  انفرادي   سنگر  چندين   و  خودرو  شماري   آن  
اجتماعي  دشمن  از بين  رفته  و تپه  ديده باني  مهم  

دشمن  در منطقه  عملياتي  «فكه» آزاد شد.
روز صنعت و معدن.

به شهادت رسيدن «مختار بن ابوعبيده 
ثََقفى» رهبر قيام خونخواهى

 امام حسين(ع)(67 ق)

مختار بن ابوعبيده ثقفى پس از هالكت معاوية بن 
انقالبى كوفه بود كه  از جمله رهبران  ابى سفيان، 
از امام حسين(ع) و نماينده اش حضرت مسلم بن 
عقيل(ع) حمايت نمود و در نتيجه، از سوى عبيدا... 
بن زياد عامل يزيد در كوفه، دستگير و زندانى شد. 
مختار در ايام قيام امام حسين(ع) هم چنان در زندان 
به سر مى برد تا اين كه به وساطت شوهر خواهرش، 
عبدا... بن عمر در نزد يزيد بن معاويه، از زندان آزاد 
گرديد. پس از مرگ يزيد، جهت خون خواهى امام 
حسين(ع) در كوفه قيام نمود و جمع كثيرى به او 
پيوسته و تمام قاتالن امام حسين(ع) و اهل بيت را 

دستگير و به مكافات اعمالشان رساند. 
فقيه  و  محدث  مغازلي»  «ابن  درگذشت 

مسلمان(542 ق).
بهبهانى»حكيم  الدين  «شمس  رحلت 

ايرانى(1248 ق).
عالم  الُعلماء»  ممتاز  تقى  «سيدمحمد  درگذشت 

برجسته   شيعى در هندوستان(1289 ق).
فاجعه  كشتار مسلمانان فلسطيني در حرم حضرت 

ابراهيم(ع) در شهر الخليل(1414 ق)
انگلستان  و  چين  بين  ترياك  اول  جنگ  وقوع 

(1839م).
نويسنده  بانوي  بيچراستو»  «هاْريِت  خانم  مرگ 

مشهور آمريكايي (1896م).

تقويم مناسبت هاى  روز

احتمال بازگشت برخى خصوصى سازى هاى دولت قبل 
 

وزير صنعت، معدن و تجارت از احتمال بازگشت برخى 
خصوصى سازى هاى دولت قبل خبر داد و گفت: بيش 
از نيمى از واگذارى ها در اين هشت سال به صورت رد 
ديون به دستگاه هاى دولتى و نيمه دولتى بوده كه بهتر 
است برگردد و اصالحات الزم روى آن انجام شود. به 
گزارش ايسنا، نعمت زاده گفت: بر اساس آمار سازمان خصوصى سازى، بيش از 
نيمى از واگذارى ها در هشت سال گذشته به صورت رد ديون به دستگاه هاى 
دولتى و نيمه دولتى بوده كه اين بدترين روش خصوصى سازى است. وى 
كرد:  اظهار  شده  انجام  برخى خصوصى سازى هاى  بازگشت  احتمال  درباره 
تصميم گيرى هايى شده است اما به معناى اين نيست كه با خصوصى سازى 
مخالفيم اما با توجه به اينكه واگذارى به بخش دولتى انجام شده، بهتر است 

برگردد و اصالحات الزم روى آن انجام شود. 

افزايش دوباره سقف تسهيالت مسكن 

وزير راه و شهرسازى گفت: صندوق پس انداز مسكن يكم 
توانسته در 18 روز كارى خود 78 ميليارد تومان پس انداز 
جذب كند كه اين نشان مى دهد استقبال از اين طرح 
بسيار خوب بوده و هر روز به اين آمار افزوده مى شود. به 
گزارش ايسنا، آخوندى گفت: صندوق پس انداز مسكن 
يكم از جمله ابزارهاى حمايتى است. مردم مى توانند به ازاى هر ريالى كه در اين 
صندوق پس انداز مى كنند بعد از يكسال دو برابر آن و بعد از سه سال تا شش برابر 
آن را تسهيالت دريافت كنند. بنابراين اين طرح قدرت خريد مردم را در هفت 
ضرب مى كند، به اين معنا كه يكى را خودشان و شش برابر آن را بانك به عنوان 
تسهيالت پرداخت مى كند .وى درباره پيشنهاد افزايش وام مسكن گفت: در واقع 
اين ابتداى افزايش ها بود و قطعا اگر شرايط اقتصادى بهبود پيدا كند و قدرت 

وام دهى بانك ها افزايش يابد، ميزان سقف تسهيالت نيز افزايش خواهد داشت.

جزئيات افزايش مستمرى مددجويان كميته امداد

رئيس كميته امداد امام خمينى(ره) از افزايش مستمرى 
مددجويان كميته امداد در قالب افزايش يارانه مددجويان 
خبر داد و گفت: دولت و مجلس موافق افزايش مستمرى 
هاى نهادهاى حمايتى هستند. پرويز فتاح در گفتگو با 
پوشش  تحت  مددجويان  مستمرى  افزايش  به  مهر، 
كميته امداد اشاره كرد و افزود: مستمرى مددجويان تحت پوشش چند سال 
است كه افزايش پيدا نكرده اما قصد داريم در سال جارى نسبت به افزايش 
مستمرى اقدام كنيم. وى از موافقت دولت و مجلس براى افزايش مستمرى 
هاى مددجويان نهادهاى حمايتى خبر داد و گفت: در اين خصوص با دكتر 
نوبخت معاون رئيس جمهور صحبت كرده ايم و وى موافقت خود را اعالم كرده 
است.بر اساس موافقت انجام شده، قرار است در مرحله بعد افزايش يارانه ها فقط 

مبلغ يارانه مددجويان تحت حمايت كميته امداد و بهزيستى افزايش پيدا كند.

وزارت  ايثارگران  و  شاهد  دفتر  مديركل 
آزمون  سهميه  جزئيات  پرورش،  و  آموزش  
استخدامى آموزش  و پرورش را تشريح كرد. 
با تسنيم در  محمدحسين كفراشى در گفتگو 
پرورش  و  آموزش  كه  پرسش  اين  به  پاسخ 
 48 ماده  مشمولين  اطالعات  احصاى  از 
است،   داده  خبر  دولت  مالى  مقررات  قانون 
اين ماده قانونى به چه موضوعى اشاره دارد؟  
گاه  هر  مى كند،  اشاره   48 ماده  كرد:   اظهار 

استخدامى در دولت انجام شد بايد 25 درصد 
استخدامى ها از ميان فرزندان شهدا،  آزادگان 

و جانبازان باالى 25 درصد باشد. 
براى  امسال  پرورش  و  آموزش  افزود:  وى 
دارد  استخدامى  آزمون  نفر  هزار   5 جذب 
بنابراين از فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان 
مربوطه  فرم هاى  خواسته  پرورش  و  آموزش 
را تكميل كنند تا مشخص شود در رشته هايى 
چه  باشند،  داشته  نيرو  جذب  است  قرار  كه 

آزادگان  و  جانبازان  شهدا،  فرزندان  از  تعداد 
مى گنجند. 

كفراشى گفت:  فرزندان فرهنگيان در آزمون 
اولويت  داراى  پرورش  و  آموزش  استخدامى 
هستند بنابراين ابتدا اولويت با فرزندان شهدا،  
است  پرورش  و  آموزش  آزادگان  و  جانبازان 
بود.  خواهد  سايرين  با  اولويت  آن  از  پس  و 
وزارت  ايثارگران  و  امور شاهد  دفتر  مديركل 
آموزش و پرورش ادامه داد:  از ميان 5 هزار 

پرورش  و  آموزش  در  است  قرار  كه  نفرى 
ميان  از  درصد   25 بايد  شوند  استخدام 
ايثارگران  و  جانبازان  شهدا،  خانواده هاى 

باالى 25 درصد باشند. 
آموزش  وزير  فانى  على اصغر  گفته هاى  طبق 
پيش  مربيان  فرهنگيان،  فرزندان  پرورش،  و 
آزمون  در  نيز  شركتى  نيروهاى  و  دبستانى 
اولويت  در  پرورش  و  آموزش   استخدامى 

هستند.

«يكم»،  پس انداز  صندوق  در  حساب  داراى  مجردهاى 
دريافت  اجازه  محضرى،  عقد  و  خانواده  تشكيل  زمان  تا 

تسهيالت را ندارند.
به گزارش الف، مطابق آنچه شوراى پول و اعتبار تصويب 
به  فقط  «يكم»  صندوق  مسكن  خريد  تسهيالت  كرده، 
اما  است  پرداخت  قابل  «خانه اولى»  متأهل  خانوارهاى 
افتتاح  بين  «يكساله»  حداقل  زمانى  فاصله  به  توجه  با 
حساب در اين صندوق و موعد پرداخت تسهيالت ناشى 
مجردهاى  از  است  مجاز  مسكن  بانك  سپرده گذارى،  از 
متقاضى وام هاى جديد مسكن نيز ثبت نام به عمل بياورد 
و براى آنها نزد صندوق پس انداز «يكم» حساب تشكيل 

دهد. به اين ترتيب افراد مجرد در آستانه ازدواج از ديروز 
مى توانند براى دريافت تسهيالت 80 ميليونى مسكن در 
تهران، 60 ميليونى در شهرهاى بزرگ و 40 ميليونى در 
واريز  با  مسكن،  بانك  شعب  كليه  در  كوچك،  شهرهاى 
حداقل 6 ميليون و 700 هزار تومان به عنوان آورده نقدى 
و  دهند  تشكيل  «يكم»  صندوق  پس انداز  حساب  اوليه، 
فرصت  وام-  پرداخت  –زمان  حساب  سررسيد  زمان  تا 
واجدشرايط  فرد  به  شدن  تبديل  بابت  عقد  و  ازدواج 

تسهيالت «خانه اولى»، براى آنها محفوظ است.
 بانك مسكن اعالم كرده است: مجردهاى داراى حساب 
و  خانواده  تشكيل  زمان  تا  «يكم»،  پس انداز  در صندوق 

بانك  ندارند.  را  تسهيالت  دريافت  اجازه  محضرى،  عقد 
اوليه قيد شده در مصوبه شوراى  مسكن پيش تر، شرايط 
پول و اعتبار مبنى  بر «سپرده گذارى حداقل معادل نصف 
كرد  تعديل  نيز  را  مسكن»  خريد  سه گانه  وام هاى  سقف 
بانك  شعب  به  مصوبه  اين  ابالغ  اول  هفته  همان  در  و 
مسكن، مقرر شد متقاضيان تسهيالت خانه اولى، با حداقل 
سپس  و  كنند  حساب  افتتاح  تومان  ميليون   6  /7 مبلغ 
ظرف حداكثر 6 ماه، موجودى خود را به حدود 13 ميليون 
جاى  به  بايد  صورت،  اين  در  كه  دهند  افزايش  تومان 
طى  وام  دريافت  براى  را  ساله  سه  انتظار  دوره  يكسال، 

كنند.

شرايط وام 80 ميليونى به مجردها 

جزئيات سهميه  آزمون استخدامى آموزش  و پرورش

مسكن مهر و هدفمندسازى يارانه ها
 2 طرح اقتصاد برانداز بود

اقتصاد  2 طرح  اينكه  بيان  با  و شهرسازى  راه  وزير 
برانداز مسكن مهر و هدفمندسازى يارانه ها را تجربه 
دهم  دولت  از  يازدهم  دولت  آنچه  گفت:  كرده ايم، 
مى افتاد  اتفاق  ديگرى  كشور  در  اگر  گرفت  تحويل 
تمام  در  چون  مى شد  اعالم  بحرانى  وضعيت  حتمًا 
به  داشتيم.  قرار  شديدى  بحران  در  شاخصه ها 
به دو طرح  اشاره  با  گزارش فارس، عباس آخوندى 
يارانه ها،  برانداز مسكن مهر و هدفمندسازى  اقتصاد 
مشكالت  خصوص  در  مركزى  بانك  آمارهاى  به 
كردند  ايجاد  يارانه ها  و  مهر  مسكن  كه  اقتصادى 
سال  همان  از  يارانه ها  پرداخت  گفت:  و  كرد  اشاره 
بودجه  امسال كل  و  روبرو شد  منابع  با كسرى  اول 
اهرمى  قدرت  طوريكه  به  است  كرده  فلج  را  كشور 

بودجه در سال جارى به شدت تضعيف شده است.

روند نزولى نرخ تورم روستايى
 متوقف شد 

از  حاكى  روستايى  تورم  نرخ  از  آمار  مركز  گزارش 
بدون  سال  ماه  سومين  در  تورم  نرخ  كه  است  آن 
مى دهد  نشان  را  درصد   13,1 رقم  تغييرى  هيچ 
در  روستايى  نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  درحاليكه 
اين ماه 0,4 درصد افزايش داشته  است. به گزارش 
كاالها  قيمت  شاخص  از  آمار  مركز  گزارش  ايسنا،  
نشان  روستايى  خانوارهاى  مصرفى  خدمات  و 
 222,4 امسال  خرداد   در  كل  شاخص  كه  مى دهد 
درصد   0,8 قبل  ماه  به  نسبت  ميزان  اين  كه  است 
نقطه  تورم  نرخ  اساس  براين  است.  داشته  افزايش 
به نقطه روستايى در اين ماه با 0,4 درصد افزايش 
معادل 13,7 درصد و نرخ تورم روستايى بدون هيچ 
اين  است،  درصد   13,1 قبل  ماه  به  نسبت  تغييرى 
نرخ  امسال  نخست  ماهه  دو  طى  كه  درحالى است 

تورم روستايى با روند نزولى همراه بوده است. 

توزيع كتب درسى اول و دوم متوسطه 
از 15 شهريور 

مديركل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشى وزارت 
سيستم  راه اندازى  به  اشاره  با  پرورش  و   آموزش 
مدرسه  از  درسى  كتب  فروش  كنترل  و  نظارت   »
دانش  كرد:  تاكيد  ساعته   24 صورت  به  ستاد»  تا 
وجه  كتاب،  جلد  پشت  قيمت  جز  به  نبايد  آموزان 
با  ايسنا،  با  گفتگو  در  روش  نيك  بپردازند.  ديگرى 
بيان اينكه فرآيند فروش و توزيع كتاب هاى درسى 
 94-95 تحصيلى  سال  در  آموزشى  مواد  ساير  و 
كرد:  اظهار  مى شود  انجام  الكترونيكى  صورت  به 
كتب  فروش  كنترل  و  «نظارت  سيستم  طريق  از 
به  را  مدرسه  تا  ستاد  از  لحظه اى  نظارت  درسى»، 

صورت 24 ساعته اعمال مى كنيم.

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب / فروش لوازم داربست    

 09153637507 - 09156217507 حسينى

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

افتخار اين را دارد  كه طبق روال سال هاى گذشته 
به  مناسبت فرا رسيدن  ماه مبارك رمضان
 پوشاك خود را با  15%  تخفيف عرضه نمايد.

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

فروشگاه  ماهيـار
از كارخونه به خونه

انواع بلور و  پالستيك
ميدان طالقانى  ، نبش بهشتى 2

09122694541 - عبدى

آگهى تغييرات شركت توليد لوله و پروفيل هاى پى وى سى مهراس كوير (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 2464 و شناسه ملى 10360041661

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 94/2/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- آقايان محمود رضا يوسفى به شماره ملى 0651988934 ، مهدى يوسفى به شماره ملى 0650332989 و مرتضى 

يوسفى به شماره ملى 0651866227 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
2- آقاى رسول سابقى به شماره ملى 5639500875 به عنوان بازرس اصلى و آقاى عبدالرحيم فرزانه به شماره ملى 0651962961 به 
عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 3- روزنامه آواى خراسان جنوبى براى درج آگهى هاى شركت انتخاب 
گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار، انتخاب مديران انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق 

الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى بيرجند

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه
 شركت تعاونى مصرف كاركنان دولت بيرجند    تاريخ: 94/4/10   شماره: 43

شماره ثبت: 131   شناسه ملى: 10360006862    
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت دوم» شركت تعاونى مصرف كاركنان دولت بيرجند دوشنبه 
94/4/29 ساعت 10 صبح در محل دفتر كار شركت 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 دفتر شركت 
مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى 

هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس - طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93 - طرح و تصويب 
بودجه پيشنهادى سال 94 - انتخاب پنج نفر عضو اصلى هيئت مديره و دو نفر عضو على البدل هيئت 
مديره براى مدت سه سال كامل شمسى - انتخاب يك نفر بازرس اصلى و يك نفر بازرس على البدل 
براى مدت يك سال مالى - طرح و تصويب تغييرات اعضا و سرمايه - اتخاذ تصميم در خصوص اخذ وام 

از منابع بانكى - اتخاذ تصميم در خصوص تعيين ميزان پاداش هيئت مديره - تصويب و تعيين 
خط مشى آتى شركت

شرايط پرداخت : 100% نقدهيئت مديره شركت تعاونى مصرف كاركنان دولت بيرجند
متقاضيان شركت در مزايده مي بايست معادل 5 درصد مبلغ قيمت پايه را به حساب شماره 0100002861007 به نام اداره حسابداري نيروي 
انساني در يكي از شعب بانك صنعت و معدن واريز و فيش آن را به همراه اسناد ديگر تحويل نمايند يا يك فقره چك رمزدار در وجه بانك صنعت 
و معدن ارائه نمايند و يا در صورت تمايل مى توانند در شعبه بانك صنعت و معدن افتتاح حساب نموده تا شعبه نسبت به برداشت اقدام نمايد . لذا 
از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مزايده ، حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى به 

نشاني ذيل يا پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور به نشاني http://iets.mporg.ir  مراجعه نمايند . 
ضمناً هزينه هاي چاپ آگهي و نقل و انتقال ملك مورد نظر به عهده برنده مزايده مي باشد.

نشاني : بيرجند- خيابان مدرس- بين مدرس 18 و 20- پالك 292      تلفن : 32214150 - 32214140 - 32214130- 056  
توضيح : آخرين مهلت ارسال مدارك ، حداكثر 10 روز پس از خاتمه مهلت دريافت اسناد مزايده و مدت اعتبار پيشنهاد حداكثر 6 ماه مي باشد 

توضيحات قيمت پايه ششدانگ عرصهاعيان پالك ثبتينشاني ملكرديف

1

بيرجند-  خيابان 
قائم- ميدان 

شهيد 
سندروس-كوچه 

شهيد پوررسا 
پالك6

47 فرعي از 3899 
اصلي واقع در 

بخش يك بيرجند

 160
مترمربع
 و 15 

مترمربع
 زير زمين

 215
مترمربع 

544/500/000 (پانصد و 
چهل و چهار ميليون و 

پانصد هزار ريال)
ملك مسكوني

544/500/000 (پانصد و چهل و چهار ميليون و جمع كل
پانصد هزار ريال)

 بانك صنعت و معدن در نظر دارد: يك فقره ملك مازاد و تمليكي خود واقع در بيرجند را به صورت نقد ، با مشخصات ذيل و با وضعيت 
موجود از طريق مزايده عمومي به فروش برساند :

آگهي مزايده عمومي

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك
قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه

32225807 - 32226161 - 09157615979

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

ان
سم

ك آ
مال

فروش ويژه يك واحد آپارتمان در غفارى 14 ، 60 متر ، دو خواب ، سند آزاد  ا
MDF ، هود ، سينك ، پرده ، كاغذ ديوارى ، نقاشى ، قابل دريافت 10 تا 50 

ميليون وام ، بدون آسانسور ، طبقه سوم ، 12 واحدى ، 65 ميليون  /  10 ميليون 
رهن يا 300 اجاره داده مى شود.      09155611127 - 09155615573      
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پيام شماآموزش مهارت هاي فني به 347 روستايي خراسان جنوبي  
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 10تير 1394 * شماره 3258

مهارت هاى فنى و حرفه اى به 347 روستايى خراسان جنوبى آموزش داده شد. اين افراد در 39 دهستان خراسان جنوبى زير نظر مربيان فنى و حرفه اى از آغاز امسال 
آموزش ديدند. مدير كل فنى و حرفه اى گفت: از اين تعداد 200 نفر زن و بقيه مرد بودند كه در 20 حرفه از جمله پرورش قارچ، قالى بافى، برق ساختمان، خياطى و فناورى 

فكرى 3اطالعات آموزش ديدند. خوشايند افزود: مهارت آموزان پس از آموزش، براى دريافت تسهيالت 2 تا 10 ميليون تومانى به كارگروه اشتغال معرفى مى شوند. خواهشمنديم  محترم  شهردارى  از  باسالم. 
مهرشهر  غفارى  ابوذر  خيابان  آسفالت  براى 
بكنند چند دفعه خواستار بهبود وضعيت آسفالت اين 
خيابان شده ايم ولى جوابى نداديد لطفاً رسيدگى شود.
915...798
مديران  كه  دارد  خاكى  و  آب  چه  بيرجند  باسالم. 
دوام  سال  پانزده  ده  كارايى  بدون  غيربومى ضعيف 
هم  يكسال  ديگر  هاى  استان  در  ولى  آورند  مى 

تحملشان نمى كند؟
915...171
همه از اختالس هاى دولت قبل ميگن، هرروز هم 
يكى رو دستگير مى كنند... بگذاريد عمر اين دولت 

تمام بشه... اونوقت سالمتان مى كنم...
915...226
سطل  نصب  براى  محترم  شهردارى  از  باتشكر 
ارتش  1500واحدى  مجتمع   ورودى  در  زباله 
در  زباله  نصب سطل  به  نسبت  است  خواهشمند 

داخل مجتمع نيز اقدام نمايند.
933...653
سالم. لطفًا مسئولين بانك صنعت و معدن پاسخگو 
نام  ثبت  براى  پيش  چندسال  در  كه  باشند 
آزمون استخدامى اين بانك مبلغى را گرفتند و 

تا االن خبرى نشده؟ تكليف چيه؟؟
915...590
آوا جان سالم. چند شماره پيش مطلبى رو چاپ كرديد 
با عنوان هزينه نگهدارى چك در شهردارى بابت جرايم 
كميسيون 100 و ساير هزينه ها كه اقساطى مى شوند 
اين دريافتى ها، بابت   از شهردارى توضيح خواستيم 

جواب  كه  نيست  بهتر  نداد  جوابى  شهردارى  اما 
قانع كننده اى بدهند تا در همين صفحه چاپ 
بشه تا همه اونايى كه پرونده دارند قانع بشن. 
بعدش هم با چند برابر كردن تعرفه ها فكر ميكنم به 

ضرر خود شهرداريه چون واقعاً درآمدش پايين مياد.
915...773
انتظامى،  محترم  (نيروى  مسئولين  چرا  سالم.  با 
جمع  براى  اى  برنامه  فكرى،  اجتماعى)  اورژانس 
اورى زنان خيابانى كه باعث شده اند چهره مذهبى و 
فرهنگى شهر بيرجند را خدشه دار كنند برنمى دارند؟ 
مذهبى  و  فرهنگى  شهر  اين  زيبنده  خدا  به 
از  بعضى  هم  معروف  به  امر  به  كاش  اى  نيست! 
آقايان متقاعد مى شدند. مسئولين امركارى كنيم كه 
مديون به نظام، انقالب و شهدا نباشيم و از كنار اين 

موضوعات به راحتى عبور نكنيم.
910...085

تبليغات  هماهنگى  شوراى  كاش  اى  سالم. 
كرد  مى  توجه  مردم  نظر  به  بيرجند  اسالمى 
روز  راهپيمايى  بيشتر  شكوهمندشدن  براى  و 
قدس، مسير را به سمت مسجد امام حسين (ع) تغيير 
مى داد سال گذشته مردم خيلى اذيت شدند مسئولين به 

داخل مصلى رفتند و نديدند مردم چه مشقتى كشيدند.
915...893
بانك مركزى كه ادعا مى كند مشكل ميزان به ما 
ربطى ندارد پس با چه مجوزى دستور برداشت 

از حساب هاى مردم را داده است؟
930...247

با سالم چرا هيچ كس جوابگوى مردم نيست؟ ميگن 
اين مؤسسه بعد از 15 سال فعاليت االن كه 
به مشكل خورده غير مجاز شناخته شده! پس 
چرا ساير مؤسسات غير مجاز را جمع نمى كنند؟ تا 

جلوى فجايع بعدى گرفته شود!
915...451

صنايع كوچك با مديريت صحيح سهم بسزايى 
محروم  استان  به ويژه  كشور  اشتغال  ايجاد  در 
از  برخى  كه  درحالى  دارند،  جنوبى  خراسان 
سايه  در  را  مديريتى  ضعف هاى  مسئولين 
روى  بر  سرپوشى  و  مى كنند  پنهان  تحريم ها 

مديريت ها و نظارت هاى نادرست مى گذارند.
حوزه  در  اخير  آمارهاى  فارس،  گزارش  به 
صنعت و معدن خراسان جنوبى نشان از وجود 
457 پروانه بهره بردارى صنعتى و رشد بيش از 
14 درصدى سرمايه گذارى در استان را نشان 
مى دهد، اين درحالى است كه نرخ بيكارى در 
آمار  البته  است؛  درصد   7,4 جنوبى  خراسان 
خراسان  مسئوالن  از  برخى  نظر  به  بيكارى 

جنوبى غيرواقعى است.
به واسطه  كشور  اشتغال  درصد   92 ايجاد    
ماهه  سه  در  آمارها  و  است  كوچك  صنايع 
نخست امسال نشان مى دهد كه اشتغال ايجاد 
و  هزار   10 استان  صنعتى  واحدهاى  در  شده 

197 نفر بوده است.
به  جنوبى  خراسان  صنعت  پرغصه  قصه  اما 
دنبال مشكالت فراوان مالى دنباله اى طوالنى 
دارد كه مديران صنايع كوچك استان معتقدند 
اين مشكالت ناشى از غفلت مسئولين نسبت 

به اين صنايع به وجود آمده است.
يكى  مديرعامل  با  همراه شديم  راستا  اين  در 
از  خوشى  دل  كه  استان  صنعتى  واحدهاى  از 

وضعيت وخيم صنعت ندارد.

خراسان جنوبى تنها استانى 
كه خانه صنعت ندارد

يكى از مديرعامالن واحدهاى صنعتى استان، 
ندارد،  صنعت  خانه  استان  اين  اينكه  بيان  با 
بزرگ  در حال حاضر چند صنعت  اظهار كرد: 
حل  به  قادر  كه  داريم  جنوبى  خراسان  در 
نياز  كوچك  صنايع  اما  هستند  خود  مشكالت 

رسيدگى  و  سازماندهى  براى  تشكل  يك  به 
اين  در  كرد:  بيان  وى  دارند.  مشكالتشان  به 
رخ  كوچك  صنايع  براى  مشكلى  اگر  استان 
دهد، كسى به دادشان نمى رسد چراكه نه خانه 
حامى  و  جوابگو  مسئوالن  نه  و  دارند  صنعت 
جذب  انتظار  مى توان  چگونه  پس  هستند، 

سرمايه گذار در اين استان را داشت؟
اين مديرعامل افزود: متأسفانه مسئول تشكيالت 
صنايع استان در داخل استان فعاليت نداشته و از 
نيست. وى  باخبر  واحدهاى صنعتى  مشكالت 
تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره كل  كرد:  بيان 
استان  معادن  براى  فقط  نيز  جنوبى  خراسان 

تالش دارد و به صنايع كمتر توجه مى كند.

صنعت خراسان جنوبى
از سوى مسئولين رها شده است

اينكه  بيان  با  صنعتى  واحد  مديرعامل  اين 

شده  رها  مسئولين  سوى  از  استان  صنايع 
است، گفت: در خراسان جنوبى همواره معادن 
اگر  اينكه  از  غافل  دارند  قرار  توجه  كانون  در 
كنيم  بررسى  را  معدنى  مواد  توليد  فرآيند 
ماده  يك  بهره بردارى  تا  اكتشاف  زمان  از 
كارى  صنعت،  زيرمجموعه هاى  در  معدنى 
بسيار دشوار و پرهزينه است. وى اظهار كرد: 
بخش  در  كالن  سرمايه گذارى هاى  امكان 
بايد  معادن در خراسان جنوبى ميسر نيست و 
پيدا  ورود  بخش  اين  در  قوى  سرمايه گذاران 
پايدار  ايجاد يك شغل  براى  افزود:  كنند. وى 
در معادن بايد حداقل 500 ميليون تومان هزينه 
كرد در حالى كه بنگاه هاى اقتصادى كوچك با 
اندكى توجه مى توانند منجر به حفظ و افزايش 

اشتغال موجود شوند.
وى با بيان اينكه در دو سال گذشته كارگاه هاى 
عدم  دليل  به  استان  خرد  صنايع  و  كوچك 
كارگران خود  از  بسيارى  نيازها،  به  جوابگويى 

با  را اخراج كرده اند، گفت: در خراسان جنوبى 
وجود اينكه صنايع كوچك در حال رشد هستند، 

توجهى به اين گونه صنايع نمى شود.
خراسان  صنعتى  واحدهاى  از  يكى  مديرعامل 
غلط  آمار  ارائه  از  گاليه مندى  ضمن  جنوبى 
كرد:  اظهار  استان،  رسانه هاى  در  مسئولين 
با  مطلبى  استان  رسانه هاى  در  پيش  چندى 
عنوان فعاليت 457 پروانه بهره بردارى صنعتى 
در خراسان جنوبى منتشر شد اما متأسفانه اين 
آمار صحت ندارد چراكه اين آمار كارخانجات و 
واحدهايى را نيز در برمى گيرد كه چندين سال 
گذشته تعطيل شده و اكنون به انبار كاال تبديل 
شده اند. وى با اشاره به انتشار آمار نادرست در 
رسانه ها، افزود: اين آمارها سبب ارتقاى ناحق 
خراسان  در  اگر  مى شود؛  مسئولين  از  برخى 
باشيم  داشته  بهره بردارى  پروانه   457 جنوبى 

نبايد آمار بيكارى باال باشد.

سرمايه گذار در خراسان جنوبى 
تكريم نمى شود

خراسان  صنعتى  واحدهاى  از  يكى  مديرعامل 
جذب  از  همه جا صحبت  كرد:  تصريح  جنوبى 
در  است  محروم  استان  اين  به  سرمايه گذار 
و  نشود  تكريم  سرمايه گذار  وقتى  حالى كه 
به  حاضر  باشد  نداشته  اطمينان  خود  آينده  از 

سرمايه گذارى نخواهد بود.
عالى  مقامات  از  برخى  برخورد  از  كه  وى 
استان گاليه مند بود، ادامه داد: با وجود دعوت 
در  حضور  براى  استان  عالى رتبه  مسئوالن 
اين  به  آنان  صنايع،  مشكالت  رفع  جلسات 
و  بى توجهى ها  اين  كه  ندادند  پاسخ  دعوت 
بى مهرى ها سبب دلسردى توليدكننده مى شود 

و اثرات منفى به دنبال دارد. 
وى بيان كرد: شوراى گفتگوى دولت و بخش 
خصوصى در خراسان جنوبى خروجى مناسبى 
ندارد چراكه افرادى در اين شورا عضو هستند 

كه اصًال ارتباطى با صنعت ندارند.
استان  مسئوالن  كرد:  تصريح  مديرعامل  اين 
فرمايشات  با  ارتباط  در  باشند  پاسخگو  بايد 
اقتصاد  براى  اقداماتى  مقام معظم رهبرى چه 

تعطيلى  مانع  تاكنون  داده اند؟  انجام  مقاومتى 
از  چند واحد صنعتى در استان شده اند؟ برخى 
مسئولين سخن از رشد سرمايه گذارى مى آورند 
درحالى كه از نابودى سرمايه ها به دنبال تعطيلى 
ارائه نمى كنند؛ منابع  واحدهاى صنعتى آمارى 
نبود  علت  به  كارخانجات  در  استان  اصلى 

نظارت و دقت در مديريت هدر رفته است.

صنعت كشور 
بيشتر از خودتحريمى رنج مى برد

وى با اشاره به بررسى تأثير تحريم ها بر صنايع 
براى  مى تواند  تحريم ها  كرد:  بيان  كشور، 
شود  مشكل ساز  صنعتى  واحدهاى  از  برخى 
از  بيشتر  كشور  صنعت  كنونى  شرايط  در  اما 

خودتحريمى هاى داخل ضربه مى خورد.
استان  صنعتى  واحدهاى  از  يكى  مديرعامل 
بهانه وصول مطالبات مردم  به  بانك ها  گفت: 
به صنايع كوچك هجوم آوردند در صورتى كه 
در برابر معوقات صنايع بزرگ نتوانسته اند كارى 

از پيش ببرند. 
وى افزود: برخى از واحدهاى صنعتى استان به 
يارانه ها،  هدفمندى  طرح  ناقص  اجراى  دنبال 
افزوده  ارزش  بر  ماليات  طرح  ناقص  اجراى 
تا  كاالها  غيرمنطقى  واردات  ناقص  اجراى  و 
اشتغال  آمار  و  رفته   پيش  ورشكستگى  آستانه 

آنان كاهش يافته است.
كوچك  واحدهاى  از  برخى  كرد:  بيان  وى 
معوقات  پرداخت  براى  استان  در  صنعتى 
بانكى خود مجبور به فروش ماشين آالت خط 
قيمت  افزايش  چون  داليلى  و  شده اند  توليد 
دست  سوخت  افزايش  و  ماليات  افزايش  ارز، 
نقدينگى  سقوط  سبب  و  داده  هم  دست  به 

واحدهاى توليدى شده است.
يكى  دل  درد  از  گوشه اى  تنها  موارد  اين 
بود؛  استان  صنعتى  واحدهاى  مديران  از 
از  كه  دارند  وجود  نيز  ديگرى  مديران  قطعًا 
زمين  گاهًا  و  خورده  ضربه  موجود  ضعف هاى 
خورده اند كه اين مهم به مسئولين اين هشدار 
را مى دهد كه كمى با صنايع كوچك خراسان 

جنوبى مهربان تر باشند.

رنج صنعت كشور 
از خودتحريمى هاى داخل

 ضعف هاى مديريتى
 در سايه تحريم ها 

پنهان مى شوند

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيـريـن 
معصوميـــه

صنعـت و معـدن 5

آگهى نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحاديه 
صنف ارتباطات و محصوالت فرهنگى

ً با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت 
مديره و بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت پانزده روز 
از تاريخ 94/4/11 با ارائه مدارك ذيل جهت ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان 

شهيد مطهرى - سازمان صنعت ، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.
شرايط داوطلبان:

تابعيت جمهورى اسالمى ايران  - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران
نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر - عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس

 عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى (موضوع ماده 5 قانون خدمات كشورى) و همچنين كاركنان 
اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به مواد مخدر - عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم 
براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه  - حداكثر سن در زمان ثبت نام 75 سال -  داشتن پروانه 

كسب معتبر دائم -  وثاقت و امانت
مدارك مورد نياز:

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

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

آگهى تغييرات شركت توليد لوله و پروفيل هاى پى وى سى مهراس كوير (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 2464 و شناسه ملى 10360041661

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 94/2/27 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- برابر گواهى بانكى شماره 181 مورخ 94/3/4 مبلغ چهار ميليارد ريال (بابت افزايش سرمايه) به حساب جارى شماره 161869/66 

شركت نزد بانك سپه شعبه بيرجند واريز گرديد و در نتيجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذيل اصالح گرديد:
سرمايه شركت مبلغ پنج ميليارد و سيصد و سى ميليون ريال منقسم به پانصد و سى و سه هزار سهم ده هزار ريالى با نام كه كال نقدى مى 
باشد. 2- موارد ذيل به موضوع شركت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد: توليد انواع الياف مصنوعى ، توليد الياف پلى استر 
كتان تايپ هالو، دو جزئى و ساير از ريسايكل يا ورجين ، توليد انواع كاالهاى صنعتى وابسته به صنعت ، توليد الياف مصنوعى از جمله موكت، 
فرش، لباس، پتو، پوشاك، مبلمان ، ايزوگام، فيلترها و توليد كليه كاالهاى صنعتى و انجام ساير امور مرتبط به آن پس از اخذ مجوزهاى الزم 

از مراجع ذيصالح در صورت ضرورت قانونى. ضمنا ثبت موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله صدور و اخذ پروانه فعاليت نمى باشد.
با ثبت اين مستند تصميمات اصالح ماده اساسنامه (الحاق به موضوع فعاليت)، افزايش سرمايه انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق 

الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى بيرجند

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول»
شركت تعاونى سهام عدالت شهرستان بيرجند   تاريخ انتشار: 94/4/10

جلسه مجمع عمومى  فوق العاده «نوبت اول» شركت تعاونى سهام عدالت بيرجند به شماره ثبت 
2006 پنجشنبه 94/4/25 ساعت 9 صبح در محل مجتمع فرهنگى - مذهبى خيريه ابن حسام واقع 
در بيرجند طالقانى 13 برگزار مى شود. از كليه نمايندگان منتخب دعوت مى شود در جلسه مجمع 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

طرح و تصويب اساسنامه جديد شركت تعاونى وفق قانون اصالح موادى از قانون بخش تعاون اقتصاد 
جمهورى اسالمى ايران

اصالح ماده 6 اساسنامه (تغيير آدرس شركت تعاونى)
هيئت مديره شركت تعاونى سهام عدالت بيرجند

آگهى تغييرات شركت توليد لوله و پروفيل هاى پى وى سى مهراس كوير (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 2464 و شناسه ملى 10360041661

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/2/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- آقاى مهدى يوسفى به شماره ملى 0650332989 به سمت رئيس هيئت مديره ، آقاى مرتضى يوسفى به شماره ملى 0651866227 
به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى محمودرضا يوسفى به شماره ملى 0651988934 به سمت منشى هيئت مديره و مديرعامل 
براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 2- كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و غيره با امضاى آقاى محمودرضا يوسفى 
(مديرعامل) و آقاى مرتضى يوسفى (نايب رئيس هيئت مديره) و مهر شركت معتبر و كليه اوراق عادى با امضاى مديرعامل و مهر شركت 
معتبر خواهد بود. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضا ، تعيين سمت مديران انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق 

الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى بيرجند

تاسيس شركت مهندسى پزشكى علم و فن مشرق زمين «با مسئوليت محدود» در تاريخ 94/4/9 به شماره ثبت 5079 و شناسه 
 ملى 14005051821 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى مى گردد
موضوع شركت: تحقيقات در خصوص ساخت قلب مصنوعى و لوازم پزشكى پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح در 

صورت ضرورت قانونى. ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.
مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

مركز اصلى شركت: بيرجند- خيابان مدرس- كوچه 23- پارك علم و فناورى كدپستى 9718783179 
سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال به صورت نقدى مى باشد.

اولين مديران شركت: آقاى محمد نعيمى پور به شماره ملى 0652787886 به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و آقاى سيد 
على ميربزرگى به شماره ملى 4899378556 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى سيد محمد معين فاطمى به شماره ملى 

0651771889 به سمت منشى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب شدند.
دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته ، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى 

با امضاى آقاى محمد نعيمى پور (مديرعامل) همراه با مهر شركت معتبر مى باشد.
اساسنامه در 26 ماده و 2 تبصره به تصويب رسيد.

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

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»
چون در پرونده 429/94 اجرايى در قبال محكوميت آقاى فرزاد نجفى به پرداخت مبلغ 694/603/274 ريال در حق 
محكوم له آقاى محسن چهكندى و پرداخت مبلغ 27/500/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با عنايت به 

معرفى و توقيف 2000 مترمربع سنگ مرمريت 60 در 60 از ناحيه شخص ثالث كه حسب نظريه كارشناس سنگ هاى مورد نظر به مبلغ 
1/350/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز سه شنبه 94/4/30 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام 
حقوقى 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

خاندان معزز فوالدى
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادر مكرمه تان را تسليت عرض نموده

 ما را در غم خود شريك بدانيد.

مشهد -  سيد حسين اسالمى و خانواده

قابل توجه موديان محترم مالياتى:

تسليم اظهارنامه مالياتى فقط الكترونيكى با مراجعه به سامانه www.tax.gov. ir پس از تكميل مراحل ثبت نام شماره اقتصادى از طريق سامانه مذكورضرورى است.
روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

مديريت و پرسنل محترم

 بانك سپه شعبه معلم 
از حسن برخورد و مشترى مدارى شما بزرگواران 

كه نشان از لياقت و پشتكار مى باشد
 كمال تشكر را دارم، توفيق روزافزون تان را از 

خداوند متعال مسئلت مى نمايم.
يك مشترى 
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راوى داستان دو پسر بچه دوقلو هستند كه در زمان جنگ مادرشان آنها را نزد مادربزرگشان مى گذارد 
چون در شهر مواد خوراكى يافت نمى شود . مادربزرگ آنها زن پير و خسيسى است كه به جادوگر معروف است.
 دوقلوها در جنگ بزرگ مى شوند و بنابر طبيعت زندگى در جنگ بى رحم !!!

كتاب دفتر بزرگ به نويسندگى آگوتا كريستف 4
ايكنا- انسان هايى كه در اطرافمان مى بينيم چند دسته اند، 
عده اى خود را به دغدغه هاى شخصى شان محدود مى كنند، 
اگر روزى براى خود يا خانواده شان اتفاق ناخوشايندى رخ 
ندهد و بى هيچ دغدغه اى به شب برسانند شادى زندگى شان 

تكميل مى شود.

انسان هايى كه فقط 
شادى و غم خود را نمى بينند

دقت  به  ها  آن  جلوترند،  گام  يك  افراد  از  ديگرى  عده 
غم  و  شادى  فقط  و  مى نگرند  خود  اطراف  به  بيشترى 
شخصى خويش را نمى بينند. آنها نيازمندى همسايه، بيمارى 
فاميل و زخم هاى روحى دوست و همشهرى را مى بينند. اما 

با ديدن رنج هاى ديگران تنها به تأسف اكتفا مى كنند.
اما در همين دنيايى كه به اعتقاد خيلى از ما روح همدلى و 
سخاوت از بين رفته و انسان هاى فقط به فكر آب سرد و 
گرم خودشان هستند انسان هايى نيز وجود دارند نگاه شان به 
اطراف از جنس عاطفه و محبت است و مهم تر اينكه تنها 

به تأسف بسنده نمى كنند.
آن ها فقط به اين جمله اكتفا نمى كنند كه افسوس دختر 
همسايه به خاطر ناتوانى از تهيه جهزيه نمى تواند همسرى 
و بعد مادرى را تجربه كند، آنها فقط نمى گويند بنده خدا 
نداشتن هزينه عمل جراحى  به خاطر  فاميل مان  پدر فالن 
نرفته است بيمارستان بسترى شود و به خاطر رنج ديگران 
فقط غصه نمى خورند، بلكه آستين هايشان را باال مى زنند و 

گام هايشان را استوارتر مى كنند تا گره ها را بگشايند.

در اين ماه عزيز كه همه روزه داران تمايل دارند نواى ربناى 
در  را  اسئلك سحرگاهان  انى  اللهم  دعاى  و  فطار  هنگام 
نوع  انسان هاى  كنند چشم هاى  عزيزانشان سپرى  كنار 
را  گفتيم جايى  از عاطفه شان سخن  ابتدا  در  دوستى كه 
مى بيند كه شايد از ديد ما پنهان مانده باشد.آنها دخترى را 
مى بينند كه مدت ها است پدرش را نديده و شنيده كه پدرش 
پشت ميله هاى زندان است، افراد دست به خير همسرى را 
مى بينند كه نمى داند در جواب سؤال هاى مكرر فرزند كه 
پدرم كجاست چه جواب بايد بدهد و مادرى را كه غمگين از 
دورى فرزندى است كه بابت جرمى غير عمدى روزهايش 

را در زندان به سر مى برد.
هم  را  تصورش  شايد  زندانند  در  كه  آن هايى  از  بسيارى 
نمى كردند كه روزى بايد افطار را در بند زندان باشد اما شايد 
بى مباالتى و غفلت آنها را به سمتى كشانده كه اكنون به 
خاطر عملى غير عمد روزها را به جاى خانواده با هم سلولى 
انسان هاى سخاوتمند  و هم بندى مى گذرانند و چشم هاى 
اين صحنه ها را مى بيند و براى رفع آن به دنبال گلريزان 

سخاوت و مهر در ماه باران بندگى هستند.

17 ماه رمضان؛ زمان برگزارى
 جشن گلريزان در بيرجند

محمدعلى اربانى، مديرعامل ستاديه ديه استان و مديركل 
زندان هاى خراسان جنوبى در اين باره به خبرنگار ايكنا گفت: 
جشن گلريزان به منظور فراهم كردن شرايط آزادى زندانيان 
ماه  از  روز  با هفدهمين  تيرماه همزمان  غير عمد روز 13 

رمضان در بيرجند برگزار مى شود.
وى بيان كرد: هم اكنون 106 زندانى غير عمد در خراسان 
جنوبى داريم كه به خاطر مسائلى چون عدم توانايى پرداخت 
ديه، مسائل مالى، مهريه و ديه در حبس هستند و مجموع 

بدهى آنان نيز 60 ميليارد ريال است.
مشكل  رفع  براى  شد:  يادآور  استان  ديه  ستاد  مديرعامل 
زندانيان غيرعمد بخشى را خود زندانى پرداخت مى كند و بعد 
بحث رضايت گرفتن از شاكى پيش مى آيد و يا تسهيالتى 
در اختيار زندانيان غيرعمد قرار داده مى شود و در نهايت هم 
اگر باز كفاف بدهى و يا ديه زندانى غير عمد را نكرد بحث 

گلريزان و كمك خيرين پيش مى آيد.

رسيدگى به انسان هاى غم زده، 
كفاره گناهان بزرگ است

مشاوره  امور  كارشناس  نخعى پور،  عليرضا  حجت االسالم 
وقتى  كلى  به طور  گفت:  نيز  جنوبى  خراسان  علميه  حوزه 
در تعاليم دينى آمده است كه رسيدگى به انسان هاى غم زده 
ادخال سرور  به  توصيه  افراد  و  است  بزرگ  گناهان  كفاره 
يعنى شاد كردن دل مؤمن شده اند بى شك كمك براى آزاد 

زندانيان غيرعمد اجرش در نزد خدا محفوظ است.
وى بيان كرد: اما به صورت جزئى در صدر اسالم با عنوان 
آزادى زندانيانان غيرعمد موردى نداشتيم چون جزو مسائل 
جديد است اما مواردى مانند آزادى اسير يا برده داشته ايم كه 

با اين مورد متفاوت است.
كارشناس امور مشاوره حوزه علميه خراسان جنوبى اظهار 

كرد: برخى از افراد ممكن است اين قضيه را مطرح كنند كه 
كمك به زندانى غيرعمد براى آزادى از زندان ممكن است 
شرايطى را فراهم آورد كه او غفلت خود را سبك بشمارد كه 
به نظر مى رسد اين سخن بهانه اى براى اينكه قدم خيرى 

برنداريم، نيست.
نخعى ادامه داد: زندانى غيرعمد بر اثر يك سانحه يا غفلت 
دچار مشكل شده و بى شك بهايى كه براى غفلت خويش 
مى پردازد همان به زندان رفتن او و درگيرى هايى است كه 
خودش و خانواده اش با آن دست وپنجه نرم مى كند و كمك 

به او هيچ وقت باعث نخواهد شد غفلتش را سهل بشمارد.
ديده،  آسيب  غيرعمد  حادثه  در  كه  يادآور شد: كسى  وى 
براى  اخالقى  نگاه  از  اما  اوست  قانونى  حق  ديه  گرفتن 
چه  او  بخشش  كه  كند  بررسى  را  نكته  اين  بايد  رضايت 
تأثيرى بر زندانى جرايم غير عمد خواهد داشت؟ آيا اين تأثير 

مثبت خواهد بود و يا خير؟

گلريزان سخاوت و مهر در ماه باران بندگى

فناورى اطالعات

روبات گوگل عصبى نيز مى شود 

اعالم كرده است  تازگى  به  استيو ووزنياك  مشرق: 
دستاوردهاى  بزرگ ترين  از  مى توانند  روبات ها  كه 
روبا ت ها  كه  داشت  اعتقاد  قبال  او  باشند.  انسان ها 
حاال  اما  كرد  خواهند  نابود  را  انسان ها  نسل  روزى 
مى گويد كه اين ماشين ها به انسان ها به عنوان خالق 
خود احترام خواهند گذاشت. اما به نظر مى رسد كه 

شواهد جديد چيزى غير اين را نشان مى دهند.
خبرگزارى وال استريت به تازگى گزارش داده است 
با  انسان  تعامل  مورد  در  آزمايش هايى  گوگل  كه 
نتايج  به  و  داده  انجام  كامپيوترى  برنامه ى  يك 
پايگاه   روباتيكى  برنامه ى  اين  است.  رسيده  جالبى 
داده اى كامل از ديالوگ هاى فيلم هاى هاليوودى را 

در خود جاى داده است. شايد به نظر برسد كه فقط 
پايان هاى خوب و سخنان محترمانه  به  روبات  اين 

اعتقاد دارد.
بخشى از سخنان رد و بدل شده بين انسان و اين 
جالب  كه  شده اند  منتشر  جديد  مقاله اى  در  روبات 
به نظر مى رسند. اين فرد با روبات در مورد اخالق 
مثالى  تا  مى خواهد  او  از  كه  زمانى  و  مى زند  حرف 
در مورد اخالق بيان كند روبات از امانت و درستى 
تحت  را  روبات  مدام  مذكور  فرد  مى گويد.  سخن 
مى گويد  آن  به  كه  زمانى  و  مى دهد  قرار  فشار 
مى گويد او  جواب  در  روبات  باشد،  اخالق  با   كه 

كه مرد باش!
انسان  كه  مى شود  جالب تر  زمانى  گفت و گو  اين  اما 
به روبات مى گويد از گفت و گويمان در مورد اخالق 
لذت بردم و جواب عجيبى از روبات دريافت مى كند. 
روبات مى گويد كه حوصله ندارد و نمى خواهد وارد 
مى گويد  او  به  مذكور  فرد  شود.  فلسفى  بحث هاى 
پس عالقه دارى در مورد چه چيزى صحبت كنيم و 

روبات جواب مى دهد كه هيچ چيز!
رفتارى  مى توانند  نيز  روبات ها  كه  مى رسد  نظر  به 
نظر  باشند.  داشته  انسان ها  مقابل  در  خشن 
آينده ى براى  خطرى  روبات ها  آيا  چيست؟   شما 

انسان ها هستند؟

فيلم كوتاه «سبد تخم مرغ » مراحل فنى را سپرى كرد

مريم دوستى كارگردان اين فيلم سبد تخم مرغ گفت: 
و  فيلمبردارى  تكنيك  جديدترين  از  فيلم   اين   در 
بهره  جهان  سينماى  سبك  به  بصرى  هاى  جلوه 
برديم و قصدداريم فيلم را براى شركت در جشنواره 
هاى خارجى  ارسال كنيم. وى در خصوص مضمون 
فيلمش گفت: «سبد تخم مرغ» به موضوع روانشناسى  شخصيت زن  و تاثير 
مادر در خانواده مى پردازد. در اليه هاى زيرين اين فيلم اين نكته بيان مى 
شود كه تخم مرغ اگر با نيروى بيرونى شكسته شود پايان زندگيست ولى اگر 
با نيروى داخلى شكسته شود  تولد و آغاز زندگى است. وى افزود:  تصميم 
دارم بزودى فيلم كوتاه دلتا را با عوامل حرفه اى سينما بسازم. مريم دوستى 
پيش از اين فيلم هاى كوتاه دايره، صبحانه، عروسك تنهايى، ترددثانيه ها 

شهر من تهران، ميدان و... و. را در كارنامه خود دارد. 

شهرام شكوهى: موسيقى مانند موج است

روزهاى  اين  درباره  شكوهى  شهرام  سينماخبر: 
موسيقى پاپ  گفت: به اينكه خواننده هاى موسيقى 
به  و  ندارم  اعتقادى  نيستند  هم  پشت  خيلى  پاپ 
نظرم رقابت در تمامى مشاغل وجود دارد. خود من 
اين  در  همكارانم  و  هنرمندان  تمام  با  شخصه  به 
عرصه رابطه خوبى داشته و تا به امروز به مشكلى با يكديگر بر نخورده ايم. 
باعث  بلكه  نيست  بد  تنها  نه  باشد  سالم  صورت  به  اگر  رقابت  واقع  در 
پيشرفت هم مى شود اما وقتى رقابت ناسالم  و به قصد تخريب باشد خب 
مسلمًا نتيجه عكس مى دهد. شكوهى همچنين در پاسخ به تكرارى شدن 
برخى آثار عرصه موسيقى گفت: موسيقى مانند موج است و وقتى كارى 
مورد پسند عام قرار مى گيرد اين موج مابقى افراد را درگير خود مى كند، 

اين مسئله در سينماى چند سال پيش ايتاليا هم به وفور ديده مى شد.

بازيگر زن ايرانى با 8 فرزندش در مشهد

تلويزيون  و  سينما  بازيگر  بلوكات  ليال  مشرق: 
شخصى اش  صفحه  در  تصويرى  انتشار  با  ايران 
در اينستاگرام در مورد هشت فرزند معلولى كه به 

سرپرستى قبول كرده است نوشت.
هام؛  بچه  كنار  مقدس  مشهد  در  خوب  روز  يه 
هشت تا بچه اى كه از آسايشگاه فياض بخش مشهد سرپرستى آنها را  
به عهده گرفتم. بردمشون شهربازى و خريد، كلى به من و دوستام كنار 

بچه ها خوش گذشت ... 
اعالم مى كنم كه شماها هم اگر مى تونيد يه بچه رو به سرپرستى بگيريد 

بخدا كه حالتون خوب ميشه وقتى خوشحاليشونو مى بينيد 
....يا حق.

سينمايى

پولسازترين بازيگر سينماى
 ايران را بشناسيد

سينماخبر:  گر چه گيشه سينماى ايران حال و روز خوشى 
ندارد و با وجود كوشش ها و حتى رفع توقيف گروهى از 
فيلم هايى كه اكرانشان براى سازمان سينمايى پرهزينه 
بود، شاهد يك جهش قابل توجه در گيشه نبوده ايم و اگر 
خيلى خوشبينانه به آمارها نگاه كنيم بايد بگوييم وضعيت 
تفاوت چندانى با سال هاى پيشين ندارد اما در همين اوضاع 
كه فروش برخى فيلم ها، هزينه اجاره دوربين صرف شده 
براى توليدشان را نيز بازنمى گرداند، فيلم هايى هستند كه 
توانستند در گيشه موفق ظاهر شوند.«نهنگ عنبر» با دو 
ميليارد و هشتصد ميليون تومان پرفروش ترين فيلم اين 
 روزهاى سينماى ايران بوده و اين آمار فروش را تنها

در 35 روز به دست آورده و از اين آمار جالب تر، فروش 
يك هفته اخير اين فيلم است كه 518 ميليون تومان 
اعالم شد؛ عددى قابل توجه براى فروش يك فيلم در 
سينماى ايران كه نشان مى دهد همچنان مى توان در 
سينماى ايران حسابى فروش كرد و تماشاگر مى داند 
براى چه فيلمى بليت بخرد. البته «نهنگ عنبر» يك 
فيلم سينمايى منحصر به فرد نيست و نقط قوت فيلم، 
يك سوم ابتدايى آن و بازسازى دهه هاى پيشين است و 
فيلم از نيمه از دست مى رود اما آنچه فيلم را نگه داشته 
و مخاطب را تا انتها حفظ مى كند، رضا عطاران به عنوان 
تنها بازيگر جدى اين اثر سينمايى است كه سامان مقدم 
به درستى انتخابش كرده و دستمزد قابل توجهش را 
همين  نتيجه اش  كه  موضوعى  است؛  كرده  پرداخت 

فروش ميلياردى در گيشه بوده است.

ارسطو و همسر چينى اش در پايتخت 4

پشت صحنه فيلم

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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نقاشـى  ساختمـان  مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى    
     رجايى 8 - پالك 20        32312714 -09159617909 - تنگلى

آب شيـرين كن خانـگى خواجـوى
تخفيف ويژه ماه مبارك رمضان      نقد و اقساط

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633

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

تعمير انواع : لباسشويى ، جاروبرقى ، چاى ساز
 كولــر و بخــارى ، ماشيــن و موتــور شـارژى

 خدمات فنى تخصصى لوازم خانگى

 09159611769
32300547 

مهرشهر- حافظ غربى 2

محســن
به پاس قدردانى از مشتريان عزيزى كه ما را 

در خياطى كت و شلوار مهدى همراهى نموده اند به اطالع
 مى رساند: توليدى رادكــو افتتاح شد

توليد انواع كت و شلوارهاى: ادارى ، مجلسى ، دامادى و بچگانه
آماده عقد قرارداد با نهادها، موسسات و ادارات دولتى و خصوصى 

كلى    جزيى

توليد كت و شلوار 24 ساعته 

ت دوخت يك ساله
با ضمان

32236930
09151643707- اميرآباديزاده

خيابان جمهورى اسالمى – پاساژ سادسى 
طبقه  فوقانى

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

انواع لوله كشى (سرمايشى، گرمايشى و فاضالب)
انواع برق كشى (تك فاز، سه فاز و صنعتى)
نصب و تعمير انواع آبگرمكن ، پمپ و كولر
09151633903- دهشيبى

با كادرى مجرب خدمــات تاسيسـاتى سيـد

پخش نگار
خيابان آزادى - پالك 19    32319401 - 09151634663 خسروى

عرضه انواع:
 برنج هندى ، پاكستانى ، روغن ، قند
قابل توجه فرهنگيان خريد اعتبارى

آيا تاكنون براى آينده فرزندتان سرمايه گذارى كرده ايد؟
هزينه براى تحصيل فرزندان تان بهترين سرمايه گذارى 
مطمئن براى آينده آنهاست. امكان سرويس دهى به تمام نقاط شهر

دبيرستان پسرانه دارالعلوم (دوره اول)
دبستان  پسرانه دارالعلوم (دوره اول و دوم)
 دبستان دخترانه گل نرگس (دوره اول و دوم)

آينده اى درخشان و سراسر موفقيت با 

ثبت نام فرزندتان در مدارس غيرانتفاعى

خيابان شهيد آوينى – خيابان صدف 8- جنب پارك الهام
تلفن: 32430263-32436357 - 09155611930

موفقيت فرزندان تان مهمترين هدف و تبليغ ماست

با دبيرانى مجرب و دلسوز و سرشناس و كالس هايى با آمار استاندارد
با 21 سال سابقه درخشان

مديران جـوان دورانديش     شماره ثبت:  5039 
 مديران جوان دور انديش( انجمن تخصصى مستقل مديريت و بازاريابى)  برگزار مى كند:

* آموزش هاى تخصصى آشنايى با بازار، بازاريابى و بازارشناسى
* آموزش پروپوزال نويسى حرفه اى ويژه دانشجويان ارشد

* آموزش مقاله نويسى (علمى پژوهشى، علمى ترويجى)
* مشاوره هاى بازاريابى و تبليغات

* ترجمه متون انگليسى ، فرانسه ، عربى با پايين ترين قيمت
طراحى  پرسشنامه 

* سرچ مقاالت التين و فارسى تخصصى مديريت و بازاريابى
 (و ساير رشته هاى دانشگاهى)

* انجام كليه پژوهش هاى سازمانى

همچنين اين انجمن از ميان دانشجويان و فارغ التحصيالن رشته مديريت 
و ساير رشته ها در كليه مقاطع عضو مى پذيرد.

آدرس: بيرجند- فلكه اول مدرس – مجتمع تجارى الماس واحد 304
تلفن: 32210416  همراه: 09365047832- 09158619868
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سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

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

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

طراح: نسرين كارى

چهارشنبه *10  تير 1394 * شماره 3258 

افسردگى تان  باعث  فست فود  خوردن  مى دانستيد  آيا 
كنيم كه  فاش مى  برايتان  را  مى شود؟  6 موضوعى 

مى تواند بر سالمت روانتان تاثير منفى يا مثبت بگذارد.

* فست فود افسردگى مى آورد.
* عضويت در گروه هاى اجتماعى، انعطا ف پذيرى روانى 

را افزايش مى دهد
* استرس مى تواند ژنتيكى باشد

* رسيدن به وزن ايده آل باعث كاهش استرس در زنان 
مى شود

* مصرف امگا3 در كاهش افسردگى تاثير دارد
* اضطراب براى سالمت قلب مضر است

آلفرد نوبل

جمله  از  نوبل  آلفرد 
بود  معدودى  افراد 
را  شانس  اين  كه 
از  قبل  تا  داشت 
مردن، آگهى وفاتش 
حتما  بخواند!   را 
نوبل  كه  دانيد  مى 
مخترع ديناميت است.

 زمانى كه برادرشلودويگ فوت شد، روزنامه ها اشتباهاً فكر 
كردند كه نوبل معروف (مخترع ديناميت) مرده است.

 آلفرد وقتى صبح روزنامه ها را مى خواند با ديدن آگهى 
صفحه اول، ميخكوب شد:....

«آلفرد نوبل، دالل مرگ و مخترع مر گ آور ترين سالح 
بشرى مرد!»

آلفرد، خيلى ناراحت شد. با خود فكر كرد: آيا خوب است 
كه من را پس از مرگ اين گونه بشناسند؟

سريع وصيت نامه اش را آورد. جمله هاى بسيارى را خط 
زد و اصالح كرد. 

و  صلح  براى  جايزه اى  صرف  ثروتش  كرد  پيشنهاد 
پيشرفت هاى صلح آميز شود.

خدايا مؤاخذه نكن مرا در ايـن روز به لغزشها 
و درگذر از من در آن از خطاها 

و بيهودگيها و قرار مده
 مرا در آن نشانه تير بالها و آفات

 اى عزت دهنده مسلمانان.

* دو عامل بايد مورد نظر قرار بگيرند
 يكى افزايش انرژى ذهنى و روانى 

و دوم جلو گيرى از هرز انرژى بواسطه
 افكار منفى و انرژى هاى منفى محيط و آدمها

* عالوه بر تفريح و شادى و ورزش كه انرژى روانى 
ما را باال مى برند تكرار جمالت 

مثبت و پرانرژى و مطالعه كتاب هايى
 در زمينه مثبت انديشى بسيار موثر مى باشد

اميدوارم آنقدر خوب باشيم 
و زيبا زندگى كنيم كه وقتى از خط پايان

 زندگى مى گذريم كسى دست نزند

از مواد اوليه اى كه تو برنامه ى آشپزى واسه
 پخت غذاهاش ميگه ما فقط آب و نمك 

و قابلمه شو تو خونه داريم.

صداى وحى تو آمد كه گريه كن يارا
تمام حوصله با اين سروش بيرون رفت

احمد پروين

مشكل جوامع امروز اين است كه به جاى اينكه 
دانش آموزان را مشتاق به يادگيرى كنيم

 مجبور به يادگيرى مى كنيم

كسى كه شخصيتش براى 
خودش محترم است

با گناه كردن به آن توهين نمى كند

كار  متعادل  همسردارى  رابطه  يك  در  گرفتن   قرار 
ساده اى نيست، اما زوج هاى سالم مى دانند كه چگونه 
فراز و نشيب ها را طى كنند و چطور بحران هاى احتمالى 
را مديريت كنند. با دقت كردن به اين 10 راهكار و به كار 
با همسرتان ماندگار را  رابطه تان  توانيد  آنها، مى   بستن 

و شاد نگه داريد.
1- آزادانه گفت و گو كنيد

تحقيقات نشان مى دهند در تشخيص اينكه كدام زوج ها 
خوشحال مى مانند، روش ارتباط مهم تر از سطح تعهد، 
خصوصيات شخصى و استرس است. زوج هاى سالم از 
آنها مى دانند  بلكه  بحث و كشكمش دورى نمى كنند، 
شاد  هاى  زوج  دارند.  نگه  باز  را  ارتباط  مرزهاى   چگونه 
و  تاپ  لب  و  تلفن  بدون  وگوها  گفت  بهترين  دانند  مى 

تبلت پيش مى رود.
2- موارد كوچك را فراموش نكنيد

نبايد فقط  گفتن عباراتى مانند «لطفا» يا «سپاسگزارم» 
مختص محل كار باشد. رفتار مودبانه با فردى كه بيست 
سال است با او زندگى مى كنيد هم بسيار مهم است. همان 
احترامى كه به يك مهمان مى گذاريد، براى همسرتان نيز 
قائل باشيد. در حرف هاى تان به او هم بگوييد «لطفا» يا 
«متشكرم». با او مودبانه صحبت كنيد. كمى ظرافت در 

رفتار، تاثير به سزايى بر احترام دوجانبه مى گذارد.
3- با هم ورزش كنيد

ورزش هم  با  كه  هايى  زوج  دهند  مى  نشان   مطالعات 
مى كنند نه تنها سالم ترند، بلكه از ازدواج شان نيز رضايت 
بيشترى دارند. روان شناسان اذعان مى دارند كه اگر شما 
با هم ورزشى هرچند ساده را تمرين كنيد، نسبت به هم 

بيشتر احساس عشق و عالقه مى كنيد.
4- به مسافرت برويد

مى  باعث  آرامش  كسب  براى  دونفره  مسافرت  يك 
باشيد.  براى زندگى مشترك داشته  بيشترى  انرژى  شود 
البته گاهى سفر رفتن به تنهايى هم همين تاثير را دارد. 
گاهى زوج هاى شاد و سالم به تنهايى به سفرهاى كوتاه 
و  دوستان  با  را  سفر  اوقات  گاهى  يا  روند  مى  مجردى 
جديد  دوستان  تنهابودن،  كنند.  مى  تجربه  شان  خانواده 
را مالقات كردن، مى تواند بسيار انرژى بخش باشد. در 
نهايت شما سرشار از انرژى نزد همسرتان باز مى گرديد، 

مشتاق تر و عاشق تر از قبل.
5- بخنديد

خنديدن تمام بدن را آرام مى كند، سيستم ايمنى بدن را 
تقويت مى كند و اندورفين آزاد مى كند؛ ماده اى شيميايى 
شود. مى  شادى  احساس  و  درد  كاهش  به  منجر  كه 

باعث مى شود  لبخند و خنديدن  متخصصان مى گويند 
احساس بهترى داشته باشيد، حتى اگر به زور باشد! پس 
حتى اگر شما و همسر عزيزتان روز سختى را هم سپرى 
كرده ايد، سعى كنيد بى هيچ دليلى بخنديد. عمل فيزيكى 

خنديدن، شما را شادتر و سالم تر خواهدساخت.
6- با هم غذا بخوريد

خانواده هايى كه با هم غذا مى خورند، با هم مى مانند. ميز 
يا سفره شام مكانى براى جمع شدن زن و شوهر و ساير 
اعضاى خانواده است كه با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار 
تغذيه  همزمان  طور  به  روحى  و  جسمى  نظر  از  و  كنند 
تنها  با يكديگر سر يك ميز،  شوند. خوردن غذاى سالم 
دائمى  مكان  بلكه يك  خانواده مى شود،  پرورش  باعث 

براى صحبت كردن فراهم مى آورد.
اختصاص  خودتان  به  را  زمانى  روز  هر   -7

دهيد و به هم ابراز عالقه كنيد
چنين ارتباطى، استرسى را كه بسيارى از همسران دارند، 
از بين مى برد. هر روز ارتباط داشتن و وقت گذاشتن براى 
يكديگر، اين تنش را از بين مى برد و حتى بعد از مثال 14 

سال زندگى، زن و مرد را به هم نزديك تر مى كند.
8- هر چند وقت يك بار نقش هاى تان را 

جا به جا كنيد
اگر  كند.  يكنواخت  را  رابطه  تواند  مى  سكون  و  تكرار 
هميشه آقا رانندگى مى كند، چرا هفته بعد نقش ها را جا 
به جا نمى كنيد كه مثال خانم خانه رانندگى كند؟ يا اگر 
هميشه زن آشپزى مى كند، چرا پيشنهاد ندهيم كه مرد 
چند غذاى ساده آماده كند؟ اين جا به جا كردن نقش ها 
با برنامه ريزى صحيح و توجه به توانايى هاى دوطرف، 

نه تنها باعث درهم و برهم شدن اوضاع زندگى نمى شود 
از ديدگاه همسرتان  را  باعث مى شود شما مسائل  بلكه 

نيز درك كنيد.
9- برابر تغييرات ظاهرى بردبار باشيد

نيز  تغييراتى  ايد و  با هم عمر گذرانده  شما و همسرتان 
رشد  هم  با  راحت  خيلى  شما  اينكه  دليل  به  ايد.   داشته 
كرده ايد و شاهد كنش و رفتارهاى يكديگر در موقعيت 
هايى  نقص  متوجه  سرعت  به  ايد،  بوده  مختلف   هاى 
مى شويد كه در ديگرى پديد مى آيد. اگر بخواهيد رابطه 
شادتان را تا پايان عمر داشته باشيد، نبايد به چروك ها، 
شكم شل و آويزان و كچلى اهميت بدهيد. مهم نيست 
كه هركدام از شما چقدر پير، فرسوده يا چروكيده شده ايد، 
هميشه در پاسخ به اين سوال كه چطور به نظرمى رسم، 

بگوييد: تو زيبايى و من دوستت دارم.
10- روزتان را با ناراحتى تمام نكنيد

عصبانى  وقت  «هيچ  كه  دارد  وجود  قديمى  گفته  يك 
نيمه  كنيد؛  قضاوت  خودتان  حاال  نرو!»،  رختخواب  به 
اگر  شب وقت بحث كردن راجع به يك مشكل است؟! 
ايد و حاال  هنگام عصر سر يك موضوع مشاجره داشته 
خسته هستيد، بحث را ادامه ندهيد. زمانى را در روز بعد 
شب  كنيد،  مشخص  مسئله  آن  به  راجع  صحبت  براى 
چيز  همه  فردا  صبح  بخوابيد.  راحت  و  بگوييد  خير   به 

روشن تر خواهد بود!

5

پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

به (او)  از شاهرگ  ما  دانيم، و  را مى   او  آفريديم و وسوسه  هاى نفس  را  انسان   ما 
او نزديكتريم ! سوره ق آيه 16

حديث روز  

مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بيچارگى آخرت را دريابند.
امام رضا (ع)

دعاى روز  چهاردهم ماه رمضان

با اين 10 راهكار رابطه تان را شاد و سالم نگه داريد

سبك زندگى

جدول 3258

اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت     09155622188

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

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

تجربه كنيد.    09158668002

50 عدد فرش 12مترى 
 ماشينى كاشان (نو) 

به دليل مهاجرت با تخفيفات 
خيلى خيلى ويژه

 به فروش مى رسد.
09155632009

فروش آپارتمان 84 متر مفيد 
 2 خوابه ، همراه پكيج ، رادياتور
 2 آسانسور با ظرفيت 6 و 8 نفر

09153624674

آگهى  استخدام
 شركت عاميان راه پل 

براى تكميل كادر توليد خود 
دو نفر اپراتور سنگ شكن 

نيازمند است.
تلفن تماس در ساعات ادارى:

 09155617075 -32446710 

پخش زاگرس
  براى تكميل كادر فروش خود نياز

 به بازارياب با مدرك تحصيلى ديپلم 
به باال دارد

حقوق ثابت – پورسانت فروش – بيمه
آدرس: شهرك صنعتى

09156696898 - 32255380

ملكى در دستگرد 3 طبقه ، نيمه ساز 
با قيمت مناسب به فروش مى رسد.

09384332972

كبابى با تمام امكانات و موقعيت عالى 
به فروش مى رسد.

  09158019934 - يعقوبى

يك منشى خانم با روابط عمومى باال 
براى انجام امور دفترى نيازمنديم.
32236240 - 09015268883
يك آشپز ماهر با حقوق عالى 

نيازمنديم.
09333265876

فروش فورى زمين به همراه آب چاه كشاورزى 
در روستاى سيوجان به متراژ مورد نياز شما
09155629802 - 09159610949 

 فروش كافى شاپ با فضايى زيبا 
و تمامى امكانات همراه با آموزش كامل

09381131671

فروش كاغذ A4  و  A5 با قيمت مناسب   
خيابان امامت 45 - فرعى 3

 32324147  - 09155617423 مودى

تمامى لوازم قنادى به فروش مى رسد
شيرينى بهار – ميدان جماران

09151635616

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

شركت پخش مواد غذايى 
تعدادى بازارياب (آقا) با حقوق 
و پورسانت عالى نيازمند است.

09157564552

تعداد محدودى لباس عروس 
دوخت تهران با قيمت فوق العاده 

مناسب به فروش مى رسد.
09015268883

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

انواع نقاشى ساختمان پذيرفته مى شود
پالستيك - اكروليك - روغنى 

 مولتى كالر- كناف و غيره
09159647370 - مركى

توحيد 18 - نبش فتح 6 - پالك 24

جذب مربى ويژه اختالالت يادگيرى 
قابل توجه دانش آموختگان خانم 

رشته هاى روانشناسى و علوم تربيتى  
سراسر استان

32229234 -09156669643 
مركــز بهــار

الستيك اكبرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر، مقابل پايانه
32338348 -  32338354

  09155611355 

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

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

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

نقاشى ساختمان هزار رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

سمسارى قيمت شكن
 تمامى لوازم منزل و ادارى

 را با باالترين قيمت خريداريم.
09159621311 - 09156049468

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

شرايط مورد نياز شهر عنوان رديف  شغلى

داراى مدرك دانشگاهى مرتبط، مسلط 
به كامپيوتر، عالقه مند به فعاليت  هاى 

انسان  دوستانه

بيرجند  مددكار 1

عالقه مندان مى توانند سوابق شغلى و تحصيلى خود را به شماره  88172908-021 فكس و يا به 
آدرس ايميل job @ childf.org  ارسال فرمايند.

موسسه خيريه رفاه كودك، با بيست سال سابقه فعاليت 
نيازمند مستعد  آموزان  دانش  از  حمايت  زمينه   در 
 به منظور توانمندتر شدن سازمان و تكميل كادر پرسنلى 
خود در شهرستان بيرجند از ميان افراد واجد شرايط به صورت تمام وقت استخدام مى نمايد. 

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويالى دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

نصب و تعمير كولر آبى
  و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى
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اخبار ورزشى

تابناك: بروز عفونت هاى قارچى اولين عارضه خطرناك كاشت ناخن است چراكه بافت اصلى ناخن نازك شده و صدمه مى بيند. تغيير شكل ظاهرى ناخن و شكننده 
شدن صفحه ناخن از ديگر عوارض كاشت ناخن است و اگر به مدت طوالنى استفاده شود ممكن است صفحه اصلى ناخن به طور كلى از بين برود.ممكن است
 افراد در مراحل اوليه دچار عوارض كاشت ناخن نشوند اما مراجعه بيماران نشان داده كه با كاشت ناخن، بافت و چين هاى اطراف ناخن نازك شده و از بين مى رود.

عفونت ناخن و شكننده شدن؛ ارمغان كاشت ناخن 

اگر خستگى و كسالت 
رهايتان نمى كند! 

 
بودن  دارا  دليل  به  «رزمارى»  نيوز:  سالمت 
تركيبات فوق العاده اى مانند فالوونوئيدها و غيره 

باعث تحريك بدن و افزايش انرژى آن مى شود. 
براى همين هم اگر احساس خستگى و كسالت 
رهايتان نمى كند مى توانيد به اين گياه پرخاصيت 
اعتماد كنيد. يك قاشق چاى خورى معادل 20 

با 150 ميلى ليتر آب  را  گرم برگ هاى رزمارى 
جوش دم كنيد. در ظرف را بگذاريد و اجازه دهيد 
تا 15 دقيقه بماند و سپس صاف  به مدت 10 
كرده و ميل كنيد. مى توانيد روزانه بين غذا از اين 
دم كرده ميل كنيد. حواستان باشد مصرف روزانه  

آن نبايد بيش از دو تا سه فنجان باشد.

گرمازدگى را جدى بگيريد 

شهرخبر: متخصصان با بيان اينكه عاليم ابتال 
به گرمازدگى شامل گرفتگى عضالنى، ضعف، 

بى حالى ، بيهوشى و در موارد شديد تشنج و ايست 
قلبى است، عنوان مى كنند: زنان باردار، كودكان 
آسيب پذيرتر  افراد  ساير  به  نسبت  سالمندان  و 
هستند. پوشيدن لباس هاى رنگ روشن، پرهيز 
از قرار گرفتن در معرض آفتاب در ساعات گرم 
و قدم زدن در سايه و استفاده از كاله و نوشيدن 
كه  است  راهكارهايى  جمله  از  مايعات  و  آب 

مى تواند از گرمازدگى جلوگيرى كند. 

آشنايى با 10 نشانه
 هشدار دهنده آلزايمر 

 
از  كه  مهم  نشانه   10 مطلب  اين  در  سالمانه: 
 ابتال به آلزايمر خبر مي دهند را معرفي مى كنيم. 
مختل  به  منجر  كه  حافظه  در  شديد  تغييرات 
در  دشواري  شود.  روزمره  زندگي  شدن 
يا حل كردن مشكالت.  دشواري  برنامه ريزي 
در انجام وظايف روزمره در خانه، محل كار و يا 
زمان  درباره  و گيجي  فراغت. گنگي  اوقات  در 
ارتباطات  و مكان. دشواري در درك تصاوير و 
فضايي اجسام با يكديگر.  بروز مشكلي جديد در 
بيان و يا نوشتن واژه ها.  جا به جا كردن اجسام و 
ناتواني در به ياد آوردن مكان جديد آنها.  كاهش 
توانايي يا ناتواني در قضاوت كردن.  دوري كردن 

از كار يا فعاليت هاي اجتماعي.  تغيير در حاالت 
روحي و يا شخصيت.

خوراكى هاى آرام كننده را بشناسيد 

شهرخبر: با اين خوراكى ها به آرامش مى رسيد 

اضطرابتان  و  استرس  از  آنان  كردن  ميل  با  و 
غذايى  ماده  اولين  شير:  كنيد.  مى  پيدا  رهايى 
كه به اعصاب شما آرامش مى بخشد شير است. 
شير داراى «تريپتوفان» است كه «سروتونين» 

توليد مى كند و باعث خواب آلودگى مى شود. به 
همين علت هم متخصصان نوشيدن يك ليوان 
شير را قبل از خواب توصيه مى كنند. بنابراين اگر 
و  بنوشيد  شير خنك  ليوان  يك  داريد  استرس 
منتظر تاثيرات آن باشيد. سوپ: سوپ هم يكى 
ديگر از آن غذاهاى آرامش بخش است كه باعث 

مى شود بدن از شر عفونت ها كه موجب بر هم 
سوپ هاى  يابد.  رهايى  مى شوند،  آرامش  زدن 
حاوى سبزى هايى مانند گوجه فرنگى، فلفل سبز، 
آرامش  به  براى رسيدن  ، سير و اسفناج  هويج 

مفيد هستند. شكالت تلخ: شكالت تلخ ميزان 
حاوى  كه  چرا  مى كند  كم  را  مغز  استرس 
سروتونين، آندورفين و دوپامين است كه موادى 

براى رسيدن به آرامش هستند.

داليل رايج دل درد را مى دانيد 

سالمانه: در اين مطلب داليل رايج دل درد را بررسى 
مى كنيم. دل درد ناشى از عدم تحمل الكتوز: حدود 
65 درصد مردم جهان به مشكل عدم تحمل الكتوز 
مبتال هستند. افرادى كه اين مشكل را دارند بعد 
از مصرف شير و محصوالت لبنى دچار نفخ، گاز، 
و…  عضالنى  كرامپ هاى  يبوست،  اسهال، 
و  مشكل  اين  با  مقابله  روش  بهترين  مى شوند. 
دل درد ناشى از آن پرهيز از مصرف لبنيات مانند 
شير، پنير و كره است. دل درد ناشى از سنگ كيسه 
صفرا: سنگ هاى كيسه صفرا باعث بروز التهاب هاى 
دردناك شكمى مى شوند، چون اين سنگ ها كه 
همان سنگ هاى ريز و سفت حاصل از كلسترول 
و رنگدانه ها هستند در كيسه صفرا جمع و باعث 
انسداد مجارى صفراوى مى شوند. مواد غذايى چرب 
و چاقى از جمله عوامل اصلى بروز سنگ كيسه 
صفرا هستند. البته نبايد از عوامل ژنتيك، ديابت و 

كاهش وزن شديد و ناگهانى غافل شد.

آشنايى با 10 نشانه هشدار دهنده آلزايمر 
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«خدمتى» به مسابقات يونيورسياد 
دانشجويان جهان اعزام شد

تيراندازى خراسان جنوبى گفت:  رئيس هيئت  فارس: 
«نجمه خدمتى» در بيست و هشتمين دوره مسابقات 
يونيورسياد دانشجويان جهان به نمايندگى از كشورمان 
اين  كرد:  اظهار  ناياب  محمدرضا  مى كند.  تيراندازى 
مسابقات 12 تا 23 تيرماه جارى به ميزبانى كره جنوبى 
برگزار مى شود و از جمهورى اسالمى ايران 14 ورزشكار 
در هشت رشته ورزشى حضور دارند.وى تصريح كرد: در 
رشته تيراندازى 10 متر با تفنگ بادى نجمه خدمتى از 
خراسان جنوبى، مه لقا جام بزرگ، مائده سادات امين زاده، 
مريم طالبى به مصاف حريفان جهانى خود مى روند و 
قشونى، مهسا  ميرابى  سارا  مسابقات  تپانچه  رشته  در 
اروجى انويق و فاطمه حسينى به رقابت مى پردازند. ناياب 
يادآور شد: در رشته تفنگ بادى مهيار صداقت، محمد 
حسين كريمى و محمدرضا سامع و در تپانچه مردان 
سپهر صفارى بروجنى، مصطفى منتظر عليه و محمدرضا 
مسابقات  در  كشورمان  نمايندگان  ديگر  محمودى 
يونيورسياد دانشجويان جهان هستند. وى خاطرنشان 
كرد: نجمه خدمتى مقام پنجم مسابقات تيراندازى جام 
جهانى كره جنوبى فروردين ماه امسال، دارنده نخستين 
مدال طاليى رقابت هاى آسيايى اينچئون، رتبه چهارم 
پنجاه و يكمين دوره مسابقات تيراندازى قهرمانى جهان 
گرانادا اسپانيا، مدال نقره و قهرمانى آسيايى كويت، مقام 
چهارم مسابقات سوئيس و سهميه المپيك نوجوانان را در 

كارنامه ورزشى خود دارد.

اولين حضور مربيان پينگ پنگ 
استان در روستاى چهكند 

با حضور عليرضا حميدى، رئيس هيئت پينگ پنگ 
استان و با حمايت آقاى مهدى چهكندى نژاد مدير 
اولين  چهكند،  زاده  ترابى  صالح  شادروان  دبيرستان 
خراسان  استان  پنگ  پينگ  تاريخ  آموزشى  كالس 
آقايان عليرضا عشقى مربى و داور  با حضور  جنوبى 
درجه يك استان به عنوان مربى و مهدى عشقى نفر 
سوم مسابقات كشورى در روستاى چهكند با حضور 

20 هنرجو به صورت هفته اى دو جلسه آغاز شد.

دست رد بهداد سليمى بر سينه 
كشورهاى حوزه خليج فارس

ايرنا- قهرمان وزنه بردارى جهان و المپيك از رد پيشنهاد 
كشورهاى حوزه خليج فارس خبر داد. بهداد سليمى گفت: 
پيشنهادهاى خوب و وسوسه كننده اى از سوى كشورهاى 
حوزه خليج فارس براى پيوستن به تيم هاى اين كشورها 
مطرح شده بود كه همه آنها را رد كردم . وى مهمترين 
برنامه خود را كسب مدال طالى رقابت هاى قهرمانى 
سال 2015 در هيوستون آمريكا ( اواخر آبان ماه 94 ) 
دانست و گفت : بايد در اين مسابقات عنوان قويترين مرد 

جهان را بعد از دو سال از روسيه پس بگيريم .

6 تن تخم مرغ غيرمجاز
 در «طبس»كشف شد 

در 48 ساعت گذشته يك دستگاه خودروي كاميون با 
6 تن و 250 كيلوگرم تخم مرغ فاقد مجوز دامپزشكي 
در شهرستان طبس توقيف شد. فرمانده انتظامي طبس 
گفت : مأموران ايستگاه بازرسي ديهوك طبس هنگام 
كنترل و بازرسي خودروهاي عبوري به يك دستگاه 
 خودروى كاميون مشكوك شدند و آن را متوقف كردند .

 سرهنگ جالليان افزود: مأموران خودرو را كه حامل تخم مرغ 
بود بازرسي كردند و به پست قرنطينه دامپزشكي معرفي 
كردند.كارشناسان 6 تن و 250 كيلوگرم تخم مرغ را 

فاقد مجوز دامپزشكي اعالم كردند .

سردي دستبند بر دستان سارق 
صندوق صدقات 

فرمانده انتظامي شهرستان بيرجند گفت: مدتي پيش 
شهروندان شاهد سرقت فردي از صندوق صدقات بودند و 
بر همين اساس با مركز فوريت هاي پليس تماس گرفتند. 
سرهنگ شجاعي نسب افزود : ماموران گشت انتظامي 
كالنتري 11توحيد براي بررسي موضوع در مناطق مختلف 
 شهر را كه احتمال فعاليت و مشاهده متهم مي رفت 
تحت نظر قرار دادند و هنگام گشت زني در شهر به فردي 
مشكوك شدند كه با ديدن ماموران سعي كرد از محل 
متواري شود.ماموران موفق شدند او را دستگير كنند. متهم 

به چند فقره سرقت صندوق صدقات اعتراف كرد.

پايان مرحله نهم طرح واپايش پليس 
استان با كشف 102 كيلو ترياك

 
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبي از 
پايان مرحله نهم طرح واپايش محورهاي مواصالتي 
در خراسان جنوبي خبر داد . سرهنگ كاهني گفت : 
اين طرح كه به مدت يك روز در محورهاي خراسان 
با كشف 102  جنوبي به اجرا درآمد دو روز گذشته 
كيلوگرم ترياك پايان يافت. وي افزود: با اجراي اين 
تردد  مسيرهاي  و  آلوده  مناطق  پاكسازي  و  طرح 
اشرار ، 38 منطقه آلوده پاكسازي و دو خودرو توقيف 
شد و 22 نفر از سوادگران مرگ و مصرف كنندگان 

مواد مخدر دستگير شدند. 

كشف 70 قطعه مرغ مينا 
در «نهبندان» 

فرمانده انتظامي شهرستان نهبندان از كشف 70 قطعه 
شهرستان  اين  در  پرندگان  قاچاقچيان  از  مينا  مرغ 
ايستگاه  :مأموران  داد. سرهنگ شاهوردي گفت  خبر 
بازرسي شهيد حسيني سهل آباد نهبندان هنگام كنترل 
خودروهاي عبوري به يك دستگاه خودروي كاميونت 
كاويان كه عازم مشهد بود مشكوك شدند و خودرو را 
متوقف كردند .وي گفت : مأموران در بازرسي از خودرو 
70 قطعه مرغ مينا كشف كردند كه راننده خودرو در 
اين رابطه دستگير شد.كارشناسان ارزش پرندگان كشف 

شده را 10ميليون و 500 هزار ريال برآورد كرده اند .

كشف36 نفر شتر قاچاق 

در  قاچاق  شتر  نفر   36 گذشته  ساعت   48 در   
انتظامي  فرمانده  است.  شده  كشف  جنوبي  خراسان 
آمده  دست  به  اطالعات  و  اخبار  :با  گفت  نهبندان 
، نهبندان  فرعي  هاي  جاده  از  شتر  قاچاق  بر   مبني 

مأموران براى دستگيري قاچاقچيان به جاده هاي فرعي 
شهرستان اعزام شدند. سرهنگ شاهوردي افزود: با انجام 
كارهاي اطالعاتي مأموران يك دستگاه پرايد را شناسايي 
و كنترل كردند كه درتعاقب آن يك دستگاه كاميون را 
مشاهده و به راننده خودرو دستور ايست دادند. ماموران در 
بازرسي از خودروي كاميون متوقف شده تعداد 20 نفر شتر 

به ارزش 400 ميليون ريال كشف كردند. 

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528
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  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

 فروش مصالح گرانوليت
اجرا وكنتكس با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

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

روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى

هفته مبارزه با مواد مخدر را گرامى مى داريم
بياييد زندگى ، اجتماع و هويت مان را بدون مواد بسازيم.

معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند - واحد پيشگيرى، درمان و سوء مصرف مواد

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

LED تابلو هاى
كويـر طيف

طراح و توليد كننده انواع تابلو روان
پخش اذان خودكار ، ذكر ، دعاى روز با اتصال 

به ماهواره - اجراى فايل هاى متن
 و انيميشن  با قيمت هاى باورنكردنى 

آدرس: انتهاى مدرس - حاشيه ميدان جماران

32420740   -   درى نژاد 

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر
 09157213571

صالحى منش
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همزمان با ماه رمضان و با حضور مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى و جمعى از مسئوالن شهرستانى نمايشگاه قران كريم در نهبندان گشايش يافت. محبى، مدير 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان در حاشيه افتتاح اين نمايشگاه گفت: نمايشگاه با هدف ترويج فرهنگ قرآنى و مبانى دينى و آگاه سازى جوانان در برابر تهاجم فرهنگى گشايش 

يافت كه از تاريخ 9 تا 15 تيرماه از ساعت 16 لغايت 23 در محل كانون بعثت شهرستان، براى بازديد عالقمندان داير است.

نمايشگاه قرآن در نهبندان گشايش يافت

بازديد دكتر ياورى از مدرسه شوكتيه سربيشه

گروه خبر، ناصح- دكتر ياورى مقيم آلمان و از اولين 
رئيس  همراه  به  شوكتيه  تاريخى  مدرسه  محصلين 
شوراى اسالمى شهر و شهردار سربيشه، به مناسبت 
برگزارى گراميداشت هشتاد سالگى اش از زادگاه خود 
ديدن نمود. طى اين بازديد دكتر ياورى از تشكيل موزه 
شهرستان در مدرسه شوكتيه استقبال و همچنين قول 
همكارى و مساعدت در زمينه مرمت و بازسازى اين 

 بنا را با كمك پنجاه ميليون ريالى خود اجرايى نمود.
آغاز دوره هاى آموزشى ترم تابستانه نادكو

گروه خبر، دادرس- ثبت نام دوره هاى آموزشى ترم 
ابزار  نوآوران  شركت  سوى  از  شريف  نادكو  تابستانه 
دانش  آموز شريف وابسته به دانشگاه صنعتى شريف در 
خراسان جنوبى آغاز شد. اين دوره  هاشامل رشته  هاى 
نانو شيمى، نجوم، رباتيك و الكترونيك، برنامه نويسى 
نمايندگى  است كه  بافت شناسى  و  اندرويد، جراحى 
همكارى  با  جنوبى  خراسان  استان  در  شريف  نادكو 
دانشگاه بيرجند، دانشگاه علوم پزشكى و مؤسسه غير 
برگزارى دوره  هاى  به  اقدام  امام حسين(ع)  انتفاعى 
تا  و  آغاز  تيرماه  از 7  ها  دوره  اين  است.  فوق كرده 
توانند  مى  مندان  عالقه  و  دارد  ادامه  ماه  مرداد   20
 www.nadco-kj.ir  براى ثبتنام به سايت رسمى
مراجعه كنند. گفتنى است در پايان دوره هاى آموزشى 
مسابقاتى برگزار مى شود و نفرات برتر به مسابقات 

ملى و بين المللى معرفى مى  شوند.

ارسال 12 تن پشم گوسفندى به خراسان رضوي 

گروه خبر، حسينى- طي ماه هاى گذشته 12 تن و 500 
كيلوگرم پشم گوسفندي به خراسان رضوي ارسال شد. 
مديركل دامپزشكي استان گفت: محموله هاى فوق در 
كارگاه هاى پشم شويى عليه بيماري شاربن ضدعفوني 
و پس از طي مراحل بهداشتي قرنطينه اي با مجوزهاي 
فراورى  هاى  كارگاه  مقصد  به  دامپزشكي  بهداشتى 

خراسان رضوي حمل شده است. 

طرح «فرزندان رمضان المبارك» 
در خراسان جنوبى اجرا مى شود

اتحاديه انجمن اسالمى استان گفت:  تسنيم- مدير 
طرح فعاليت هاى رمضانى با عنوان فرزندان رمضان 
المبارك در استان در حال اجرا است. معزى فر اظهار 
كرد: مسئوليت برنامه هاى اين طرح برعهده هيئت 
تالوت  شامل  كه  است  انصارالمهدى  آموزى  دانش 
افزود:  وى  است.  افطارى  و  جماعت  نماز  قرآن، 
همچنين هر هفته در اين هيئت سخنرانى پيرامون 
قرآن و سبك زندگى اسالمى بر اساس سوره انسان 
انجام مى شود. به گفته معزى فر در ايام ميالد امام 
حسن عسكرى(ع) در بخش خواهران و برادران ويژه 
و  ساده  افطارى  مولودى،  با  همراه  و جشنى  برنامه 

قرائت زيارت آل ياسين برگزار خواهد شد.

قرارگاه فرهنگى مردمى 
حضرت وليعصر(عج) بيرجند افتتاح شد

فارس- قرارگاه فرهنگى مردمى حضرت وليعصر(عج) 
بيرجند با حضور سردار حسين يكتا فرمانده قرارگاه 
خاتم االوصياء افتتاح شد. مطهرى فر مسئول قرارگاه 
حضرت وليعصر(عج) بيرجند در اين مراسم اظهار كرد: 
 در اين قرارگاه همه زير پرچم واليت جمع شده اند

كرد:  تصريح  وى  بزنند.  ضربه  دشمن  قلب  به  تا 
اين قرارگاه با 17 كميته در حال فعاليت است تا با 
زنده شدن خاطرات ايام پيروزى انقالب، نقشه هاى 

دشمنان انقالب را خنثى كند.

ركود صنعت ساختمان در نهبندان

به  اشاره  با  نهبندان  فرماندارى  سرپرست  فارس- 
گفت:  شهرستان،  اين  در  ساختمان  پركاربرد  صنعت 
متأسفانه از دو سال گذشته با توجه به كم شدن ساخت 
و سازها، اين صنعت در نهبندان با ركود مواجه شده 
از 57  ابراهيمى اظهار كرد: در سال 91 بيش  است. 
هزار مترمربع زيربنا در نهبندان ساخته شده كه با توجه 
به كاهش شديد ساخت و ساز اين آمار در سال 93 به 
پنج هزار و 582 متر مربع رسيده است و نشان از افت 

شديد نرخ ساخت و ساز در اين شهرستان دارد.

معامله نزديك به 12 ميليون سهم 
طى خردادماه در تاالر بورس استان

گروه خبر، حسين زاده- طى خرداد ماه سال جارى 
تعداد 11 ميليون و 971 هزار و 315 سهم به ارزش 
و  داد  مورد  استان  بورس  تاالر  در  ريال  ميليارد   18
بورس  تاالر  معامالت  مجموع  و  گرفت  قرار  ستد 
به  ماه  خرداد  پايان  تا  جارى  سال  ابتداى  از  استان 
عدد 123 ميليارد ريال رسيد كه 62 درصد آن مربوط 
به خريد سهام و 38 درصد مربوط به فروش سهام 
بوده است. مدير بورس منطقه اى استان با اعالم اين 
ابتداى سال جارى تا پايان خرداد ماه  از  خبر گفت: 
104 كد معامالتى جديد افتتاح شده كه سهم خرداد 
افزود:  هريوندى  است.  بوده  معامالتى  كد   16 ماه 
همچنين طى سه ماه نخست امسال 894 نفر ساعت 
بورس  تاالر  در  رايگان  صورت  به  آموزشى  كالس 
استان برگزار شده است. به گفته وى طى خرداد ماه 

شاخص كل 107 واحد افزايش داشته است.

از مشاغل خانگى در حوزه هاى 
فرهنگى و هنرى ثبت نام مى شود   

كل  اداره  هنرى  امور  معاون  گيوكى-  خبر،  گروه 
از مشاغل  ثبت نام  ارشاد اسالمى  گفت:  و  فرهنگ 
 خانگى در حوزه هاى فرهنگى و هنرى در استان انجام 
مى شود.  زمزم اظهار كرد: متقاضيان هنرهاى تجسمى، 
مطبوعاتى  و  فرهنگى  سينمايى،  نمايشى،  موسيقى، 
خراسان جنوبى مى توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتى 
 ستاد ساماندهى و حمايت از مشاغل خانگى به آدرس
"www.mashaghelkhanegi.ir نسبت به ثبت نام
اقدام كنند. وى افزود: طرح هاى پيشنهادى متقاضيان 
در مهلت زمانى مشخص، بررسى شده و در صورت 
تأييد دستگاه اجرايى و نياز به دريافت وام طرح مورد 
براى  عالقه مندان  مى شود.  ارسال  بانك  به  نظر 
اينترنتى  پايگاه  به  مى توانند  بيشتر  اطالعات   كسب 

www.khj.farhang.gov.ir مراجعه كنند.

جامعه سازى اسالمى در كشور پياده شود

در  بايد  اينكه  به  اشاره  با  بيرجند  جمعه  امام  ايرنا- 
كشور جامعه سازى اسالمى پياده شود، گفت: دولت 
اسالمى كه از ابتداى انقالب شعار آن را مى دهيم، 
حجت  است.  نشده  محقق  و  مانده  زمين  بر  هنوز 
استان  فرهنگى  فعاالن  جمع  در  رضايى  االسالم 
مشخص  اهداف  بايد  فرهنگى  حوزه  در  شد:  يادآور 
شود و بعد همه با انسجام به سمت كار كردن در اين 
حوزه به پيش رويم. حسين يكتا، راوى دفاع مقدس 
نيز در اين مراسم با بيان اينكه هر آرايشى كه جبهه 
بر عكس آن عمل مى كند،  حق مى گيرد، دشمن 
اظهار كرد: اگر دشمن در شرايط فعلى جامعه بخواهد 
فتنه جديدى راه بيندازد آن فتنه اجتماعى است. وى 
اظهار كرد: براى مقابله با اقدامات دشمن همه مردم 

بايد به ميدان بيايند و احساس تكليف كنند.

اجراى طرح ضيافت انديشه اساتيد  بيرجند
 با حضور 170 عضو هيئت علمى

بيرجند گفت: در  گروه خبر، مهربان- رئيس دانشگاه 
طرح ضيافت انديشه ويژه استادان دانشگاه هاى بيرجند 
و صنعتى بيرجند 170 نفر از اعضاى هيئت علمى شركت 
دارند. خليلى هدف از برگزارى اين طرح را فرصتى براى 
تعامل دو سويه بين استادان مدعو و شركت كنندگان 
در ضيافت براى تعميق درك و دانش افزايى دانست. 
وى به روز كردن دانش اساتيد دانشگاه ها، برگزارى 
جلسات گفتگوى علمى و پاسخگويى به شبهات را از 
ديگر اهداف برگزارى طرح ضيافت انديشه برشمرد. اين 
طرح با عنوان دوره هاى دانش افزايى از سوم تا سيزدهم 

تيرماه در دانشگاه بيرجند برگزار مى شود.

كمك 379 ميليون تومانى مردم
 نيكوكار خراسان جنوبى به محرومان

مشاركت هاى  توسعه  معاون  پور-  خبر، حاجى  گروه 
مردمى كميته امداد اعالم كرد: مردم متدين و نيكوكار 
استان در دهه نخست ماه پرخير و بركت رمضان بالغ 
به  وغيرنقدى  نقدى  صورت  به  تومان  بر379ميليون 
محرومان و نيازمندان كمك كردند. حسينى اظهار كرد: 
دراين مدت تعداد2 هزار و 720 نفر از نيازمندان استان 
به صورت غذاى گرم اطعام شدند و بالغ بر 219 ميليون 
تومان به صورت نقدى و غيرنقدى نيز بابت اطعام و 
در دهه  به گفته وى  است.  آورى شده  افطارى جمع 
نخست ماه رمضان مردم استان، تعداد 2 هزار و 375 
سبد غذايى به ارزش 141 ميليون تومان مساعدت كردند 
كه بين مددجويان تحت حمايت و نيازمندان توزيع شد.

توليد 20 درصد تاير كشور در كويرتاير 
 كاظمى فرد- معاون بهره بردارى و مديركارخانه كويرتاير 
گفت: حدود 20 درصد تاير توليدى كشور به لحاظ تعدادى 
و 13 درصد به لحاظ وزنى در كارخانه كوير تاير توليد مى 
روز  و  ملى  توليد  دهه  مناسبت  به  كميلى  مهندس  شود. 
صنعت و معدن در بازديد تور خبرى خبرنگاران استان از 
اين كارخانه اظهار كرد: كويرتاير بزرگ ترين واحد صنعتى 
حال  در  پرسنل  نفر   1200 با  كه  است  جنوبى  خراسان 
فعاليت است. وى ظرفيت اسمى اين كارخانه را 28 هزار 
تن انواع تاير و فلپ ذكر كرد و گفت: عليرغم مشكالت 
عديده بخش توليد، اين واحد، با راندمان باالى 94 درصد 
مى  فعاليت  خود  بهره بردارى  پروانه  در  مندرج  ظرفيت 
كند. كميلى با اشاره به اينكه روزانه حدود ده هزار حلقه 
انواع تاير سوارى، وانت و بارى در اين شركت توليد مى 
شود، تصريح كرد: ارزش محصوالت توليدى روزانه اين 
شركت حدود يك ميليارد تومان است. وى حجم فروش 
ساليانه اين واحد صنعتى را حدود 350 ميليارد تومان است 
اعالم كرد و افزود: اين ميزان فروش تقريبًا با ارزش سه 

محصول استراتژيك استان برابرى دارد.
كميلى با بيان اينكه عمده محصوالت اين واحد صنعتى 
براى خودروسازان بزرگ كشور ارسال مى شود، بيان كرد: 
در  فروش  نمايندگى   200 از  بيش  طريق  از  نيز  مابقى 
اين  اشاره به موفقيت هاى  با  كشور توزيع مى شود. وى 
كارخانه در 15 سال بهره بردارى گفت: بيش از يكصد و 
بيست لوح تقدير و گواهينامه و تنديس ملى دريافت شده 
و حداقل چهار نوبت به عنوان واحد نمونه ملى كشورى 
معرفى و از رياست جمهورى و يا وزارت صنايع تنديس 
كرد:  اظهار  است. وى  كرده  دريافت  را  ملى  نمونه  واحد 
شركت  گذشته،  دهه  يك  در  انرژى  مديريت  بخش  در 

و  بوده  كشور  الستيكى  صنايع  بين  در  پيشتاز  كويرتاير 
بسيارى از نوآورى هاى صنعت تاير در 5 سال اخير در اين 

شركت انجام شده است. 
مقايسه  در  كويرتاير  مديركارخانه  و  بردارى  بهره  معاون 
جرأت  به  كرد:  تصريح  خارجى  و  ايرانى  تايرهاى 
توليدى  تايرهاى  به لحاظ تخصصى اعالم كرد  مى توان 
تايرهاى خارجى موجود  از 90 درصد  ايرانى  شركت هاى 

در بازار ايران بهتر است و عملكرد بهترى را در سرويس 
اين  توليدى  تايرهاى  اينكه  به  اشاره  بيان  با  وى  دارند. 
گارانتى سه  داخلى، همه  كنندگان  توليد  ديگر  و  شركت 
ناشى  عيوب  قبال  در  شركت ها  كرد:  بيان  دارند،  ساله 
خارجى  تايرهاى  كه  درحالى  هستند  پاسخگو  توليد،  از 
فاقد چنين تضمين هايى هستند. كميلى با انتقاد از حجم 
بسيار زياد واردات تاير به كشور گفت: بازنگرى و اصالح 

تعرفه ها، تدوين استانداردهاى سخت گيرانه تر در گمركات 
با  توليدكنندگان داخلى،  از  تاير و حمايت  و مبادى ورود 
تأمين بخشى از نيازهاى ارزى آنها حداقل انتظارى است 

كه بايد از طرف مقامات مسئول صورت پذيرد. 
مدير كارخانه كويرتاير به حجم باالى مطالبات اين شركت 
از خودرو سازان نيز اشاره و بيان كرد: مطالبات اين واحد 
صنعتى از دو خودروساز بزرگ كشور بيش از 85 ميليارد 

تومان است. وى با تأكيد بر اينكه عمًال بخش عمده اى 
الزم  كرد:  اظهار  است،  شده  بلوكه  شركت  نقدينگى  از 
است خودروسازان براى پرداخت سريعتر بدهى هاى خود 
به كويرتاير اقدام كنند تا امكان تداوم توليد اين شركت 

 همچون گذشته با ظرفيت باال ميسر باشد.
ارزآورى 4 ميليون دالرى شركت هبلكس

اين  در  نيز  رضوى  هبلكس  كارخانجات  مجتمع  مدير 
متر   600 توليد  كارخانه  اين  ظرفيت  كرد:  اظهار  بازديد 
طور  به  كه  است  شده  هوادهى  سبك  بلوك  مكعب 
عابدى  است.  كرده  فراهم  را  نفر   130 اشتغال  مستقيم 
افزود: در سه ماهه امسال با شكل گيرى روند صادرات به 
كشور عراق نيز 4 ميليون دالر صادرات داشته ايم و يكى از 
فوايد اين ديوارها روند سريع كار بوده و همچنين به جاى 

استفاده از مالت ماسه سيمان چسب كاربرد دارد.

بهره بردارى از كارخانه چدن خوسف تا آبان ماه 

نيز  كارخانه چدن خوسف  مديرعامل  بازديد  اين  ادامه  در 
گفت: با توجه به واردات دستگاه هاى چدن، مونتاژ آن در 
آينده  تا 3 ماهه  بينى مى شود  انجام است كه پيش  حال 
تست اين مجموعه شروع و يك ماه پس از آن آغاز به كار 
كند. پينگ هاى شان، با بيان اينكه اكنون در اين پروژه 40 
نفر چينى و 25 نفر ايرانى در حال فعاليت هستند، افزود: 
با توجه به رسيدن دستگاه هاى چدن و نيز بزرگى آن امر 
انجام بوده كه پيش بينى مى شود تا 3  مونتاژ آن در حال 
از  ماه پس  اين مجموعه شروع و يك  آينده تست  ماهه 
تست آغاز به كار كند. به گفته وى با راه اندازى اين كارخانه 
براى 250 نفر اشتغال مستقيم ايجاد مى شود كه از اين تعداد 
225 ايرانى و 25 نفر چينى تا راه اندازى كامل و يادگيرى در 
3 شيفت فعاليت مى كنند. وى با اشاره به اينكه بازار فروش 
تصريح  است،  شده  ديده  ايران  داخل  در  اين محصوالت 
كرد: بيش از 27 ميليون دالر براى اين پروژه ديده شده كه 
تاكنون 6 ميليارد و 700 ميليون آن جذب شده است. وى در 
ادامه افزود: مشكل آب كارخانه نيز در حال پيگيرى است و 

براى تست افتتاح آن نيز به 6 ليتر آب در ثانيه نيازمنديم.

شتاب فعاليت هاى شركت گاز براى پوشش شهرستان ها
گروه خبر- مديرعامل شركت گاز استان از گسترش دامنه فعاليت 
از  اكنون  افزود:  و  داد  خبر  ها  شهرستان  در  گاز  شركت  هاى 
مجموع 11 شهرستان استان، گازرسانى به 8 شهرستان صورت 
پذيرفته است. دشتى همچنين از پيشرفت مناسب عمليات اجرايى 
آغاز عمليات  ريزى  برنامه  نيز  و  به شهرستان درميان  گازرسانى 
نهبندان در سال  و  زيركوه  به شهرستان هاى  گازرسانى  اجرايى 

جارى خبر داد و افزود: با تحقق اين امر، سه شهرستان باقيمانده 
قرار  گاز  هاى شركت  پروژه  اجرايى  فعاليت  دامنه  در  نيز  استان 
گرفته و با تعامل و همكارى مسئولين محلى و شهروندان بزودى 
خدمات رسانى اين شركت در تمام شهرستان هاى استان گسترده 
خواهد شد. وى با اشاره به اينكه معادل 87 درصد جمعيت شهرى 
و 23 درصد جمعيت روستايى استان و با اعتبارى بالغ بر 6250 

ميليارد ريال عمليات گازرسانى انجام پذيرفته است، گفت: عمليات 
اجرايى بالغ بر 230 كيلومتر خط انتقال گاز، گازرسانى به 3 شهر 
اسديه، قهستان و عشق آباد و 28 روستا در دست اجرا مى باشد 
و  آباد  نهبندان، حاجى  به شهرهاى  گازرسانى  اجرايى  و عمليات 
اسفدن در سالجارى آغاز خواهد شد كه اعتبار مورد نياز جهت اين 

پروژه ها مبلغ  770 ميليارد ريال مى باشد. 

عبادى: سپرده گذاران نگران نباشند

دارايى هاى ميزان روى ميز تسويه حساب
گريبانگير  بيشتر  ميزان  مؤسسه  مشكل  زاده-  حسين 
و شمالى شده  جنوبى  استان خراسان رضوى،  مردم سه 
هاى  سپرده  توانند  نمى  مؤسسه  اين  گذاران  سپرده  و 
دليل  مركزى  بانك  نظارت  عدم  و  بگيرند  پس  را  خود 
اصلى اين مشكل است و من به عنوان نماينده مردم در 
مجلس شوراى اسالمى انگشت اتهام را در اين باره متوجه 
بانك مركزى مى دانم و هيچ توجيهى در اين زمينه قابل 
شوراى  جلسه  در  عبادى  االسالم  حجت  نيست.  قبول 
گفت:  مطلب  اين  بيان  ضمن  بيرجند  شهرستان   ادارى 
پيگيرى هاى زيادى در اين باره از سوى نمايندگان استان 
امالك  و  ها  دارايى  به  باتوجه  اگرچه  و  گرفته  صورت 
ندارد  مؤسسه ميزان، نگرانى درباره تسويه حساب وجود 
اما خوستار تسريع در روند رسيدگى و پرداخت سپرده هاى 
اينكه در موضوع مؤسسه  به  اشاره  با  مردم هستيم. وى 
هاى  خانواده  كار  و  اقتصاد  شدن  متالشى  شاهد  ميزان 
زيادى هستيم اظهار كرد: در حال حاضر هيئت تصفيه در 
مشهد تشكيل شده، وزير اقتصاد و مسئولين قوه قضائيه 
و دادستان كل كشو نيز پيگير موضوع هستند و مسئولين 
استانى و شهرستانى هم بايد صداى مردم را در اين باره 

به مركز و هيئت تصفيه برسانند.

 تأمين نقدينگى مهمترين نياز سرمايه گذاران

اين نماينده مجلس در بخش ديگرى از سخنانش مشكل 
اصلى سرمايه گذاران بخش توليد را كمبود نقدينگى ذكر 
كرد و با اشاره به قرار گرفتن استان در رديف استان هاى 
محروم و غير برخوردار براى استفاده از تسهيالت صندوق 
توليد  و  گذاران  سرمايه  براى  خوبى  امتياز  كه  توسعه 

كنندگان مى باشد، از دستگاه هاى اجرايى استان خواست 
خريد كاالهاى توليد داخل را در راستاى توصيه هاى مقام 

معظم رهبرى در دستور كار قرار دهند.

هدررفت 36 درصدى آب در شبكه هاى فرسوده

فرماندار شهرستان بيرجند نيز با اشاره به انحالل مؤسسه 
با حضور استانداران  ميزان اظهار كرد: بزودى جلسه اى 
خراسان هاى رضوى، جنوبى و شمالى در مشهد برگزار 

كشور  وزارت  به  را  مردم  مشكالت  نيز  ما  و  شد  خواهد 
منصورى  ايم.  كرده  منعكس  مشهد  در  تصفيه  هيئت  و 
توليد  و  گذارى  سرمايه  موانع  رفع  ضرورت  بر  همچنين 

جدى  مردمى،  هاى  سرمايه  جذب  و  توليد  از  حمايت  و 
گرفتن مباحث فرهنگى به ويژه مشكل طالق، توجه به 
بحث اقتصادى مقاومتى و صرفه جويى در مصرف انرژى 
و امكانات و به ويژه صرفه جويى در مصرف آب با توجه 
آب  و هدررفت 36 درصدى  به خشكسالى هاى مستمر 
به دليل فرسودگى شبكه ها، تسريع در پرداخت مطالبات 

كشاورزان در بحث خريد گندم تأكيد كرد.

واگذارى 65 درصد فعاليت هاى بهزيستى
به بخش خصوصى

بيان  با  جلسه  اين  در  نيز  بيرجند  بهزيستى  اداره  رئيس 
بخش  به  را  بهزيستى  هاى  فعاليت  درصد   65 اينكه 
پروژه  و  تكميل  امسال  ايم گفت  واگذار كرده  خصوصى 
مسكن 254 واحدى و 248 واحدى را در دستور كار داريم 
و عالوه بر آن طرح مسكن اجتماعى را نيز با همكارى 
بنياد مسكن و خيرين اجرايى كرده ايم كه اميدواريم به 

نتايج مطلوبى برسد.
سرهنگ كاهنى رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان 
نيز با تأكيد بر ضرورت اطالع رسانى و آگاهى بخشى در 
مورد عواقب مصرف مواد مخدر به ويژه از نوع صنعتى آن 
گفت: در سال 93 تعداد 1313 نفر در زمينه مواد مخدر در 

بيرجند دستگير شده اند. 
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فروش ويژه ماه مبارك رمضان 
تا 10 ماه بدون افزايش قيمت
تعميرات تخصصى دستگاه آب شيرين كن 
3 فيلتر بخر 4 عدد ببر
 يك سال گارانتى قطعه تعويض شده

آب شيرين كن مروج
بين معلم 44 و چهارراه قنادى طوس

32442272 - 09151615329

فروش فورى  2200 متر زمين تقاب - چاه دوستى - همراه با يك ساعت آب و 
انواع درختان ميوه به ثمر رسيده    فى: 90 ميليون      همراه : 09151603194

        به اطالع هم استانى هاى گرامى مى رساند:
 به دليل عمليات برگردان ، ارتباط تلفن هاى محدوده خيابان غفارى حد فاصل
 خليل طهماسبى تا نمايشگاه و خيابان ابوريحان بيرونى تا شهرك گلها در شهر

بيرجند از تاريخ 94/4/11 لغايت 94/4/13 به مدت 72 ساعت دچار اختالل خواهد بود.
روابط عمومى شركت مخابرات خراسان جنوبى

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

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

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي
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سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام على (ع) : بهترين دانش آن است كه به كار هدايت و رستگارى تو آيد
 و بدترين دانش آن است كه آخرت خويش را با آن تباه گردانى.

(شرح غرر الحكم3 ⁄ 434)
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نتانياهو: توافق هسته اى از بد به سمت
 بدتر حركت مى كند 

نخست وزير اسرائيل گفت: توافقنامه هسته اى با ايران 
حركت  بدتر  توافقنامه  به سمت  بد  توافقنامه  يك   از 
مى كند. نتانياهو افزود: متاسفم كه شاهديم مطالبات 
هاى  قدرت  امتيازات  و  است  افزايش  حال  در  ايران 

بزرگ نيز مطابق با فشار ايران در حال افزايش است.

عقب نشينى غرب از در خواست
 بازرسى غير متعارف

يك مقام ارشد آمريكايى در عقب نشينى آشكار از مواضع 
گذشته واشنگتن در قبال ايران از تهيه پيشنهاد جديدى 
خبر داد و گفت : نقطه آغاز كار ما راه يافتن به مراكز 
نظامى نيست چون آمريكا هم اجازه دسترسى به همه 
مراكز نظامى اش را نمى دهد. اين مقام آمريكايى افزود: 
 روندى را طراحى كرده ايم كه به عقيده ما دسترسى هاى 
 الزم را براى آژانس بين المللى انرژى اتمى فراهم مى كند.

 
اعتراف جالب بى بى سى به قدرت انصارا... 

شبكه «بى بى سى» با اشاره به انفجار تروريستى در 
صنعا نزديك يك بيمارستان، از شليك يك موشك 
در  عربستان  موشكى  پايگاه  به  يمن  ارتش  توسط 
رياض خبر داد. اين شبكه انگليسى خاطرنشان كرد 
نيروهاى  به  متمايل  كه  يمن  ارتش  نيروهاى  كه 
انصارا... هستند، پايگاهى نظامى را در رياض پايتخت 

عربستان هدف قرار دادند.

بازديد اصحاب رسانه از واحدهاى صنعتى و صنايع معدنى _ بيرجند   عكس: عبدىعكس روز 

اوباما هيچ نامه اى به مقامات ايران نداده 

سخنگوى دولت با بيان اينكه به دنبال توافق خوب 
در  بلندمدت  دوره  يك  براى  توافق  گفت:  هستيم، 
مذاكرات  در  ما  مواضع  و  نيست  ايران  سياست هاى 
اخير  نامه  ادعاى  خصوص  در  نوبخت  است.  روشن 
اوباما به مسئوالن كشورمان نيز گفت: ارسال نامه از 
سوى اوباما در رابطه با مذاكرات به مقامات ايران را 

تاييد نمى كنم.

گم شدن دكل نفتى صحت دارد 

رئيس سازمان بازرسى كل كشور با بيان اينكه اصل 
يك  خريد  در  دالر  ميليون   87 شدن  گم  موضوع 
دكل نفتى صحت دارد، گفت: ديروز آخرين گزارش 
مراجع  به  اين موضوع  در خصوص  بازرسى  سازمان 
قضايى ارسال شد. قاضى سراج درباره سرنوشت دكل 
را  پول  اين  كه  افرادى  افزود:   ايرانى  گمشده  نفتى 
هزينه كرده اند تاكنون نتوانسته اند هيچ دليلى ارائه 
فروشنده تحويل  به شركت  پول حتما  اين  كنند كه 

شده است. 

دليل حضور صالحى در وين از زبان ظريف 

وزير خارجه كشورمان گفت: طرف مقابل مى داند كه 
بدون پذيرش حقوق ايران، توافق خوب حاصل نمى شود. 
ظريف با اشاره به همراهى رئيس سازمان انرژى اتمى 
با هيئت مذاكره كننده ايرانى افزود: مذاكرات در مرحله 
بسيار حساسى است و حضور صالحى بسيار كمك كننده 
خواهد بود. اين حضور با وجود مشكالت سالمتي ايشان، 
نشاندهنده جديت ايران در مذاكرات است. ظريف تاكيد 

كرد: قطعا در حال پيشرفت هستيم.

تسليم زياده خواهى هاى آمريكا نخواهيم شد

با  رهبرى،  و  امام  خط  پيروان  جبهه  رئيس  نايب 
تاكيد بر اينكه ايران تسليم زياده خواهى هاى آمريكا 
توافقى  نخواهد شد، گفت: چه  مذاكرات  در  و غرب 
صورت بگيرد و چه نگيرد ايران برنده مذاكرات است. 
انقالب خطوط اصلى مذاكره  افزود: رهبر  بادامچيان 
نوع  هر  مذاكرات  اين  در  ما  و  كردند  مشخص  را 
زياده طلبى، بازرسى هاى بى حساب و كتاب، تحقيقات 
خارج از چارچوب و هر تعهدى كه خالف مصالح و 

منافع ملى باشد را قبول نداريم.

در مورد كانديداهايى كه از رحيمى پول 
گرفته اند، بى تفاوت نخواهيم بود 

به  پاسخ  در  نگهبان  شوراى  سخنگوى  ابراهيميان 
احراز صالحيت كسانى كه محمدرضا  درباره  سوالى 
رحيمى ادعا كرده بود به آن ها پول داده است، گفت: 
جمله  از  برسد  ها  تعيين صالحيت  موعد  كه  زمانى 
شود  مى  اعالم  كانديداها  پرونده  در  كه   اطالعاتى 

دادوستد هاى نامتعارف آن هاست.

نگوييد «دولت اسالمى» بگوييد داعش 

ديويد كامرون نخست وزير انگليس ضمن درخواست از 
شبكه «بى بى سى» براى عدم استفاده از واژه «دولت 
گفت:  داعش،  تروريستى  گروه  به  اشاره  در  اسالمى» 
اميدوارم بى بى سى از عبارت دولت اسالمى استفاده نكند، 
چون آنها حقيقتا يك دولت اسالمى نيستند. آنها گروهى 

وحشى هستند كه از دين اسالم منحرف شده اند.

 اخراج خبرنگار آمريكايى از محل مذاكرات
منتقد  رسانه هاى  تندروترين  از  واشنگتن فرى بيكن، 
دوشنبه  روز   5+1 گروه  و  ايران  هسته اى  مذاكرات 
را  رسانه   اين  گزارشگر  آمريكايى  مقامات  داد  گزارش 
از نشست خبرى مربوط به مذاكرات هسته اى اخراج و 
تهديد كرده اند كه در صورت عدم اطاعت از دستورات، 
از نيروهاى امنيتى براى بيرون راندن او كمك خواهند 
گرفت. واشنگتن فرى بيكن مدعى است مقامات آمريكايى 
در حالى اين خبرنگار را از اتاق برگزارى نشست خبرى 
اخراج  آمريكا  خارجه  وزير  معاون  شرمن»،  «وندى 
كرده اند كه دولت اتريش مدارك او را براى پوشش اخبار 

مذاكرات هسته اى مورد تأييد قرار داده بود.

ترويج وهابيت در هند با پول هاى سعودى 

در  نهادهايى  و  افراد  فاش كرد،  ليكس  ويكى  اسناد 
تزريق  هند  به  روپيه  ميليون ها  سعودى  عربستان 
دولتى  غير  سازمان هاى  و  مذهبى  مراكز  تا  كردند 

ايجاد شود و هدف از آنها ترويج وهابيت بوده است.

 5+1 و  ايران  بين  اى  هسته  مذاكرات 
كه چندى است در سطح معاونان وزراى 
روز  است،  جريان  در  وين  در  خارجه 
اتريش  به  ظريف  و  كرى  سفر  با  جمعه 

وارد فاز ديگرى شد. 
حضورى  از  پس  ظريف  جواد  محمد 
على  همراه  به  دوباره  تهران  در  كوتاه 
انرژى  سازمان  رئيس  صالحى  اكبر 
رئيس  دستيار  فريدون،  حسين  و  اتمى 
جمهور به وين، محل برگزارى مذاكرات 
نوبخت،  محمدباقر  بازگشت.  هسته اى 
كرد  اعالم  اخيرا  دولت  سخنگوى 
مذاكرات  تمديد  با  مشكلى  ايران   كه 
هسته اى ندارد. جاش ارنست سخنگوى 
كنفرانسى  طى  تازگى  به  نيز  سفيد  كاخ 
منتفى  را  مذاكرات  تمديد  مطبوعاتى 
ندانست و عنوان كرد كه توافق ژنو اجازه 

تمديد مذاكرات را تا 3 روز مى دهد.

گفتگوها تا هفتم جوالى
 ادامه پيدا مى كند

روزه  هفت  تمديد  از  آگاه  منبع  يك 
منبع  يك  داد.  خبر  اى  هسته  مذاكرات 
آگاه در گفتگو با «انتخاب» اظهار كرد: 
ژوئن  ام  سى  االجل  ضرب  از  عبور 
تمديد  مسلما  مذاكرات  و  است  قطعى 

خواهد شد. وى افزود: مذاكرات احتماال 
تا هفتم جوالى تمديد خواهد شد.

صالحي و مونيز به مذاكرات 
وزيران امور خارجه ايران

 و آمريكا پيوستند

انرژى  سازمان  رئيس  صالحى  اكبر  على 

انرژى  وزير  مونيز  ارنست  و  ايران  اتمى 
كرى  جان  و  ظريف  مذاكرات  به  آمريكا 
پيوستند. سيد عباس عراقچى ، مجيد تخت 
تيم  اعضاى  از  فريدون  روانچى و حسين 
مذاكره كننده ايرانى و ِوندى شرمن و رابرت 
مالى از اعضاى تيم مذاكره كننده آمريكايى 

و هلگا اشميد به نمايندگى از اتحاديه اروپا 
در اين مذاكرات شركت كرده اند. 

كرى: از مالقات با ظريف 
دلگرم شدم 

پس  سه شنبه  روز  آمريكا  خارجه  وزير 
گفت  ايرانى اش  همتاى  با  ديدار  از 

كرده  دلگرم  را  او  ظريف،   با  مذاكراتش 
از  پس  را  اظهارات  اين  كرى  است. 
ديدارش با وزير خارجه ايران مطرح كرده 
است. آقاى ظريف هم گفته است كه او 
به  رسيدن  براى  داشته  مأموريت  ابتدا  از 
معتقد  نيز  اكنون  و  كند  مذاكره  توافق 

پس  است.  امكان پذير  توافق  كه  است 
خصوصى  مذاكره  نيم  و  ساعت  يك  از 
ساير  كوبورگ،  هتل  در  كرى  و  ظريف 
آمريكايى  و  ايرانى  كنندگان  مذاكره 
قالب  در  گفتگو  و  پيوستند  آنها  به   هم 

هيئت هاى ايران و آمريكا ادامه يافت.

داليل نياز آمريكا به توافق 
هسته اى با ايران

در  ان  ان  آمريكايى سى  تحليلگر شبكه 
به  آمريكا  نياز  داليل  بررسى  به  تحليلى 
ايران  با  اى  هسته  توافق  به  دستيابى 
پرداخت. نويسنده به ارائه داليل خود مبنى 
ايران  با  اى  هسته  توافق  بودن  مفيد  بر 
مى پردازد و مدعى است كه دستيابى به 
خواهد  موجب  ايران  با  اى  هسته  توافق 
و  آمريكا  براى  داعش  با  جنگ  تا  شد 
پيش  بهتر  و  شود  تسهيل  متحدانش 
خصوص  در  نويسنده  دليل  برود.آخرين 
اى  هسته  توافق  به  دستيابى   اهميت 
با ايران اينگونه اعالم شده است: توافق 
آمريكا  هاى  گزينه  ايران  با  اى  هسته 
برابر  در  نرمش  كاهش  براى  منطقه  در 
وجود  با  كه  اقتدارگرا  عرب  هاى  دولت 
متحد آمريكا بودن موجب گسترش افراط 

گرايى شده اند را افزايش خواهد داد.

ادامه گفتگوى ايران و آمريكا با تركيب كامل هيئت ها

مذاكرات هسته اى قطعا تمديد مى شود

هيچ كشورى بازرسى «هر زمان، هرمكان» را نپذيرفته است

اينكه  به  اشاره  با  كشورمان  هسته اى  پيشين  مذاكره كننده 
«مسير  آنهم  و  انتخاب  يك  فقط  واشنگتن  و  تهران  براى 
ديپلماسى» وجود دارد، تأكيد كرد كه خواسته آمريكا مبنى بر 
بازرسى «هر زمان، هرمكان»، تاكنون از سوى هيچ كشورى 
پذيرفته نشده است. سيد حسين موسويان، گفت: دو دولت 
در تهران و واشنگتن تاكنون با اراده و جديت تمام روند دستيابى به توافق نهايى را 

دنبال كرده و به پيشرفت هاى مهمى نيز دست يافته اند.

از حاشيه سازى و مخالفت علنى با تيم مذاكره كننده بپرهيزيم 
 

دبير كل مجمع نيروهاى خط امام با بيان اين كه مذاكرات 
هسته اى يك مسئله ملى براى كشور ماست، اظهار كرد: بايد 
شرايطى را فراهم كنيم كه تيم مذاكره كننده با آرامش خيال 
به وظايف خود در اين مذاكرات بپردازد. حجت االسالم سيد 
هادى خامنه اى گفت:  ما بايد اجازه دهيم تيم مذاكره كننده با 
قدرت به وظايف خود كه توسط رهبرى و دولت معين شده بپردازد و از حاشيه سازى 

و مخالفت علنى و غير مستقيم بپرهيزيم.

ويژه كاركنان دولت و فرهنگيان محترم  25 درصد نقد 
مابقى طى سه فقره چك بدون كارمزد و افزايش قيمت

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

ساخـت سوله و تيـر ورق  
در اسرع وقت با بهترين كيفيت و نازل ترين قيمت    
آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       09157234706

جناب آقاى زندى
 دبير محترم شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبى 

جناب آقاى نادى مقدم
 مسئول محترم مركز بهبودى اقامتى بهشت پنهان

از زحمات شما سروران در برگزارى همايش تجليل از بهبود يافتگان 

كمال تقدير و تشكر را داريم.

رضايى- حسنى


