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مراسم تجليل ازجانبازان و ايثارگران
 شاغل درشهردارى بيرجند برگزارشد

 آيين تجليل از جانبازان و ايثارگران شاغل شهردارى بيرجند 
همراه با ضيافت افطار با حضور استاندار خراسان جنوبى،
 شهردار بيرجند مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران...
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سردار نقدى: كينه شترى آمريكا 
با ايران اثبات شد 

سردار نقدى با اشاره به زياده خواهى آمريكا در 
جريان مذاكرات اظهار كرد: در پاسخ اين زياده خواهى ها، 
ديپلمات هاى ما گفتند «آمريكا بايد از...
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 محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت از ابالغ بخشنامه افزايش قيمت 18 قلم كاالى اساسى 
تا سقف 6 درصد از سوى معاون اجرايى رئيس جمهور خبر داد و گفت: البته اگر الزم باشد با بررسى و اعمال 

نظر هيئت تعيين و تثبيت قيمت ها، بازنگرى الزم انجام خواهد شد. (ادامه در صفحه 2)

صدور دستور گرانى 18 قلم كاالى اساسى

توزيع سهميه بيمه
 200 هزار كارگر ساختمانى 

انجمن هاى صنفى  نايب رئيس كانون  ايسنا: ساداتى 
كارگران ساختمانى كشور از توزيع سهميه بيمه 200 
اميدوارى كرد  ابراز  و  هزار كارگر ساختمانى خبر داد 
كه تا پايان سال تعداد بيشترى از كارگران ساختمانى 

تحت پوشش بيمه قرار گيرند. 

دريافت نام كاربرى و رمز عبور سامانه 
الكترونيكى مالياتى از طريق پيامك

و  اطالعات  فناورى  مركز  رئيس  آريا  نادر  ايرنا: 
دريافت  گفت:  كشور  مالياتى  امور  سازمان  ارتباطات 
نام كاربرى و رمز عبور سامانه الكترونيكى مالياتى از 

طريق پيامك و بدون انتظار پست امكان پذير شد.

يارانه نگهدارى از معلول در منزل

بهزيستى  توانبخشى سازمان  امور  معاون  نژاد  نحوى  
در گفتگو با مهر، از اختصاص 60 درصد يارانه مراكز 
گفت:  و  داد  خبر  منزل  در  معلوالن  نگهدارى  براى 
بر خانواده،  مبتنى  توانبخشى  اجراى گسترده طرح  با 

معلوالن به خانه ها باز مى گردند. 

لبنيات در صف بررسى 
قيمت سازمان حمايت   

با  گفتگو  در  لبنى  صنايع  صنفى  انجمن  دبير  باكرى 
ايسنا، به درخواست صنايع غذايى از سازمان حمايت 
كرد:  اعالم  و  اشاره  قيمت محصوالت  افزايش  براى 
 18 مشمول  پرمصرف  لبنى  محصوالت  و  خام  شير 
قلم محصوالت غذايى هستند كه مى توانند در صورت 
تاييد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 

تا سقف شش درصد افزايش قيمت داشته باشند. 

پيغام  استاندار براى مسئوالن تامين اجتماعى كشور ؛ 

استان ما در انتظار سرمايه گذارى شما
جاده طبس- بشرويه 70 درصد رشد فيزيكى دارد
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با نهايت تاسف درگذشت بزرگ خاندان

حاج محمد صادق آيتى افين
را به اطالع دوستان مى رساند:

 به همين مناسبت  جلسه  ترحيمى امروز دوشنبه 94/4/22 

از ساعت 5/30  الى 6/30  بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلى "مصلى"  برگزار مى شود 

حضور در اين مراسم باعث شادى روح آن مرحوم و امتنان و تسلى خاطر بازماندگان 
خواهد بود.

خانواده آيتى

آزاده و جانباز سرافراز جناب آقاى دكتر عليرضا حسنى

رئيس محترم دانشگاه آزاد اسالمى خراسان جنوبى

حسن انتصاب جناب عالى را كه از نيروهاى ارزشى، واليتمدار و فرهيخته مى باشيد 

تبريك عرض نموده و از خداوند منان برايتان توفيق خدمت خالصانه به جامعه وزين 

دانشگاهى را مسئلت داريم.

هيئت فرهنگى - مذهبى آزادگان بيرجند

جناب آقاى دكتر عليرضا حسنى
رئيس محترم دانشگاه آزاد اسالمى خراسان جنوبى

انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالى را كه مبين درايت و شايستگى شما مى باشد، صميمانه 

 تبريك عرض نموده ، طول عمر با عزت، سالمتى و سربلندى روزافزون شما را از درگاه 

قادر هستى بخش آرزومنديم.

حاجى اياض و حاجى رسول بى خويش

جناب آقاى مهندس سيد حجت زينلى
انتخاب جناب عالى را به عنوان 

مديرعامل شركت مس قلعه زرى 
تبريك عرض نموده 

 سالمتى و موفقيت شما را از درگاه احديت خواستارم.

دكتر شريف

يك ضامن كارمند رسمى دولت "شاغل" براى ضمانت به مدت يك ماه 
به مبلغ 1/000/000 تومان نيازمنديم.

09151611059 - 09307148557

آگهي برگزاري جلسه مجمع عمومي عادي (نوبت دوم) ساالنه

نظام مهندسي معدن استان خراسان جنوبي
در تاريخ 94/5/3

در  استان خراسان جنوبي  معدن  نظام مهندسي  (نوبت دوم) ساالنه سازمان  عادي  مجمع عمومي 

تاريخ 94/5/3 از ساعت 17 الى 19 در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع در 

خيابان شهيد مطهري برگزار مى شود. اعضايي كه داراي عضويت معتبر هستند، حق راي خواهند 

داشت. براي تسهيل، اعضايي كه بدهي حق عضويت داشته باشند، مي توانند بدهي خود را در همان 

روز نقدا پرداخت كرده و برگ ورود به جلسه دريافت كنند. 

دستور كار مجمع به شرح ذيل است:

شنيدن گزارش عملكرد ساالنه- بررسي و تصويب ترازنامه مالي سال 1393- تصويب برنامه و بودجه 

سال 1394- انتخاب بازرس- تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره براي تعيين حق عضويت ، وروديه 

اركان سازمان طبق دستورالعمل هاي مصوب -تعيين روزنامه  و ساير دريافتي ها و پرداخت هاي 

كثيراالنتشار - بررسي ضرورت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده - بررسي ساير امور - توديع هيئت 

مديره قبلي - معرفي هيئت مديره جديد و رئيس سازمان 

هيئت مديره سازمان نظام مهندسي معدن استان خراسان جنوبي مناقصه عمومي يك مرحله اي
دانشگاه صنعتى بيرجند در نظر دارد: انجام امور خدماتى ، نظافتى و پشتيبانى كليه ساختمان هاى آموزشى، دانشجويى، فرهنگى، ورزشى، انبارها، كارگاه ها، آزمايشگاه ها و فضاى سبز 

و خدمات سلف سرويس خود را با مشخصات ذيل از طريق مناقصه واگذار نمايد.
1- نگهداري فضاي سبز دانشگاه 7 هكتار 2- نظافت و تنظيف فضاي مسقف 23 هزار مترمربع 3- نظافت و تنظيف فضاي روباز 15 هكتار 4- سپرده شركت در مناقصه 128/000/000ريال 
كه بايد به حساب شماره 472339443 به نام حساب سپرده حسن انجام كار هزينه اي به نام دانشگاه صنعتي بيرجند نزد بانك تجارت شعبه مركزي بيرجند واريز و يا به صورت چك 
تضمين شده بانكي و يا ضمانت نامه بانكي طبق نمونه عمل بانك ها تهيه و تسليم شود. 5- مهلت دريافت اسناد از تاريخ 94/4/23 تا پايان وقت اداري 94/4/30  6- محل دريافت اسناد 

مناقصه: بيرجند- ميدان ابن حسام- بلوار صنعت و معدن- دانشگاه صنعتي بيرجند- دبيرخانه مركزي دانشگاه
قيمت اسناد مناقصه 200 هزار ريال است كه بايد به شماره حساب 2177582189009 (رابط تمركز وجوه درآمد اختصاص) نزد بانك ملي واريز و فيش آن به دبيرخانه (آقاي موسوي) 
 http:iets.mporg.irو همچنين در سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس www.birjandut.ac.ir آگهي و اسناد مناقصه در سايت دانشگاه به آدرس تحويل شود. ضمناً 

 

موجود مي باشد. 
7- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: پايان وقت اداري مورخ 94/05/10 مي باشد.

8- تاريخ برگزاري مناقصه: 94/05/11 ساعت 11 صبح در محل دفتر معاونت اداري و مالي دانشگاه 
ضمنًا دانشگاه صنعتي بيرجند در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

دانشگاه صنعتى بيرجند همچنين هزينه درج آگهي روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

آگهى استخــدام
شركت معدنى براى كارگاه خود به راننده بيل ، لودر و كمپرسى

با گواهينامه نيازمند است.    09125221491 - 09126719793

جناب آقاي دكتر عليرضا حسني
رئيس محترم دانشگاه آزاد اسالمي خراسان جنوبي

 انتصاب شايسته جناب عالي را به عنوان رئيس دانشگاه آزاد اسالمي 

خراسان جنوبي كه نشان از توانمندي، شايستگي، تجربه و تعهد شما مي باشد 

صميمانه تبريك عرض نموده ، توفيقات روزافزون شما را در اين مسئوليت 

خطير از خداوند متعال مسئلت مي نمايم.

دكتر كاظم قائمي - قائم مقام وزير در استان و

رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند

جناب سرهنگ يونس على خزاعى مقدم
با نهايت تالم و تاثر مصيبت وارده 

را خدمت جناب عالى و خانواده محترم 
تسليت عرض مى نماييم.

سرپرست موسسه اعتبارى نور

تأمين متخصص و زمين براى بيمارستان تأمين اجتماعى  روى ميز استاندار
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روند كاهشى مصرف بنزين در كشور كه از ابتداى ماه مبارك رمضان آغاز شده در هفته منتهى به 19 تيرماه نيز تداوم يافت و ميزان مصرف را 
به حدود 65 ميليون ليتر در روز رساند. به گزارش ايرنا، ميانگين مصرف روزانه بنزين كشور در بازه زمانى 13 تا 19 تيرماه امسال، 
با يك ميليون و 500 هزار ليتر كاهش نسبت به هفته پيش، به 65 ميليون و 14 هزار ليتر رسيد.

تداوم روند كاهش مصرف بنزين در ماه رمضان

امروز 22 تير 1394 مصادف با
 26 رمضان 1436 و 13 جوالى 2015

فرماندهي  به  شاه»  «محمدعلي  سپاه  شكست 
«كلنل لياخوف» از مشروطه طلبان (1288 ش)

عمليات  به  موسوم  عراق  عليه  ايران  حمله  ضد 
رمضان - كربالي 4 در بغداد (1361 ش).

ا...  آيت  بزرگوار،  عالم  و  جليل  فقيه  رحلت 
«سيدمحمد وحيدي شبستري» (1379 ش).

و  منتقد  طباطبايى  علوى  ابوالحسن  درگذشت 
مترجم و از فعاالن مطبوعاتى (1390ش).

استاد  و  كارگردان   ، سمندريان  حميد  درگذشت 
پيشكسوت تئا تر ايران (1391ش).

عده زيادي از روحانيون و وعاظ و مدّرسين حوزه 
مشاركت  گوهرشاد  قيام  در  كه  مشهد  علميه 

داشتند بازداشت شدند. (1314 ش).
بزرگ  علماى  از  خوانسارى؛  جمال الدين  وفات 

شيعى (1125ق).
اشغال بوشهر توسط انگليسى  ها و آغاز قيام مردم 

تنگستان (1333ش).
امپراتوري  پايتخت  ُرم  شهر  بزرگ  آتش سوزي 

روم (64م).
تشكيل قديمي  ترين ارتش جهان در سوئيس در 

دوره جديد (1400م).
عثماني  امپراتوري  از  «روماني»  استقالل  روز 

(1878م).
 امضاي قرارداد اتحاد بين شوروي و انگلستان در 

جريان جنگ جهاني دوم (1941م).

برگزارى فينال جام جهانى 2014 
در برزيل (2014 م)

ژوئن   12 از  فوتبال  جهانى  جام  دوره  بيستمين 
2014 تا 13 ژوئيه 2014 در كشور برزيل برگزار 
شد و در نهايت با قهرمانى تيم ملى فوتبال آلمان 
پايان گرفت. در ديدار پايانى ژرمن ها موفق شدند 
دهند. شكست  را  آرژانتين  ملى  تيم  گل  يك  با 

برزيل پس از ميزبانى در سال 1950 ميالدى براى 
دومين بار موفق به كسب ميزبانى جام جهانى شد. 
در جام جهانى 2014 برزيل، طبق ادوار گذشته (از 
1998 به بعد) 32 تيم حضور داشتند. در اين دوره 
از بازى ها ، هلند در ديدار رده بندى با نتيجه 3 بر 
صفر بر برزيل پيروز شد و به رتبه سوم رسيد. تيم 
ملى ايران نيز در مرحله گروهى به ديدار آرژانتين، 

نيجريه و بوسنى و هرزگوين رفت.

تقويم مناسبت هاى  روز

 عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از پيشنهاد پرداخت 
يارانه نقدى در سال آينده براى 6 گروه درآمدى خبر داد 
بودجه  اعتبارات  از  درصد   17 امسال  ماه  سه  در  گفت:   و 
پرداخت شده و هيچ منابعى به طرح هاى عمرانى پرداخت 

نشده است.
 سيدسعيد زمانيان در گفتگو با فارس، با اشاره به موضوع 
اجراى هدفمندى يارانه ها و اينكه امسال سال پايانى اجراى 
اين قانون است، اظهار كرد: اين موضوع در سياست هاى 
كلى برنامه ششم توسعه ذكر شده و دولت بايد بر اساس 
اين سياست ها تصميم گيرى كند. عضو كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس پيشنهاد داد، افراد تحت پوشش كميته امداد، 
نقدى  يارانه  مشمول  زندانيان  و  بى سرپرستان  بهزيستى، 

اطالعات  اساس  بر  يادآور شد: همچنين مى توان  و   شوند 
كارمندان  و  درآمد  كم  افراد  اطالعاتى  بانك هاى  موجود 
زير خط فقر مشمول دريافت يارانه شوند و مابقى خانوارها 
پرداخت  اثرات سوء  به  يارانه حذف شوند. وى  دريافت  از 
يارانه نقدى به همه خانوارها اشاره كرد و گفت: چه كسى 
مشمول  بايد  خانوارها  همه  كه  است  گفته  قانون  كدام  و 
بخش هاى  شده  باعث  موضوع  اين  شوند،  نقدى  يارانه 
ديگر نتوانند حمايت شوند، تا كنون نيز يارانه اى به توليد 
به  اشاره  با  مجلس  نماينده  اين  است.  نيافته  اختصاص 
عملكرد سه ماهه بودجه 94، تصويب كرد: از اينكه لوايح 
بودجه طى 2 سال اخير سر موقع به مجلس ارائه شده از 
 20 تا   17 تنها  حاضر  حال  در  اما  مى كنيم،  تشكر  دولت 

درصد اعتبارات بودجه طى سه ماهه پرداخت شده اين بدان 
معناست كه به غير از پرداخت هزينه هاى جارى و حقوق 
زمانيان  است.  نداشته  وجود  ديگرى  پرداختى  كارمندان 
خوابيده  و سازها  و ساخت  فعاليت هاى عمرانى  داد:  ادامه 
و عمًال نقدينگى به فعاليت هاى خدماتى و توليدى تزريق 
نشده است. وى تاكيد كرد:  دولت براى حفظ و نجات كشور 
و ايجاد اشتغال بايد مردانه وارد ميدان شود و اقشار پردرآمد 
را حذف كند. زمانيان با اشاره به اينكه فرصت هاى مناسب 
اقتصادى با مديريت كارآمد ايجاد مى شود، اظهار كرد: بايد 22 
هزار ميليارد تومان از يارانه نقدى پرداختى به خانوارها كاهش 
يابد تا تغييرات اساسى براى اجراى قانون در بخش هايى مانند 

توليد ،حمل و نقل و زيرساخت ها ايجاد شود.

پيشنهاد پرداخت يارانه فقط به 6 گروه از سال آينده

 (ادامه از صفحه1) به گزارش مهر، وزير صنعت، 
معدن و تجارت گفت: اين بخشنامه منطبق با 
تورم و هزينه هاى بخش هاى مختلف توليدى 
نام  تحت  نيز  گروهى  و  دارد  بازنگرى  امكان 
نمايندگان  كه  قيمت ها  تثبيت  و  تعيين  هيئت 
دارند،  حضور  آن  در  مختلف  وزارتخانه هاى 
ممكن است بازنگرى الزم را در برخى كاالها 
اغلب  كرد:  اظهار  زاده  نعمت  دهند.  صورت 
تقاضا قيمت گذارى  مبناى عرضه و  بر  كاالها 

هيئت  است  ممكن  حال  هر  به  اما  شوند  مى 
تعيين و تثبيت قيمت ها كه در سازمان حمايت 
انجام  اين خصوص  بازنگرى در  مستقر است، 
اين بخشنامه آمده است: «به منظور  دهد. در 
هماهنگ سازى و ايجاد وحدت رويه در نظام 
راستاى  در  و  آن  بر  نظارت  و  گذارى  قيمت 
تاريخ  در  جمهور  رئيس  اول  معاون  ابالغيه 
دولت  به صالحيت  عنايت  با  و   1394.01.22
مراجع  تصميمات  اصالح  و  هماهنگى  در 

واحده  ماده  تبصره(3)  موجب  به  قيمت گذارى 
قانون اصالح قانون تعزيرات حكومتى مصوب 
1373 ستاد هدفمندى يارانه ها تصويب كرد: 
هرگونه افزايش قيمت كاالها و خدمات اولويت 
اول شامل كاالهايى نظير گندم، آرد، نان، قند 
نباتى،  روغن  برنج،  مرغ،  تخم  مرغ،  شكر،  و 
اوره،  كودهاى  شيرخام،  و  كره  قرمز،  گوشت 
پرمصرف  لبنى  محصوالت  پتاس،  و  فسفات 
اى  يارانه  كاالهاى  انواع  ماست)،  پنير،  (شير، 

(حسب ضرورت و اعالم كارگروه تنظيم بازار) 
در سال جارى تا سقف 6 درصد (صرفا براساس 
سهم هزينه هاى سوخت و حامل هاى انرژى، 
شده  تمام  قيمت  در  و...  دستمزد  و  حقوق 
حمايت  سازمان  تصويب  با  خدمات)  و   كاالها 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان و بيش از آن 
و  تعيين  (هيئت  مذكور  سازمان  تاييد  از  پس 
تثبيت قيمت ها) مستلزم اخذ مصوبه از كارگروه 

تنظيم بازار است.» 

صدور دستور گرانى 18 قلم كاالى اساسى

يك فوريت طرحى درباره  تعيين 
 تكليف استخدام معلمين حق التدريسى 
علنى  جلسه  در  اسالمى  شوراى  مجلس  نمايندگان 
درباره  طرحى  فوريت  يك  مجلس  يكشنبه  روز 
را  حق التدريسى  معلمين  استخدامى  تكليف  تعيين 
صورت  در  ايسنا،  گزارش  به  رساندند.  تصويب  به 
پرورش  و  آموزش  وزارت  طرح  اين  نهايى  تصويب 
مكلف است مربيان پيش دبستانى و نيروهاى خريد 
خدمات آموزشى را كه در اولويت استخدام قرار دارند 
در وزارت آموزش و پرورش به صورت حق التدريسى 

به كار گيرد. 

جزئيات پيشنهاد نعمت زاده
 به شوراى پول 

شوراى  به  خود  جديد  پيشنهاد  ارايه  از  صنعت  وزير 
توليد مولد كشور خبر  از  براى حمايت  اعتبار  و  پول 
بايد  بانك ها  تسهيالت  سهم  غالب  گفت:  و  داد 
مهر،  گزارش  به  گيرد.  قرار  مولد  بخش  اختيار  در 
نيز  بانك ها  مورد  در  افزود:  زاده  نعمت  محمدرضا 
اول  معاون  به  اى  ابالغيه  تازگى  به  جمهور  رئيس 
بانكى  سيستم  بتواند  آن،  مبناى  بر  كه  است  داشته 
كشور را رقابت پذير كرده و به سمت حمايت از توليد 

و خروج از ركود متمركز كند.

اعتبارات حوزه سالمت
 50 درصد كاهش يافته است

با  پزشكى  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزير  ايرنا:   
تاكيد بر كاهش 50 درصدى اعتبارات حوزه سالمت 
وجود  با  كرد:  تصريح  قبل(1393)،  سال  به  نسبت 
بيماران  به  نسبت  را  خود  تعهدات  نداريم  حق  اين 
تاالسمى، هموفيلى و كليوى كاهش دهيم. سيدحسن 
 هاشمى افزود: اقداماتى كه وزارت بهداشت در حوزه 
بيمارى ها انجام مى دهد، دولتى است و بايد امكان 
حضور مردم و سازمان هاى مردم نهاد را براى حدود 
50 تا 60 بيمارى كه نياز به توجه دارند، فراهم كرد 
و حوزه درمان، ساماندهى بيمارى ها در سطح كشور 

را در قالب سازمان هاى مردم نهاد انجام دهد.

حذف يارانه افراد غنى 
و پرداخت آن به نيازمندان

بهزيستى  سازمان  رئيس  بندپى  محسنى  انوشيروان 
رايزنى هاى  به  اشاره  با  فارس،  با  گفتگو  در  كشور 
رفاه  و  كار  تعاون،   وزارت  با  بهزيستى  سازمان 
يارانه ها  هدفمندى  سازمان  همچنين  و  اجتماعى 
تصريح كرد: ما به وزارت رفاه پيشنهاد داده  ايم كه 
يارانه  نقدى كه هم اكنون به اكثر آحاد جامعه داده 
مستحق  و  نيازمند  افراد  به  فرآيندى  طى  مى شود 
كنند  دريافت  را  يارانه  اين  افرادى  و  شود  پرداخت 

باشند. كه مستحق آن 

جزئيات بيمه عمر بازنشستگان

تأمين  سازمان  بازنشستگان  عالى  كانون  رئيس 
 36 را  بازنشستگان  عمر  بيمه   حق  مبلغ  اجتماعى 
هزار تومان عنوان كرد و گفت: از اين مبلغ 24 هزار 
تومان را سازمان تأمين اجتماعى مى پردازد و مابقى 
از بازنشستگان  نيز در چهار قسط سه هزار تومانى 
كسر مى شود.على اصغر بيات در گفتگو با فارس، درباره جزئيات بيمه عمر 
بازنشستگان تأمين اجتماعى اظهار كرد: بازنشستگانى تحت پوشش بيمه 
تمامى  داد:  ادامه  باشند. وى  بيمه تكميلى داشته  قرار مى گيرند كه  عمر 
آبان  پايان  تا   93 سال  آذر  اول  از  اجتماعى  تامين  سازمان  بازنشستگان 
بازنشسته اى  بيمه عمر قرار دارند و در صورتى كه  امسال تحت پوشش 
در اين تاريخ فوت كرده باشد شركت بيمه گر موظف به پرداخت مبلغ 3 

ميليون تومان به خانواده متوفى است.

ثبت نام 260 هزار نفر كالس اولى در سراسر كشور

معاون وزير آموزش و پرورش از مورد ارزيابى قرار گرفتن 
35 درصد نوآموزان در بدو ورود به مدرسه در پايگاه هاى 
سنجش و سالمت سراسر كشور خبر داد و گفت: 90 
درصد مراجعان به مدارس عادى معرفى شده  و ثبت نام 
كرده اند. مجيد قدمى در گفتگو با الف، از مراجعه 836 
هزار نفر نوآموزان به مراكز سنجش سالمت خبر داد و اظهار كرد: از اين تعداد 
296 هزار و 990 نفر مورد ارزيابى قرار گرفته اند. وى با بيان اين مطلب كه درصد 
زيادى از اين افراد به مدارس عادى معرفى شده اند، تصريح كرد: تاكنون 258 
هزارو 391 نفر به مراكز آموزشى عادى معرفى و ثبت نام شده اند.قدمى با اشاره به 
ارزيابى شدن 35 درصد از نوآموزان در بدو ورود به مدرسه در پايگاه هاى سنجش 
و سالمت كشور بيان كرد: 90 درصد اين افرد به مدارس عادى معرفى شده و ثبت 

نام كرده اند و تنها 10 درصد از اين افراد بايد مورد ارزيابى تخصصى قرار گيرند.

پيشگيرى از صدور و تمديد كارت بازرگانى
 افراد فاقد صالحيت حرفه اى

به منظور انطباق شرايط متقاضيان صدور و تمديد 
كارت بازرگانى با ماده (3) قانون مقررات صادرات 
و واردات و آيين نامه اجرايى آن، بخشنامه نظارت 
و خوددارى از صدور و تمديد كارت براى افرادى 
در  فارس،  گزارش  به  شد.  صادر  تجارت  حرفه اى  صالحيت  فاقد  كه 
صنعت،  سازمانهاى  روساى  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  بخشنامه 
معدن و تجارت آمده است: با توجه به گزارش هاى واصله از دستگاه هاى 
اجرايى در مورد صدور كارت بازرگانى براى اشخاص فاقد شرايط قانونى 
و همچنين ضرورت رعايت قوانين و مقررات مربوط به صدور و تمديد 
صادر  بخشنامه  اين  دولت  حقوق  از  صيانت  جهت  در  بازرگانى  كارت 

شده است.

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 
 ا ميـــر

افتخار اين را دارد  كه طبق روال سال هاى گذشته 
به  مناسبت فرا  رسيدن  ماه  مبارك رمضان

 پوشاك خود را با تخفيف عرضه نمايد.
سجادشهر، امامت 2           32412973   نودهى فاطمى

معـامله بـا سپـرده ميـزان
1- زمين 302 متر مشاع ، موقعيت و آينده عالى ، آخر پونه 2 – 45 ميليون

2- پيش فروش آپارتمان 100 مترى ، سپيده كاشانى - 36 ميليون
3- امتياز آپارتمان معصوميه نگين ارتش - 20 ميليون

4- واحد آپارتمان سفت كارى شده 2 واحدى كوثر خوسف - 20 ميليون مى
قاس

 - 0
915

56
111

27

 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

خدمات فنى و مهندسى حسـام
مشاوره و اجراى سيستم هاى نوين برودتى (اسپيلت)
نصب و اجراى لوله كشى اسپيلت با نازل ترين قيمت

ابن حسام - پالك 33      09155615463 - 09158636100

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده " نوبت سوم "
شركت تعاونى مرزنشينان مومن آباد سربيشه   تاريخ انتشار: 94/4/22

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مرزنشينان مومن آباد سربيشه دوشنبه 94/5/5 ساعت 9:00 
در محل سربيشه - مسجد امام حسن مجتبى (ع) 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:

طرح و تصويب اصالح ماده 4 اساسنامه (حوزه فعاليت) - طرح و تصويب اصالح ماده 12 اساسنامه (شرايط 
اختصاصى) - طرح و تصويب اساسنامه جديد

هيئت مديره تعاونى 

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه " نوبت دوم"
شركت تعاونى مرزنشينان مومن آباد سربيشه

تاريخ انتشار: 94/4/22
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مرزنشينان مومن آباد سربيشه دوشنبه 94/5/5 ساعت 
10:00 در محل سربيشه - مسجد امام حسن مجتبى (ع) 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 هاى 1390-1389-1388-
1391-1392-1393  - طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94 - انتخاب بازرس اصلى و على البدل 

براى مدت يك سال مالى - طرح و تصويب تغييرات اعضا و سرمايه -  طرح و تصويب نابرابرى سهام
هيئت مديره تعاونى

تاسيس شركت مهندسى عمران و ابنيه مدرن پيشگامان بيرجند "سهامى خاص" در تاريخ 94/4/20
 به شماره ثبت 5087 و شناسه ملى 14005077125 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه

آن  به شرح ذيل براى اطالع عموم آگهى مى شود
موضوع شركت: طراحى ساخت، نظارت، محاسبات، اجرا و پيمانكارى در زمينه عمران شامل راه، ساختمان، تاسيسات ، آب و فاضالب، 
ابنيه، خاك بردارى، سازه محوطه سازى (پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح در صورت ضرورت قانونى)  نقشه بردارى، 

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: خراسان جنوبى- بيرجند – ميدان امام خمينى- جنب هتل مقدم- كدپستى 9717953151
سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به صد سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى 

شماره 2275/80 مورخ 94/3/30 نزد بانك مسكن شعبه بيرجند پرداخت گرديده است.
اولين مديران شركت: آقاى حامد لطفى به شماره ملى 0077921992 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى رضى جعفر طباطبائى به 
شماره ملى 0653203411 به سمت مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره و آقاى حميد لطفى به شماره ملى 0077921984 به سمت 

منشى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
حق امضا: كليه اسناد و اوراق بهادار از قبيل چك و سفته و اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى رضى جعفر طباطبائى (مديرعامل) و آقاى 

حامد لطفى ( رئيس هيئت مديره) معتبر است.
بازرس اصلى و على البدل: خانم سميه داوطلب به شماره ملى 0653160135 به عنوان بازرس اصلى و خانم الهام ضيائيان به شماره 

ملى 0653168357 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب شد.

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

مغـز پستــه   42/000 تومــان
پسته و خشكبار رزاقى- نبش بهشتى 21



پيام شمااقامه نماز عيد فطر در تمام شهرستان ها و مراكز بخش ها و دهستان هاى استان
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه * 22 تير 1394 * شماره 3267

حجت االسالم حسين كميلى مدير ستاد اقامه نماز خراسان جنوبى گفت: نماز عيد فطر در تمام شهرستان ها، مراكز بخش ها و مراكز دهستان ها 
 و در تمام روستاهايى كه سازمان تبليغات اسالمى، روحانى اعزام كرده است، برگزار مى شود. وى افزود: در برخى روستاها نيز، جمعيت تجميع 

مورد 3و نماز عيد فطر برگزار مى شود.  گفتنى است امسال محل برگزارى نماز عيد فطر در بيرجند، در محل مصلى المهدى خواهد بود. در  داشتى  اعتراض  كه  محترمى  آقاى  سالم 
آقا سهميه  استخدامى آموزش و پرورش منظور اون 
براى بچه هاى فرهنگى بود كه واقعاً حق فرهنگى ها

 

 است چون از جون مايه گذاشتن براى امثال 
شماى عزيز.

915...807
با سالم در پاسخ به عزيزى كه گفته بودند سرمايه 
بايد  بشه  ايجاد  شغل  جوانان  براى  تا  كنيد  گذارى 
نيستند  موافق  شهر  مسئولين  كه  كنم  عرض 
مى  گذار  سرمايه  پاى  جلوى  سنگ  آنقدر 
گذارند كه سرمايه گذاران پشيمون مىشوند 
استاندار محترم هم كه فقط حرف تحويل مردم مى 

دهند دريغ از ذره اى حمايت.
915...217
فكر  به  چهكند  شهرك  دهيار  چرا  سالم 
روشنايى بلوار االهيه نيست؟ بايد يكى در بلوار 

كشته شود كه بعد به فكر روشنايى بشوند. 
901...860
پارك خانواده (چهارشنبه بازار) محفل  باسالم 
پارك  مثل  كاش  ميشه  برگذار  قرآن  ترتيل 
بگوييد  لطفًا  داشت  مى  هم  مسجد  توحيد 

مسئولين پيگرى كنند.
915...889
سالم مسئولين تو رو خدا ى فكرى براى حال اين 
چيزى  نميشه  خدايش  بكنين  دامادا  عروس  تازه 
سر  ها  قيمت  بزنين  بازار  به  سرى  خريد. 

به فلك ميكشه.
915...685

آوا سالم. چرا پيام مرا چاپ نمى كنى؟ چرا در مزار 
رها  خود  حال  به  را  جديد  قطعه  يك  شهدا 
كرده و هيچ امكاناتى نمى گذارند؟ مثًال سايبان 

و يا آبسردكن و...
915...099
آقاى استاندار شما و همكارانتان كه پاسخگو نيستيد، 
مشكل  حل  بفرماييد  و  كنيد  راهنمايى  حداقل 
مسئولين  وظيفه  بيرجند  در  موسوى  اراضى 
كدام استان است؟يزد، سيستان و بلوچستان، 
باشيم و مزاحم  پيگير  آنجا  تا  يا اصفهان؟ بگوييد 

شما و همكارانتان نشويم.
936...256
وپرورش  آموزش  مسئولين  گوش  به  لطفاً  آوا.  سالم 
برسانيد اين چه قانونى هست كه هركس 3سال به دليل 
بيماريش نتونه در مناطق دور خدمت كنه ولى در مناطق 
نزديك با بيماريش مى تونه خدمت كنه بايد بازنشست 
يا بازخريد بشه اما از اين طرف آگهى براى استخدام 
ميدن آيا اين منطقيه؟ معلم باتجربه به دليل اينكه 
تو مسيرهاى طوالنى محل كار سالمتى شو از 

دست داده حاال بايدكنج خونه بشينه ....
915...533

خواستم درمورد كارنامه خوب اداره كل ماليات 
استان بگويم اين كارنامه را چه كسى صحيح 
كرده؟ آيا كسى بوده كه درد دل مردم را شنيده و 
ديده ... ماليات پروژه دولتى كه يكبار پرداخت شده 

دوباره مى گيرند و هيچكس جوابگو نيست.
915...646
سالم. از دستگاه هايى كه خود را الاقل ملزم به 
پاسخگويى پيامكى به مردم مى دانند تشكر 
به  حتى  پاسخ  حوصله  كه  آنهايى  از  و  شود   مى 
اين شيوه را ندارند ديگه تو خود حديث مفصل بخوان 

از اين مجمل.
915...940

منطقه  بهداشتى  وضع  مورد  در  آواجان.  سالم 
اقدامى  گفتم  هرچه  رستم  ديگ  گردشگرى 

نشد. خواهشًا شما به گوش مسئولين برسانيد.
915...856

گروه هاى جهادى عمدتًا با حضور تعدادى از دانشجويان 
در  مردم  از  دستگيرى  به  عالقمند  كه  مى شود  تشكيل 
مناطق محروم هستند و دغدغه سازندگى كشور را دارند. 
برخى از گروه هاى جهادى كشور توانسته اند براى مسأله 
كه  محروم  روستاهاى  در  مقطعى  و  ناپيوسته  حضور 
ايام تعطيالت عيد و تابستان خالصه مى شود،  صرفًا در 
راه حلى پيدا كنند. آنها افق نگاهشان را باالتر برده اند و 
حاال ذهنشان درگير اقتصاد روستا و اشتغال جوانان است. 
به گزارش خاورستان، اين گروه هاى جهادى با توجه به 
محدوديت هاى ناشى از همزمان شدن ماه مبارك رمضان 
با روزهاى داغ تابستان، فعاليت هاى فرهنگى، ترويجى و 
را در دستور كار قرار داده اند. يكى   آموزشى در روستاها 
از اين روستاها روستاى اسكى وند و گلوباغ از بخش درح 

شهرستان سربيشه است.
گروه جهادى شهيد همت كه توسط دانشجويان دانشگاه 
موفق  گروه هاى  جمله  از  شده،  تشكيل  بيرجند  صنعتى 
جهادى است كه دغدغه هايى نو دارد. اين گروه جهادى 
با حضورى 12 روزه در روستاهاى اسكى وند و گلوباغ در 

حال انجام فعاليت فرهنگى و عمرانى است.

در طرح هجرت اهداف خودسازى 
و خدمت رسانى را دنبال مى كنيم

دانشجويى  بسيج  سازندگى  مسئول  ماليى،  صادق 
توجه  با  كرد:  اظهار  هجرت  طرح  درباره  خراسان جنوبى 
به شرايط محيط دانشجويى و نحوه فعاليت در اين اردوها 
را  خدمت رسانى  و  خودسازى  جمله  از  عمده اى  اهداف 
دنبال مى كنيم. وى ادامه داد: دانشجويانى كه در مناطق 
محروم به مدت 10 يا 12 روز حضور پيدا مى كنند دور از 
محيط دانشگاه، امكانات مادى داخل شهر و خانواده، خود 
را مديريت كرده و با كمبود امكانات مادى از جمله آب و 

مشكالت ديگر به خودسازى مى پردازند و از طرفى با درد 
محرومين آشنا مى شوند.

خاطرنشان  استان  دانشجويى  بسيج  سازندگى  مسئول 
كرد: دانشجويان با استفاده از ظرفيت علمى و توانمندى 
كه دارند، در راستاى حل مشكالت مردم و خدمت رسانى 
عرصه هاى  ماليى  مى كنند.  كمك  محروم  مناطق  به 
فعاليت اين افراد را در 8 عرصه فرهنگى، علمى، آموزشى، 
عمرانى، اقتصاد مقاومتى، اشتغالزايى، كشاورزى، بهداشت 
و درمان برشمرد. وى با اشاره به اينكه يكى از موضوعاتى 
كه در اردوهاى جهادى دنبال مى شود بحث مطالبه گرى 
است؛  استانى  مسئولين  از  جهادى  گروه هاى  مسئوالن 
گفت: گروه هاى جهادى در كنار ارائه خدمات، در ارتباط 
با مردم روستا، مشكالت، آسيب ها و كمبودهاى اين مردم 
از دستگاه دولتى  را يادداشت كرده و بررسى مى كنند و 

شهرستان مطالبه مى كنند.
ادامه  دانشجويى خراسان جنوبى  بسيج  مسئول سازندگى 
نوع  به  نبوده و بستگى  ميزان رضايت مردم مطلق  داد: 
فعاليت دارد كه اهالى اين روستاها در موضوع اردوهاى 

جهادى رضايت نسبى را از گروه هاى جهادى داشته اند.

رضايت 90 درصدى اهالى روستا
از عملكرد گروه جهادى

دانشگاه  از  همت  شهيد  جهادى  گروه  مسئول  رستمى، 
صنعتى بيرجند نيز اظهار كرد: اين گروه جهادى در قالب 
15 نفر برادر در روستاى گلوباغ و 12 خواهر در روستاى 
اسكى وند بخش درح شهرستان سربيشه به مدت 9 روز 
مشغول به فعاليت هاى عمرانى، فرهنگى و آموزشى اعم از 
نقاشى و رنگ آميزى دِر و ديوار حسينيه و مدرسه هستند. 
وى با بيان اينكه بحث طرح هجرت در واقع خودسازى 
در  خوبى  بازخوردهاى  گذشته  روز  چند  در  گفت:  است؛ 

اين  مردم  درصد   90 و  كرديم  مشاهده  گروه  بچه هاى 
روستا رضايت نسبى از عملكرد بچه هاى گروه داشته اند.

مسئول گروه جهادى شهيد همت خاطرنشان كرد: سفر 
اين روستا به عنوان سومين اردوى جهادى بوده كه  به 
شركت مى كنم. در طى دو سال گذشته به منطقه زلزله زده 
سفر  فرهنگى  و  عمرانى  كارهاى  براى  شاهپو  و  زهان 
اردوهاى  در  واقع شركت  در  داد:  ادامه  رستمى  كرده ام. 
مناطق  به  با سر زدن  تا  را وظيفه خود مى دانم  جهادى 
محروم و سپرى كردن 10 روز در كنار اهالى و كمك به 
آنان حداقل فضاى معنوى و دينى هم براى خود و هم 
مردم اين روستاها فراهم كنيم كه در ذهنشان باقى بماند. 
وى با ابراز اميدوارى از ادامه اردوهاى جهادى گفت: در 
مرحله اول مهمترين هدف از اردوهاى جهادى خودسازى 
گروه  اعضاى  تا  مى شود  موجب  خودسازى  اين  و  بوده 
قدر  بيشتر  محروميت ها  از  يكسرى  ديدن  با  جهادى 

نعمت هاى خود را بدانند.
مسئول گروه جهادى شهيد همت اظهار كرد: اميدواريم 
سال ها  طى  در  كه  را  چيزى  آن  كوتاه  مدت  اين  در 

تحصيل آموخته ايم به مردم روستا بياموزيم.

خوشحالم براى كمك به مردم محروم
به اين روستا آمده ام

بهاره اسدى مقدم دانشجوى رشته صنايع يكى از اعضاى 
گروه جهادى شهيد همت نيز گفت: كالس هاى رياضى، 
عربى و زبان را براى بچه هاى روستا برگزار مى كنم و با 
توجه به اينكه اين بچه ها تا كالس ششم بيشتر تحصيل 
نمى كنند و نيازى به عربى ندارند استقبال از دروس زبان و 
رياضى بود. وى خاطرنشان كرد: قبل از آمدن به روستاى 
كه  بودم  ديده  را  اردوهاى جهادى  كليپ هاى  اسكى وند 
به  مى روند.  محروم  مناطق  به  كمك  براى  دانشجويان 

مردم  به  نوعى  به  شدم  عالقه مند  بسيار  جهت  همين 
مملكتم كمك كنم. وى افزود: روز اول با ديدن شرايط 
محروميت اهالى روستا بسيار دلسرد شدم اما زمانى كه با 
اين مردم رفت و آمد كردم به نياز ُمبرم اردوهاى جهادى 
پى بردم و در حال حاضر بسيار خوشحالم براى كمك به 

مردم محروم به اين روستا آمده ام.

براى تأمين آب شرب بايد به سر قنات برويم اين 
موجب شده تا قدر نعمت هايمان را بيشتر بدانيم

اسدى بابيان اينكه روز اول ورودمان به همه اعضاى گروه 
سخت گذشت اما در حاضر اصًال متوجه زمان نمى شويم؛ 
گفت: همين كه در جمع بچه ها قرار مى گيريم و صحبت 
مى كنيم، متوجه گذشت زمان و سختى نمى شويم. وى 
به سختى ها و كمبود امكانات در روستا اشاره كرد و افزود: 
اين روستا آب لوله كشى ندارد و بايد براى تأمين آب شرب 
به سر قنات برويم؛ اين موجب شده تا قدر نعمت هايمان 
را بيشتر بدانيم. وى هدف از طرح هجرت را خودسازى 

دانست و متذكر شد: هجرت يعنى مدتى از خانواده و از 
امروز هشتمين روزى  باشيد و خود را بسازيد.  شهر دور 
است كه اينجا هستيم و در اين چند روز گذشته فهميدم 

كه بايد قدر نعمت هايم را بيشتر بدانم.
همه  بياييم  روستا  اين  به  اينكه  از  قبل  داد:  ادامه  وى 
در نعمت زندگى كرده و نسبت به داشته هايمان ناسپاس 
مردم،  اين  محروميت  وضع  ديدن  با  اكنون  اما  بوديم 

موجب شد تا حداقل به زندگى خودم فكر كنم.

مى خواهيم كمى از علمى كه در دانشگاه
كسب كرده ايم را به اهالى روستا بياموزيم

سمانه رضايى پور، دانشجوى رشته علوم كامپيوتر دانشگاه 

دومين  گفت:  خواهران  جهادى  گروه  مسئول  و  صنعتى 
دفعه است در طرح هجرت شركت مى كنم و اين طرح 
اينجا  كه  سختى  و  رنج  با  و  است  خودسازى  نوعى  به 
مى دانيم.  بيشتر  را  داشته هايمان  قدر  مى شويم  متحمل 
كه  مى بينيم  را  روستا  اهالى  كه  زمانى  شد:  يادآور  وى 
و  هستند  خدا  شكرگذار  و سختى  گرفتارى  همه  اين  با 
هيچ وقت گاليه نمى كنند، قدر داشته هايمان را مى دانيم 
و اميدوارم خدا به ما هم توفيق دهد كه بتوانيم بخشى از 

اين فرهنگ را در زندگى خود پياده كنيم.
استفاده  و  خودسازى  از  پس  بابيان اينكه  رضايى پور 
دانشگاه  در  كه  علمى  از  كمى  مى خواهيم  فضا  اين  از 
كسب كرده ايم را به اهالى روستا كه از اين نعمت  بى بهره 
شروع،  اين  با  حدودى  تا  شايد  گفت:  بياموزيم؛  بوده اند 
اهالى ادامه دهنده فن آموزش ديده شوند و از اين طرق 

زكات علم خود را را بدهيم.

شركت در طرح هجرت طرز فكر، عقايد
و ديدمان را نسبت به مسايل عوض كرد

رضايى پور افزود: شركت در طرح هجرت طرز فكر، عقايد و 
ديدمان را نسبت به مسايل عوض كرد. وى با گاليه از اينكه 
ما 12 نفر به تنهايى نمى توانيم به اهالى اين روستا كمك 
كنيم، اظهار اميدوارى كرد: مسئوالن پيگير مشكالت مردم 
روستا شوند. وى متذكر شد: اهالى اين روستا بسيار معتقد و 

مذهبى هستند اما روحانى در ماه رمضان ندارند. 

مسئوالن به سرزدن  به روستاها اكتفا نكنند

رضايى پور ادامه داد: مسئوالن به سرزدن به روستاها اكتفا 
نكنند. پيگيرى ها تنها به معناى نشان دادن خودشان و سر 
زدن نيست بلكه بايد پيگير مشكالت مردم روستا شوند.

هجرت، جهاد براى خودسازى
شركت كنندگان در اردوهاى جهادى استان از حال و هواى خود مى گويند

اهالى اين روستا بسيار معتقد و مذهبى هستند، اما روحانى در ماه رمضان ندارند / مسئوالن به اين سرزدن ها اكتفا نكنند سرزدن تنها فايده ندارد بلكه عمل كنند

قابل  توجه  موديان  محترم  مالياتى
به اطالع كليه اشخاص حقوقى و همچنين اشخاص حقيقى بند (الف) و (ب) ماده 95 قانون ماليات هاى مستقيم مى رساند: مهلت ارسال الكترونيكى 
فهرست معامالت فصل بهار 1394 از طريق سامانه www. tax. gov. ir و يا به صورت لوح فشرده (CD) حداكثر تا پايان تيرماه سال جارى مى باشد.

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

 تاسيس موسسه غيرتجارى انجمن اقتصاد استان خراسان جنوبى در تاريخ 94/3/20 
به شماره ثبت 331 و شناسه ملى 14005001983 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده

 كه خالصه آن به شرح ذيل براى اطالع عموم آگهى مى شود

موضوع موسسه: انجام كليه امور مطالعاتى، پژوهشى و تحقيقاتى مرتبط با اقتصاد، حسابدارى و مديريت با هدف ارتقاى 
فرهنگ اقتصادى و ارائه خدمات فنى و علمى در حوزه علوم اقتصادى و انجام پژوهش و تحقيقات كاربردى از طريق استفاده 
از ظرفيت هاى علمى و اجرايى دانشمندان و نخبگان استان و شناسايى ظرفيت ها و پتانسيل هاى جديد استان خراسان 

جنوبى
مدت موسسه: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

مركز اصلى موسسه: خراسان جنوبى- بيرجند- ميدان شهدا- خيابان دانشگاه- دانشگاه يك- ساختمان شماره دو- اداره كل 
امور اقتصادى و دارايى خراسان جنوبى- كدپستى 9716653466

سرمايه موسسه: مبلغ 10 ميليون ريال مى باشد 
آقاى  مديره،  هيئت  رئيس  سمت  به   0651835909 ملى  شماره  به  رمضانى  مهدى  سيد  آقاى  موسسه:  مديران  اولين 
نايب رئيس هيئت مديره، آقاى محمد زمانى به شماره ملى  محمد على بيجارى به شماره ملى 3621001948 به سمت 
0650499832 به سمت منشى هيئت مديره، آقاى ميثم حاجى پور به شماره ملى 0919362230 به سمت مديرعامل و عضو 
اصلى هيئت مديره، آقاى محمد بهروزى به شماره ملى 5639910021 به سمت خزانه دار و آقايان بهمن امينى به شماره ملى 
0943401811 و مهدى فاطمى به شماره ملى 0889802319 و محسن مودى به شماره ملى 3620230609 و خانم مريم 
مختارى مسينائى به شماره ملى 0651827108 به سمت اعضاى على البدل هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
دارندگان حق امضا: كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاى آقاى ميثم حاجى پور (مديرعامل) و آقاى محمد بهروزى 
(خزانه دار) و در غياب خزانه دار با امضاى آقاى سيد مهدى رمضانى (رئيس هيئت مديره) همراه با مهر موسسه معتبر است و 

اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى ميثم حاجى پور (مديرعامل) همراه با مهر موسسه داراى اعتبار مى باشد.
ملى  شماره  به  خادم  امين  و  ملى 0650174542  شماره  به  هاشمى  مصطفى  سيد  آقايان  البدل:  و على  اصلى  بازرس 
0651977541 به عنوان بازرسان اصلى و آقاى حسين شرفى به شماره ملى 0839745672 به عنوان بازرس على البدل 

براى مدت يك سال انتخاب شدند.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند
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اولين هواپيماى الكتريكى جهان توسط خلبانى فرانسوى با پرواز از ساحل انگلستان و بر فراز كانال مانش با موفقيت در بندر كاله فرانسه فرود آمد. هواپيماى 
الكترونيكى با توجه به عملكرد مى تواند بسيار ارزان تر از يك هواپيماى معمولى باشد. سفر 200 مايلى با هواپيماى الكتريكى يك نفره 20 دالر انرژى مصرف 
مى كند در حالى كه همين عدد براى هواپيماى معمولى 80 دالر براى سوخت هواپيما است

اولين هواپيماى الكتريكى جهان از انگلستان به فرانسه رسيد هشدار پليس فتا

والدين در برخورد با سوءاستفاده فرزندان
 از اينترنت چگونه رفتار كنند؟

رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات خراسان 
جنوبى گفت: از اعتياد به اينترنت، گاهى با عنوان اعتياد به 
فضاى مجازى يا اعتياد آنالين ياد شده است، امرى كه 

امروزه در بسيارى از نوجوانان قابل مشاهده است.
سرهنگ سيد غالمرضا حسينى در گفت و گو با ايسنا، 
گفت: اگر فرزند شما به جاى آن كه تعطيالت آخر هفته را 
به همراه خانواده در يك پارك به گردش و تفريح بپردازد، 
تمامى زمانش را صرف صفحات شبكه هاى اجتماعى 
خود در اينترنت مى كند، اين موضوع مى تواند نشانه اى از 
 History اعتياد به اينترنت باشد. وى افزود: اگر شما
مرورگر اينترنت كامپيوتر فرزندانتان را بررسى كنيد متوجه 
خواهيد شد، او چه وب سايت هايى را مشاهده كرده است.
رئيس پليس فتاى خراسان جنوبى اظهار كرد: در بعضى 
مواقع والدين با سايت هاى غير اخالقى مواجه مى شوند 
كه تنها ديدن عناوين اين سايت ها، آن ها را به شدت 
نگران و عصبانى مى كند.حسينى ادامه داد: اگر تعداد 
تكرار مشاهدات اين سايت ها باال باشد، حاكى از نوعى 
اعتياد فرزند شما به اين نوع استفاده از اينترنت است. 
وى ادامه داد: اينترنت يك فضاى اغواكننده است، به 
مكان هاى  در  كه  جوانان  و  نوجوانان  براى  خصوص 
مختلف حضور دارند و از طريق شبكه هاى اجتماعى با 
يكديگر ارتباط برقرار كرده و تصميم مى گيرند اين ارتباط 
را در دنياى واقعى ادامه دهند. رئيس پليس فتاى خراسان 
جنوبى گفت: اين يك چالش بزرگ براى خانواده است 
كه آيا اجازه دهند، فرزندشان با كسى كه آن ها هرگز او را 
نديده اند، ارتباط رو در رو داشته باشد؟يا خير؟ حسينى ادامه 
داد: مشكل نهفته و اصلى در اين موضوع، جذابيت بسيار 
باال و امكاناتى است كه اينترنت در اختيار نوجوانان قرار 
مى دهد و اين باعث شده بخش زيادى از زمان زندگى 
روزمره خود را صرف آن كنند. وى تصريح كرد: زمانى 
كه با فرزندتان در مورد مدت زمانى كه صرف اينترنت 
نمى كنند،  زيادى  توجه  آن ها  كنيد،  مى كند، صحبت 
چراكه در همان موقع كه در حال گفت وگو با شما هستند 
صداى زنگ پيام هاى جديدى كه ازطريق شبكه هاى 
اجتماعى و مسنجرها دريافت مى كنند، به گوش مى رسد 
و نوجوان بى صبرانه منتظر است كه بعد از گفت  وگو با 
شما سراغ اينترنت برود و پيام هاى جديد خود را ببيند، اين 
مشكلى است كه براى شما، فرزندتان و كل خانواده باقى 
خواهد ماند.رئيس پليس فتاى خراسان جنوبى خاطرنشان 
كرد: والدينى كه فرزند آن ها ماجراجو و به دنبال انجام 
حركات پر خطر هستند، احساس مى كنند اگر فرزندشان 
در خانه بماند و با كامپيوتر و اينترنت كار كند بهتر است 
و در نهايت برخى والدين براى اين كه فرزندشان ناراحت 
نشود و در خانواده بحث و مجادله اى پيش نيايد، هيچ 
اينترنت از  استفاده  زمان  مديريت  مورد  در   صحبتى 

 مطرح نمى كنند. 

4
خواندنى ها

هر آنچه كه مى بايست در خصوص
 اولين هواپيماى ساخت بشر بدانيد! 

همان طور كه همه مى دانيم 2 برادر آمريكايى به نام هاى 
نخستين  كه  بودند  كسانى  اولين  رايت  ارويل  و  ويلبر 
هواپيماى موتوردار و سنگين تر از هوا را كه قابل كنترل 
نيز بود ساختند. البته قبل از اختراع تاريخى اين 2 برادر، 
تالش هاى زيادى براى پرواز صورت گرفته بود كه حتى 
منجر به ساخت گاليدرهاى سبك نيز شده بود اما موردى 
كه باعث اهميت هواپيماى ساخت برادران رايت شد بدنه 
سنگين تر و همچنين وجود موتور و قابليت هدايت آن بود 
كه اين پرنده را به ساخته اى تاريخ ساز مبدل كرد و گام 

مهمى در تحقق روياى پرواز بشر برداشت. 

ويلبر رايت در سال 1876 در ”ميل ويل“ اينديانا و ارويل 
رايت در سال 1871 در ”ديتون“ اوهايو به دنيا آمدند. با 
اينكه هر دو برادر تحصيالت دبيرستانى داشتند اما هيچ كدام 
موفق به دريافت ديپلم نشدند. اين دو برادر به واقع در زمينه 
مكانيك نابغه بودند و به موضوع پرواز انسان عالقه زيادى 
داشتند.  اين دو در سال 1892 يك مغازه  تعمير و فروش 
دوچرخه تاسيس كردند و بعد از تامين پول مورد نياز براى 
كار مورد عالقه آنان يا همان تحقيقات هوانوردى، به طور 
خستگى ناپذيرى مشغول مطالعه نوشته هاى افرادى مانند 
اوكتاو چانوت و ساموئل النگلى كه در زمينه هوانوردى 
كار كرده بودند شدند و در سال 1899 كار ساخت پرنده 
خود را آغاز كردند و بعد از چهار سال كار شبانه روزى در 
دسامبر 1903 تالش هاى آنان به موفقيت رسيد. البته اين 
دو برادر در آن مدت 4 سال تحقيق و توسعه طرحشان 
بارها با گاليدرهاى بدون موتورى كه خود ساخته بودند 
پرواز كرده و به مسائل آيروديناميك تسلط پيدا كرده بودند. 
سپس گاليدرى كه پيشرانه مورد نظر را بر روى آن سوار 
كرده بودند را به ”كيتى هاوك“ برده و پروازهايشان را 
شروع كردند. در صبح پنجشنبه 17 دسامبر كه باد مناسبى 
نيز در فضاى منطقه پيچيده بود ابتدا ارويل و سپس ويلبر 
به صورت يك در ميان مجموعاً چهار پرواز انجام دادند. 
در اولين آزمايش، ويلبر مسافتى در حدود 120 فوت را در 
زمان 12 ثانيه طى كرد. در آخرين و طوالنى ترين پرواز 
نيز كه به وسيله ويلبر انجام شد مسافت 852 فوت را در 
59 ثانيه طى شد و بنيان گذار پرواز هواپيماها و سفرهاى 

طوالنى بشر شد.

ايثارگران  و  جانبازان  از  تجليل  آيين  فرد-  كاظمى 
با  افطار  ضيافت  با  همراه  بيرجند  شهردارى  شاغل  
بيرجند،  شهردار  جنوبى،  خراسان  استاندار  حضور  
اعضاى شوراى  و  ايثارگران  امور  و  بنياد شهيد  مديركل 
اسالمى شهر، مدير كل حوزه استاندار، معاونان و مديران 
و  ايثارگران  از  جمعى  و  مناطق  شهردارى،شهرداران 

جانبازان  شهردارى برگزار شد.
جامعه  به  شهردارى  ويژه  نگاه  استاندار  مراسم  اين  در 
دانست  تشكر  و  تقدير  شايسته  را  ايثارگران  و   جانبازان 
فداكارى  و  نماد شجاعت  ايثارگران  و  جانبازان  گفت:  و 
هاى  سرمايه  چنين  وجود  و  هستند  اسالمى  جامعه  در 
ارزشمندى در بين پرسنل شهردارى و خدمات رسانى به 

اين عزيزان از افتخارات مديريت شهرى است.
ملت  فداكارى  عينى  سند  جانبازان  خدمتگزار  گفته  به 
ايران به عنوان اسوه و نمونه هاى بارز از صبر و استقامت 
در دوران دفاع مقدس هستند و اگر امروز نام جمهورى 
درخشد،  مى  عالم  تمام  در  افتخار  و  عزت  با  اسالمى 
و  جانبازان  فداكارى  و  ايثار  استقامت،  صبر،  مرهون 

ايثارگران است.
و  جانبازان  مقام  بزرگداشت  و  تكريم  بر  ادامه  در  وى 
جهاد  و  مديريت  عينى  مصداق  عنوان  به  ايثارگران 
خود  از  استقامت،  صبر،  افزود:  و  كرد  تاكيد  فداكارانه 
جانبازان  بارز  خصوصيات  از  كامل  ايمان  و  گذشتگى 
ايثار را به جامعه  آنها درس فداكارى و  است و در واقع 

اسالمى آموختند.
استاندار با بيان اينكه در دوران هشت سال دفاع مقدس 
اين جانبازان، ايثارگران و شهدا بودند كه دست از خانه و 
خانواده و زندگى خود كشيدند  تا از كشور و انقالب دفاع 
نمايند اظهار كرد: استقامت جانبازان و ايثارگران موجب 

دستاوردى بزرگ در تثبيت ارزش هاى متعالى دينى و ملى 
 بود و به عنوان نماد و الگوى معنوى بايد اشاعه و حفظ شود.
جانبازان  ايثارگرى هاى  و  رشادت ها  اينكه  بيان  با  وى 
خواهد  ضبط  و  ثبت  همه  خاطر  در  هميشه  سرافراز 

جانبازان  و  شهداء  خانواده  تكريم  كرد:  خاطرنشان  شد، 
مردم  تك  تك  وظيفه  آنها  به  صادقانه  خدمت   و 

و مسئوالن است.
ادامه  همچنان  باطل  عليه  حق  نبرد  اينكه  بيان  با  وى 
غير  در  است  مبارزه عوض شده  تنها، شكل  دارد گفت: 
عليه  استكبار  و  غرب  امروز  كه  نرمى  جنگ  اينصورت 
هوشيارى،  نيازمند  است  انداخته  راه  به  عزيزمان  ملت 
خوشبختانه  كه  دارد  جانبه  همه  آمادگى  و  بصيرت 

ما  ايثارگرى  جامعه  بين  در  بصيرت  و  آمادگى   اين 
موج مى زند.

وى در بخش ديگرى از سخنان خود با تشكر از حضور 
پشتيبانى  نشان  حضور  اين  افزود  قدس  روز  در  مردم 

مردم از نظام، انقالب و دستاوردهاى  هشت سال دفاع 
مقدس و پشتيبانى از تيم مذاكره كننده هسته اى  است 
دستاوردهاى  از  دفاع  مقدم   خط  سربازان  حق  به  كه 

هسته اى مى باشند.
با  كه  بود  اين  ما  عزيز  مردم  پيام  استاندار  گفته  به 
كه  مشكالتى  و  ها  تحريم  ها،  سختى  تمامى  وجود 
مى  ايجاد  آنها  براى  انقالب  و  نظام  دشمنان  سوى  از 
شود همچنان مقاوم و محكم در همه صحنه ها حضور 

حماسى دارند .
كاركنان شهردارى بايد جانبازان را الگو خود 
در خدمت رسانى شايسته به مردم قرار دهند

با تشكر از حضور مردم در راهپيمائى  نيز  بيرجند  شهردار 
روز قدس، شهامت و شجاعت ايثارگران را در دوران دفاع 
مقدس، ستود و افزود: جانبازان در تمام دوران زندگى و در 
گونه همچنان  روحيه جهاد  با همان  باشند  كه  هر شغلى 
با  در سنگر كار و سازندگى تالش مى كنند. دكتر مديح 
بيان اينكه بايد همگان عزت و احترام جانبازان، ايثارگران و 
خانوداهاى شهدا را حفظ كنيم افزود: آزادى و آسودگى امروزه 
كشورمان در تمامى عرصه ها محصول و مديون فداكارى ها 
و  ايثارگران  جانبازان،  شهيدان،  گذشتگى هاى  جان  از  و 
خانواده هاى صبور آن  ها در هشت سال دفاع مقدس است.
وجود  افزود:  جانبازان  واالى  جايگاه  به  اشاره  با  شهردار 
شهردارى  پرسنل  بين  در  ارزشمندى  هاى  سرمايه  چنين 
مديريت  افتخارات  از  عزيزان  اين  به  رسانى  خدمت   و 
شهرى است.وى با بيان اينكه جانبازان نماد صبر واستقامت 
هستند تاكيد كرد: كاركنان شهردارى بايد جانبازان را الگوى 

خود در خدمت رسانى شايسته به مردم قرار دهند.
وى با اشاره با اينكه ما از قافله شهدا و جانبازان عقب مانده 
ايم گفت در دوران فعلى نظام بايد رشادت هاى رزمندگان 
ذكر  به  داده شود.الزم  انتقال  نسل جوان  به  دفاع مقدس 
است در اين مراسم شهردارى با اهداى لوح سپاس به 25 
نفر از ايثارگران و جانبازان شاغل در شهردارى و دو تن از 
كاركنان استاندارى خراسان جنوبى  كه  در هشت سال دفاع 
مقدس با رشادت ها و دالور مردى هاى خود حماسه اى 
بزرگ را در تاريخ رقم زدند، از فداكارى و شجاعت جانبازان 

گرانقدر تشكر و قدردانى كرد.  

مراسم تجليل  از جانبازان و ايثارگران شاغل در شهردارى بيرجند برگزار شد

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

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

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد

تلفن: 32424488 - 09151642047 

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

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633 ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283
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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

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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بيمه ايران 
 نمايندگى نوكى

مشاوره و صدور انواع بيمه نامه اموال ، اشخاص ، 
مسئوليت و...

صدور بيمه نامه شخص ثالث 
در چندين قسط 

صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 
در 8 قسط

 با خريد بيمه نامه خودرو 
در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد

آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13
تلفن: 32440966 -09151609589

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 60 هزار تومان
با ارائه ضمانت نامه كتبى (هنگام مراجعه 

ارائه كارت خودرو الزامى است)
 خيابان غفارى 28- تقاطع سوم

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

پ رايگان
چكا

عرضه انواع چرم طبيعى و مصنوعى – ابزار و يراق چرم دوزى 
سفارش كيف هاى چرمى و دست دوز پذيرفته مى شود.
بين مدرس 25 و فلكه سوم- بازارچه كشاورز    09157286427

فروشگاه آريا چرم
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

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

آموزشگاه  خياطى ترمهبا 10 سال بيمه
آموزش دوره هاى مختلف 
خياطى از مبتدى تا 
پيشرفته با مجوز رسمى 
از سازمان آموزش فنى و 
حرفه اى كشور 

 .................................
خيابان معلم – ميدان 7 تير

 32444141 - 09153611928 بهدانى

شركت پخش سراسرى ايران (شيرين عسل)
 در راستاى سياست هاى توسعه اى و براى تكميل 

كادر مورد نياز خود در دفتر پخش بيرجند از افراد بومى ذيل دعوت به همكارى مى نمايد:

انتظاراتمدرك تحصيلىجنسيتعنوان  شغلى
 بازارياب 

  آشنا به بازار كار ديپلمآقا - خانمو فروشنده
 داراى روابط عمومى باال

سرپرست 
  آشنا به بازار كار ديپلمآقا - خانمفروش

 داراى روابط عمومى باال

مزايا: بيمه تامين اجتماعى -  بيمه تكميلى -  حقوق ثابت - پورسانت و پاداش عالى
همراه داشتن يك قطعه عكس و كپى شناسنامه الزامى مى باشد

تلفن تماس: 32255000  ساعت تماس: 8  الى 16
آدرس: شهرك صنعتى -  بلوار صنعت -  بلوار توليد -  نبش توليد 1

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

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

فروشگاه  پـرشين باطــرى
فروش انواع باطرى سبك  و سنگين

اقساط 2 الى 3 ماهه

09197491800 - 09159621900  فاروقى
بيرجند - خيابان جمهورى - روبروى پارك آزادى - جنب لوازم يدكى شيبانى

ديزل ژنراتور رادمان
اجاره و اجراى تخصصى جوش گل  ميخ براى سقف هاى عرشه فوالدى

صياد شيرازى - ميرداماد - بلوك 84            09151655100



* مــزرعـه را ملـــخ هــا جــويــدنــد
و مــا بــــراِى  كـالغهــا متـــرسك سـاختــــيم

و ايـن بــود شــروِع  جـــــهالــت …

* نيمه گمشده را بيخيال شو لطفا
اگر سهم تو بود كه گم نمى شد !

همين نيمه اى كه هستى رو پيدا كن …

دوشنبه *22 تير 1394 * شماره 3267 

اشكالى ندارد كه براى مدتى از هم بپاشيد.
 الزم نيست هميشه وانمود كنيد

 كه قوى هستيد و هيچ نيازى نيست 
كه مدام ثابت كنيد كه همه چيز خوب پيش مى رود. 

همينطور نبايد نگران باشيد 
كه بقيه چه فكرى مى كنند. اگر الزم است

 گريه كنيد، اشك ريختن عملى كامًال سالم است. 
هر چه زودتر اين كار را بكنيد، زودتر خواهيد 

توانست دوباره لبخند بزنيد. و لبخند زدن
 هميشه به معنى خوشحال بودن فرد نيست. 

گاهى اوقات به اين معنى است 
كه آنقدر قوى هستند كه در مواجهه 

با مشكالتشان لبخند بزنند.

فرار از زندگى

استاد گفت:  خويش  استاد  به  شاگردى   روزى 
مى خواهم يكى از مهمترين خصايص انسان ها را به من 
بياموزى؟ استاد گفت: واقعا مى خواهى آن را فرا گيرى؟ 

شاگرد گفت: بله با كمال ميل.
استاد گفت: پس آماده شو با هم به جايى برويم.

شاگرد قبول كرد.استاد شاگرد جوانش را به پاركى كه در 
آّن كودكان مشغول بازى بودند، برد.استاد گفت:....

خوب به مكالمات بين كودكان گوش كن.مكالمات بين 
كودكان به اين صورت بود:

-االن نوبت من است كه فرار كنم و تو بايد دنبال من 
بدوى. -نخير االن نوبت توست كه دنبالم بدوى.

-اصال چرا من هيچوقت نبايد فرار كنم؟
و حرف هايى از اين قبيل...

استاد ادامه داد: همانطور كه شنيدى تمام اين كودكان 
طالب آن بودند كه از دست ديگرى فرار كنند.ا نسان نيز 
اين گونه است. او هيچگاه حاضر نيست با شرايط موجود 
رو به رو شود و دائم در تالش است از حقايق و واقعيات 
زندگى خود فرار كند و هرگز كارى براى بهبود زندگى 
خود انجام نمى دهد.تو از من خواستى يكى از مهم ترين 
ويزگى هاى انسان را براى تو بگويم و من آن را در چند 

كالم خالصه ميكنم:تالش براى فرار از زندگى.

خدايا قرار بده 
كوشش مرا در اين ماه قدردانـى شده 

و گناه مرا در اين ماه آمرزيده 
و كردارم را در آن مورد قبول و عيب مرا 

در آن پوشيده اى شنواترين شنوايان.

 خداوند با دستان تو دست انسان گرفتارى را گرفته است ، وقتى 
دست افتاده اى را ميگيرى و لبخند را مهمان قلبش مى كنى ؛ و 

اين چه زيباست. نازنين ، دستانت نورانى و بوسيدنى شده اند ...

ما وقتي اينترنت خونه مون قطع ميشه
يهو همه يه جوري با هم از اتاقامون ميايم

 بيرون انگار زلزله اومده !

دلم از غربت ديرين بگرفت ابن حسام         
  در سر افتاد ز سر باز هواى وطنم

ابن حسام خوسفى

همه يادشون ميمونه باهاشون چيكار كردى….
ولى…

يادشون نميمونه براشون چيكار كردى….

شاد كردن قلبى با يك عمل،
 بهتر از هزاران از سر است 

كه براى تضرع به خدا خم شود.

اينكه رئيستان به شما اعتماد داشته باشد بسيار جذاب 
كه  هستند  مشغول  آنقدر  مديران  از  برخى  اما  است. 
كارى با شما ندارند و حتى نمى دانند شما چكارى انجام 
مى دهيد و هرگز فرصت ارائه بازخورد به شما را ندارند.

حتى از آن بدتر زمانى است كه بخواهيد بدون آنكه به 
با رعايت ادب و  بياوريد، مايل باشيد  رئيس خود فشار 
بيشتر در كارها مشاركت  را  او بخواهيد شما  از  نزاكت 
نيست  امور  در  مداخله  اهل  اصال  كه  رئيسى  با  دهد. 
به خواسته هاى  نسبت  او  اگر  برخورد مى كنيد؟  چگونه 
شما مقاومت كرد آيا راهى هست كه به روش هاى ديگر 
يا از طريق افراد ديگر به آنچه مى خواهيد دست يابيد؟

 افراد خبره چه مى گويند

داشتن يك رئيس خنثى مى تواند تجربه اى كسالت بار 
باشد. ژان فرانكو مانزونى به عنوان استاد مديريت اينسيد 
نيازهاى سندروم شكست:  نويسنده مجموعه «پيش  و 
بزرگ  افراد  مى شوند  باعث  خوب  مديران  چگونه 
شكست بخورند» مى گويد «اين دسته از مديران خنثى 
و  بدانند  آن  درباره  نمى خواهند  ندارند،  خبر  جزئيات  از 

پيگيرى هم نمى كنند.» 

هدايت  كافى  اندازه  به  كه  هستند  مديران  از  بسيارى 

يا  نمى دهند  را  الزم  بازخورد  كارتان  درباره  نمى كنند، 
نمى جنگند.  داريد  نياز  آن  به  كه  منابعى  دريافت  براى 
آنى مك كى به عنوان يكى از موسسان موسسه رهبرى 
تلئوس و نويسنده چندين كتاب درباره رهبرى از جمله 
كتاب «رهبرى مقدماتى» مى گويد: «البته افراد دوست 
دارند احساس كنند مورد وثوق هستند و ديگران به آنها 
دارد:  وجود  اشكالى  مساله  اين  در  اما  دارند؛  وابستگى 
كه  آن طور  يا  نشويد  شناخته  رسميت  به  است  ممكن 

دوست داريد مورد تقدير قرار نگيريد.»

چگونه از رئيس خود بازخورد بگيريم؟

شلوغ  سرشان  آنقدر  مديران  از  «بسيارى  مى گويد  او   
است كه فرصت ندارند خوب مديريت كنند.» علت عدم 
را  آن  نبايد  شما  باشد،  كه  چه  هر  شما  رئيس  مداخله 
كه  مى پردازيم  توصيه  چند  ذكر  به  اينجا  در  بپذيريد. 
چگونه از رئيس بيش از حد خنثى خود هر آنچه را كه 

مى خواهيد دريافت كنيد.

 اول از خودتان شروع كنيد

به اولين موضوعات بايد از ابتدا پرداخته شود: از خودتان 
بپرسيد چرا رئيستان حمايتى را كه دوست داريد داشته 

تنها كسى هستيد كه  آيا شما  به شما نمى دهد.  باشيد 
احساس بيگانه بودن مى كند، يا اين مساله در مورد كل 

تيم صدق مى كند؟ 
كه  هستيد  كسى  تنها  شما  «اگر  مى گويد:  مانزونى 
علت  خودتان  شايد  نمى كند،  دريافت  را  الزم  حمايت 
اين قطع ارتباط باشيد.» وقتى افراد آنچه مى خواهند را 
احساس سرخوردگى،  نمى كنند،  دريافت  رئيس خود  از 
خشم و بدبينى مى كنند و همه اينها احساساتى هستند 
كه پنهان كردنشان مشكل است. اگر توسط رئيس خود 
حتى  حالت  اين  شده ايد،  واقع  تحريك  يا  اذيت  مورد 
اگر حرفى نزنيد باز هم خود را نشان مى دهد. مانزونى 
مى گويد «اگر من و شما مدت طوالنى با هم كار كنيم 
پا  باالخره متوجه خواهم شد كه شما بى دست و  من 
هستيد و اگر اين اتفاق بيافتد، من ديگر به شما توجه 
ارزيابى  نخواهم كرد». سعى كنيد موقعيت را منصفانه 
كنيد و اگر اينكار را انجام دهيد شايد متوجه شويد كه 
همه تقصيرها متوجه رئيستان نيست و شما هم ممكن 

است در بروز مشكل نقش داشته باشيد.

 از انگ زدن اجتناب كنيد

زدن برچسب منفى به ديگران پويايى رابطه را از بين 
طور  رئيستان  با  ارتباط  در  مى شود  باعث  و  مى برد 

ديگرى ديده شويد. يكى از مشتريان مانزونى كسى بود 
كه برچسب «طفره رو» و «حراف» به رئيس خود زده 
خود  البته  بود.  شده  گرفتار  سختى  موقعيت  در  و  بود 
واقعى اش  نظر  اما  نمى زد،  القاب صدا  اين  با  را  رئيس 

درباره رئيس همين بود. 

 دلسوزى را تمرين كنيد

مى توانيد استيصال خود را با نگاه كردن به زواياى مساله 
از ديد رئيستان كاهش دهيد. آيا اين رفتار او ناشى از 
خلق و خو و تمايالت طبيعى او است يا موضوعى هست 
كه باعث مى شود بيشتر از حد عادى از ديگران فاصله 
بگيرد مثل استرس؟ اگر خود را جاى رهبر خود بگذاريد 
و  كرد  خواهيد  درك  را  او  رفتار  داليل  بهتر  احتماال 

آمادگى بيشترى براى پاسخ به آن خواهيد داشت.
را شما  رئيس خود مى خواهيد  از  آنچه  كنيد  بعد سعى 
او بدهيد. مك كى مى گويد «اگر احساس مى كنيد  به 
دريافت  خود  رئيس  از  را  الزم  قدردانى  و  حمايت 
نمى كنيد، در فرصت هاى مختلف چه به طور خصوصى 
الزم  كنيد».  قدردانى  او  از  كنيد  سعى  جمع  در  چه  و 
نيست تملق بگوييد بلكه سعى كنيد به داليل واقعى از 
او بخاطر تالش هايش و هر كار خوبى كه انجام مى دهد 

قدردانى كنيد.

5

پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

پس در[ امتثال ]حكم پروردگارت شكيبايى ورز، و مانند همدم ماهى[ يونس ]مباش، 
آنگاه كه اندوه زده ندا درداد. سوره قلم - آيه 48    

حديث روز  

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

سبك زندگى

دعاى روز بيست و ششم  رمضان

چگونه از رئيس خود بازخورد بگيريم؟

طراح: نسرين كارى                        

از  قسمتى   –1  افقي: 
شهري   – قديمى  هاى  خانه 
 -2 رضوي  خراسان  دراستان 
آواز   – كنوني  روزگار  در   – گرم 
 – روبرو   – ضلعى   بره 3- شش 
گونه اي از زردآلو 4-  آب در لغت 
به ظهور حضرت  باور   – قديمى 
مهدي (عج) – نوعي گوشي تلفن 
از   – آند  ضد   – بانگ  همراه 5- 
پيمانها 6- فراوان – مركز اتم – 
كركري 7- شكل هندسي - شهرى 
 در استان آذربايجان غربي – شبكه 
رايانه اى 8- كوزه آب – غمباد – 
با هم و همگي 9- فتنه – كاسه 
بزرگ – آشكارا 10- دلير – هويدا 
موزيك   – نشست  آشنا 11-   –
نظامي – زاپاس 12- منحرف – 
حرف   – ارمنستان  كشور  مركز 
پدر  خويشاوندي   -13 تمسخر 
غذاي   – پول كويت   – و مادري 
نوروزي 14-  موجود نامرئي – اثر 
غذاي   -15 لبنان  مركز   – ولتر 
ايتاليايي – منطق هاي تاريخي در 

بخش مركزي رودان

 – نيلگون  پرده   –1 عمودي: 

كاالي   – زراعت  در  اي  مرحله 
استان  در  شهرى   -2 وارده 
تدار  از  آلي  ماده   – كرمانشاه 
بدن – بخشي از اوستا  3- سارق 
– زندان تهران – ماهر 4- رسم 
كننده – شهرى در استان چهار 
محال و بختياري – سگ فضانورد 
5- جنگل درخت – دستپاچه و 
از خواهران  دمل –  حير تزده – 
برونته 6- چرخگاه – معصيت – 
نام آلوز بازيكن برزيلي 7- نوعي 
اپراي   – صاحبخانه   – جواهر 
ژيد  آندره  معروف  اثر   -8 وردي 

9- خاك متبرك – پارچه صاف 
داراي   -10 اخالص   – براق  و 
بست هبندي استوانه اي – گنده 
و درشت – بدكار 11- از احشام – 
سوم شخص جمع – جاي پيدايش 
– شادباش   -12 مربا  ميوه   –"
از  آثارى  گرانبها–  هاى  پارچه 
 – فراوانى   -13 الدوله  مطيع 
منبر - مخفف من را 14- شرف 
شهر   – پرنده  بچه   – اعتبار  و 
و  معلوم   -15 كرمانشاه  تاريخى 
مشخص – عضو ناطق – شهرى 

در ژاپن
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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

آژانس هواپيمايى جلوه استخدام مى نمايد
 آقا ، ديپلم مسلط به كامپيوتر، با موتور

09151611131- 32227770 

يك شركت تبليغاتى تعدادى بازارياب 
خانم و آقا نيازمند است.

09365403880 -32226589

يك طراح مسلط به فتوشاپ و سابقه كار 
 مطبوعاتى و يك نفر بازارياب تلفنى

 و حضورى براى امور تبليغات نيازمنديم.
09152651699-32436477

يك خانم براى نگهدارى از كودك 
نيازمنديم.

32324663 - 09153312084

تعدادى راننده با خودرو براى  كار در 
آژانس نيازمنديم.  09155615380

ملك تجارى به متراژ  200 متر واقع در 
مدرس 8  رهن و اجاره  داده مى شود.

09155611187

شركت معتبر پخش 
مواد غذايى براى تكميل 
كادر فروش خود تعدادى 

 بازارياب خانم و آقا 
با حداقل مدرك ديپلم 

استخدام مى نمايد. 
(شرايط  عالى)

شهرك شهيد مفتح
 خيابان شهيد يوسفى 5 

پالك 84
32258019

كار در ارتفاع بدون نياز به داربست
نصب ورق هاى آلومينيوم و ...

09156694379 - موذن

براى اولين بار در استان
قابل توجه دانش آموختگان 

رشته هاى روانشناسى ، مشاوره
 و علوم تربيتى

 (على الخصوص فرهنگيان 
و مربيان محترم پيش دبستانى)

برگزارى دوره كوتاه مدت
 اختالالت ويژه يادگيرى توسط مركز 
غيردولتى مشكالت ويژه يادگيرى 

بهار و مركز جهاد دانشگاهى
 با ارائه گواهينامه معتبر

با حضور دكتر مصطفى تبريزى 
استاد ممتاز روانشناسى و مشاوره 
دانشگاه عالمه طباطبايى و چهره 
شناخته شده راديو و تلويزيون 
09156669643-32229234 

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

تجربه كنيد.    09158668002

فروش
 كليه البسه زير مردانه و زنانه

 با دكور و تمامى تجهيزات 
قيمت: توافقى

09360564234 

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

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

كبابى  فروشى
با تمام امكانات و موقعيت عالى 

09354804744

فروش كاميونت ايسوزو 5/2 تن 
يخچالدار

فروش سردخانه  09153631391

سمسارى قيمت شكن
 تمامى لوازم منزل و ادارى

 را با باالترين قيمت خريداريم.
09159621311 - 09156049468

تعدادى بازارياب براى همكارى
 در دفتر بيمه نيازمنديم.

32229941-09381178386

فروش ملك تجارى - مسكونى واقع در 
روبروى رسالت 10يا معاوضه با ملك در 
مشهد 09151634925 - 32430684

باغى به مساحت 1500 مترمربع 
ديوار شده واقع در سرچاه زينى 
با 80 اصله نهال عناب و پسته 4 
ساله ، استخر و يك ربع آب چاه 
رستمى به فروش مى رسد. فى: 
60 ميليون يا معاوضه با ماشين 

09157557065 - حسينى

فروش
 206 تيپ 2، سفيد 

  مدل 1389، تك برگ سند 
 بيمه كامل ، الستيك خارجى

ABS ، ايربگ
09357300927

فروش آپارتمان به متراژ 
125/11متر، 3 خوابه ، فول 

امكانات ، طبقه پنجم ، تك واحدى 
داراى 2 بالكن به متراژ 70 متر 

(شمالى و جنوبى) سند آزاد، واقع 
در پاسداران 7 (مدرس 28) پالك 
19ساختمان رسا فى مترى: 1/8 

ميليون       09155614484

الستيك اكبرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر، مقابل پايانه
32338348 -  32338354

  09155611355 

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

انواع نقاشى ساختمان پذيرفته مى شود
پالستيك - اكروليك - روغنى 

 مولتى كالر- كناف و غيره
09159647370 - مركى

توحيد 18 - نبش فتح 6 - پالك 24

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

 خدمات فنى تخصصى لوازم خانگى

مهرشهر- حافظ غربى 2
32300547 - 09159611769

محســن

مشاركت با سود باالى %35 
+ سند تضمينى

09371295679

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

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

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه ، گل سقفى ، درب آكاردئونى

 و حفاظ فرفورژه      09011864824 - 09151602835 - ترابى
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اخبار ورزشى

 شهرخبر: «آويشن» حاوى خواص ضد عفونى كنندگى و آنتى بيوتيكى است و يك درمان عالى براى وقتى است كه سرماخورده هستيد، گلودرد داريد و 
، K سرفه مى كنيد. اين گياه حاوى عصاره اى است كه مى تواند فشار خون را كاهش دهد. چون آويشن يك منبع خوب از ويتامين
 آهن، كلسيم و منگنز است، مى تواند سالمت استخوان ها را بهبود دهد. 

با خواص «آويشن» آشنا شويد 

ميوه هاى چربى سوز كدامند؟ 
 

به  چربى  اسيد  شامل  «نارگيل»  سالمانه: 
بدن  متابوليسم  كه  است  گليسيريد  ترى  نام 
همچنين  دهد.  مى  افزايش  درصد   30 تا  را 

مى توانيد از روغن، شير، پودر و آب نارگيل 
از  سرشار  فرنگى»  «گوجه  كنيد.  مصرف 
موادى  است،  فيتوكميكال ها  و  سى  ويتامين 
سوازندن  به  سى  ويتامين  سوزند.  چربى  كه 

چربى هايى كه در بدن ما ذخيره شده، كمك 
مى كند. «سيب و هلو»، هر كدام به دو شيوه 
اين  شوند.  مى  وزن  كاهش  موجب  متفاوت، 
متابوليسم  و  هستند  فيبر  از  سرشار  ها  ميوه 
به  آنها  مصرف  بخشند.  مى  سرعت  را  بدن 
عنوان اسنك بين وعده هاى غذايى، شما را 

سير نگه خواهد داشت. از طرف ديگر اين دو 
ميوه حاوى پكتين هستند كه از جذب چربى 
جذب  موجب  و  جلوگيرى  ها  سلول  توسط 

آب مى شود. 

درمان موهاى آسيب ديده 
با روغن هاى طبيعى 

شهرخبر: در صورتى كه شما از شامپوهاى قوى 
استفاده و هر روز موهايتان را با سشوار خشك 
مى كنيد و به آنها حالت مى دهيد، اين عادات 
برد.  مى  بين  از  را  شما  موهاى  مغذى  چربى 
استفاده  وضعيت،  اين  بهبود  هاى  راه  از  يكى 
از روغن هاى طبيعى است. روغن بادام پوست 
سرتان را نرم و مرطوب مى كند. روغن چوب 
باعث  و  كند  مى  تحريك  را  سر  پوست  سدر 
رشد مو مى شود. روغن بابونه به موها لطافت 
 و درخشش اضافه مى كند و پوست سر را نرم 
مى كند. روغن مريم گلى باعث افزايش رشد 
موها مى شود و پوست سر را تحريك مى كند. 
 روغن اسطوخودوس موها را از ريشه نرم مى كند، 
آنها را براق نگاه مى دارد و شوره سر را كنترل 
را  مو  هاى  ريشه  رزمارى  روغن  كند.  مى 
و  كند  مى  زياد  را  مو  رشد  و سرعت  تحريك 
گردش خون در پوست سر را بهبود مى بخشد.

مزايا و معايب گياه خوارى 

شان  غذايى  برنامه  در  خواران  گياه  سيمرغ: 

ها،  سبزى  انواع  مانند  گياهى  منابع  از  تنها 
استفاده  مغزها  و  حبوبات  غالت،  ها،  ميوه 
مى كنند. اين رژيم نسبت به ساير رژيم هاى 
اشباع كمترى  اسيد چرب  و  غذايى، كلسترول 
بيمارى  به  ابتال  خطر  دليل  همين  به  دارد. 
ديابت  باال،  خون  فشار  عروق،  و  قلب  هاى 

سايرين  از  كمتر  گروه  اين  در  ها  سرطان  و 
است. رژيم هاى غذايى گياه خوارى مى توانند 
گنجاندن  با  را  روى  معدنى  ماده  به  بدن  نياز 
غالت، حبوبات و مغزها در رژيم غذايى تامين 

دارد  رژيم  نوع  اين  كه  مزايايى  با وجود  كنند. 
اى  تغذيه  كمبودهاى  پيدايش  خطر   ولى 
 در گياه خواران، به خصوص گروه هاى آسيب پذير 
نوجوانان  كودكان،  شيرده،  و  باردار  زنان  مانند 
و  باردارى  دوران  در  دارد.  ورزشكاران وجود  و 
و  ويتامين  پروتئين،  كالرى،  به  نياز  شيردهى، 

مواد معدنى افزايش مى يابد ولى ويتامين هاى 
عناصرى  و  فوليك  اسيد   ،12 ب  ب6،  ب2، 
و  بيشتر  حيوانى  منابع  در  آهن  و  روى  مانند 

قابل جذب تر هستند.

توصيه هاى كاربردى
 براى كاهش مصرف قند 

 قدس آنالين: قندها را كامال از رژيم غذايى خود 
حذف نكنيد: از آن جايى كه در تهيه اغلب مواد 
حذف  بنابراين  است،  رفته  كار  به  شكر  غذايى، 
كامل قند از برنامه غذايى امكان پذير نيست. كافى 
است مصرف قندهاى خالص را براى خود محدود 
كنيم. خوردن دسر را براى زمان هاى خاص در نظر 
بگيريد: دسر را به عنوان جزئى از برنامه روزانه خود 
قرار ندهيد؛ اما در آخر هفته يا در ميهمانى ها مى 
توانيد از خوردن آن لذت ببريد. مصرف غذاهاى 
به  توانيد  مى  شما  نكنيد:  فراموش  را  جايگزين 
جاى مصرف كيك هاى قهوه و كيك هاى خيلى 
شيرين از كيك هاى تهيه شده از غالت كامل يا 
نان شيرينى هايى كه قند بسيار كمترى در آن ها به 
كار رفته است استفاده كنيد. مصرف ميوه هاى تازه 
را فراموش نكنيد: بسيارى از ميوه هاى تازه، طعم 
شيرين طبيعى دارند كه هم خود به تنهايى براى 
ذائقه شيرين شما مناسب هستند. از تلقين به خود 
بپرهيزيد: بسيارى از افراد اظهار مى كنند تا زمانى 
كه شيرينى و مواد قندى نخورند قدرت انجام كارى 
را ندارند و افت قند خون پيدا مى كنند؛ در حالى كه 

بدن، قند خون را تنظيم مى كند.

مزايا و معايب گياه خوارى 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

برترين هاى مسابقات شطرنج
 آيسك معرفى شدند

فارس : سرپرست اداره ورزش و جوانان فردوس گفت: 
شور  ايجاد  همگانى،  ورزش هاى  ترويج  راستاى  در 
استعدادهاى  پرورش  و  شناسايى  اجتماعى،  نشاط  و 
آيسك  رمضان  جام  شطرنج  مسابقات  ورزشى  بالقوه 
كرد:  اظهار  مهران پور  شد.  برگزار  فردوس  شهرستان 
در اين مسابقات 20 شطرنج باز در هفت دور به روش 
سوئيسى در خانه شطرنج سالن ورزشى آيسك با يكديگر 
به رقابت پرداختند. وى تصريح كرد: فهيمه طاهرزاده 
و فاطمه كارگر در بخش بانوان با كسب قهرمانى بر 
سكوى نخست گروه خود ايستادند. مهران پور يادآور شد: 
وحيد واله، على بنى آيسك، على بنى اسدى و مهدى 
محمدزاده در بخش آقايان پس از كسب مقام قهرمانى 

مدل طالى اين مسابقات را به گردن آويختند.

قهرمان استان براى حضور در رقابت هاى 
جهانى كاراته، خودروى خود را فروخت

در  حضور  براى  جنوبى  خراسان  نماينده  تنها  ايرنا: 
يونيون)  كيوكوشين  (سبك  كاراته  جهانى  مسابقات 
مهدى  فروش خودروى شخصى خود شد.  به  مجبور 
محمدى اسفاد(قهرمان سبك كيوكوشين يونيون) اظهار 
كرد: براى حضور در رقابت هاى آلمان 160 ميليون ريال 
پول نياز بود و به دليل بى توجهى مسئوالن دست به 
اين اقدام زدم. وى افزود: البته اداره تربيت بدنى سازمان 
بهزيستى كشور قولهاى مساعدى داده بود، منتهى مبلغ 
مورد نظر را بايد تا 10 مرداد امسال به حساب فدراسيون 
بريزيم. محمدى اسفاد گفت: نيمى از مبلغ هزينه ثبت 
نام مى باشد، 40 ميليون ريال نيز براى حضور در اردوى 
دو ماهه آمادگى است و 40 ميليون ريال نيز بابت هزينه 
هاى سفر و اقامت مورد نياز بود. اين در حالى است كه 
رضا حسينى مقدم مربى اين قهرمان نيز از حضور در 

مسابقات انصراف داده است.   

«مرزبان» سرمربى تيم پيكان شد  
به  مشهد  پديده  گذشته  فصل  سرمربى  نيوز:  جهان 
عنوان سرمربى جديد تيم پيكان انتخاب شد. عليرضا 
مرزبان فصل قبل عملكرد خوبى را با پديده ارائه كرد و 

توانست تيم تازه وارد پديده را در ليگ برتر نگه دارد.

آتيال حجازى نيامده از استقالل جدا شد!
 

جهان نيوز: آتيال حجازى در گذشته هم دستيار پرويز 
به  مربى  اين  دوباره  بازگشت  از  پس  و  بود  مظلومى 
استقالل، نامش به عنوان دستيار او مطرح شد. آتيال 
كارش را با استقالل سريعا آغاز كرد و به همان سرعت 
هم به اين همكارى پايان داد تا سواالت زيادى پيش 
بيايد؛ اينكه چه اتفاقى در همين مدت كوتاه افتاده تا 

آتيال با پرويز مظلومى ادامه همكارى ندهد.

كشف 600 كيلو گياه دارويى قاچاق

 فرمانده انتظامى شهرستان طبس از كشف 600 كيلوگرم 
گياه دارويى «آويشن» قاچاق در اين شهرستان خبر داد. 
سرهنگ جالليان گفت : مأموران انتظامى شهرستان 
طبس هنگام گشت زنى در جاده ده محمد به طبس 
به يك دستگاه وانت پيكان مشكوك شدند و به راننده 
خودرو دستور ايست دادند.وى گفت : مأموران خودرو 
را متوقف و بازرسى كردند كه در بازرسى خودرو 600 
كيلوگرم گياه دارويى آويشن كه به صورت غيرمجاز 
و قاچاق حمل مى شد كشف شد. سرهنگ جالليان 
تصريح كرد: در اين رابطه دو متهم دستگير و با تشكيل 

پرونده به مقام قضايى معرفى شدند.

ثبت 2671 فقره انواع تخلف رانندگى 
در معابر درون شهرى استان

جنوبى  خراسان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس 
گفت: در طى هفته گذشته 2 هزار و 671 فقره انواع 
پليس  ماموران  توسط  رانندگى  و  راهنمايى  تخلف 
فارس،  گزارش  به  است.  شده  ثبت  استان  راهور 
سرهنگ رضايى اظهار كرد: تصادفات درون شهرى 
را  نفر  يك  جان  جنوبى  خراسان  در  گذشته  هفته 
رضايى  كرد.  بيمارستان  راهى  را  نفر   43 و  گرفت 
يادآور شد: همچنين در طى هفته گذشته گواهينامه 
6 راننده كه نمرات منفى آنها به حد نصاب 30 نمره 

رسيده بود ضبط شده است.

زلزله 3,7 ريشتر حوالى سربيشه 
خراسان جنوبى را لرزاند

گذشته  شب  دو  ريشتر   3,7 بزرگى  به  زلزله اى 
را  جنوبى  خراسان  استان  در  سربيشه  حوالى 
لرزه  مركز  از  نقل  به  ايسنا،  گزارش  به  لرزاند. 
لرزه نگاري  مركز  به  وابسته  بيرجند  نگاري 
اين  تهران  دانشگاه  ژئوفيزيك  موسسه  كشوري 
ثانيه دو   12 59 دقيقه و  23 و  لرزه ساعت  زمين 
بنا  شب گذشته در حوالي سربيشه رخ داده است. 
شمالي  عرض  در  لرزه  زمين  اين  گزارش  اين  به 
به  منطقه  اين  در   59,90 شرقي  طول  و   32,15

است. پيوسته  وقوع 

توقيف 13محموله غيرمجاز
 دام در طبس

رئيس شبكه دامپزشكي فردوس گفت: از ابتداي امسال 
به  شد.  توقيف  طبس  در  دام  غيرمجاز  محموله   13
گزارش ايسنا، هاديان اظهار كرد: در راستاى پيشگيرى و 
كنترل از سرايت بيمارى هاى واگير دامى و بيمارى هاى 
مشترك بين انسان و دام، حفظ سرمايه دامى و بهداشت 
عمومى از ابتداى سال جارى تاكنون تعداد 13 محموله 
غير مجاز دام و فرآورده خام دامى توقيف شد.وى ادامه 
اسب، 2  راس  شتر،2  نفر  شامل 132  موارد  اين  داد: 
همكارى  با  دامى  خام  فرآورده  و 20تن  قالده سگ 

نيروى انتظامى شهرستان توقيف شد.

تسويه حساب خونين دوست
 صميمى با پرتاب چاقو

باشگاه خبرنگاران: دو سال گذشته ماموران پليس در 
جريان وقوع يك قتل قرار گرفتند و با حضور در محل 
 حادثه به تحقيق در اين رابطه پرداختند. در بررسى ها
مشخص شد كه پسر جوانى با ضربه چاقو به قتل رسيده 
است. مادر مقتول گفت: دو نفر از دوستان پسرم به خانه 
 ما آمدند و پس از درگيرى يكى از آنها با چاقو ضربه اى 
به پسرم زد. ماموران توانستند قاتل را شناسايى و دستگير 
كنند.متهم با اعتراف به جرم گفت: من و مقتول سر 
موضوعى با هم اختالف پيدا كرديم و براى تسويه حساب 

به سراغش رفتم و چاقويى را به سمتش پرتاب كردم. 

گرانوليت - كنتكس - نماى رومى
و سيمان كارى با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

32212519 آدرس : نبش غفارى 4       09151606528 - 
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حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

نصب و تعمير كولر آبى
  و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى

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 

الستيـك فـرازى
به مكان جديد انتقال يافت

نبش جمهورى 3
09155622291

32211684

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
  در  منزل-   09158076574    
 روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن قــاليشويــــــى كدبانـــــو 
32214989 - 32212979  
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پيشرفت 90 درصدي كلينيك تخصصي و فوق تخصصي خراسان جنوبي  

پست هاى حساس نبايد 
به فعالين فتنه 88 داده شود

خاورستان- عضو كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس 
حساس  پست هاى  گفت: 
افرادى  چنين  به  نبايد 
داده   (88 فتنه  (فعالين 
است  ممكن  كه  چرا  شود، 
باشد.  بعدى  فتنه هاى  و  امنيتى  مشكالت  زمينه ساز 
حجت االسالم  عبادى، نماينده مردم شهرستان هاى 
بيرجند، خوسف و درميان درباره سخنان مقام معظم 
كارگيرى  به  زمينه  در  دانشجويان  جمع  در  رهبرى 
كرد:  اظهار  ها  دانشگاه  در  انقالبى  و  ارزشى  اساتيد 
طبيعتًا و حداقل به افرادى كه در فتنه 88 مشكالت 
پاداش داده شود. وى در  نبايد  ايجاد كردند،  امنيتى 
ادامه با بيان اينكه نبايد به بهانه افزايش جذابيت در 
تشكل هاى دانشجويى اردوهاى مختلط و كنسرت ها 
هر  با  كنسرت ها  افزود:  شود،  برگزار  دانشگاه ها  در 
هدفى كه برگزار مى شود، مطمئنًا پشت پرده بزرگى 

دارد كه بايد در اين زمينه هوشيارانه عمل كرد.

خالى شدن 70 روستاى خرسان جنوبى
 به علت خشكسالى

در  روستا   70 گذشته  سال   2 طى  خبر-  گروه 
سكنه  از  خالى  خشكسالى  علت  به  جنوبى  خراسان 
شده است. ميرجليلى مدير كل ستاد مديريت بحران 
بحران سربيشه  خراسان جنوبى در شوراى مديريت 
ستاد  از  مربوطه  اعتبارات  افزود:  مطلب  اين  بيان  با 
شده  داده  ها  وزارتخانه  به  كشور  بحران   مديريت 
به  مربوط  مشكالت  رفع  براى  بايد  ادارات  و  است 
حوزه مديريت بحران، اعتبارات را از ادارات كل خود 
پيگيرى نمايند. به گفته وى 480 روستا در خراسان 
جنوبى با تانكر آبرسانى مى شود كه سهم شهرستان 
خدادادى  شد.  برگزار  باشد.  مى  روستا   84 سربيشه 
فرماندار سربيشه نيز در اين جلسه گفت: در صورت 
استقرار  براى  هايى  محل  شهرستان  در  حادثه  بروز 
دستگاه  است  ضرورى  كه  است  شده  تعيين  موقت 
هاى زيرساختى نسبت به تجهيز آن مكان ها  اقدام 
براى  اعتبار  تأمين  خواستار  همچنين  وى  نمايند. 
تأمين آب شرب روستائيان، عشاير و فضاى سبز از 

سوى ستاد مديريت بحران شد.

كشت گونه هاى گياهى مقاوم 
در برابر كم آبى در پارك هاى بيرجند

سبز  فضاى  و  پارك ها  سازمان  عامل  مدير  تسنيم- 
شهردارى بيرجند با اشاره به اينكه شهرستان بيرجند 
پارك است، گفت: 10 گونه جديد گياهى  داراى 87 
مقاوم به كم آبى با هدف صرفه جويى در مصرف آب 
در فضاى سبز بيرجند كاشته مى شود. انصارى افزود: 
سرانه فضاى سبز شهر بيرجند 13,75 متر مربع است 
مناسبى  رقم  ايران  شهرهاى  ساير  با  مقايسه  در  كه 
است و حدود 2 مترمربع از سرانه كشورى باالتر است 
اما با اين وجود هدف اصلى ما بر مبناى توزيع عادالنه 
فضاى سبز است. به گفته وى گونه هاى جديد شامل 
گنجشك،  زبان  اقاقيا،  الوسون،  سرو  كاشفى،  كاج 
زيتون تلخ، ارغوان، سرو كاميس، بداغ ختمى، پامياس 
گراس، گل كاغذى، درختچه سه رنگ وپيراكانتا است. 
وى بيان كرد: گونه هاى گياهى پوششى جديد و گياهان 
دارويى مانند اسطخودوس، ابرى، ناز عقربى و گل يخ 

در فضاى سبز بيرجند مورد استفاده قرار مى گيرد.

رتبه پنجم كشورى فعاليت قرآنى 
زندان هاى خراسان جنوبى

پنجم  رتبه  جنوبى  خراسان  هاى  زندان  خبر-  گروه 
كل  مدير  دارد.  قرآنى  هاى  فعاليت  در  را  كشورى 
اجراى  از  مطلب  اين  بيان  با  استان  هاى  زندان 
30برنامه قرآنى در 30 روز ماه مبارك رمضان خبر داد 
و گفت: در هر روز حداقل يك برنامه قرآنى در زندان 
ها در حال اجرا مى باشد. اربابى افزود: اجراى طرح 
كانون  دبيرخانه  همكارى  با   1449 كشورى  قرآنى 
هاى مساجد استان، به كارگيرى 23 نفر روحانى در 
زندان هاى استان و اقامه نماز جماعت در سه وعده و 
ايجاد محيطى معنوى در زندان هاى استان، تشكيل 
برگزارى  و  ها  اندرزگاه  در  لسانى  تذكر  هاى  گروه 
هاى رشته  در  مددجويان  بين  قرآنى   مسابقات 

مختلف قرآنى از جمله اين فعاليت ها مى باشد. وى 
تصريح كرد: تاكنون تعداد90 حافظ يك جزء تا حفظ 

كل در زندان هاى استان تربيت شده اند.

تاكنون كارى در راه اندازى 
بيمارستان سربيشه نشده است

نماينده  سربيشه-  آواى 
هاى  شهرستان  مردم 
با  سربيشه  و  نهبندان 
كارى  تاكنون  اينكه  بيان 
بيمارستان  اندازى  راه  در 
است،  نشده  سربيشه 

اضافه نمود پيگير راه اندازى اين بيمارستان هستم. 
بيان  با  سربيشه  بيمارستان  از  بازديد  در  هاشمزهى 
از  سربيشه  بيمارستان  اندازى  راه  افزود:  مطلب  اين 
اولويت هاى  مسئولين  استانى و نماينده است و اين 
اولين بيمارستان در كشور نيست كه با چنين مشكلى 
روبرو شده است. تعداد زيادى بيمارستان در شهرهاى 
كوچك احداث شده است كه مشابه همين وضعيت 
را دارند و بارها به صورت صورى افتتاح شده اند. وى 
واقعى  به صورت  بيمارستان  اينكه  براى  كرد   تأكيد 
راه اندازى شود بايد بخش هاى بسترى و جراحى در 
آن شروع به كار نمايد. به گفته هاشمزهى در صورت 
راه اندازى اين بيمارستان هنگام بازديد از حوزه هاى 
اين  در  بيماران  ويزيت  و  جراحى  كار  خود  انتخابى 

بيمارستان را نيز انجام خواهم داد.

 هشدارهاى پليس فتا خراسان جنوبى 
درباره پرداخت آنالين زكات فطريه

داد  هشدار  خراسان جنوبى  فتا  پليس  خاورستان- 
شهروندان مراقب ترفند برخى كالهبرداران اينترنتى 
و  تشخيص  دايره  باشند.  فطريه  جمع آورى  بهانه  به 
پيشگيرى پليس فتا گفت: باتوجه به نزديك شدن به 
عيد سعيد فطر و پايان يك ماه عبادت و روزه دارى، 
شاهد راه اندازى سايت هاى جعلى توسط افراد كالهبردار 
تحت عناوينى از قبيل پرداخت فطريه، كفاره و غيره 
هستيم كه اين افراد با جلب اعتماد كاربران در فضاى 
مجازى اقدام به كالهبردارى از آنان مى كنند. پليس 
با موارد  از هموطنان خواست در صورت مواجهه  فتا 
به آدرس  فتا  پليس  از طريق سايت  را  مشكوك آن 

www.Cyberpolice.ir گزارش كنند.

دستفروشان بشرويه مشمول جريمه 
و انتقال خودرو مى شوند

گروه خبر- فرماندار بشرويه در اولين نشست شوراى 
ترافيك شهرستان با تأكيد بر اجرايى شدن مصوبات 
شوراى ترافيك، برخورد جدى با دستفروشان مستقر 
در بلوار اصلى شهر و همچنين درب مغازه هاى ميوه 
برخورد  متأسفانه  گفت:  و  شد  خواستار  را  فروشى 
قاطعى با دستفروشان صورت نمى گيرد و تعدد آنها 
در بلوار اصلى عالوه بر مخدوش كردن چهره شهرى، 
مخاطرات ترافيكى نيز به همراه دارد. باقرى متذكر 
شد: پليس راهنمايى و رانندگى به همراه شهردارى 
در صورت عدم تمكين دستفروشان با نيروهاى اين 
وى  باشند.  داشته  قانونى  و  قاطع  برخورد  نهاد،  دو 
نقاط  از  كاملى  شناسنامه  ارائه  و  بررسى  همچنين 
حادثه خيز بشرويه را از جمله مهمترين مصوبه اين 
كارشناسان  بايد  گفت:  و  برشمرد  ترافيك  شوراى 
مربوطه با شناسايى دقيق نقاط حادثه خيز و اولويت 

بندى آنان، شناسنامه دقيقى را تدوين نمايند.

خراسان جنوبى در تنوع سنگ هاى تزئينى
 مقام نخست كشور را دارد

جنوبى  خراسان  در  معدن  كارشناس  يك  ايسنا- 
تزئينى  هاى  سنگ  تنوع  در  جنوبى  خراسان  گفت: 
افزود:  دارد. مجتبى محمدى  را  مقام نخست كشور 
تنوع خوبى  از  از لحاظ ماده معدنى  خراسان جنوبى 
برخوردار است به طورى كه در حال حاضر بيش از 
40 نوع ماده معدنى در اين استان شناخته شده كه 
و  گرفته  انجام  مواد  اين  روى  بر  اكتشافى  عمليات 
 97 وى  گفته  به  است.  شده  صادر  استخراج  مجوز 
معدن سنگ در استان وجود دارد و خراسان جنوبى 

داراى 18 واحد سنگ تزئينى است.

طرح ضيافت انديشه اساتيد دانشگاه
 علوم پزشكى بيرجند برگزار شد

رهبرى  معظم  مقام  نمايندگى  نهاد  مسئول  ايسنا- 
طرح  برگزاري  از  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه 
دانشگاه  علمي  هيئت  اعضاى  ويژه  انديشه  ضيافت 
در ماه رمضان خبر داد. حجت االسالم سيدى افزود: 
اين طرح ويژه اعضاى هيئت علمى به مدت 10 روز 
در دهه دوم ماه مبارك رمضان با موضوعات اخالق 
علمي سطح 1 و سطح 3 و انديشه سياسي سطح 3 و 
جلسات تفسير قرآن كريم برگزار شد. وى اظهار كرد: 
در اين طرح 85 نفر از اعضاى هئيت علمى دانشگاه 
شركت كردند. وى يادآور شد: در مدت برگزارى اين 

طرح  نمايشگاه فرهنگى ويژه اساتيد برگزار شد.

آحاد  به  اجتماعى  بيمه  ارائه خدمات  زمينه  زاده-  حسين 
بيمه  راستا طرح  اين  بايد فراهم شود و دولت در  جامعه 

سالمت را اجرايى كرد.
استاندار خراسان جنوبى در ديدار مديران و كاركنان اداره 
كل تأمين اجتماعى استان، ضمن بيان اين مطلب گفت: 
در حوزه ارائه خدمات درمانى در تأمين اجتماعى اقدامات 
توجه  نياز  حوزه  اين  در  باز هم  اما  گرفته  خوبى صورت 
ويژه و جدى داريم. زيرا مردم نبايد براى دريافت خدمات 

درمانى و پزشكى هيچگونه نگرانى داشته باشند.

دستور استاندار براى پيگيرى مشكل كمبود پزشك 
متخصص در بخش درمان تأمين اجتماعى

خدمتگزار با تأكيد بر فراهم نمودن زمينه براى حضور پزشكان 
متخصص در استان، اظهار كرد: چنانچه در خصوص تأمين 
كادر پزشكى و پرستارى براى بيمارستان جديد تأمين اجتماعى 
نگرانى وجود داشته باشد آمادگى داريم موضوع را پيگيرى 
جديد،  بيمارستان  زمين  كمبود  مشكل  رفع  براى  نماييم. 
پيگيرى صورت گرفته و مشكلى وجود ندارد و روند ادارى 
و قانونى كار در حال طى شدن است. وى با اشاره به اينكه 
از سازمان تأمين اجتماعى و شركت هاى هلدينگ سرمايه 
گذارى معادن، انتظار سرمايه گذارى در خراسان جنوبى را 
افزود: پيگير تحقق اين سرمايه گذارى ها هستيم.  داريم، 
وعده هايى در رابطه با سرمايه گذارى در صنعت فرآورى 
سنگ و گياهان دارويى نيز داده شده است. استاندار با تأكيد 
بر ضرورت حمايت از قشر كارگران ساختمانى و بافندگان 
فرش در بحث هاى بيمه اى، درباره مشكل تأمين پزشك 
متخصص در بيمارستان تأمين اجتماعى و اختالف سطح 
پرداختى ها در بيمارستان هاى تأمين اجتماعى و بيمارستان 
هاى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكى، دستور داد در اسرع 
وقت جلسه اى با حضور وى و رئيس دانشگاه علوم پزشكى و 

مديران تأمين اجتماعى برگزار شود.

70 درصد جمعيت شهرى و 41 درصد 
كل جمعيت استان تحت پوشش تأمين اجتماعى

در ابتداى اين جلسه مديركل تأمين اجتماعى استان با بيان 
اينكه خدمات تأمين اجتماعى در 8 شعبه اصلى و 100 شعبه 
اقمارى با 191 كارمند به 107 هزار بيمه شده اصلى و 12 
هزار 100 نفر مستمرى بگير و در مجموع  به 316 هزار نفر 
از جمعيت تحت پوشش تأمين اجتماعى در خراسان جنوبى 

ارائه مى شود، گفت: 70 درصد جمعيت شهرى و 41 درصد 
كل جمعيت استان تحت پوشش تأمين اجتماعى هستند و 
بيمه شده هاى اصلى، نسبت به سال گذشته نيم درصد و 

مستمرى بگيران، 9 درصد افزايش داشته اند. 
درويشى با بيان اينكه سال گذشته 130 ميليارد تومان بابت 
بابت  تومان  ميليون  و 700  ميليارد  مدت، 5  بلند  تعهدات 
تعهدات كوتاه مدت و 5 ميليارد و 300 ميليون تومان بابت 
بيمه بيكارى پرداخت كرده ايم و 165 هزار و 962 مورد صدور 
دفترچه داشته ايم كه اين رقم مسافران عبورى از استان كه 
نياز به صدوردفترچه پيدا كرده اند را نيز شامل مى شود. به 

گفته درويشى در سفر مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى  
در  بيمه  موردى  سهميه 1800  بر  عالوه  استان  به  كشور 
بخش كارگران ساختمانى و قاليبافان 700 مورد سهميه جديد 
براى كارگران ساختمانى به استان اختصاص يافت و وعده 
تخصيص 500 سهميه جديد براى قاليبافان استان نيز داده 
شد. وى اظهار اميدوارى كرد: در هفته دولت شاهد افتتاح 
ساختمان اداره كل تأمين اجتماعى، مديريت و اسناد پزشكى 
استان در سايت ادارى باشيم. درويشى به اشاره به اينكه خريد 
زمين براى احداث شعبه تأمين اجتماعى در عشق آباد انجام 

شده و در بشرويه مراحل پايانى خود را طى مى كند، اظهار 
كرد: در بيرجند نيز پيگير خريد زمين براى ايجاد شعبه 2 
مديرعامل  سفر  در  اينكه  ضمن  هستيم.  اجتماعى  تأمين 
سازمان تأمين اجتماعى به استان با ايجاد دو شعبه مستقل در 
شهرستان درميان و خضرى و دشت بياض موافقت شده و در 

هفته دولت شاهد افتتاح اين دو شعبه خواهيم بود.

اعالم آمادگى سرمايه گذار 
براى احداث كارخانه پيشرفته فرآورى سنگ

مديركل تأمين اجتماعى استان همچنين از آغاز عمليات 

احداث كارخانه آهك هيدراته در بخشى از كارخانه سيمان 
با  داد و گفت:  تومان خبر  ميليارد  اوليه 6  اعتبار  با   قاين 
اشتغال  ايجاد  نفر   600 براى  كارخانه  اين  اندازى  راه 
سازى  خانه  هلدينگ  شركت  اين  بر  عالوه  شد.  خواهد 
استان  در  سنگ  فراورى  پيشرفته  كارخانه  احداث  براى 

اعالم آمادگى كرده است.
به گفته درويشى سامانه متمركز بيمه بيكارى در استان 
راه اندازى شده و در دريافت غيرحضورى ليست حق بيمه 

آمادگى 100 درصدى پيدا كرده ايم.
براى تشكيل پرونده هاى جديد به صورت الكترونيك هم 
مشكلى نداريم و پيگير رفع مشكل تشكيل پرونده هاى 

قديمى نيز به صورت الكترونيك هستيم. 
ابالغ الكترونيك را نيز سال گذشته راه اندازى كرديم و 
راه اندازى سامانه متمركز ارائه احكام بازنشستگى و فيش 

مستمرى بگيران را نيز داشتيم.
مديريت درمان تأمين اجتماعى استان نيز با اشاره به اينكه 
خدمات درمانى تأمين اجتماعى در هر ماه به طور متوسط 
به حدود يك هزار مورد بسترى و 100 هزار مورد درمان 
نيروهاى  جذب  گفت:  شود،  مى  ارائه  استان  در  سرپايى 
فنى را در يك مرحله آزمون و چند مرحله جذب موردى 
داشته ايم و شاهد رشد تمام شاخص ها در عرصه درمان 
مستقر  استان  در  تلفنى  دهى  نوبت  سيستم  هستيم. 
داشتيم.  را  ناوگان  بازسازى  آمبوالنس  خريد  با  و   شده 

سيستم هاى سخت افزارى را نيز بازسازى كرده ايم.
براى  اسپيرال  اسكن  تى  سى  دستگاه  خريد  از  فيروزى 
بيمارستان جديد خبر داد و افزود: بازسازى و افزايش بناى 
مركز درمانى در قاين نيز به انجام رسيده و فاز يك پلى 
سرپايى  بيشتر خدمات  كه  نيز  تخصصى طبس  كلينيك 
ارائه خواهد داد، تكميل شده است ضمن اينكه راه اندازى 

سيستم ارجاع داخلى را نيز در برنامه داريم.

اولين كلينيك تخصصى و فوق تخصصى خراسان جنوبى در بيمارستان امام رضا (ع) بيرجند با پيشرفت 90 درصدى آماده بهره بردارى شده است. مسئول كلينيك تخصصى 
و فوق تخصصى بيمارستان امام رضا (ع) بيرجند گفت: ساخت اين كلينيك با متراژ 2 هزار متر مربع و با هزينه 2 ميليارد و 500 ميليون تومان به اتمام رسيده كه براى آماده 

شدن كامل اين فضا به يك ميليارد تومان ديگر نياز است. آذركيش افزود: يك دستگاه آمبوالنس نيز به بيمارستان تأمين اجتماعى بيرجند اختصاص يافت.

نتايج ميزان بارندگى در سرايان و اين امر در كنار برداشت 
اضافى از سفره  هاى زيرزمينى باعث شده آينده كشاورزى 
در شهرستان مبهم باشد. به گزارش ايسنا، فرماندار سرايان 
در شوراى حفاظت از منابع آب سرايان با بيان اين مطلب 
گفت: ميزان بارندگى در سال جارى حدود 116ميلى متر 
در  بارندگى  ميزان  نتايج  كرد:  اظهار  كريمى  است.  بوده 
سرايان فاصله معنادارى با متوسط كشورى دارد كه اين 
امر در كنار برداشت اضافى از سفره هاى زيرزمينى باعث 

شده آينده كشاورزى در شهرستان مبهم باشد. وى افزود: 
با نصب كنتورهاى هوشمند وكاهش ميزان برداشت آب، 
بين 13تا 15ميليارد تومان در سال كسرى منابع در آمدى 
كشاورزان ناشى از تحميل مديريت منابع آبى است كه با 
توجه به ضعف اقتصاد كشاورزى در منطقه براى كاهش 

مشكالت درآمدى كشاورزان بايد چاره انديشى شود.
فرماندار سرايان در ادامه به خطر تعطيلى صنايع تبديلى در 
بخش كشاورزى به خصوص تعطيلى4 واحد پنبه پاك كنى 

به خاطر كاهش سطح زير كشت پنبه اشاره كرد و ادامه اداد: 
باوجود اينكه جزو دشت  هاى فوق بحرانى در استان وكشور 
هستيم ولى مشوق هاى الزم براى ايجاد تحرك در بخش 

كشاورزى كافى و متناسب اختصاص نيافته است.

خراسان جنوبى كمترين ميزان بارندگى در كشور را دارد

آب  شركت  بهره  بردارى  و  حفاظت  معاون   سرورى، 
منابع  تشريح وضعيت  به  نيز  جنوبى  خراسان  منطقه  اى 

آب در خراسان جنوبى پرداخت و گفت: اين استان با 118 
ميلى متر كمترين ميزان بارندگى در كشور را دارد كه در 
نتيجه با كمترين ميزان آب تجديد شونده مواجه هستيم. 
وى با اشاره به وجود 181حلقه چاه عميق، 54 حلقه چاه 
سرايان  در  108چشمه  و  قنات  199رشته  عميق،  نيمه 
اشاره كرد و گفت: هرساله شاهد تخليه 86 ميليون متر 
مكعب آب از سفره  هاى زيرزمينى در شهرستان هستيم 

كه 19مييليون متر مكعب كسرى مخزن داريم.

آينده كشاورزى در سرايان مبهم است

حقانى- سى سال از چشم انتظارى مردم دو شهرستان طبس و بشرويه مى گذرد 
تا شايد فرجى شده و راهى گشوده شود. به گفته قديمى ترها كه حاال پا به سن 
گذاشته اند شهروندان از حدود 30 سال پيش تاكنون، كانديدا ها و نمايندگان زيادى 
در مجلس شوراى اسالمى ديده اند كه احداث اين جاده را در اولويت فهرست 
اقدام هاى خود جاى داده  اما گويا پيگيرى هاى نماينده مردم در نهمين دوره مجلس 
شوراى اسالمى نتيجه بخش بود و اين خواسته ديرينه، بعد از گذشت سال ها به 

مرحله تحقق رسيد و باالخره جاده نمايندگان «جاده همدلى» شد. 
اجراى  مراحل  از  بازديد  در  سرايان  و  فردوس  بشرويه،  مردم طبس،  نماينده 
پروژه جاده طبس- بشرويه از سمت روستاى خروان بخش مركزى شهرستان 

طبس گفت: راه به عنوان يك شريان حياتى از اعتبار بااليى در اقتصاد منطقه 
برخوردار است و هر چه بر تعداد اين محورهاى مواصالتى افزوده شود تردد 
بيشتر و به طبع آن اقتصادى پوياتر رخ خواهد داد. عبدا... زاده افزود: محور 
طبس- بشرويه امسال با نظر ويژه وزير راه و شهرسازى حدود 4 ميليارد تومان 
اعتبار گرفت، كه به صورت 100 درصدى جذب شد. وى تصريح كرد: اين طرح 
اقدام است كه 7 كيلومتر مسير صعب  در پروژه اى 80 كيلومترى در دست 
العبور آن توسط دو شركت راه سازى در حال آماده سازى است و تاكنون 7 

انفجار انجام و با 2 انفجار ديگر مسير به طور كامل بازگشايى مى شود.
و  شهرستان طبس  دو  مردم  ساله   30 انتظارى  به چشم  اشاره  با  عبدا...زاده 

بشرويه گفت: فعاليت و نظارت بر انجام كار با سرعت عمل مطلوبى درحال 
اجرا مى باشد و تاكنون 70 درصد اين طرح پيشرفت فيزيكى داشته و بالغ بر 

40 ميليارد ريال اعتبار در آن هزينه شده است.
در حاشيه  نيز  و شهرسازى طبس  راه  اداره  رئيس  و  مديركل  معاون  كالنى، 
اين بازديد از آغاز مناقصه قطعه سوم جاده طبس- بشرويه خبر داد و اظهار 

اميدوارى كرد كه اين مسير تا هفته دولت امسال به بهره بردارى برسد.

جاده طبس- بشرويه 70 درصد رشد فيزيكى دارد

چشم به راهى تمام شد 

نماينده مردم قاين و زيركوه در مجلس گفت: چانه زنى در ميدان 
به  نيست.  جهانى  منطق  زيبنده  روانى  جنگ  تشديد  و  مذاكرات 
گزارش خاورستان، هروى در نطق ميان دستور خود در صحن علنى 
مجلس ضمن تشكر از حماسه آفرينى مردم در روز قدس به وزير 
امور خارجه كشور و همراهان در مذاكرات 1+5 خسته نباشيد گفت 
مدافعان  و  ديپلمات  جهاد  مقدم  خط  سرداران  اين  كرد:  اظهار  و 

نظام  و  ملت  حريم  از  جانانه  رهبرى  و  نظام  شده  ترسيم  خطوط 
جمهورى اسالمى ايران به دفاع برخاستند. 

با  مشابهتى  هيچ  ايران  اسالمى  جمهورى  اينكه  بيان  با  وى 
ديگر  دولت هاى  و  شمالى  كره  همچون  نظامى  قدرت هاى 
ندارد، افزود: امروز ايران جزيره ثبات در خاورميانه است و چنين 

انگاشته هايى به ايران نمى چسبد.

شد،  متذكر  نمى پذيرند  تهديد  ايرانى ها  اينكه  بر  تأكيد  با  هروى 
جنگ  تجهيز  و  مذاكرات  ميدان  در  چانه زنى  ژست هاى  از  پرهيز 
روانى زيبنده منطق جهانى نيست و غربى ها بدانند هرگز نمى توانند 

ايرانى ها را تهديد كنند. 
وى در پايان با اشاره به مشكالت حوزه انتخابيه خود خواستار رفع 

مشكالت مربوطه از مسئوالن شد.

ايران تهديد نمى پذيرد

مهندسى توان تهويه

خدمات پس از فروش لوازم خانگى 

در شهرستان بيرجند در مركز پكيج و كولرهاى گازى ال جى
ذيل انجام مى پذيرد:

09151648057  -  32442653    LG آدرس دفتر: چهار راه دوم توحيد- نمايندگى

بزرگ ترين و سريع ترين مركز تخصصى نصب و خدمات 
محصوالت ال جى در استان خراسان جنوبى با كادرى مجرب 

و متخصص در خدمت همشهريان گرامى مى باشد

خسروى كد 25479

ايستـا داربـست 
اجرا و نصب داربست و پيچ روپالك

با مناسب ترين قيمت و كادرى مجرب
 و با تجربه - داخل و خارج شهر

09151613901- 09151609715- فرج زاده

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

 09153637507 - 09156217507 حسينى

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى و صنعتى  
در اسرع وقت    09158624439 - جانى

دعوت نامه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت دوم)

شركت تعاونى مسكن مركز آموزش 04 پادگان بيرجند

جلسه مجمع عمومى فوق العاده "نوبت دوم" شركت تعاونى مسكن مركز آموزش 04 پادگان بيرجند در تاريخ 94/5/12 
ساعت 16/30 در محل تاالر ميالد پادگان 04 بيرجند واقع در انتهاى خيابان ارتش برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت 
به عمل مى آيد جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوع 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 تا پايان وقت ادارى 94/5/10 
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:
تغييرات در بند ((ب)) - شرايط اختصاصى عضويت – ماده 12 اساسنامه

هيئت مديره تعاونى مسكن مركز آموزش 04 پادگان بيرجند

دعوت نامه مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول)
شركت تعاونى مسكن مركز آموزش 04 پادگان بيرجند

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه "نوبت اول" شركت تعاونى مسكن مركز آموزش 04 پادگان بيرجند در تاريخ 
94/5/12 ساعت 18/30 در محل تاالر ميالد پادگان 04 بيرجند واقع در انتهاى خيابان ارتش برگزار مى شود. از كليه 
اعضا دعوت به عمل مى آيد جهت 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 تا پايان وقت 
ادارى 94/5/10 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 در خصوص عملكرد و فعاليت سال 93

تصويب صورت هاى مالى شركت منتهى به 93/12/29
طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94

تعيين مبلغ براى استرداد سهام اعضاى انصرافى
تصميم گيرى در مورد مبلغ سود و فروش اوراق تا ابتداى سال 94

تصميم گيرى در خصوص اعمال جريمه براى اعضاى بدهكار و ساير اعضايى كه نسبت به تحويل واحد خود اقدام 
ننموده اند

تعيين و تصويب حد نصاب معامالت شركت تعاونى براى ماده 54 اساسنامه
انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال

هيئت مديره تعاونى مسكن مركز آموزش 04 پادگان بيرجند

پيغام  استاندار براى مسئوالن تأمين اجتماعى كشور ؛ 

استان ما در انتظار سرمايه گذارى شما



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 
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امام جواد (ع): سه خصلت جلب محّبت مي كند: انصاف در معاشرت با مردم، 
همدردي در مشكالت آن ها، همراه و همدم شدن با معنويات.
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يك منبع حاضر در مذاكرات ايران و 5+1 
ايران  ضمن تشريح مفاد مذاكرات جارى 
و طرف هاى مذاكره اعالم كرد: مذاكرات 
چنانچه با اراده سياسي طرف مقابل همراه 

شود توافق حاصل خواهد شد.

 ايران از اين پس يك كشور 
تحت تحريم شناخته نمى شود

وى با اشاره به برخى نكات قابل تامل در 
اين مذاكرات به خبرنگار عصرايران اظهار 
(توافق  «برجام»  توافق  براساس  كرد: 
موقت ژنو)، همه تحريم ها عليه ايران لغو 
مى شود و ايران از اين پس يك كشور 
تحت تحريم شناخته نمى شود. بر اساس 
هاي  محدوديت  يك سري   برجام صرفا 
موقت پيش بيني شده اند كه آن ها هم 
رهبري  معظم  مقام  فرمايشات  مطابق 
رفع  محدود  و  معقول  مدتي  از  پس 

خواهند شد.

مطابق تأكيدات رهبري در 
روز اجراي برجام، بطور قطعي 

تحريم ها لغو خواهند شد

او يادآور شد: كليه تحريم هاي اقتصادي، 
بانكي و مالي مطابق تأكيدات مقام معظم 

رهبري در روز اجراي برجام، بطور قطعي 
لغو خواهند شد.

اعمال برخي محدوديت هاي 
موقت براي زماني محدود

اين منبع مطلع تاكيد كرد: ايران از اين پس 

تحت تحريم هاي تسليحاتي نخواهد بود 
و طبق قطعنامه شوراي قطعنامه كه قرار 
است بعد از حصول به توافق صادر گردد، 
اين تحريم ها لغو و بر اساس ضميمه آن 
صرفا برخي محدوديت هاي موقت براي 

زماني محدود اعمال مي شود.
در  برجام  اين  داد:  ادامه  مطلع  منبع  اين 
است  توافق  از چندين  اي  واقع مجموعه 
كه همگي آنها در چارچوب خطوط قرمز 

رهبري   معظم  مقام  و  ايران  شده  تعريف 
بوده و برخي اقدامات موقت و محدود با 
دوره هاي زماني متفاوت در آن پيش بيني 

شده است.
امنيت  شوراي  قطعنامه  كرد:  اظهار  وى 
مورد  در  امنيت  شوراي  قطعنامه  آخرين 
برنامه هسته اى ايران خواهد بود و پرونده 

هفت  فصل  ذيل  از  را  ايران  اي  هسته 
منشور ملل متحد خارج خواهد كرد. مدت 
در  و  بوده  محدود  قطعنامه  اجراي  زمان 

پايان اين مدت ملغي خواهد شد.
شده  مطرح  موارد  شود  مى  نشان  خاطر 
دستاوردهاى  از  تاكيد  قابل  نكات  برخى 
توافق احتمالى و نه تمام برجام يا محورهاى 
آن است. اين براي اولين بار است كه يك 
كشور ذيل تحريم هاي فصل هفتم موفق 

شده است با مذاكرات و ديپلماسي از اين 
وضعيت خارج مى شود.

تحريم ها بالفاصله برداشته 
نمى شوند و بايد به بازرسان 
اجازه بدهيم هرجايى را كه 

بخواهند، بازرسى كنند

اما درحاليكه مذاكره كنندگان در وين به 
چانه زنى مشغولند، تندروها در واشنگتن 
با چانه اى گرم، همچنان به خط و نشان 
كشى مشغولند. «اد رويس» رئيس كميته 
آمريكا  نمايندگان  مجلس  خارجى  روابط 
مدعى شد: «ما خط قرمزى داريم، آن هم 
نمى  برداشته  بالفاصله  ها  تحريم  اينكه 
كه  بدهيم  اجازه  بازرسان  به  بايد  شوند. 
اگر سوء ظنى داشته باشند، بتوانند درهر 
زمانى، هر جايى را كه بخواهند، بازرسى 

كنند.»
 با وجود همه اين خط و نشان كشيدن ها، 
را  مذاكره  ميز  گويند  مى  ايران  مقامات 
حرف  و  گفتگو  چون  كنند  نمى  ترك 
ماست. تمدن غنى  نشانه  تعامل،  و   زدن 
شنيده شده اگر مذاكرات به نتيجه نرسد، 
دارد؛  وجود  شهريور  تا  آن  تمديد  امكان 
آيا امشب شام آخر وين خواهد بود؟ بايد 

صبر كرد و ديد.

برخى جزئيات غير رسمى توافق هسته اى : خروج ايران از فصل هفتم منشور ملل متحد 

تحريم ها لغو مى شود ؛  تحريم هاي تسليحاتي نخواهد بود

سردار نقدى: كينه شترى آمريكا با ايران اثبات شد 

جريان  در  آمريكا  خواهى  زياده  به  اشاره  با  نقدى  سردار 
خواهى ها،  زياده  اين  پاسخ  در  كرد:  اظهار  مذاكرات 
ديپلمات هاى ما گفتند «آمريكا بايد از دلبستگى عاطفى به 
تحريم ها، دست بكشد» كه خيلى ها با پوزخند گفتند «مگر 
مى شود يك كشور تعلق خاطر و دلبستگى عاطفى به يك 
مقررات داشته باشد؟». وى در ادامه تاكيد كرد: پاسخ اين است كه بله، به زبان 

خودمان مى شود همان كه رهبر انقالب فرمودند «كينه شترى» آمريكا.

 جان كري : به اتخاذ تصميمات واقعي نزديك مي شويم 
 

اينكه نشست بسيار مثبت و  به  اشاره  با  آمريكا  وزير خارجه 
خوبى با ظريف وزير خارجه ايران داشته است،گفت : من فكر 
مى كنم كه به اتخاذ تصميمات واقعى نزديك مى شويم. جان 
كرى افزود: بنابراين از آنجايى كه تنها چند كار سخت براى 
اميدوارم. وى گفت: برخى  انجام دادن وجود دارد، من هنوز 
تصميمات الزم را گرفته ايم اما هنوز براى حصول يك توافق هسته اى با ايران چند 

كار سخت وجود دارد كه بايد انجام شود.

لبخند روحانى و ظريف را غنيمت بشماريد 

 دبير مجمع تشخيص مصلحت خطاب به آمريكايى ها 
گفت: لبخند روحانى و ظريف را غنيمت بشماريد زيرا 
13 سال پيش آنها به شما لبخند زدند و شما تحويل 
و غنى سازى  و سيلى 20 هزار سانتريفيوژ  نگرفتيد 
20 درصدى را خورديد. رضايى افزود: اكنون به شما 
توصيه مى كنم خنده دوباره روحانى را تحويل بگيريد 

كه سيلى 100 هزار سانتريفيوژى نخوريد.

تقدير نمايندگان از ايستادگى تيم هسته اى
 

203 نماينده مجلس شوراى اسالمى ، ضمن تقدير 
برابر  در  هسته اى  مذاكره كننده  تيم  ايستادگى  از 
خطوط  خواستند  آنان  از  آمريكا  زياده خواهى هاى 
نصب العين  را  مجلس  مصوب  قانون  و  نظام  قرمز 
خود در تأييد توافق نهايى قرار دهند و با هر نتيجه 
داشته  اصول  اين  با  مخالفتى  كه  تحميلى  مذاكرات 
باشد، مخالفت نموده و با اختيار باالى خود و مخالفت 
هوشمندانه شان در برابر تحميل گرى هاى سلطه گران 

پرده از چهره مزورانه آمريكا بردارند.

صالحى: بهتر از اين نمى شود 
 

در  اتمى  انرژى  سازمان  رئيس  صالحى  اكبر  على 
پاسخ به تلويزيون فرانس 24 درباره اينكه چه خبر 
همچنين  و  خوب  خبرهاى  كه  گفته  مذاكرات  از 

افزوده است كه از اين بهتر نمى شده است.

تهيه و توزيع غذاى نذرى      عكس: نوفرستىعكس روز 

رهبر انقالب : مبارزه با استكبار ادامه دارد

رهبرمعظم انقالب در ديدار با دانشجويان ، درباره  «تكليف 
استكبارستيزى بعد از مذاكرات»، بيان داشتند: مگر مبارزه 
با استكبار تعطيل بردار است؟. آمريكا اتّم مصاديق استكبار 
است؛ خودتان را آماده كنيد براى ادامه  مبارزه با استكبار. 
آيت ا... خامنه اى افزودند: علت اصلى دشمنى زورگويان 
از  اسالمى  جمهورى  خوددارى  ايران،  ملت  با  جهانى 

پذيرش نظام مبتنى بر سلطه گر و سلطه پذير است.

 اصولگريان بايد مجلس را ترك كنند

كواكبيان دبيركل مردم ساالرى تنها راه پيشبرد كشور 
به سوى اصالحات را تغيير و خانه تكانى دانست و 
گفت: اصولگرايان بعد از 12 سال بايد مجلس را ترك 

كنند و جاى خود را به اصالح طلبان بدهند.

فروزنده : مهم وحدت اصولگرايان است  
فروزنده ، قائم مقام جمعيت ايثارگران گفت : ما بارها 
اصولگرايان  وحدت  به  كه  مى كنيم  و  كرده  اعالم 
تعهد  و  حاضريم  وحدت  اين  خاطر  به  و  معتقديم 
نيروهاى جمعيت  از  اگر هيچ كس  هم مى كنيم كه 
ايثارگران در ليست نباشد، هيچ نگران نيستيم و آنچه 
كه  چرا  است  اصولگرا  نيروهاى  وحدت  است  مهم 

بستر موفقيت آنها فراهم مى شود. 

عارف : بايد 30 كرسى تهران را بگيريم

 رئيس بنياد اميد ايرانيان با بيان اينكه در انتخابات 
روند  اصالح  دنبال  به  اصالح طلبان   92 خرداد 
نامطلوب گذشته بودند تاكيد كرد: بايد در انتخابات 
تهران  استان  كرسى  كسب30  دنبال  به  مجلس 
از  استان  اين  در  حداكثرى  پيروزى  كه  چرا  باشيم 

نظر سياسى معنا و مفهوم ويژه اى دارد. 

 استعفاى 18 نماينده مجلس در واكنش
  به يك انتصاب در استان فارس 

شوراى  مجلس  در  فارس  استان  نمايندگان  مجمع 
انتصابات استاندار اين  با اعتراض نسبت به  اسالمى 
اين  كردند.  ترك  را  مجلس  علنى  صحن  استان، 
و  رئيسه  هيئت  جايگاه  در  تجمع  از  پس  نمايندگان 
رايزنى با حجت االسالم ابوترابى فرد نايب رئيس اول 
به عهده  را  مجلس  علنى  رياست صحن  كه  مجلس 
داشت، پس از پايين آمدن از جايگاه هيئت رئيسه به 
صورت دسته جمعى، صحن بهارستان را ترك كردند.

در جشن توافق كنار مردم خواهيم بود 

سخنگوى نيروى انتظامى گفت: ناجا آمادگى دارد در 
 صورت انجام جشن هسته اى در كنار مردم قرار بگيرد . 
پيشتر رئيس ستادكل نيروهاى مسلح نيز در مورد جشن 
هسته اى عنوان كرده بود: اگر مذاكرات به نتيجه برسد، 
ملت جشن خواهد گرفت و اگر هم به نتيجه نرسد، به 

عنوان پيروزى در مقاومت جشن مى گيريم.

مقام ايرانى: توافق، امروز در دسترس است  

 يك مقام ارشد ايرانى به رويترز گفت كه توافق هسته اى 
ايران و قدرت هاى جهانى در دسترس است.  ميان 
اين مقام ايرانى كه نام وى منتشر نشده افزود: برخى 
مسائل باقى مانده اند كه وزيران خارجه بايد آنها را 
باالى  احتمال  از  زنى هاى موجود  كنند. گمانه  حل 
دست يابى به توافق در روز دوشنبه حكايت مى كنند 

اما هنوز هيچ چيزى مشخص نيست.

فابيوس: در پايان ماراتن هستيم   

باقى  برخى مشكالت  هنوز  اينكه  بيان  با  فابيوس   
است، تاكيد كرد: اميد دارم كه به نتيجه مى رسيم. 
وزيرخارجه فرانسه به ديدار با مديركل آژانس انرژى 
آخرين  كه  اميدوارم  داد:  ادامه  و  كرد  اشاره  اتمى 

مرحله از اين ماراتن را پشت سر بگذاريم.

 اسرائيل زير بار توافق نخواهد رفت  

گويد  مى  اسرائيل  وزير  نخست  نتانياهو  بنيامين   
توافق هسته اى قدرت هاى  بار  آويو زير  رژيم تل 
جهانى با ايران نمى رود. نتانياهو گفت: اسرائيل زير 
بار توافق نخواهد رفت . نتانياهو به راهپيمايى اخير 
 روز قدس در ايران اشاره كرد و افزود:  در رژه هاى 
را  اسرائيل  و  آمريكا  هاى  پرچم  ايران  در  تنفر 
وين  در  كنندگان  مذاكره  اما  كشند  مى  آتش  به 

همچنان امتياز دادن به ايران را دنبال مى كنند.


