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نقشه راه نقش ها!

*هرم پور

 مردم، منتخبين و رسانه ها، سه ضلع مثلثي هستند 
هم  و  اما همسو  متفاوت  هاي  نقش  جامعه  در  که 

هدفي را مي پذيرند و ايفا مي کنند. 
منطقي  توقع  خوب،  انتخاب  يک  وظيفه  مردم،   
در حوزه وظايف و نظارت بر حسن اقدام و اجراي 
اجرا را  از سوي منتخبين در طول دوره ي  قوانين 
نيز وظيفه حفظ و  از آن سو منتخبين مردم  دارند. 
صيانت از اعتماد مردم، تالش براي برآورده کردن 
پايبندي  نيز حفظ صداقت و  مطالبات شهروندان و 

به تعهدات خود با جامعه را بر عهده دارند. 
دموکراسي،  چهارم  رکن  عنوان  به  نيز،  رسانه   
عنوان  به  و  مثلث  اين  اجزاي  از  يکي  عنوان  به 
نيابتي  وظيفه  منتخبين،  و  مردم  بين  ارتباطي   پل 
از  پاسخ  مطالبه  و  عملکردها  نقد  رساني،  اطالع 

مسئولين را بر عهده دارد.
  متأسفانه و به داليلي که ذکر آنها مجالي بيش از 
اين مي طلبد، اين نقش در جامعه از سوي منتخبين 
هر  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  مسئولين  و 
اند به  چند هم مردم و هم رسانه ها، تالش کرده 
و  شهروندي  وظيفه  انجام  راستاي  در  نحوي  هر 
مسئولين  حوزه  در  اما  نگذارند  کم  خود  اي  رسانه 
است  شده  ديده  موارد  برخي  در  آنچه  منتخبين،  و 

گوياي چنين رويکردي نيست. 
افزايش  واکنش  پر  و  مهم  عجيب،  ماجراي  در   
پل  و  رسانه  عنوان  به  ما  شهرداري،  عوارض 
ها،  مندي  گاليه  انتقادات،  نظرات،  مردم،  ارتباطي 
نارضايتي ها، پيشنهادات و راهکارهاي خود را ارائه 
به  جامعه،  اصلي  بدنه  عنوان  به  نيز  مردم  کرديم. 
موقع و شفاف، در صحنه رسانه اي حضور يافته و 
شده  ايجاد  شرايط  فراخور  به  توجهي  مهم  اين  به 

نشان دادند. (ادامه در صفحه٢)

يادداشت

اقدامات دستگاه هاى اجرايى
 بايد پيوست فرهنگى داشته باشد

معاون اداري مالي صندوق بازنشستگي کشور از اختصاص۵۰۰ ميليارد تومان وام قرض الحسنه به بازنشستگان و 
افزايش ۲۵ درصدي حقوق آن ها خبر داد. به گزارش فارس ترابي، اظهار کرد: امسال با پيگيري هاي انجام شده تا 
سقف ۵۰۰ ميليارد تومان براي اعطاي وام به بازنشستگان کل کشور معين  شده است. وي افزود: با برنامه ريزي 

سازمان مديريت و برنامه ريزي، حقوق بازنشستگان در سال جاري، ۲۵ درصد افزايش داشته است. 

افزايش 25 درصدى حقوق بازنشستگان

برگزارى نمايشگاه بانكدارى اسالمى 
در مصلى المهدى (عج) بيرجند
 اين نمايشگاه يك روزه كه از طرف بانك مهر اقتصاد خراسان 
جنوبى برپا شده بود مورد استقبال مردم و مسئوالن قرار گرفت...

قانونمدارى محور فعاليت هاى 
انتخاباتى است
قانونمدارى محور فعاليت هاى انتخاباتى است. معاون سياسى، امنيتى و 
اجتماعى استاندار در چهارمين جلسه ستاد انتخابات استان ...
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صفحه ٧

عنوان رشتهكد رشته
جنسيت ظرفيت پذيرش

كد اشتغالپذيرش شاغلآزاد

5104
كارشناسى حرفه اى 
حفاظت و پيشگيرى 

از حريق و حوادث
120مرد4530

5219
 كارشناسى 

حرفه اى مديريت و 
فرماندهى عمليات 
در حريق و حوادث

120مرد4530

2283
مهندسى فناورى 

معمارى - طراحى و 
نوسازى بافت هاى 

فرسوده

120زن - مرد4530

2119
مهندسى فناورى 
محيط زيست – 
بازيافت پسماند

120زن - مرد4530

مركز آموزش علمى - كاربردى شهردارى و مديريت بحران بيرجند 

وابسته به موسسه آموزش عالى مديريت شهرى و روستايى وزارت كشور

در مقطع كارشناسى ناپيوسته بدون كنكور دانشجو مى پذيرد.

شروع ثبت نام از تاريخ 94/6/7

*تعريف شاغل: شاغل به فردى اطالق مى گردد كه در استاندارى ، فرماندارى ، بخشدارى ، شهردارى، دهيارى و 
شوراى اسالمى شهر و روستا به صورت رسمى ، پيمانى يا قراردادى در حرفه منطبق با رشته انتخابى مشغول به 

كار باشد.
پزشك  تاييد  برابر  داشتن سالمت جسمانى  نشانى  آتش  كارشناسى  پذيرفته شدگان  براى  اختصاصى:  *شرايط 

معتمد سازمان و واحد تربيت بدنى الزامى است.

www.sanjesh.org ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر از طريق سايت سازمان سنجش به نشانى
بيرجند  - خيابان مدرس - انتهاى بيست مترى اول شرقى - پالك 14 مركز آموزش علمى - كاربردى 

056شهردارى و مديريت بحران بيرجند    تلفن: 32231444 -32212724   

با تاثر فراوان هجران اندوه بار

مرحومه سيده پريسا رحيمى رويين
(همسر آقاى على سطوتى)

را به اطالع مى رساند: به همين مناسبت جلسه بزرگداشتى يكشنبه 15 شهريور 94 

از ساعت 17 الى 18 در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود

 با حضور خود روح آن مرحومه را شاد و بازماندگان را قرين امتنان فرماييد.

رحيمى ، سطوتى ، لعل دهقانى ، زردست ، سجادى و ساير بستگان

عناوين رشته هاى بدون آزمون 
دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند

شرح در صفحه 2

انتظارها به پايان رسيد رهام افتتاح شد
طراحى انواع نماى خارجى و داخلى ساختمان

 اجراى كليه تزئينات داخلى ساختمان - ظروف تزئينى
 09153624510   آدرس: حدفاصل ميدان جماران و خيابان توحيد - جنب آژانس درخشان

پكيج و رادياتور فرولى
به صورت نقد و چك با نصب رايگان
تلفن: 32424841  همراه: 09151639262

فرجامى   

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى
 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34    -  تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار

شركت هاى تعاونى مسكن مهر به تعهداتشان عمل كنند/ صفحه3
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تسنيم: هاشمي وزير بهداشت در ارتباط با بازنشستگي پيش از موعد بهورزان خاطرنشان کرد: تالش هاي الزم را
 انجام مي  دهيم که البته اين موضوع نياز به راي مجلس ندارد و پيشنهادهاي الزم را به سازمان 
مديريت و برنامه ريزي کشور مي دهيم و اميدواريم به نتيجه برسد. 

خبر هاشمى درباره بازنشستگى بهورزان

امروز 14 شهريور 1394 مصادف با
 21 ذى القعده 1436 و 5 سپتامبر 2015

 ادامه تهاجمات رژيم عراق به مرزهاي غربي 
جمهوري اسالمي ايران (١٣٥٩ ش).

كفايت  با  «اميركبير» صدراعظم  آغاز صدارت 
ناصرالدين شاه قاجار(١٢٦٤ ق). 

تقويم مناسبت هاى  روز

نقشه راه نقش ها!

 (ادامه از صفحه١) توقع بجا و منطقي اين بود که 
در چنين شرايطي، منتخبين محترم مردم در شوراي 
شهر نيز که از جمله دغدغه مندان اين موضوع بوده 
و اخبار و گزارش هايي از تالش آنان براي رفع اين 
مشکل در گوشه و کنار شنيده مي شد، ضمن اعالم 
موضع صريح و شفاف در قبال مطالبه به حق مردم، 
گزارشي از رويکرد،  اقدامات و تصميم خود را در اين 

موضوع خاص به جامعه ارائه نمايند.
چاره انديشي براي رفع يک مشکل مردمي، متفاوت 
تصميم  براي  مختلف  جلسات  برگزاري  از  است 
ارائه مصوبه و ابالغيه  گيري در خصوص چگونگي 
گرفتن  قاب  به  ضمني  چشمداشت  با  شهرداري  به 
در  موضوع  پختن  و  شرايط  کردن  سوپاپه  اقدامات، 
ديگ احتکار خبري براي احيانًا استفاده هاي تبليغي 
و يا وانمود کردن به اين موضوع که شورا تحت تأثير 
مطالبات و نارضايتي هاي شديد مردمي و تيتر شدن 
آن در رسانه ها، مجبور به چنين تصميمي نشده و 
خود از پيش چنين تصميمي را در شرف اخذ داشته 
است. چه شوراي شهر بيرجند و چه هر نهاد ديگري 
که مردم براي انتخاب اعضاي آن پاي صندوق رأي 
و  اول  وظيفه  مردم،  از  منتخبي  هر  چه  و  اند  رفته 
به  است؛  شهروندان  آحاد  به  پاسخگويي   آخرش 
تک تک افرادي که به اندازه همان يک رأي در اين 
رکن مهم جامعه نقش ايفا کرده اند. ضمن بيان عذر 
و تقصير به حضور منتخبين مردم و شهروندان عزيز، 
همانگونه که قبًال نيز اظهار کرده ام در صورت تداوم 
چنين فضاهايي شهروندان در انتخاب هاي آتي خود 
با نگاهي متفاوت از حال اقدام خواهند کرد و در اين 

موضوع شک نبايد کرد. 
کما اينکه توقع از شوراي شهر محترم نيز اين است 
که با همان دغدغه مندي که در روزهاي انتخابات 
براي مردم کار و اقدام را سرلوحه قرار مي دهند، تا 
داشته  را  مساعدت  و  همراهي  اين  نيز  مسير  پايان 
باشد. مگر ما جز مردم وامدار چه کساني در جامعه 
هستيم؟ مگر نه اين است که براي همين شهروندان 
شريف، کار و فعاليت و اقدام  انجام مي دهيم؟ و مگر 
نه اين است که با توجه به همان نقش هايي که در 
باال ذکر آن رفت، خودمان نيز فردا روزي در قالب 
نقش ديگري از يک شهروند معمولي، باز چشمانمان 

به تصميم شورا  و شوراهاي آتي خواهد بود؟.
پاسخ  منتظر  شهرداري،  عوارض  بحث  در  مردم   
هستند، رأي مردم را پاس بداريم و براي مطالباتشان، 
آنان،  به  براي پاسخگويي صريح و شفاف  احترام و 
وقت و اهميت بيشتر و واالتري  قائل باشيم. از همه 

مهم تر، از مردم، جا نمانيم. 
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاي روزنامه 

را به شماره ٥٠٠٠١٠٠٠٤٠٦٨٤٣٨ ارسال فرماييد)

يادداشت

خبرى از افزايش قيمت برق نيست 

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در خصوص 
برنامه  هنوز  گفت:  برق  قيمت  افزايش  وضعيت 
مشخصي براي افزايش تعرفه هاي برق نداريم و هر 
تصميمي در اين زمينه وابسته به نظر دولت است. 
به  اشاره  با  ايسنا،  با  گفتگو  در  فالحتيان  هوشنگ 
تمهيدات وزارت نيرو براي انرژي هاي تجديد پذير، اظهار کرد: وزارت نيرو در 
نظر دارد در طول برنامه ششم توسعه ساالنه ١٠٠٠ مگاوات نيروگاه تجديد 
پذير را راه اندازي و وارد شبکه سراسري برق کشور کند. وي با اشاره به 
تمهيدات در نظر گرفته شده براي گذر از دوران تحريم،گفت: با تالش هايي 
که صورت گرفت توانستيم برق کشور را تامين کنيم و قطعا از اين به بعد نيز 

سطح خودکفايي کشور روز به روز افزايش مي يابد. 

راه اندازى سامانه پيامكى براى دريافت 
نظرات و پيشنهادات زنان 

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري با بيان 
اينکه سامانه پيامکي ١٠٨ براي دريافت پيشنهادات 
و نظرات زنان راه اندازي کرده ايم،گفت: اين سامانه 
دو ماه است که راه اندازي شده تا با دريافت نظرات و 
متناسب با مطالبات به روز زن ها، بتوانيم برنامه ريزي هاي خودمان را داشته 
باشيم. به گزارش ايرنا، موالوردي درخصوص حضور زنان در ورزشگاه ها نيز 
اظهار کرد: اين موضوع بخشي از مطالبه جامعه است که بايد مديريت شود 
و ساز و کارهاي الزم در راستاي آن فراهم گردد.وي در خصوص مرخصي 
زايمان نيز عنوان کرد: باتوجه به پيگيري هاي انجام شده، هنوز دستگاه هاي 
تحت شمول و پوشش سازمان تأمين اجتماعي، اين قانون را اجرا نکرده اند. 

جزئياتى ديگر از استخدام در آموزش و پرورش 

و  مديريت  سازمان  فرهنگي  و  علمي  امور  معاون 
هزار   ١٧٥ مجموع  از  گفت:  کشور  ريزي  برنامه 
داوطلب استخدامي آموزش وپرورش، حدود ٥ هزار 
نفر با توجه به نياز اين وزارتخانه جذب خواهند شد و 
شرايط استخدامي آنها در بودجه سال ٩٥ پيش بيني 
شده است. به گزارش ايرنا، مهدوي افزود: تصميم گيري براي جذب نيروهاي 
جديد در دانشگاه ها، مراکز آموزش عالي و مدارس کشور منوط به بازنشسته 
و يا خارج شدن نيرو از آن مجموعه هاست و مطابق قانون، بکارگيري يک 
سوم نيروهاي جديد با بازنشسته شدن افراد بالمانع است.وي اضافه کرد: البته 
اکنون جذب استادان دانشگاه ها و يا نيروهاي جديد در مراکز آموزشي کشور 

به صورت متمرکز در سطح وزارتخانه مربوطه انجام مي شود.

 رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان 
کاال  هيچ  براي  قيمت  افزايش  مجوز  اينکه  بر  تاکيد  با 
بررسي  از  است،  نشده  صادر  جاري  سال  در  خدماتي  و 
درخواست افزايش قيمت خدمات سردخانه ها خبر داد.  سيد 
محمود نوابي در گفتگو با ايسنا، گفت: پيشنهاد افزايش 
قيمت خدمات سردخانه ها بررسي و نتيجه آن به کارگروه 
تنظيم بازار ارائه شده است اما تاکنون افزايش قيمت ابالغ 
نشده است. وي با اشاره به اينکه سيلو داران و سوله داران نيز 
تقاضاي افزايش قيمت داده بودند، اظهار کرد: با افزايش 
قيمت خدمات سيلوداران و سوله داران موافقت نشده و به 
آنها اعالم شد که با توجه به ميزان سيلو و سوله ها در کشور 
مي توانند به صورت رقابتي عمل کنند و عرضه و تقاضا 

بايد تعيين کننده قيمت باشد. معاون وزير صنعت با اشاره 
نيست،  قيمت  افزايش  مشوق  حمايت  سازمان  اينکه  به 
تصريح کرد: به اين سازمان اختيار صدور مجوز افزايش 
قيمت کاال تا سقف شش درصد در صورت وجود توجيه 
هيچ  اينکه  بر  تاکيد  با  نوابي  است.  شده  داده  اقتصادي 
تاييديه  نتوانسته  افزايش قيمتي در سال جاري  پيشنهاد 
سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان را دريافت 
کند، گفت: مباحثي در جلسات ممکن است مطرح شود اما 
تاکنون مجوز افزايش قيمت داده نشده است. در صورتي که 
افزايش قيمتي صورت گيرد که مصوبه نداشته باشد قابل 
پيگيري است و حتما برخورد مي شود. وي در مورد احتمال 
افزايش قيمت برخي کاال و خدمات تا پايان سال يادآور 

شد: صدور مجوز افزايش قيمت به داليل و مدارک ارائه 
شده بستگي دارد. اگر افزايش قيمت با توجه به هزينه هاي 
در  که  ديگري  هزينه هاي  و  انرژي  حامل هاي  دستمزد، 
ساختار ما لحاظ شده توجيه شده باشد، بر اساس درصدي 
که توجيه دارد افزايش قيمت مشخص مي شود اما سعي ما 
بر افزايش قيمت نيست. نوابي تصريح کرد: بيشتر واحدهاي 
توليدي با افزايش بهره وري، کاهش شدت مصرف انرژي و 
استفاده از ظرفيت ها مي تواند توليد را رقابتي کنند و نيازي به 
افزايش قيمت نيست. البته اگر افزايش نرخ فروش کااليي 
تا شش درصد توجيه داشته باشد، توليدکننده را در مضيقه 
قرار نمي دهيم اما بي جهت هم با افزايش قيمت کاال و 

خدمات موافقت نخواهيم کرد. 

آخرين خبرها از تغيير نرخ كاال و خدمات 

خودروهاي  تحويل  در  تاخير  صورت  در 
فوري  فروش  روش  به  فروخته شده 
و  خودروسازان  قطعي،  پيش فروش  و 
پرداخت  به  ملزم  خودرو  واردکنندگان 
روزشمار)  درصد   ٣٠) درصد   ٢,٥ ماهانه 
مشتريان  به  تحويل  در  تاخير  جريمه 
اين  در  ايسنا،  گزارش  به  بود.  خواهند 
تحويل  در  تاخير  جريمه  ميزان  قانون، 

(حداکثر  فوري  فروش  روش   در  خودرو 
تاريخ تحويل ٣٠ روز) و روش پيش فروش 
ماه)،   ٩ تحويل  تاريخ  (حداکثر  قطعي 
واريزي  مبلغ  درصد   ٢,٥ ماهانه  معادل 
درصد)   ٣٠ (روزشمار  خريدار  سوي  از 
تاخير  جريمه  ميزان  است.  شده  تعيين 
پيش فروش  روش  در  خودرو  تحويل  در 
نيز  تاريخ تحويل ١٢ ماه)  عادي (حداکثر 

معادل حداقل سود سپرده يکساله سيستم 
شده  تعيين  درصد،  يک  اضافه  به  بانکي 
در  تاخير  جريمه  ميزان  همچنين  است. 
مشارکت  فروش  روش  در  خودرو  تحويل 
در توليد (حداکثر تاريخ تحويل سه سال) 
ساله  سه  سپرده  سود  حداقل  معادل  نيز 
سيستم بانکي به اضافه يک درصد، تعيين 
تحويل  در  تاخير  است.ميزان جريمه  شده 

خودروهاي فروخته شده به روش سفارشي 
تحويل  تاريخ  (حداکثر  محدود  تيراژ 
 ٤ وارداتي  ماه،   ٣ داخلي  محصوالت  در 
ماه) معادل ماهانه ٣ درصد (روزشمار ٣٦ 
درصد) تعيين شده است. طبق اين قانون 
ملزم  خودرو  واردکنندگان  و  خودروسازان 
صورت  به  را  يادشده  جرايم  بود  خواهند 

روزشمار به مشتريان پرداخت کنند. 

جريمه تاخير در تحويل خودرو،30 درصد روزشمار 

سرانه سالمت روستايى ها
 96 هزار تومان شد

 قائم  مقام معاونت بهداشت وزارت بهداشت گفت: سرانه 
سالمت روستائيان در دولت يازدهم از ۲۱ هزار تومان 
به ۹۶ هزار تومان افزايش يافته است. به گزارش مهر، 
روستائيان  درصد   ۹۵ حاضر  درحال  افزود:  کالنتري، 
از خدمات بهداشتي برخوردارند که مهم  ترين  کشور 

رکن اين خدمات وجود بهورزان بوده است. 

برنامه اى براى خريد سربازى نداريم

 جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح با 
تکذيب خبر امکان خريد سربازي براي مشموالن مقيم 
خارج از کشور گفت: برنامه اي براي خريد سربازي چه 
در داخل و چه در خارج از کشور براي مشموالن اعم 
از غايب و غير غايب نداريم. سردار کمالي در گفتگو با 
ايسنا، در پاسخ به اين سوال که آيا در حال حاضر نيز 
مشموالن خارج از کشور براي ثبت نام جريمه ريالي 
سربازي مي توانند اقدام کنند، يا خير گفت: امکان ثبت 
نام براي مشموالن واجد شرايط در سال گذشته فراهم و 

تا پايان مرداد نيز به کليه درخواست ها رسيدگي شد.

وام 10 ميليونى خريد كاال براى 
حمايت از توليد داخل

لوازم خانگي گفت: وام ۱۰ ميليوني  اتحاديه   رئيس 
خريد کاال با شعار حمايت از توليد داخل درنظر گرفته 
شد و درصورتي که در اختيار اتحاديه لوازم خانگي قرار 
بگيرد اين شعار محقق مي شود.طحان پور درگفتگو 
فروشندگان  اتحاديه  افزود:   صداوسيما  خبرگزاري  با 
لوازم خانگي، ٥ سبد کااليي در نظر گرفته و با اين 
وام مي تواند يک دستگاه فرش ماشيني ١٢ متري، 
دستگاه  رنگي، يک  اينچ  تلويزيون ٣٢  دستگاه  يک 
گاز ٥  دستگاه  يک  کيلويي،   ٦ اتوماتيک  لباسشويي 
فريزر٢٠  يخچال  يک  جاروبرقي،  يک  فردار،  شعله 
فوت و يا يک يخچال فريزر دوقلو،  و آبميوه گيري 
سه کاره ارائه دهد.وي ادامه داد: افرادي که از اين وام 

استفاده مي کنند مي توانند ٥ کاال را انتخاب کنند.

عنوان رشتهكد رشتهمقطعرديف 

زبان و ادبيات فارسى20101كارشناسى پيوسته1

20402كارشناسى پيوسته2
 الهيات و معارف اسالمى- تاريخ و تمدن ملل

اسالمى

20407كارشناسى پيوسته3
 الهيات و معارف اسالمى- فقه و مبانى

حقوق اسالمى

علوم قرآن و حديث20429كارشناسى پيوسته4

علوم اجتماعى- مردم شناسى20529كارشناسى پيوسته5

20629كارشناسى پيوسته6
 علوم تربيتى- آموزش و پرورش

پيش دبستانى و دبستانى

20630كارشناسى پيوسته7
 علوم تربيتى- آموزش و پرورش كودكان

عقب مانده ذهنى

20706كارشناسى پيوسته8
 (روانشناسى گرايش هاي:عمومى؛ بالينى؛

 كودكان استثنايى؛ صنعتى و سازمانى؛
اصالح و تربيت)

حقوق20803كارشناسى پيوسته9

مديريت بازرگانى21207كارشناسى پيوسته10

مديريت صنعتى21211كارشناسى پيوسته11

21301كارشناسى پيوسته12
 (حسابدارى گرايش هاي: دولتى؛ مالياتى؛

حسابرسى)

رياضيات و كاربردها30123كارشناسى پيوسته13

شيمى- كاربردى30303كارشناسى پيوسته14

40119كارشناسى پيوسته15
 (مهندسى برق گرايش هاي: قدرت؛

 الكترونيك؛ كنترل؛ مخابرات؛ مهندسى
پزشكى(بيوالكتريك)

40201كارشناسى پيوسته16
 (مهندسى شيمى گرايش هاي: صنايع

 شيميايى معدنى؛ مديريت؛ صنايع غذايى؛
پااليش، پتروشيمي و گاز)

 (مهندسى عمران گرايش هاي: سازه؛40401كارشناسى پيوسته17
خاك؛ آب؛ راه)

40675كارشناسى پيوسته18

 (مهندسى مكانيك گرايش هاي: ساخت و
 توليد؛ جامدات؛ حرارت و سياالت؛ خودرو؛

 سيستمهاى ديناميكى و كنترل؛ طراحى
 مكانيكى؛ نيروگاه و انرژى؛ تاسيسات؛

هوافضا؛ بيومكانيك؛ مكاترونيك)

مهندسى نساجى- فناورى نساجى40826كارشناسى پيوسته19

مهندسى كامپيوتر- نرم افزار41002كارشناسى پيوسته20

مهندسى كشاورزى- علوم دامى50102كارشناسى پيوسته21

50340كارشناسى پيوسته22
 مهندسى كشاورزى- ترويج و آموزش

كشاورزى

50346كارشناسى پيوسته23
 مهندسى كشاورزى- زراعت و اصالح

نباتات

علوم و مهندسى صنايع غذايى50422كارشناسى پيوسته24

باستان شناسى60119كارشناسى پيوسته25

 (فرش گرايش هاي: رنگرزي؛ مرمت و60124كارشناسى پيوسته26
تكميل؛ طراحى فرش)

مرمت بناهاى تاريخى60142كارشناسى پيوسته27

طراحى پارچه60145كارشناسى پيوسته28

مهندسى معمارى60202كارشناسى پيوسته29

مهندسى شهرسازى60205كارشناسى پيوسته30

معمارى داخلى60220كارشناسى پيوسته31

 كارشناسي32
تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي20104 ناپيوسته

 كارشناسي33
آموزش ديني و عربي20422 ناپيوسته

 كارشناسي34
آموزش و پرورش ابتدايي20627 ناپيوسته

 كارشناسي35
علمي كاربردي حسابداري21307 ناپيوسته

 كارشناسي36
تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت و21403 ناپيوسته

برنامه ريزي تربيت بدني

مهندسي تكنولوژي الكترونيك40134 كارشناسي ناپيوسته37

مهندسي تكنولوژي كنترل- ابزار دقيق40137 كارشناسي ناپيوسته38

مهندسي تكنولوژي برق- قدرت40143 كارشناسي ناپيوسته39

40463 كارشناسي ناپيوسته40
 مهندسي تكنولوژي ساختمان (از سايت و

    دفترچه حذف شده  است)

40657 كارشناسي ناپيوسته41
 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو (از سايت

حذف شده است)

مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد40661 كارشناسي ناپيوسته42

مهندسي تكنولوژي صنايع نساجي40817 كارشناسي ناپيوسته43

مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر41013 كارشناسي ناپيوسته44

مهندسي توليدات گياهي50305 كارشناسي ناپيوسته45

علمي كاربردي طراحي و تكنولوژي دوخت60132 كارشناسي ناپيوسته46

علمي كاربردي معماري60209 كارشناسي ناپيوسته47

70111 كارشناسي ناپيوسته48
 علمي كاربردي توليد و بهره برداري از

گياهان دارويي و معطر

مهندسي اجرايي عمران70402 كارشناسي ناپيوسته49

مربي بهداشت مدارس10707 كارداني پيوسته50

علمي كاربردي حسابداري21307 كارداني پيوسته51

تربيت بدني21408 كارداني پيوسته52

الكترونيك- الكترونيك عمومي40116 كارداني پيوسته53

الكتروتكنيك- برق صنعتي40130 كارداني پيوسته54

ساختمان- كارهاي عمومي ساختمان40428 كارداني پيوسته55

40432 كارداني پيوسته56
 نقشه كشي عمومي- نقشه كشي و طراحي

صنعتي

كامپيوتر- نرم افزار كامپيوتر41022 كارداني پيوسته57

گرافيك- گرافيك60104 كارداني پيوسته58

دامپزشكى10501 كارداني ناپيوسته59

تربيت معلم آموزش زبان انگليسي20318 كارداني ناپيوسته60

تربيت معلم آموزش و پرورش ابتدايي20626 كارداني ناپيوسته61

حسابداري21301 كارداني ناپيوسته62

تربيت بدني- مربيگري21406 كارداني ناپيوسته63

علمي- كاربردي كتابداري و اطالع رساني21706 كارداني ناپيوسته64

كاردان فني برق- الكترونيك40113 كارداني ناپيوسته65

كاردان فني برق- قدرت40114 كارداني ناپيوسته66

معلم فني صنايع شيميايي40219 كارداني ناپيوسته67

كاردان فني عمران- آب و فاضالب40434 كارداني ناپيوسته68

علمي كاربردي عمران- سد و شبكه40449 كارداني ناپيوسته69

 كاردان فني عمران-كارهاي عمومي40482 كارداني ناپيوسته70
ساختمان

كاردان فني مكانيك- صنايع اتومبيل40631 كارداني ناپيوسته71

كاردان فني مكانيك- ماشين ابزار40634 كارداني ناپيوسته72

كاردان فني مكانيك- ساخت و توليد40644 كارداني ناپيوسته73

كاردان فني نساجي40812 كارداني ناپيوسته74

تكنولوژي مواد غذايي50403 كارداني ناپيوسته75

كاردان فني صنايع غذايي50405 كارداني ناپيوسته76

تكنولوژي توليدات گياهي50606 كارداني ناپيوسته77

علمي كاربردي فرش دستباف60123 كارداني ناپيوسته78

معماري60206 كارداني ناپيوسته79

علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر70101 كارداني ناپيوسته80

علمي كاربردي ريخته گري70105 كارداني ناپيوسته81

عناوين رشتـه هاي بـدون آزمـون دانشـگـاه آزاد اسالمـى بيرجنــد 
 www.azmoon.org  تلفن اداره ثبت نام دانشگاه جهت كسب اطالعات بيشتر 32447886      اقدام از طريق

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند

آگهى استخدام 
شركت مهندسى پزشكى پارسيان 

براى تكميل كادر ادارى و مالى خود 
 به يك نفر حسابدار خانم 

آشنا به نرم افزارهاى حسابدارى 
و امور بانكى و مالى نيازمند است.

تلفن ثابت: 05632225623
همراه: 09158650645

 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)

09159658659

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

پدر و مادر گرامى: آيا مى دانيد
* ممكن است كودك دلبند شما با وجود بدنى سالم و با نشاط ، داشتن هوشى متوسط به باال 

 دچار مشكالت ويژه يادگيرى (خواندن ، رياضى ، امال و...) در دوران تحصيل شود.
* افرادى مانند انيشتين، اديسون، بتهون و ... ابتدا داراى اختالل ويژه يادگيرى بودند و با برنامه ريزى مناسب 

بعدها توانستند به  شخصيت هاى جهانى  تبديل شوند.
پيش دبستانى رضوان اولين و تنها مركز پيشگيرى مشكالت ويژه يادگيرى در استان ( با نظارت و همكارى 
تنها مركز تخصصى غيردولتى اختالالت ويژه يادگيرى «بهار»)  به دليل ظرفيت محدود ، ثبت نام بر اساس 
زمان مراجعه خواهد بود. طالقانى 5 - شهيد كوشه اى 11- پالك 5     09156669643 - 32229234



پيام شمافعاليت هاى شهردارى بيرجند در جهت ارتقاى كيفى و كمى خدمات شهرى طى هفته گذشته
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

شنبه *14 شهريور 1394 * شماره 3310
بيرجند يكى از شهرهاى 3 آوا سالم. يك سؤال؟ 

افغانستان شده يا افغانى ها جزو شهروندان 
نفر   28 مسافر   38 با  معصوميه  اتوبوس  شدند؟ 

افغانى،10نفر ايرانى!
936…448
هاى  زمين  براى  فكرى  كسى  چرا   سالم. 
كه  كسانى  گناه  كند؟  نمى  آباد  على  دشت 
هنوز  و  اند  خريده  را  ها  زمين  اين  پيش  سال   15 

مزروعى است، چيست؟
915…953

بابت دستور جمع آورى ماشين هاى  با سالم. 
فرسوده ولى عصر (عج) 26 از اداره بازرسى و ساير 

مسئوالن محترم تشكر مى كنيم.
915…324
تمام  كه  آرين شهر  ما كشاورزاى شهر  سالم. 
سال رو براى توليد چغندر قند زحمت كشيده ايم و 
به كارخانه قند قهستان فرستاده ايم حاال بعد گذشت 
حدوداً سه سال هنوز پولى از بابت آن دريافت نكرده ايم

 

استاندارى  به  ببريم؟  پناه  مرجعى  چه  به   بايد 
رئيس  بكند مى گويند سفر  مالى  مى گوييم كمك 
جمهور در اين زمينه اعتبار ندارد پس ما چى كار 
فقط  كنيم  مى  خواهش  گدايى...!  برويم  كنيم 
را  خودتان  و  كنيد  فكر  قضيه  اين  به  دقيقه   يك 

جاى ما قرار دهيد...
915…431
سالم. من كشاورزم، ساعت 9 صبح مورخ 94/6/12 
متأسفانه  كردم  مراجعه   ... كشاورزى  جهاد  به 
همه  كه گفت  تلفن  اپراتور  از  غير   هيچ كس 
اين  پنجشنبه  هر  و  هستند  روى  پياده 
براى پاسخگويى  و  نبود  اداره  در  است   برنامه 

ارباب رجوع وجود نداشت...
915…134
دنيا كه  اين  تو  بيرجندى ها چيه؟ كه  ما  گناه  واقعًا 
از  معيشت  نظر  از  و  كوير  وسط  زندگيمون  محل 
بقيه كشور عقب تريم. وقتى هم از تهران ميان 
واضح  هامون  بچه  فوتبال  استعداديابى  براى 
ميگن جثه بچه هاى اين منطقه از جاهايى مثل 
و  ما شير  بچه هاى  معلومه  پايينتره. خوب  تبريز 
دارن  رو  اونجا  يا طبيعت  رو مى خورن  اونا  گوشت 
اونا بشه! اگه خيلى دلتون براى  كه جثه شون مثل 
استعدادهاتون ميسوزه زنگ ورزش مدارس بچه ها 
رو ببرين تو ورزشگاه ها و اصولى كار كنيد نه اينكه 
ليسانس ادبيات ورزش درس بده بشينه رو صندلى و 
سوت بزنه بگه بدوين پاهاتون قوى بشه. كشورهاى 
ديگه مثل ژاپن كه دارن تو فوتبال پيشرفت ميكنن 
دارن،  ورزشى  امكانات  بهترين  ابتدايى  مدارس  تو 
نداريم  كه  درست  هواى  و  آب  بيرجند  تو  ما   حاال 
مياد  حيفشون  هم  خوب  مربيان  و  ها  ورزشگاه  از 
كه  جادوگرن  هامون  بچه  پس  كنند  استفاده 

همينقدر هم رو پا هستن ...
915…501

به اين جناب وزير محترم صنعت آقاى نعمت 
بگين خودش خودروى ملى سوار ميشه  زاده 
كه ملت رو خائن ميخونه؟ اگر هم درست كردين 
ميگين  اونوقت  مردم  دست  دادين  ميليون  چند  به 
مردم خيانتكارن.همين مردم به جنابعالى رأى دادن!
930…217

آب  خانه  تسويه  پساب  براى  سالم. 
آن  براى  ريزى  برنامه  مسئوليت  بكنيد.   فكرى 

با چه سازمانى است؟
933…941

در جهت ارتقاى كيفى و كمى خدمات شهرى و جلب مشاركت عمومى شهروندان بيرجندى گام هاى بلندى برداشته است. خانزاد، معاون خدمات شهرى 
زباله و گندزدايى و شستشوى  تابلوى غير مجاز و خطرساز، نظافت گروهى محل دفن  اين مطلب گفت: ساماندهى تعداد 1000 عدد  بيان  با   شهردارى 
جوبه هاى شهر با آب آهك و مواد ضد عفونى كننده، نظافت و شستشوى تعداد 50 ايستگاه اتوبوس، جمع آورى ماشين هاى اسقاطى و بازگشايى جوبه ها 

و نظافت كانال هاى شهر و ساخت و رنگ آميزى تعداد 500 عدد تابلوى جهت نما از جمله اقدامات يك هفته ى اخير اين واحد مى باشد.

از  دورى  بابيان اينكه  مهرشهر  ساكنين  از  يكى 
مسجد يكى از مشكالت مهرشهر است به طورى 
كه صداى اذان را نمى شنويم، گفت: جهت گرفتن 
محل  معتمدين  با  همراه  مسجد،  براى  زمين 
هيچ  آنها  اما  كرديم  مراجعه  مسكن  بنياد  به 

همكارى با ما نكردند. 

جهت  دهم  و  نهم  دولت  طرح هاى  از  مهر  مسكن 
خانه دارشدن مردم است اما ساكنان اين خانه ها با مشكالت 
بسيارى دست و پنجه نرم مى كنند. كمبود خدمات شهرى 
و مشكالت فراوان، گاليه برخى از مردم ساكنين مهرشهر 

بيرجند را دربرداشت.
كاظمى  شهيد  خيابان  ساكنان  از  يكى  سن جور  مرضيه 
مهرشهر بيرجند در گفتگو با خاورستان با بيان اينكه يكى 
كرد:  اظهار  است؛  مدرسه  كمبود  مهرشهر  مشكالت  از 
رفتن  براى  بايد  پسرانه  راهنمايى  مقاطع  در  ما  فرزندان 
به مدرسه به خيابان بهجت در ابتداى مهرشهر بروند كه 

متأسفانه بايد مسير بسيار زيادى را طى كنند. 
وى يكى از مشكالت اين منطقه را كمبود اتوبوس و نبود 
متأسفانه  افزود:  و  كرد  عنوان  مناطق  از  برخى  آسفالت 
ما  فرزندان  و  (ره) مى آيد  امام خمينى  تا خيابان  اتوبوس 
آن مسير را تا منزل به ميزان 5 بلوار بايد پياده بروند. اين 

دورى مسير براى افراد پير يا باردار مشكل است. 
سن جور از مسئوالن درخواست كرد: با توجه به نياز اين 
منطقه مكانى تفريحى و فضايى سبز فراهم كنند زيرا تنها 
در ابتداى مهرشهر يك فضاى سبز وجود دارد و اين مكان 

كفاف نياز اين منطقه با رشد جمعيتى باال را نمى كند. 
از  دورى  منطقه  اين  ديگر  مشكالت  از  داد:  ادامه  وى 
مسجد است و متأسفانه صداى اذان را نمى شنويم. ما براى 
رفع اين مشكل به همراه معتمدين محل به بنياد مسكن 
مراجعه كرديم تا در صورت امكان زمينى براى مسجد به 

ما بدهند اما آنها هيچ همكارى با ما نكردند.
زنگويى يكى ديگر از ساكنين مهرشهر با گاليه از آسفالت 
از  برخى  آسفالت  نبود  گفت:  كوچه ها  از  برخى  نشدن 
خيابان هايى مانند يك قسمت از خيابان شهيد همت موجب 
بايد  مردم  و  نرفته  مسير  آن  داخل  به  اتوبوس ها  تا  شده 

پياده روى بسيارى كنند تا به محل مورد نظر خود برسند.

چنانچه خيّرى پيدا شود
 برنامه اراضى آموزشى را مديريت مى كنيم

مدير آموزش و پرورش شهرستان بيرجند نيز اظهار كرد: 
اداره كل  توسط  آموزشى  واحد  دو  مهرماه سال 1394  در 

نوسازى به ما تحويل داده مى شود.

منطقه  براى  آموزشى  اراضى  برنامه  داد:  ادامه  سجادى 
مهرشهر پيش بينى شده و در اولويت هاى ما قرار گرفته و 
چنانچه خّيرى پيدا شود، با مشاركت هاى مردم و اعتبارات 

استانى، برنامه اراضى آموزشى را عملى خواهيم كرد.
منطقه  در  شد:  يادآور  بيرجند  پرورش  و  آموزش  مدير 
اين  و  كرده ايم  ساماندهى  را  آموزشى  فضاهاى  مهرشهر 
فضاها در حال حاضر با اولويت دختران و ابتدايى طراحى 
و ساخته شده  است كه با فضاهايى كه بعدها براى دانش 
آموزان بزرگتر مديريت مى كنيم مشكالت كمبود فضاى 

آموزشى در اين منطقه را به حداقل خواهيم رساند.

تا زمانى كه معابر آسفالت نشود 
اتوبوسرانى نمى تواند خدمترسانى كند

اظهار  هم  بيرجند  اتوبوسرانى  سازمان  بهره بردارى  مدير 
سمت  به  (عج)  وليعصر  خيابان  اتوبوس  دستگاه   6 كرد: 
ميدان امام حسين (ع)، خيابان شهيد شوشترى تا انتهاى 

خيابان امام خمينى(ره) را طى مى كند.
محمدعلى سيمبر ادامه داد: اين اتوبوس ها همين مسير را 

امام  ميدان  وارد  و  برمى گردند  امام خمينى(ره)  از خيابان 
حسين(ع) مى شوند و مجدد از خيابان سلمان وارد خيابان 
دكتر حسابى شده و پس از پوشش اين مسير و ورود به 
خيابان وليعصر(عج) تا انتهاى آن مسير را طى مى كند و 

مجدد از وليعصر(عج) وارد خيابان شعبانيه مى شوند.
از  باالتر  زيرگذر  از  نيز  ديگر  اظهار كرد: دو دستگاه  وى 
ميدان شعبانيه وارد مهرشهر شده و پس از ورود به خيابان 
سمت  به  احمدى روشن  خيابان  مسير  طى  و  كاوه  شهيد 
بلوار بهجت و فاطميه را پوشش  بلوار فاطميه مى روند و 
شده  وارد  شعبانيه  بلوار  به  زيرگذر  از  گذر  از  بعد  و  داده 
پوشش  را  مركز 04  و  كرده  را طى مسير  مسافر  بلوار  و 

مى دهند و سپس به ابوذر مى روند.
سيمبر با بيان اينكه تعداد مسافران در مهرشهر بسيار كم 
دستگاه  دو  از  شده  گرفته  آمار  به  توجه  با  گفت:  است؛ 
اتوبوس در اين منطقه تعداد مسافران به 150 نفر نمى رسد. 
از  از خيابان شهيد همت،  اينكه قسمتى  به  اشاره  با  وى 
احمدى روشن  شهيد  خيابان  تا  ابن سينا  خيابان  انتهاى 
آسفالت نشده است؛ توضيح داد: تا زمانى كه اين منطقه 
آسفالت نشود، اتوبوس ها نمى توانند اين منطقه را پوشش 

دهند چراكه سيستم خنك كننده و سوخت اتوبوس در راه 
خاكى جواب نمى دهد. 

افزود:  بيرجند  اتوبوسرانى  سازمان  بهره بردارى  مدير 
آن  براى  بعد  هفته  شود  آسفالت  منطقه  اين  چنانچه 

سرويس خواهيم گذاشت.

مناطِق تحويِل شهردارى، آماده سازى شده است

مهرشهر  گفت:  نيز  بيرجند  يك  منطقه  شهردارى  مدير 
به شهر شده و جزو منطقه  300 هكتار است كه ملحق 
يك شهردارى است و از اين 300 هكتار، 75 هكتار بافت 

قديمى بوده كه تحت عنوان دهلكوه است.
محمد براتى با بيان اينكه هر قسمتى از منطقه مهرشهر كه 
تحويل شهردارى شده، آماده سازى از جمله جدول گذارى، 
زيرسازى و آسفالت آن انجام شده است؛ خاطرنشان كرد: 
مسكن مهر كه زير نظر اتحاديه مسكن مهر است؛ حالت 
تعاونى داشته و خودشان آن منطقه را آماده سازى مى كنند.

اين منطقه گفت: در حال  وى درباره جمع آورى زباله در 
تعبيه  منطقه  آن  در  زباله  سطل   900 به  نزديك  حاضر 

شده كه هر روز زباله ها را جمع آورى مى كنيم و معابر هم 
هفته اى يكبار پاك سازى مى شود.

شهردارى به شرط عمل كردن متوليان آماده سازى 
به وظايف خود، مهرشهر را تحويل مى گيرد 

بيان  با  نيز  معاون عمران و شهرسازى شهردارى بيرجند 
اينكه دهلكوه شامل سه منطقه است؛ اظهار كرد: دهلكوه 
شامل يك منطقه 46 هكتارى، يك مجموعه 64 هكتارى 

و يك مجموعه 75 هكتارى است.
عمل كردن  شرط  به  شهردارى  داد:  ادامه  عدل  على 
شركت ها و متوليان آماده سازى به وظايف خود، مهرشهر 
را تحويل مى گيرد و خدمت رسانى به مردم آن منطقه را 
دارد. وى با اشاره به اينكه آماده سازى منطقه 46 هكتارى 
مربوط به اتحاديه تعاونى هاى مسكن مهر به متولى گرى 
ترابيان است، اظهار كرد: در حال حاضر پول از مردم اين 
منطقه گرفته اند و بايد آسفالت و آماده سازى آن را انجام 
دهند كه خيابان شهيد همت در قالب اين 46 هكتار بوده 

كه تاكنون آسفالت آن انجام نشده است.
و  راه  هكتارى   64 مجموعه  پيمانكار  كرد:  تصريح  عدل 
شهرسازى است كه با جديت كار خود را انجام مى دهند و 
دهيار دهلكوه متولى مجموعه 75 هكتارى بوده كه پس از 
الحاق دهلكوه به شهر، پيمانكارى آن را شهردارى برعهده 
گرفته كه در حال حاضر عمليات آماده سازى آن در حال 
به  مربوط  همت  شهيد  بلوار  كرد:  تأكيد  وى  است.  اجرا 
است  خراسان جنوبى  مهر  مسكن  تعاونى هاى  اتحاديه 
زمانى كه  تا  داريم  استان  از شوراى مسكن  و مصوبه اى 
آماده سازى اين منطقه انجام نشود اجازه تحويل گرفتن آن 
منطقه را نداريم. وى افزود: متولى طرح دهلكوه و اجراى 
مسكن مهر، شهردارى نبوده بلكه راه و شهرسازى متولى 

نقشه بردارى و گرفتن مشاوره و اجراى پروژه هستند.
گفت: طى  منطقه  اين  در  سبز  فضاى  كمبود  درباره  عدل 
نامه نگارى صورت گرفته نامه اى از راه و شهرسازى آمده است 
مبنى بر تحويل زمين هايى كه در آن كاربرى فضاى سبز 
تعبيه شده كه به محض تحويل اين زمين ها از طرف مسكن 

و شهرسازى ساخت پارك ها را دستور كار قرار خواهيم داد.

*****
گرفته  پيگيرى هاى صورت  به  توجه  با  است  ذكر  شايان 
براى دريافت پاسخى درباره آسفالت خيابان شهيد همت 
مهرشهر بيرجند، اتحاديه تعاونى هاى مسكن مهر پاسخگو 
نبود و همچنين اداره كل راه و شهرسازى خراسان جنوبى 
درباره آسفالت و زمينى براى مسجد در مهرشهر پاسخى 

به ما نداد و اين مشكالت همچنان ادامه دارد.

كمبود مدرسه و خاكى بودن معابر از جمله مشكالت مهرشهر

بى مهرى مسئوالن نسبت به مهرشهر
شركت هاى تعاونى مسكن مهر به تعهداتشان عمل نمى كنند 

عكس : آرشيوى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 

(نوبت دوم)
جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند " نوبت دوم" 
چهارشنبه 94/6/25 ساعت 4/30 بعدازظهر در محل مسجد دانشگاه علوم پزشكى بيرجند برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت 
مى شود شخصا براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. با توجه به ماده 10 آيين نامه 

نحوه تشكيل مجمع عمومى آراى وكالتى هر عضو حداكثر سه راى و هر شخص غير عضو تنها يك راى خواهد بود.

دستور جلسه:  گزارش كتبى  هيئت مديره و بازرس شركت - طرح و تصويب صورت هاى مالى سال هاى 93-92-91-90-89 
تغييرات اعضاى عضو تعاونى و سرمايه - طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94- تصويب نحوه قرعه كشى 45 واحد احداثى واقع در 
سايت ادارى- تصميم گيرى در خصوص تصفيه حساب اعضاى 45 واحدى با توجه به اتمام پروژه - طرح و تصويب و پرداخت مبلغى به 
عنوان استرداد حق سهام اعضاى مستعفى شركت تعاونى -  طرح و تصويب و تعيين پاداش هيئت مديره و بازرس و مدير عامل با توجه 

به اتمام پروژه 45 واحدى تعاونى- تعيين خط مشى آتى شركت و اتخاذ تصميم در مورد اراضى (15 هكتارى) كالته بابا  

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

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند
 (نوبت سوم)

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند " نوبت سوم" چهارشنبه 
94/6/25 ساعت 6/30 بعدازظهر در محل مسجد دانشگاه علوم پزشكى بيرجند برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود 
شخصا براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. با توجه به ماده 10 آيين نامه نحوه تشكيل 

مجمع عمومى آراى وكالتى هر عضو حداكثر سه راى و هر شخص غير عضو تنها يك راى خواهد بود.

دستور جلسه: 
تصميم گيرى در خصوص انحالل شركت تعاونى مسكن

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

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند (نوبت دوم)

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند "نوبت دوم" چهارشنبه 94/6/25 
ساعت 5/30 بعدازظهر در محل مسجد دانشگاه علوم پزشكى بيرجند برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود شخصا براى 
اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. با توجه به ماده 10 آيين نامه نحوه تشكيل مجمع 
عمومى آراى وكالتى هر عضو حداكثر سه راى و هر شخص غير عضو تنها يك راى خواهد بود. ضمنا افراد داوطلب هيئت 
تصفيه مى توانند حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ انتشار آگهى تقاضاى كتبى خود و مدارك مربوطه را به دفتر تعاونى تحويل 

نمايند. دستور جلسه:  انتخاب سه نفر هيئت تصفيه - تعيين حق الزحمه هيئت تصفيه
مدير عامل و هيئت مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

دفترچه  المثنى
با عنايت به تصويب نامه شماره 156/31266/ه مورخ 1369/5/9 هيئت محترم وزيران (تبصره 2 ماده 6 آيين نامه تسهيالت اعطايى 
بانك) و تبصره 8 ماده 1 قانون تسهيل اعطاى تسهيالت بانكى و بند (ب) ماده 4 مندرج در فصل (واو) دفترچه قرارداد و به استناد 
درخواست شماره 79/979116/92 مورخ 94/2/8 مديريت شعب بانك تجارت استان خراسان جنوبى مبنى بر جانشينى در قرارداد 
شماره 11069 مورخ 84/2/25 به استناد قراردادهاى رهنى شماره 30252 و متمم 36048 مورخ هاى 89/6/14 و 90/7/27 تنظيمى 
در دفترخانه اسناد رسمى شماره 8 بيرجند و تنظيم صورتجلسه جانشينى به شماره 4329 مورخ 94/6/11 فى مابين شركت شهرك 
هاى صنعتى خراسان جنوبى و بانك تجارت مديريت شعب، بانك تجارت مديريت شعب استان جانشين در قرارداد شماره 11069 
مورخ 84/2/25 گرديده و قرارداد سابق با شركت تعاونى لوله پالست بيرجند (سهامى خاص) به شماره  ثبت 2029 ثبت شركت هاى 

بيرجند فاقد اعتبار و دفترچه المثنى به نام بانك تجارت مديريت  شعب داراى اعتبار مى باشد.
شركت شهرك هاى صنعتى استان خراسان جنوبى

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

از 8 صبح تا 11/30 شب (جمعه ها داير است)

بلوار صنعـت و معـدن (5)

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
به استناد مواد 121 و 122 – آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا  الف) ششدانگ يك باب منزل مسكونى به نشانى كرمانشاه ، ايوان، خيابان امام خمينى (ره) ، جنب شيرينى فروشى آفتابگردان، كوچه بن بست داراى پالك ثبتى 2860 فرعى از 200- 

اصلى بخش 11 كرمانشاه كه سند مالكيت ذيل ثبت 52590 صفحه 349 دفتر جلد 14 به نام آقاى جعفر كريميان فرزند على اكبر صادر و تسليم گرديده است. محدود به حدود اربعه ذيل به شرح پرونده ثبتى: شماال به طول 17/75 متر ديوار اشتراكى است به باقيمانده پالك 
اصلى شرقا به طول 21/80 متر ديوار اشتراكى است به باقيمانده پالك 200 اصلى جنوبا به طول 17/65 متر ديواريست به باقيمانده پالك 200- اصلى غربا به طول 21/80 متر درب و ديواريست به كوچه بن بست (فاقد حقوق ارتفاقى) ب) ششدانگ پالك ثبتى 1539 فرعى از 
2250 – اصلى بخش 6 اصفهان به نشانى اصفهان ، سپاهان شهر، بلوار شاهد ، خيابان فارابى 4، پالك 82 كه سند مالكيت آن ذيل ثبت 3723 دفتر 133 صفحه 340 به نام خانم دلبر سلطانى صادر و تسليم گرديده است و محدود است به حدود اربعه ذيل به شرح پرونده ثبتى 
: شماال به طول 12 متر ديوار به ديوار پالك 1520 فرعى شرقا به طول 20 متر ديوار به ديوار پالك 1540 فرعى جنوبا به طول 12 متر درب و ديواريست به خيابان 13 مترى غربا به طول 20 متر ديوار به ديوار پالك 1538 فرعى (فاقد حقوق ارتفاقى) كه اصل پالكهاى فوق به 
همراه ساير وثائق (محل اجراى طرح  و ماشين آالت مربوطه) طى سند رهنى شماره 15888 مورخ 88/12/9 دفترخانه 7 بيرجند در قبال مبلغ 5/550/000/000 ريال به انضمام خسارت تاخير تا روز وصول و مازاد ششدانگ ملك آقاى جعفر كريميان به موجب سند متمم شماره 
16016 – 88/12/20 دفتر 7 بيرجند در ازاى افزايش مبلغ قرارداد سابق از مبلغ مذكور به رقم 7/370/000/000 ريال به انضمام جريمه ديركرد تا روز وصول موضوع بدهى شركت مان روژين انديشه (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 3478 بيرجند با مديريت و امضاى آقاى 
محسن مهدوى فرزند يدا... در رهن بانك ملت شعبه ميدان امام خمينى (ره) بيرجند قرار گرفته است و به دليل اين كه بدهكار و راهنين مذكور ظرف مدت مندرج در سند رهنى به تعهدات خود عمل ننموده اند بانك مرتهن مستند به ماده 34- اصالحى قانون ثبت از دفترخانه 
مربوطه تقاضاى صدور اجرائيه عليه نامبردگان فوق نموده و پرونده اى تحت كالسه 9100001 در اين خصوص نزد شعبه اجراى اداره ثبت  اسناد بيرجند تشكيل شده است. نظر به اينكه محل اقامت راهنين و محل وقوع بعضى از وثائق در شهرستان ايوان غرب و اصفهان بوده 
بنابراين به استناد مواد 30 و 31- آيين نامه اجرا نيابت اجرايى به واحدهاى اجراى مربوطه اعطا و عمليات اجرايى تا مرحله قطعيت ارزيابى پيگيرى و پس از قطعيت ارزيابى به استناد ماده 123- آئين نامه مذكور جهت تنظيم آگهى مزايده به اجراى اسناد رسمى بيرجند ارجاع 
شده است و برابر نظريه كارشناسان رسمى دادگسترى ششدانگ پالك ثبتى 2860 فرعى از 200- اصلى بخش 11 كرمانشاه با عرصه اى به مساحت 385/86 متر مربع كه به صورت يك باب منزل مى باشد شامل 169 مترمربع اعيان مشتمل بر طبقه همكف و انبارى با كاربرى 
مسكونى و نوع بنا ديوار باربر آجرى با سقف شيروانى و نماى پالستر سيمانى و سيستم گرمايشى بخارى گازى و سرمايشى كولر آبى داراى يك امتياز آب و يك اشتراك برق و يك اشتراك گاز به مبلغ 2/480/360/000 ريال و ششدانگ پالك ثبتى 1539 فرعى از 2250- اصلى 
بخش 6  اصفهان با عرصه اى به مساحت 240 متر مربع كه به صورت يك باب منزل داراى حدود 460 مترمربع اعيان مشتمل بر سه طبقه ساختمان همكف و دو طبقه روى آن، نوع بنا اسكلت فلزى با سقف هاى تيرچه بلوك و قدمت بناى حدود 13 سال با نماى آجر و پنجره 
هاى خارجى فلزى و كف سراميك و موزائيك و كابينت آشپزخانه فلزى و بدنه راه پله سراميك و كف آن سنگ مى باشد با سيستم گرمايشى بخارى گازى و سرمايشى كولر آبى داراى يك امتياز آب و يك اشتراك برق و يك اشتراك گاز و فاضالب به مبلغ 8/630/000/000 
ريال ارزيابى و قطعيت يافته است و در روز يكشنبه مورخ 94/7/12 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل شعبه اجراى اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند در قبال طلب بانك ملت از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. مزايده حضورى و نقدى از مبلغ ارزيابى شده فوق شروع 
و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد. همچنين برابر گواهى بانك بستانكار موارد مزايده فاقد بيمه مى باشد و بدهى متعهدين تا مورخ 94/6/3 مبلغ 11/338/576/277 ريال اعالم شده است كه به استناد تبصره ذيل ماده 4- آئين نامه اجرا محاسبه خسارت تاخير از 
تاريخ درخواست صدور اجرائيه به بعد بر عهده اداره ثبت خواهد بود. هزينه هاى دولتى به شرح ماده 40 – آئين نامه اجرا وصول و ساير هزينه هاى احتمالى مربوط به نقل و انتقال و آب و برق و گاز اعم از مصرف و حق انشعاب و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره 
تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد برعهده برنده مزايده است كه در صورت وجود مازاد به برنده مزايده پرداخت خواهد شد. هرگاه متعهدين تا قبل از روز مزايده اقدام به پرداخت و يا تعيين تكليف بدهى خويش نمايند ازانجام مزايده خوددارى مى 

گردد و چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل رسمى باشد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقر برگزار خواهد شد.
تاريخ انتشار: 94/6/14         رضا عارفى – كفيل ثبت اسناد و امالك بيرجند

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى



رنگارنگ  ترين روستا در جهان 

شهر کوچکي با نقاشي هاي ديواري سه بعدي از حيوانات وحشي، اقيانوس ها ، کار هنرمنداني خوش 
ذوق است.نقاشي هاي ديواري رنگارنگ به سفارش سازمان گردشگري در روستاي الويوآن در چين به 
منظور جذب گردشگر و تغيير در چهره شهر توسط هنرمندان نقاش و خالق انجام شد. 4
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حکايت اين روزهاي دست فروشي در بيرجند

يک هفته پيش بود که شهرداري بيرجند ترازوي يک دست 
فروش بيرجندي را در حين کسب و کار جمع آوري کرد که با 

اين اقدام کار و کاسبي وي نيز جمع مي شود.
دوسال  حدود  از  که  است  اي  ساله  سي  کاسب  ع.د 
کار  به  نفره خويش  پنج  خانواده  معاش  امرار   قبل جهت 
ميوه فروشي در معابر شهري و چهارشنبه بازار شهرستان 
بيرجند روي آورده است.وي در روز چهارشنبه هر هفته با 
مجوز دريافتي از شهرداري در يکي از غرفه هاي چهارشنبه 
بازار مشغول فروش ميوه و امرار معاش است و در مابقي روزها 
در مرکز استقرار دست فروشان که در خيابان منتظري است 

به کار فروش ميوه و تره بار مي پردازد.
اين کاسب در گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهار کرد: در روز 
پنج شنبه هفته گذشته مصادف با پنجم شهريورماه جاري، 
بيرجند  اسدي شهرستان  راه  سه  خيابان  در  که  هنگامي 
مشغول کار بودم و همسرم نيز در آن روز بر حسب اتفاق در 
آن محل حضور داشت، مامور شهرداري به بنده مراجعه کرد و 
ترازوي کارم را جمع آوري کرده و در ماشين خويش گذاشت.
وي ضمن انتقاد از برخورد ناشايست مامور شهرداري شماره 
يک شهرستان بيرجند در اين خصوص، يادآور شد: بنده کار 
خالفي مرتکب نشده ام و تنها براي امرار معاش خانواده پنج 

نفره ام تالش مي کنم.
اين کاسب ادامه داد: حتي اگر بنده به عنوان يک فرد کم سواد 
کار اشتباهي نيز مرتکب شوم از مامور شهرداري به عنوان 
يک فرد باسواد انتظار مي رود که با برخورد شايسته خويش 
مرا راهنمايي کند نه اينکه در مقابل همسرم و مشتريانم با 
برخورد ناصحيح و گفتن عبارت «من ترازوي شما را مي برم، 

هرکاري دوست داريد بکنيد» باعث آبروريزي بنده شوند.
وي ضمن تشکر از برخورد بسيار حسنه دفتر امور شهري 
حل  براي  بنده  کرد:  اذعان  جنوبي،  خراسان  استانداري 
مشکل خويش به اين دفتر مراجعه کردم و از سوي آنان 
براي پيگيري امور به شهرداري معرفي شدم اما متاسفانه در 
شهرداري براي رفع مشکلم قول امروز و فردا داده شده و 
حتي گفته مي شود که اگر شاهدي مبني بر جمع آوري 
اعالم  داريد،  شهرداري  مسئول  توسط  خويش  ترازوي 
بفرماييد.اين کاسب معترض اضافه کرد: با وجود اين که 
نزديک  از  و همچنين کسبه مجاور،  از مشتريان  بعضي 
از  بعد  متاسفانه  اما  اند  قرار گرفته  اين مساله  در جريان 
مراجعه بنده به اين افراد جهت شهادت براي اين موضوع 
با گفتن عبارت «به لحاظ سر و کار داشتن با شهرداري، از 
شهادت دادن به نفع شما در اين خصوص معذور هستيم» 
مواجه شدم.وي با بيان اين که مدت يک هفته است که 
 بنده خانه نشين شده و اين مساله سبب افسردگي خودم
و خانواده ام شده است، گفت: تقاضاي بنده از مسئوالن آن 
است که ترتيبي اتخاذ شود تا با برگردانيدن ترازوي اينجانب 

سبب شوند تا به کسب و کار خويش ادامه دهم.

اي  وسيله  که  بشر  زندگي  به  اينترنت  ورود  از  قبل  تا 
و موضوعات مهم علمي،  ها  انديشه  انتقال  براي  سريع 
از  يکي  چاپ  صنعت  است  شده   ... ورزشي،  هنري، 
بزرگترين و مهمترين اختراعات بشري محسوب مي شد 
اکنون که در هزاره سوم بسر مي بريم نيز از اهميت اين 

صنعت با وجود انواع رسانه ها کاسته نشده است.
و  شد  تأسيس  تبريز  شهر  در  ايران  در  چاپخانه  اولين 
دقيقا ٩٩ سال بعد از راه اندازي اولين چاپخانه در ايران؛ 

پاي اين صنعت به بيرجند باز شد.

چاپخانه زرين پناه در سال ١٣٣٧ 
در بيرجند راه اندازي شد

حزب  توسط  بيرجند  در  اي  چاپخانه   ١٣٣٢ سال  در   
دوام  بيشتر  ماه   ٦ آن  فعاليت  که  شد  اندازي  راه  ايران 
اين  تا سال ١٣٣٧ هيچ فعاليتي در  از آن  نياورد و پس 
 ١٣٣٧ سال  در  اينکه  تا  نشد  انجام  بيرجند  در  زمينه 
بيرجند  در  پناه»  زرين  «حسن  همت  به  زرين   چاپخانه 

با همکاري ٦-٧ کارگر راه اندازي شد.
در  جنوبي  خراسان  چاپ  صنعت  پدر  پناه،  زرين  حسن 
گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهار کرد: از سال ١٣٣٧ 
چاپخانه  اولين  دبيرستان  دوره  تحصيل  ترک  از  بعد 

بيرجند به نام چاپخانه رزين را پايه گذاري کردم.
وي ادامه داد: چاپخانه هاي ايران، چاپخانه هايي هستند 

که مدرن ترين ماشين آالت دنيا را دارا هستند.

ايران از مدرن ترين ماشين آالت 
چاپي برخوردارست

از  اين که،  بيان  جنوبي  خراسان  چاپ  صنعت   پدر 
گفت:  است،  کرده  بازديد  دنيا  خانه  چاپ  ترين  بزرگ 
ابزارآالت  ترين  مدرن  که  هامبورگ  در  اشتن  چاپخانه 
و   کرده ام  بازديد  نزديک  از  من  است  دارا  را  چاپخانه 
بود  فعال  آلمان  در  که  چاپي  آالت  ماشين  ترين  مدرن 
اين که  بر  اشاره  با  پناه  زرين  دارد.  وجود  نيز  ايران  در 
داشته  افول  خراسان جنوبي  در  شايد  مطبوعاتي  فعاليت 
باشد اما در کشور به اين صورت نيست، تصريح کرد: در 
چون  يا  و  چاپخانه ها  تعداد  بودن  زياد  دليل  به   بيرجند 
مي يابد،  انتقال  استان  خارج  به  مطبوعاتي  هاي  فعاليت 

فعاليت مطبوعاتي کمتر شده است.
زرين خانه  چاپ   ١٣٥٨ سال  تا  کرد:من  تصريح   وي 

سربي  مشکالت  دليل  به  اما  مي کردم  اداره  خودم  را   
آقاي  اختيار  در  را  چاپخانه  افتاد،  اتفاق  من  بدن  در   که 

حسين آبادي گذاشتم.
مطبوعاتي  فعاليت  رکود  علت  اين که  بر  اشاره  با  وي 
شد:  يادآور  است،  بيرجند  در  هاي  چاپخانه  زياد  تعداد 
از  مدرن  آالت  ماشين  وجود  دليل  به  گلرو  چاپخانه 

فعاليت بهتري برخوردار است.
پدر صنعت چاپ خراسان جنوبي ادامه داد: چاپخانه زرين 
به دليل کار با سرب ممکن است نسبت به چاپخانه هاي 
تعطيلي  بر  دليل  اين  و  باشد  داشته  فعاليت  کمتر  مدرن 

چاپخانه ندارد.
حسن رضا حسين آبادي فعال ٦٣ ساله اي که ٤٠ سال 
فعاليت چاپ دارد در گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهار 
کرد: پس از بيماري آقاي زرين پناه، من مديريت چاپ 
اين  نيز  اکنون  به عهده گرفته و هم  را من  خانه زرين 

مديريت را برعهده دارم.

گراني و کمبود لوازم يدگي
 به فعاليت چاپخانه لطمه زده است

اين فعال عرصه چاپ تصريح کرد: گراني و کمبود لوازم 
فعاليت  به  آموزشي  هاي  کالس  نبود  جانبي،  و  يدکي 

چاپ لطمه زده است.
چاپ  صنعت  وضعيت  اين که  بيان  با  آبادي  حسين 
مدتي است بهتر شده است، گفت: با وجود فعاليت بهتر 
در  چاپخانه  در  فعال  کارگر  پنج  قبل  به  نسبت  چاپخانه 

بيکاري به سر مي برند.

دولت به درخواست هاي ما پاسخ نمي دهد

دولت  سوي  از  زرين  چاپخانه  اين که،  بر  اشاره  با  وي 
هيچ گونه حمايتي نشده است، تصريح کرد: در هر سال 
دولت يک کميسيون برگزار مي کند و مشکالت خود را 
در آن کميسيون بيان مي کنيم اما متاسفانه هيچ چگونه 

نگرفته ايم. نتيجه اي 
ايام صنعت چاپ که  يادآور شد:  فعال عرصه چاپ  اين 
جلسه اي  يک  تنها  مسئوالن  است  شهريورماه  يازدهم 

مي گيرند که امسال از آن جلسه هم خبري نبود.
درخواست هاي  به  دولت  بيان اين که،  با  آبادي  حسين 
درخواست  دولت  از  کرد:  تصريح  نيست،  گو  پاسخ  ما 
تسهيالت کم بهره داشتيم که دولت نيز در پاسخ با آن 
ممانعت کرده است. وي ادامه داد: صنعت چاپ خوابيده 
است و اگر دولت وامي کم بهره به صنعت چاپ واگذار 

کند چاپخانه ها براي بار ديگر به رونق خواهند آمد.

صنعت چاپ رها شده است

رها  چاپ  اين که، صنعت  بر  اشاره  با  چاپ  عرصه  فعال 
همکاري  انتظار  مسئوالن  از  ما  کرد:  اظهار  است،  شده 
کرد:  تصريح  خواستاريم.حسين آبادي  را  چاپ  صنعت  با 
بيشتر پاسخ ها به مشکالت ما توسط مسئوالن بر پايه 

حرف است و عملي را تا اکنون مشاهده نکرده ايم.

اکثر چاپخانه ها رو به تعطيلي اند

وي با بيان اينکه اکثر چاپخانه ها در روند تعطيلي هستند، 
اظهار کرد: اگر وضعيت چاپخانه به همين صورت پيش 
بيرجند  چاپخانه  ترين  قديمي  تعطيلي  به  مجبور  برود 
زمان  کرد:  تصريح  چاپ  عرصه  فعال  شد.  خواهيم 
پرداخت هزينه کارکرد نيروهاي فعال در چاپخانه براي 

ما يک مصيبت عظمي است.حسين آبادي تصريح کرد: 
گفته هاي ما با مسئوالن به هيچ جايي نرسيده پس ديگر 

درخواستي نداشته باشيم بهتر است.

فشار ماليات و عوارض امان ما را بريد

شهرداري  عوارض  و  ماليات  فشار  اين که  بيان  با  وي   
امان ما را بريده است، يادآور شد: با وجود درآمد اندک، 
تابلو عوارض مي  از  از کف، ساختمان وحتي  شهرداري 
ارزش  بر  ماليات  بيان کرد:  فعال عرصه چاپ  گيرد.اين 
مشتريان  که  است  يافته  افزايش  درصد   ٩ به  افزوده 
تکثيرها و  تايپ  به  درصدي  يک  افزايش  دليل   به 

رو مي آورند.

فعاليت چاپ خواستار سرمايه زياد است

حسين آبادي با بيان اين که چاپخانه زرين کمبود دستگاه 
ابزار  ندارد بلکه کمبود کار دارد، گفت: در زمان گذشته 
آالت چاپ به صورت دستي فعاليت مي کرد از سال ٧٤ 
به  دستي  ابزارآالت  چاپ  سرعت  بودن  کند  دليل  به 
فعاليت  اين که،  به  اشاره  با  وي  شد.  داده  تغيير  اتومات 
با  است، گفت: صنعت چاپ  زياد  چاپ خواستار سرمايه 

وجود سرمايه زياد درآمد خوبي ندارد.

معضالت اجتماعى

فناورى اطالعات
ترفندهاي کامپيوتري:

شبکه Wi-Fi را از ورود هکر ها ايمن کنيد!

در اين نوشته ترفند هاي مفيدي را به شما آموزش 
 خواهيم داد که به راحتي مي توانيد مانع از هک شدن

 شبکه Wi-Fi  شخصي خود شويد.

WPA ۱-استفاده از
بسياري از افراد براي محافظت شبکه Wi-Fi خود 
هکرها امروزه  کنند.ولي  مي  استفاده   WPE کد   از 

 (WPE)مي توانند وايرلس هاي داراي اينگونه پسوورد 
را در مدت بسيار کوتاهي و به راحتي هک کنند! پس 
پسوورد  از  حتما  خود  وايرلس  بيشتر  محافظت  براي 
براي  که  باشيد  داشته  توجه  کنيد.  استفاده   WPA
در  خود   WPS بايد   WPA پسوورد  از  استفاده 

تنظيمات مودم را در حالت Disable قرار دهيد.
براي محفوظ  راه  ترين  و ساده  مهمترين  اين روش 

ماندن از هکرها ميباشد!

۲-از يک پسورد WPA قوي و امن استفاده کنيد
هميشه مطمئن شويد پسوردي که انتخاب کرده ايد 
هکرها  توسط  براحتي  تا  باشد  تصادفي  و  طوالني 
شکسته نشود.براي تست کردن اينکه پسورد انتخابي 
 شما چقد قوي و ايمن است مي توانيد از سايت جالب

 www.cloudcracker.com استفاده کنيد!
در اين سايت يکسري اطالعات (غير از پسورد) از شما 
کردن  پيدا  به  شروع  سايت  شود.سپس  مي  خواسته 
پسورد شما با استفاده از اطالعات مي کند(دقيقا همان 

روش مورد استفاده هکرها براي پيدا کردن پسورد!!)
 

۳- نام Wireless خود را پنهان کنيد!
 wireless از خريداري يک سيستم افراد بعد  اکثر 
اقدام به تغيير نام آن مي کنند.بسياري از افراد ازحالت 
Broadcasted براي نامگذاري شبکه خود استفاده 
مي کنند(حتي حالت پيش فرض شرکت سازنده براي 

نامگذاري حالت Broadcasted است).
اين حالت سبب مي شود افراد به راحتي شبکه شما را 
 Service شناسايي و ازآن استفاده کنند.ولي حالت
وضعيت  در  تواند  مي   SSID يا  set identifier
Hidden قرار بگيرد. بگونه اي که کسي جز شما 
نتواند نام شبکه را پيدا کند و اين امر کمک زيادي به 
محفوظ ماندن وايرلس شما مي کند.با کمک راه هاي 
فوق به راحتي مي توانيد از نفوذ هکرها به شبکه خود 
هميشه  باشيد  داشته  توجه  کنيد.همچنين  جلوگيري 

وضعيت firewall سيستم خود را on قرار دهيد.

اولين چاپخانه بيرجند
 صداى دردهاى چاپخانه به گوش مسئوالن نمى رسد در آستانه تعطيلي

ايرانئون
تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم

www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   و 
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لوله بازكنى و لوله كشى ممتاز
با فنر برقى و مواد شوينده بدون خرابى

تشخيص نم ، رفع نم و از  بين بردن بوى نامطبوع از ساختمان بدون 
تخريب ، ترميم كف سرويس ها و آشپزخانه و وصل فاضالب شهرى

شعبه اول در مشهد         شعبه دوم در بيرجند

شبـانه روزى

09158626228 - 09391139076 - 09308685770  اسحاقى

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
اس
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موسسه علمى - آموزشى امام علـى (ع) برگزار مى كند:
كالس هاى تقويتى دوره ابتدايى تا پايان دبيرستان - كالس هاى كنكور -  مشاوره تحصيلى و برنامه ريزى

دانش آموزان عزيز
 در طول برگزارى كالس ها 

از امكانات آموزشگاه 
(كتابخانه- كافى نت

 كافى شاپ) بهره مند 
خواهند شد

 با حضور اساتيد مجرب استان
مشاوره تحصيلى و برنامه ريزى: آقايان اصغرى- حسينى و صادقىابتدايى: خانم ها اصغرى – كوثرى مقدمدوره اول متوسطه: آقايان كاهنى- سلطان پور و خانم افضلىزبان: آقايان ناصح- خسروى – خراشادىادبيات: آقايان صنعتى و معينى و خانم درميانىعربى: آقايان مرادى- موسوى نژاد- كاظمى- سلطانىهنرستان: آقايان جمالى- اميرآبادى- فائقىزيست: آقايان خراشادى- وردى و خانم ها: فريدى- ودادشيمى: آقايان شكيبايى و طحان و خانم ها : احمدى و كميلىفيزيك: آقايان جوقه ساالر- زمينى- خيرآبادى- چهره آسا- نجفى و دكتر خسروىرياضى: آقايان هانى و سعيد اكبرزاده- حاجى آبادى- زمينى – چهاردهى- بنى اسدى و قسورهوابسته به موسسه خيريه دانش آموزى امام على (ع)

شروع ثبت نام
 از هشتم شهريور ماه

آدرس: ميدان ابوذر- خيابان شهيد اسدزاده 3 - پالك 5  تلفن: 32232943  همراه: 09304751599

نقدى تخفيف ويژه ويژه
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

ضمنا تعويض و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود
باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 
خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.

مــژده                                  
                   

ه               
مــژد

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيك فرازى

ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

ساخت نسل جديد استخرهاى ذخيره 
آب كشاورزى و پرورش ماهى

با ورق (ژئوممبران و نانو)  با ماندگارى 100 ساله
حاشيه ميدان آزادى- جنب موسسه مالى و 
اعتبارى ثامن الحجج (ع) ساختمان تجارى 

كارگر- طبقه سوم
شركت سبزكوشان مشرق زمين 

09157235800 -  056-32316358

درب هاى اتوماتيك نوين تكنيك
انواع قطعات يدكى موجود مى باشد

تحويل به روز 

نصب و خدمات پس از فروش درب هاى :
شيشه اى- كشويى- بازويى- كركره اى 

PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

گوشت سرد: 
برزيل، ران، سردست، قلوه گاه گوسفندى، دمبه

گوشت گوساله تازه: 
ران، سردست ، قلوه گاه ، راسته فيله ، خوردگى

گوشت گوسفندى تازه:
راسته كامل ، راسته ، چلو گوشتى ، شيشليكى

ماهيچه ، الشه بدون استخوان

سوپرگوشت مـدرس
بيرجند - مدرس 1 

 انتهاى كوچه پالك 26-28
 09155623178

   09155610572
 09151613166-32226083

برادران دالكه
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خودتان را تشويق کنيد

اگر در طول روز کار خوبي انجام داديد براي مثال 
به يک ارباب رجوع کمک کرديد يا سهمي هرچند 
کوچک در بروز يک اتفاق خوب در ديگران داشتيد، 

به خودتان جايزه بدهيد.
تشويق شما به هر شکلي مي تواند باشد. از خريدن 
با  رفتن  بيرون  تا  گرفته  عالقه  مورد  خوراکي  يک 
دوستان. اين کارها باعث مي شود افراد نقاط قوت 
ضعفشان نقاط  روي  نتها  و  کنند  پررنگ  را   خود 

نکنند. تکيه 
ارتباط  استرس  کاهش  هاي  تکنيک  از  ديگر  يکي 
موفق  افراد  با  بيشتر  هرچقدر  است.  موفق  افراد  با 
خواهيد  رفتار  آنها  شبيه  بيشتر  باشيد  داشته  ارتباط 
کرد. درواقع مي توان از تجربيات اين گروه از افراد 
برد.  بهره  و  گرفت  کمک  استرس  با  رويارويي  در 
افسردگي  گاهي  و  استرس  دچار  کمتر  کار  اين  با 
خواهيد شد. يادتان باشد همه از افراد افسرده فراري 

هستند.
و  سيستم  يک  براساس  را  شان  زندگي  افراد  اگر 
کمتر  کنند  ريزي  پايه  منظم  و  شده  تعريف  قاعده 

دچار استرس خواهندشد. 
حتي بهتر است افراد براي تفريحات و اوقات فراغت 
خود نيز برنامه داشته باشند براي مثال اينطور برنامه 
ريزي کنند که هفته اي يک بار به مالقات دوست 
و فاميل بروند چون تفريح کردن نيز باعث کاهش 
بنابراين  شود.  مي  فرد  در  آرامش  ايجاد  و  استرس 
وقت اتالف  مانع  کارها  همه  در  ريزي   برنامه 

موجود،  نظم  وجود  دليل  به  درنتيجه  و  شود  مي 
استرس کمتري سراغ افراد خواهدآمد.

با هيچ كس بر سر باورش نمى جنگم  چرا كه 
خداى هركس همان است كه درونش مى گويد!

« كوروش كبير »

آقاى دست و دلباز بعد 
از بيست سال مى ره مغازه

 كفش فروشى مى گه: ”ما باز هم مزاحم شديم!“

من اگر نيكم اگر بد تو برو خود را باش
هر كسى آن درود عاقبت كار كه كشت

حافظ شيرازى

مادرم مى گفت:عاشقى يك شب است و پشيمانى 
هزار شب اما حاال هزار شب است پشيمانم

 كه چرا يك شب عاشقى نكردم

بر ما گذشت نيك و بد، اما تو روزگار ! فكرى
 به حال خويش كن اين روزگار نيست.

« عماد خراسانى»

در  که  نيازهايي  و  تغييرات  به  توجه  با  مختلف  افراد 
زندگي برايشان ايجاد مي شود واکنش هاي جسمي يا 
احساسي از خود نشان مي دهند که به اين واکنش ها 
«استرس» مي گوييم. استرس تنها يک بعد منفي ندارد 
انگيزه  ايجاد  باعث  استرس  وجود  اوقات  گاهي  بلکه 
در زندگي فرد مي شود تا قدم هاي مثبتي بردارد. به 
اين نوع استرس، استرس مثبت مي گوييم که چندان 
هاي  تکنيک  به  مقاله  اين  در  اما  نيست.  خطرناک 

رويارويي با استرس منفي پرداخته ايم.

مراحل بروز استرس
وقتي استرس در فردي ايجاد مي شود ٣ مرحله اساسي 
را طي مي کند؛ در مرحله اول سيستم سمپاتيک فرد 
افزايش  مانند  با عالئمي  همراه  که  تحريک مي شود 
به  فرد  دوم  مرحله  در  و...  بدن  تعريق  قلب،  ضربان 
به  توجه  با  کند  مي  سعي  يعني  خيزد  مي  بر  مقابله 
برخي تکنيک ها استرس خود را کنترل و مديريت کند. 
کار  به  مرحله  همين  در  استرس  مديريتي  راهبردهاي 

گرفته مي شود که ممکن است چند روز طول بکشد.
تحليل  به  رو  کمي  فرد  بدني  انرژي  سوم   مرحله 
استرس  با  مقابله  براي  قبل  مرحله  در  چون  رود  مي 
است.  بوده  درگير  متوالي  روزهاي  گاهي  و  ها  ساعت 
حتي فرد ممکن است مستعد ابتال به برخي بيماريها نيز 

شود. از طرفي، ممکن است در فردي که دچار استرس 
شده عالئمي شبيه سرماخوردگي بروز کند.

موقعيت هاي مشابه استرس ايجاد مي کند
موقعيت را  چيزي  شما  بدن  بدانيد  است   جالب 
موقعيت  آن  به  قبال  که  کند  مي  برداشت  زا  استرس 
موضوعي  هرچقدر  درواقع  باشد.  زده  استرس  برچسب 
آن  در  استرس  داشتن  احتمال  باشد  آشناتر  شما  براي 
برايتان  موضوع  که  است  وقتي  از  بيشتر  خاص  مورد 
جديد و ناآشناست. اينکه فرد چه واکنشي نسبت به يک 
موقعيت استرس زا داشته باشد تا حدود زيادي به تيپ 
شخصيتي فرد، فرهنگ و جامعه اي که در آن بزرگ 
همين  به  است.  مربوط  او  تجربيات  همچنين  و  شده 
دليل افراد با توجه به شخصيت هاي مختلف و عوامل 
فرهنگي هرکدام به نوع متفاوتي در مقابل يک موقعيت 

استرس زا واکنش نشان مي دهند.

مشاغل استرس زا
کنند،  مي  کار  بورس  بازار  در  که  کساني  حسابدارها، 
پزشکان، مديران، کارشناسان فروشي که بايد در مدت 
زمان مشخصي مقدار مشخصي از يک کاال را بفروشند 
يا کساني که فعاليت آنها با تکنولوژي در ارتباط است 

بيشتر از ساير مشاغل درگير استرس مي شوند.

عالئم استرس
زياد است. ممکن است فرد دچار  استرس  نشانه هاي 
سردرد، سرگيجه، اختالل تکلم يا تکرر ادرار شود. بروز 
با  مختلف  افراد  در  استرس  بروز  هنگام  عالئم  اين 

يکديگر تفاوت دارد. 
بروز استرس مي تواند سبب بيماري هاي مختلفي مانند 
سرماخوردگي، آنفلوانزا، يبوست، تهوع يا حتي بيماري 
هاي قلبي و پوستي و در حالت شديدتر آن باعث بروز 
داليل  از  يکي  شده  مطرح  امروزه  شود.  نيز  سرطان 

سرطان وجود استرس و فشار زندگي است.

مديريت زمان دشمن استرس
يکي از داليلي که باعث بروز استرس در افراد مي شود 
از  به درستي  افراد  نداشتن مديريت زمان است. وقتي 
زمان خود استفاده نکنند و براي اوقات خود برنامه ريزي 

نداشته باشند بروز استرس طبيعي است.

تغذيه سالم
استرس  باشد  داشته  تري  سالم  تغذيه  فرد  هرچقدر 
باعث  غذايي  مواد  برخي  خواهدآمد.  سراغش  کمتري 
کاهش استرس مي شوند مانند ماهي، بادام، گل کلم، 
برنج، پاستا، شير، طالبي، پنير و گوشت گاو. اين مواد به 
دليل دارا بودن ويتامين B باعث آزادشدن ماده اي به 

نام سروتونين در بدن مي شوند و از آنجا که سروتونين 
استرس  مقابل  در  افراد  از  است  آور  نشاط  اي  ماده 
محافظت مي کند. کنار تغذيه سالم، داشتن خواب کافي 

نيز به کاهش استرس در افراد کمک زيادي مي کند.

دفتر يادداشت روزانه
طبيعي است که افراد گاهي دچار برخي هيجانات منفي 
شوند. داشتن يک دفترچه روزانه و ثبت اين هيجانات 
پيدا  استرس کاهش  و  تخليه هيجاني مي شود  باعث 
خواهدکرد. گفته مي شود کساني که دفترچه خاطرات 
احساسات  ثبت  با  چون  دارند  بيشتري  آرامش   دارند 
و هيجانات منفي مي توان استرس را تا حدود زيادي 

در خود کاهش داد. 
گاهي اوقات دچار احساساتي مي شويد که نمي توانيد 
آن را براي کسي بازگو کنيد. در اين شرايط نوشتن آن 
احساسات در يک برگ کاغذ مي تواند به شما در کنترل 

استرس و فشار کمک زيادي کند.

کمال گرايي ممنوع!
کمال گرايي و توقعات بسيار زياد يکي ديگر از داليل 
کمال  از  کمي  افراد  اگر  است.  افراد  در  استرس  بروز 
مواجه  کمتري  استرس  با  بکاهند  خود  هاي  گرايي 

خواهندشد.
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حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

و فرعون و كسانى كه پيش از او بودند و [مردم] شهرهاى سرنگون شده [سدوم و 
عاموره] مرتكب خطا شدند. سوره الحاقه، آيه 9

حديث روز  

 از جمله دوست داشتني ترين اعمال نزد خداي متعال شادي رسانيدن به مؤمن است و سير كردن او از گرسنگي، يا رفع گرفتاري او 
يا پرداخت بدهيش . امام جعفر صادق (ع)

سبك زندگى

تكنيك هاى رويارويى با اضطراب و فشار در زندگى

فرمانروايي ديوجانس 
و اسارت اسکندر

نوشته اند: روزى اسكندر مقدونى، نزد ديوجانس آمد 
تا با او گفت و گو كند. ديوجانس كه مردى خلوت 
گزيده و عارف مسلك بود، اسكندر را آن چنان كه 

او توقع داشت، احترام نكرد و وقعى ننهاد. 
اسكندر از اين برخورد و مواجهه ديوجانس، برآشفت 

و گفت: اين چه رفتارى است كه تو با ما دارى؟
آيا گمان كرده اى كه از ما بى نيازى؟

آرى، بى نيازم.
و  اى  نشسته  خاك  بر  بينم.  نمى  نياز  بى  را  تو 
 سقف خانه ات، آسمان است. از من چيزى بخواه تا

تو را بدهم .
اى شاه! من دو بنده حلقه به گوش دارم كه آن دو، 

تو را اميرند . تو بنده بندگان منى .
آن بندگان تو كه بر من اميرند، چه كسانى اند؟

خشم و شهوت. من آن دو را رام خود كرده ام؛ حال 
كه  سو  هر  به  را  تو  و  اميرند  تو  بر  دو  آن  كه  آن 

بخواهند مى كشند.
برو آن جا كه تو را فرمان مى برند؛

 نه اين جا كه فرمانبرى زبون و خوارى.

محمود  شيخ  آثار  از   -1 افقي: 
شبستري-  از شهرهاي خوزستان 
- آشفته  و  حال  شوريده   -2 
كفش پاشنه دار  - حلقه فلزي زين 
3- جهنم  - توده ماسه انباشته شده 
در بيابان يا ساحل دريا - نظرات و 
و  قرض   - آتش  شعله   -4 عقايد 
شكل  كن-   زندگي   - بدهي 
زگيل-    -5 قندي  كله   - هندسي 
منفرد  و  تنها   - تار  و  تيره  شب 
به  منسوب  ساختمان-   ظاهر   -6
روسيه - گل زرد رنگ 7- دوست 
 - معروف  و  مشهور   -  خاموش 
آهو   - زننده   -8 قديمي  سواد  بي 
- نقشه كش 9- درس كشيدني-  
جريان  شدت  واحد   - اسب  دهانه 
وجود   - آغاز  و  اول    -10 برق 
ندارد-  پسوند شباهت 11-  شهر 
كرمان - عضو تنفسي ماهي-  شير 
درنده 12-  نوعي مرغابي - ناپيدا 
پهلوان  فارس-   از جزاير خليج   -
پايتخت  كردن-   سرپيچي    -13
آبرو  وبي  بدنام   - شمالي  ايرلند 
14-  توان و قدرت - تمام كننده 
قسمت    -15 خميده  و  كج   -
نشخواركننده  حيوانات  معده  سوم 
ايران مهم  رودهاي  از    -

شهرهاي  از   -1 عمودي: 
پول  زدن  سكه  جاي   - خوزستان 
زدن  چانه   - سام  پسران  از   -2
مشتري و خريدار-  نوعي الك 3- 
آمريكايي  مخترع   - چران  چشم 
خودنويس – كوكب 4- سازگار و 
همصحبت - مايع حيات  - تربت 
- پر حرفي 5- عدد منفي - رسوم 
و روشهاي نيكو - وسايل خانه 6- 
خرما فروش-  بازرس - گياه سگ 
–انگور 7- ثروت و دارايي - ميمون 
آدم نما - تعجب و حيرت 8- تنگه 
جنوب كشور-  دوستان صميمي-  

قابله 9-  ديگر و باقي چيزي - از 
زوجات پيامبر اكرم (ص) - حكايت 
ياخته   - مرطوب   -10 داستان  و 
پيشه  و طينت 11-  هم  - خوي 
- نوعي انرژي – خودم 12-  تلخ 
عرب - ضمير مشترك  -  پايتخت 
ايتاليا  - شكوه و جالل 13-  صيد 
جادو  نشناس-   حق   - حيوان 
مغضوب  فرشته    -14 افسون  و 
الهي-  ماه ميالدى-  الهه ازدواج 
شهرهاي  از   -15 يونانيان  نزد 
استان تهران - از شهرهاي استراليا
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تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

به چند نفر خانم براى كار در رستوران 
نيازمنديم.    09305584367 

 آدرس: خيابان محالتي - جنب پارك

يك منشى مسلط به امور تايپ و تكثير «آفيس - 
فتوشاب» با حقوق ثابت و پورسانتى دعوت به همكارى 

مى شود.   32225151 -09011619631

فروش
ساندويچى با موقعيت و امكانات مناسب

09383819457

فروش لوازم آشپزخانه صنعتى
09155616181

فروش سوپرماركت با كليه 
امكانات و موقعيت بسيار عالى

09351444336

فروش ام وى ام 110 مدل 89، رنگ 
دو ستون ، سفيد  فى: 9/700 تومان

09153622693

فروش 200 متر زمين واقع در ميدان 
كالهدوز فاز پرستاران  نقد و اقساط 
100 ميليون       09152601449

آهن آالت  مستعمل را نقدا خريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات

09151636052 

كارشناس فروش خانم عالقه مند 
به بازاريابى تلفنى در 2 شيفت 

نيازمنديم.
حقوق ثابت - پاداش - پورسانت
32341226-09387460747

به يك نفر براى كار در سوپرماركت 
(ترجيحا بازنشسته) تمام وقت 

يا پاره وقت (شيفت عصر) نيازمنديم.
" ساكن در شمال شهر "

09159614085

 شركت طبيعت هزاره سوم 
در نظر دارد: براى تكميل كادر 
خود تعدادى بازارياب و توزيع 

كننده با حقوق ثابت + پورسانت 
+ بيمه تكميلى و مزاياى رفاهى 

استخدام نمايد.
32442559-09155417880

اطالعيه  جذب  بازارياب  حرفه اى
شركت فناورى نوين پارسين 

تجارت در نظر دارد: براى 
تكميل كادر خود اقدام به جذب 
بازارياب مجرب به صورت پاره 

وقت در سراسر استان خراسان 
جنوبى نمايد. روابط عمومى قوى 
آشنايى با كامپيوتر و اينترنت 
شرايط اوليه براى متقاضيان 

محترم مى باشد.
05632443131

خدمات بيل مكانيكى
تخريب - گودبردارى - حفارى كانال 09151613361 - رضوى

فروش پياز زعفران
09011251205

واگذارى رستوران و سفره خانه سنتى 
 دهكده با تمام وسايل و پرسنل 

واقع در بند اميرشاه   09153491377

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

سمسارى ونك  خريد و فروش كليه 
لوازم منزل و ادارى با باالترين قيمت  

نبش 17 شهريور 32    09365643596

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099
تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

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

شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى  وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش كوچه پارك آزادى ، نرسيده به هتل مقدم

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

نصب، داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

اكروليك ، مولتى كالر، كنتكس ، كناف 
و ... با قيمت مناسب

09156633230 - برگى

فروش فورى سالن زيبايى آنسه به دليل 
مهاجرت ، واگذارى لوازم و انتقال اسم سالن 

09359799779

فروش
يك قطعه زمين مسكونى دو نبش 

داراى وام ساخت و پروانه 
واقع در روستاى ميرعلى
  قابل معاوضه با خودرو

09158009004

كاشــت بـولــت  (ميلگرد) 
در بتــون و سنگ
 بـا ضمانت كشش

ابتداى خيابان غفارى
 - روبروى گمرك 

 اطلس كمپرسور     09151636824

شركت شاتل براى تكميل كادر نمايندگى فروش و خدمات پس از فروش سرويس هاى 
اينترنت خود در استان  خراسان  جنوبى در شهرستان هاى ذيل نمايندگى  فعال مى پذيرد:

طبس ، بشرويه ، نهبندان
داشتن پروانه كسب يا گواهى ثبت شركت در زمينه خدمات رايانه و سابقه كار 

در اين زمينه الزامى است.
اولويت با متقاضيانى مى باشد كه محل كسب متعلق به خودشان بوده و در نقاط 

خوب شهرستان باشد.
تا صبح   8 ساعت  از   09395624233 شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب   براى 

2 بعدازظهر تماس فرماييد.

تكميل شبكه نمايندگى شركت شاتل در استان خراسان جنوبى



شنبه*14 شهريور 1394*شماره 3310 

اخبار ورزشى

موجب مي شود که هضم  غذاخوردن  از  بعد  کوتاه  استراحت  غذا مي شود.  موجب هضم  غذاخوردن  از  بعد  کوتاه  استراحت  خبر:  شهر 
تبديل کند  دارد,  آن چيزي که شايستگي  به  را  بتواند غذا  ببرند و سيستم گوارش  بهره  از غذا  افراد  و  بهتر صورت گرفته 
است. قبول  مورد  کوتاه  استراحت  پس 

فوايد استراحت كوتاه بعد از غذا خوردن 

دستورالعمل هاى مفيد غذايى
 براى ديابتى ها

 
ميوه  از  سرشار  غذايي  رژيم  يک  سالمانه: 
بدون  پروتئين  کامل،  غالت  سبزيجات،  و 

براي  منظم  ورزش هاي  همراه  به  چربي 
غذاهاي  خوردن  است.  مفيد  بسيار  ديابتي ها 
فراوري  غذاهاي  از  اجتناب  و  تازه  و  خانگي 
کاهش  مي شود.  توصيه  بيماران  به  شده 

با پوست، محصوالت  يا مرغ  مصرف گوشت 
يا  شده،  سرخ  غذاهاي  پرچرب،  لبني 
مي شود.  توصيه  شدت  به  ترانس  چربي هاي 
لبني  محصوالت  فنجان  سه  حداقل  مصرف 
کم چرب به بيماران توصيه مي شود. محدود 
غني  غذاهاي  خوردن  سديم،  مصرف  کردن 

کاهش  بيشتر،  غالت  خوردن  پتاسيم،  از 
مصرف تخم مرغ، اجتناب از استعمال سيگار، 
مصرف دانه ها و آجيل و ... به بيماران توصيه 

مي شود.

مصرف بيش از حد آنتى بيوتيك ها 
و عوارض آن در كودكان

 
سالمانه  :  به گفته کارشناسان بهداشت کودکان 
حد  از  بيش  مصرف  پزشکي،  متخصصان   و 
کودکان  در  ها  بيوتيک  آنتي 
عوارض  شدن  وخيم  به  منجر 
ها  بيوتيک  آنتي  مي شود.   بيماري ها 
تجويزي  داروهاي  شايع ترين  زيادي  حد  تا 
که  اين  ضمن  هستند.  کودکان  براي 
و  باکتريايي  بيماري هاي  از  بسياري 
مرور  اثر  در  دارو  اين  مقابل  در  ويروسي 
زمان مقاوم مي شوند. از اين رو تحقيقات از 
وابستگي  کاهش  سمت  به  کنون  تا  گذشته 
به  حساسيت  کاهش  براي  داروها  اين  به 
است. ديگر  مدت  طوالني  بيماري هاي 
که مصرف  است  داده  نشان  بيشتر  مطالعات 
به  منجر  ها  بيوتيک  آنتي  حد  از  بيش 
خود  اختالالت  آلرژي،  عفوني،  بيماري هاي 
مراحل  در  پذير  آسيب  چاقي  حتي  و  ايمني 
طوري  به  مي شود.  کودکان  زندگي  بعدي 
افزايش سطح  به  منجر  ها  بيوتيک  آنتي  که 
ساز  و  سوخت  و  مي شوند  چرب  اسيدهاي 

مي دهند. قرار  تأثير  تحت  را  بدن 

كرفس چه ويتامين هايى دارد 

العاده  فوق  منبعي  کرفس  گياه  نيوز:  سالمت 
تقويت  به  ويتامين  اين  است.  ث  ويتامين  از 
سيستم ايمني بدن کمک مي کند. يکي ديگر 
از خواص کرفس کاهش فشار خون است پس 

بهتر  باالرفتن فشار خونتان هستيد  نگران  اگر 
فشار  کاهش  پتانسيل  کرفس  که  بدانيد  است 
خون را هم دارد. کرفس حداقل هشت ترکيب 
ضد سرطاني را در خودش جاي داده است و از 

رشد تومورهاي سرطاني پيشگيري مي کند و 
آزاد  هاي  راديکال  از  ناشي  تخريب  تواند  مي 
کرفس  خواص  ديگر  از  برساند.  حداقل  به  را 
تقويت دستگاه گوارش است. کرفس ترکيباتي 
دارد که به تقويت سيستم گوارشي کمک کرده 
و شما را از ابتال به سرطان هاي روده و معده 

دور نگه مي دارد. کرفس به طور طبيعي ملين 
داروي  يبوست  درمان  براي  و  است  خوبي 
گياهي موثري به شمار مي رود. بنابراين توصيه 
مي شود افراد بيش از هر چيز کرفس بخورند.

«زردچوبه» داروى ضدافسردگى

ديابت:  براي  درماني  زردچوبه  شهرخبر: 
«کورومين» موجود در زردچوبه براي افراد ديابتي 
بسيار مفيد است. اين رنگدانه  مفيد باعث فعال 
شدن آنزيمي مي شود که روي جذب گلوکز تأثير 
مي گذارد. در نتيجه به کنترل ميزان قند خون 
مي کند.  زيادي  کمک  آن  داشتن  نگه  ثابت  و 
«کورکومين»  طبيعي:  ضدالتهاب  زردچوبه: 
شهرت  طبيعي  ضدالتهابي  خواص  داشتن  به 
برخي  را جايگزين  آن  نتيجه مي توان  در  دارد. 
مي تواند  زردچوبه  کرد.  ضدالتهاب  داروهاي 
جايگزيني براي سولينداک، آسپرين، ديکلوفناک 
و حتي ايبوبروفن شود. زردچوبه داروي ضدانعقاد 
رسيده اند  نتيجه  اين  به  خون طبيعي: محققان 
که زردچوبه مانند داروهاي ضدانعقاد خون عمل 
را مستعد گرفتگي عروق  اگر خودتان  مي کند. 
زردچوبه  دريابيد.  را  زردچوبه  حتمًا  مي دانيد 
زردچوبه  طبيعي:  ضدافسردگي  داروي  يک 
است.  طبيعي  کامًال  ضدافسردگي  داروي  يک 
ترکيبات موجود در اين گياه براي کنترل عاليم 
جانبي  عوارض  و  داشته  خوبي  تأثير  افسردگي 
داورهاي ضدافسردگي مانند اعتياد دارويي را در 

پي ندارد.

 مصرف بيش از حد آنتى بيوتيك ها و عوارض آن در كودكان
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ايستگاه سالمت

حوادث

«آزمون» بهترين بازيكن ديدار
  ايران و گوام معرفى شد

 جهان نيوز: سردار آزمون به عنوان بهترين بازيکن 
ديدار تيم هاي فوتبال ايران و گوام انتخاب شد. تيم 
مرحله  در  خود  ديدار  دومين  در  ايران  فوتبال  ملي 
مقدماتي انتخابي جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه در حضور 
حدود ۵ هزار تماشاگر پنجشنبه به مصاف گوام رفت 
که در پايان شاگردان کي روش به پيروزي ۶ بر صفر 
مقابل حريف دست يافتند. سردار آزمون که در اين 
ديدار ۲ گل به ثمر رساند و يک پنالتي هم گرفت به 

عنوان بهترين بازيکن زمين انتخاب شد. 

 صعود يك پله اى ايران در رنكينگ فيفا
تيم هاي  بهترين  رده بندي  تازه ترين  در  نيوز:  جهان   
ملي  تيم  يافت،  انتشار  فيفا  سايت  توسط  که  جهان 
فوتبال آرژانتين همچنان جايگاه خود را در صدر جدول 
حفظ کرد.تيم ملي فوتبال ايران نيز يک پله صعود کرد 

و در رده ۴۰ جهان و نخست آسيا قرار گرفت. 

تيم ملى كشتى فرنگى راهى آمريكا شد

بزرگساالن  فرنگي  کشتي  ملي  تيم  اعضاي  ايرنا:   
سال  قهرماني  هاي  رقابت  در  شرکت  براي  ايران 
٢٠١٥ جهان و گزينشي المپيک ٢٠١٦ ريو روز جمعه 
پيکارهاي  شدند.  آمريکا  وگاس  الس  شهر  راهي 
و  قهرماني سال ٢٠١٥ جهان  فرنگي  و  آزاد  کشتي 
کسب سهميه المپيک ٢٠١٦ ريو در روزهاي ١٦تا ٢١ 

شهريور ماه برگزار مي شود.

به كرار گفتيم برود دنبال زندگى اش  
فوتبال  تيم  پورحيدري سرپرست  منصور  نيوز:  جهان 
استقالل درخصوص اتفاقاتي که پيرامون جاسم کرار در 
اردوي استقالل رخ داده است، اظهار کرد: در هر صورت 
اين بازيکن اردو را ترک کرده و بدون هماهنگي با کادر 
فني اين کار را انجام داده است. ما او را در اختيار باشگاه 
گذاشتيم. به کرار گفتيم برود دنبال زندگي اش تا باشگاه 

يک تصميم جدي اتخاذ کند.

 حبيب كاشانى به كمك پرسپوليس آمد
جهان نيوز: مشکل سيدعلي فاطمي بازيکن تيم فوتبال 
پرسپوليس که به خاطر عدم انجام تعهدات مالي باشگاه 
نتوانسته منزلي را براي خود تهيه کند، شب ها در درفشي فر 
مي خوابد؛ اتفاقي که بازتاب منفي بسياري براي اين باشگاه 
داشته است.در اين رابطه کريم باقري مربي تيم پرسپوليس 
اقداماتي را براي حل مشکل اين بازيکن انجام داده و حتي 
با حبيب کاشاني مديرعامل پيشين اين باشگاه، در اين 
خصوص رايزني هايي را انجام داده است.حبيب کاشاني هم 
پيگير حل مشکالت مالي اين بازيکن بوده و قرار است 

بزودي محلي را براي اقامت فاطمي در نظر بگيرند. 

چهار كشته در نزاع خانوادگي 

در  خانوادگي  نزاع  يك  كشته شدگان  شمار  تابناک: 
اشنويه به چهار نفر رسيد. بر اثر يك نزاع خانوادگي كه 
در شهرستان مرزي اشنويه آذربايجان غربي روي داد دو 
نفر كشته شده و سه نفر ديگر زخمي شدند كه دو نفر از 
زخمي هاي اين حادثه نيز به علت شدت جراحت وارده 
جان خود را از دست دادند. اين حادثه زماني اتفاق افتاد 
كه مردي ميانسال براي گفتگو با همسر سابق و خانواده 
وي به منزل آنها مراجعه كرده بود، اقدام به تيراندازي به 
سوي همه اعضاي ساكن در اين خانه مي كند. پس از 
اين حادثه فرد ضارب در نهايت با شليك به سوي خود، 

دست به خودكشي زده و كشته مي شود. 

نقشه اخاذى از كاربر اينترنتى 
ناكام ماند 

تابناک: رئيس پليس فتاي غرب استان تهران گفت: 
شهروندي با مراجعه به پليس فتاي اسالمشهر اعالم 
جي ميل  در  کاربري اش  حساب  هک  با  فردي  کرد 
تصاوير شخصي وي را به دست آورده و برايش ايجاد 
مزاحمت کرده است. باقريان افزود: متهم شناسايي و 
اکانت  بازجويي ها گفت: براي خريد  دستگير شدو در 
را  آن  پسورد  و  کلنز جي ميل شاکي  بازي کلش آف 
گرفتم و با تغيير پسورد جي ميل، عالوه بر اينکه اکانت 
بازي را براي خود برداشتم با تصاويري که از جي ميل او 

به دست آورده بودم قصد باج گيري و اخاذي داشتم . 

برق گرفتگى مرگبار در پارك 

از  پارک  در  مي خواست  که  ساله  پنج  دختر  تابناک: 
دستگاه آب سردکن استفاده کند، دچار برق گرفتگي شد 
و جان باخت. خانواده اي که براي تفريح و استراحت 
به پارک ميرزا کوچک خان مشهد رفتند. متأسفانه به 
آب  دستگاه  بدنه  به  الکتريسته  جريان  اتصال  علت 
شد.  شديد  گرفتگي  برق  دچار  کودکشان  سردکن، 
برق  وحشتناک  ديدن صحنه  با  کودک  اين  خانواده 
گرفتگي بالفاصله کودکشان را به بيمارستان رساندند.

اما تالش پزشکان براي نجات کودک مؤثر نبود و او 
جان خود را از دست داد. پليس مشهد جسد کودک را 

به پزشکي قانوني انتقال دادند. 

شستشوى فرش، جان زن
 38 ساله را گرفت

ايرنا: زني ٣٨ ساله هنگام شستشوي فرش در حياط 
ابوذر شاهرود، دچار برق گرفتگي  منزل در شهرک 
شد و جان باخت. اين زن در حال شستشوي فرش 
در حياط خانه بوده که ُسر مي خورد و براي نيفتادن، 
پايه کولر را که اتصالي برق داشته مي گيرد و دچار 
در  که  وي  ساله   ١٣ دختر  شود.  مي  گرفتگي  برق 
حياط بوده به نجات مادرش مي شتابد که وي نيز 
دچار برق گرفتگي مي شود. در اين اتفاق، مادر ٣٨ 
به  نيز  خانواده  ساله   ١٣ دختر  و  فوت  دم  در  ساله 

بيمارستان منتقل و تحت درمان قرار گرفته است. 

دستگيري دندانپزشك قالبي
 با مدرك سيكل 

باشگاه خبرنگاران: دندانپزشک قالبي که با استفاده از 
کرد،  مي  ترميم  را  خود  بيماران  دندان  دوقلو،  چسب 
توسط پليس شاهرود دستگيرشد. سرهنگ غالمرضا 
کاظم زاده گفت: در تحقيقات مشخص شد، متهم داراي 
مدرک تحصيلي سيکل و فاقد هر گونه پروانه و يا مجوز 
طبابت است. مأموران، پزشک قالبي را در حال پرکردن 
دندان يک بيمار دستگير کردند.وي تصريح کرد: متهم 
عالوه بر کشيدن، پرکردن و جراحي دندان، دستي بر 
جراحي عمومي نيز داشته و داراي ٤ فقره محکوميت در 

جرايم مشابه نيز بوده است. 

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش
آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

 اي
مه

بي
و 

ت 
مان

 ض
ل

سا
 10

ول
ص

مح
ع  

نو
ت

بنگاه  قالب بتن            

توكـل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى   

 32313600  -  09151615069 جليلى

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

اولين آموزشگاه آزاد فنى و حرفه اى
 پيرايش مردانه كوروش 

(شعبه  بيرجند) 
افتتاح شد

در رشته هاى پيرايشگر مردانه درجه 2- درجه 1
آدرس: خيابان توحيد - بين توحيد 3 و 5 - پالك 53

تلفن پاسخگوى شما    09158638589 - 09157704271

تلفن ما را ذخيره نماييد

امداد  باطرى سپهـر؟!
عيب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل كار بدون هزينه
در هر نقطه شهر

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
ش بيشتر/  نقد و قس

سود كمتر ،  فرو
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برق رسانى به 4 روستاى درميان از طريق انرژى خورشيدى
مدير توزيع برق درميان گفت: در سال گذشته برق رسانى به چهار روستاى اين شهرستان از طريق انرژى خورشيدى انجام 
شده است. گنجى زاده افزود: در حال حاضر تمام روستاهاى باالى 10 خانوار شهرستان از نعمت برق برخودارند و تنها دو 
روستاى زير 10 خانوار از نعمت برق برخودار نيستند كه برقرسانى به اين دو روستا در دستور كار قرار دارد. وى با اشاره به 

پروژه هاى در دست احداث شهرستان گفت: برق رسانى به مسكن مهر شهر طبس در حال انجام است.

پرهيز از موازى كارى در برنامه هاى فرهنگى و دينى 

تسنيم- مدير كل اوقاف و امور خيريه استان گفت: 
هم  با  دينى  و  فرهنگى  برنامه هاى  استان  در  بايد 
هماهنگ باشد و از موازى كارى پرهيز شود. گرايلى 
در شوراى فرهنگى و دينى استان اظهار كرد: عدم 
فرهنگى  و  دينى  برنامه هاى  اجراى  در  هماهنگى 
موجب موازى كارى و هدر رفت اعتبارات مى شود در 
حالى كه اگر تمامى اعتبار در يكجا جمع شود و براى 
برنامه هاى فرهنگى يكسانى هزينه شود به مراتب 
اثر گذارى بيشترى خواهد داشت. وى در ادامه يادآور 
نيازمند  استان،  در  وقف  فرهنگ  نگرش  تغيير  شد: 

هماهنگى و يكپارچگى دستگاه هاى فرهنگى است.

اهداى 8 هزار واحد خونى طى 5 ماه

مهر- مدير پايگاه منطقه اى انتقال خون استان گفت: 
در پنج ماهه نخست سال جارى 8 هزار و 760 واحد 
افزود:  عاملى  شد.  اهدا  جنوبى  خراسان  در  خونى 
اين  در  خون  انتقال  پايگاه هاى  به  مراجعه كنندگان 
تعداد  اين  از  كه  بوده اند  نفر   441 و  هزار   10 مدت 
هشت هزار و 760 نفر موفق به اهداى خون شده اند. 
بار  نخستين  براى  نفر  و 668  هزار  افزود: يك  وى 

اهداكننده خون بوده اند.

برگزاري دوره آموزش
 پارچه بافى سنتى در آرين شهر 

در راستاى اقتصاد مقاومتى، گسترش صنايع دستى و 
به  به صنايع دستى و مشاغل خانگى  بانوان  اشتغال 
اقتصاد  به  كه  فراوانى  رونق  و  بودن  ارزشمند  جهت 
كشور خواهد شد، اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
دوره  يك  برگزارى  به  اقدام  قاينات  گردشگرى  و 
كالس آموزش پارچه بافى سنتى در آرين شهر كرد. 
اين دوره به صورت كالس هاى مقدماتى و بر اساس 
دستورالعمل هاي آموزشي برگزار شد كه در پايان دوره 
پس از برگزاري آزمون هاي علمي و عملي به پذيرفته 

    شدگان گواهي پايان دوره آموزشي اعطا شد.   
كمك به آينده شغلى دانش آموزان 

با برگزارى منسجم كالس هاى اوقات فراغت

فراغت  اوقات  هاى  كالس  اختتاميه  خبر-  گروه 
شهرستان سربيشه با حضور مسئوالن، مربيان و دانش 
آموزان در محل مدرسه شهيد شاهبيكى سربيشه برگزار 
شد. عدل معاون فرماندارى شهرستان در اين مراسم 
تر مسنجم  ريزى  برنامه  با   توان  مى  كرد:   اظهار 

بهره بردارى هاى زيادى از جمله كمك به آينده شغلى 
دانش آموزان از كالس هاى اوقات فراغت كرد.

رسيدگى به مشكل بهورزان در اولويت قرار گيرد

نماينده مردم شهرستان هاى بيرجند، درميان و خوسف 
گفت: در طرح تحول نظام سالمت به حقوق بهورزان 
مشكالت  به  رسيدگى  است  نياز  نشده  توجه  چندان 
آنها در اولويت كارها قرار گيرد. عبادى در گردهمايى 
براى  بايد  كرد:  اظهار  درميان  شهرستان  بهورزان 
نظر  در  اى  ويژه  امتيازهاى  محروم  مناطق  پزشكان 

گرفته شود تا زمينه ماندگارى آنها افزايش يابد.

علم به فناورى اطالعات مانع از بروز 
آسيب در فضاى مجازى مى شود

درميان  فرماندارى  اجتماعى  و  سياسى  معاون  ايرنا- 
گفت: علم به فناورى اطالعات مانع از بروز آسيب ها 
در فضاى مجازى مى شود. عربشاهى در كارگره ارتقاى 
امنيت اجتماعى شهرستان، اظهار كرد: بروز آسيب و 
ناهنجارى هاى اجتماعى ناشى از شبكه هاى مجازى به 
 مراتب بيشتر از شبكه هاى ماهواره اى است. وى افزود:
شبكه هاى اجتماعى به خاطر داشتن اطالعات اقيانوسى 
 از يك طرف و دسترسى آسان نسبت به امواج ماهواره اى

آسيب هاى بيشترى را به جامعه تحميل مى كنند.

برگزارى نمايشگاه بانكدارى اسالمى در مصلى المهدى (عج) بيرجند
نمايشگاه بانكدارى اسالمى روز گذشته در مصالى المهدى(عج) بيرجند 
برگزار شد. به گزارش فارس، اين نمايشگاه يك روزه كه از طرف بانك 
مهر اقتصاد خراسان جنوبى برپاشده بود مورد استقبال مردم و مسئوالن قرار 
گرفت. هدف از برگزارى اين نمايشگاه ترويج و تبيين بانكدارى بدون ربا بود. 
همچنين توزيع كتابچه هايى براى اينكه مردم نسبت به بانكدارى اسالمى 
آشنايى پيدا كنند از اقدامات شاخص در كنار پاسخگويى به مسايل شرعى 
بانكى بود. شايان ذكر است مسئوالن زيادى از اين نمايشگاه ديدن كردند.

حجت االسالم رضايى امام جمعه بيرجند در حاشيه بازديد از نمايشگاه 
گفت: بايد ساختار بانكى در كشور اصالح شود و نظام بانكى روندى را 

طى كند كه از بانكدارى غربى فاصله بگيريم.

تسهيالت بخش توليد در محل ديگرى صرف مى شود

بر  تأكيد  با  نيز  جنوبى  خراسان  اقتصاد  مهر  بانك  شعب  امور  رئيس 
اينكه هنوز با بانكدارى اسالمى فاصله داريم، گفت: در مسايل اقتصادى 
رعايت دستورات دينى و شرعى بايد جدى گرفته شود. غالمى اينكه 
تسهيالت بخش توليد در محل ديگرى صرف مى شود را غير شرعى 
خواند و افزود: اين موضوع همچنين سبب تورم و ضربه زدن به ديگر 

بخش هاى كشور مى شود.

تكميل بيمارستان تأمين اجتماعى بيرجند و سرمايه گذاري شستا در استان مورد 
پيگيرى جدى قرار گرفت. ظهر ديروز استاندار در نشستى كارى با رئيس سازمان 
تأمين اجتماعى كشور، موضوعات تكميل و تجهيز بيمارستان تأمين اجتماعي 
بيرجند و همچنين سرمايه گذاري شستا وابسته به اين سازمان را مورد پيگيري 
جدي قرار داد. خدمتگزار، در اين باره گفت: با توجه به بازديدها و قول هاى 
مساعدى كه در گذشته براى راه اندازى بيمارستان تأمين اجتماعي بيرجند و نيز 
تأمين اعتبارات مورد نياز آن از سوى مسئولين ذيربط داده شده بود؛ روز گذشته 
پيگيرى هاى جدى در رابطه با افتتاح هر چه زودتر اين بيمارستان صورت گرفت. 
وى ادامه داد: قطعاً راه اندازى و افتتاح اين مركز مهم درمانى در استان مى تواند 

كمك شايان توجهى به ارتقاى مؤلفه هاى بهداشتى داشته باشد. استاندار اظهار 
اميدوارى كرد؛ با توجه به قول هاى مساعدى كه از سوى رئيس سازمان تأمين 
اجتماعى در اين ديدار داده شد و نيز پيگيرى هاى جدى كه در اين رابطه صورت 

گرفت در آينده اى نزديك شاهد افتتاح اين بيمارستان در بيرجند باشيم.

خراسان جنوبي در بخش هاي مختلف داراي ظرفيت هاي
 بسيار خوبي  براي سرمايه گذاري است

 استاندار، به شركت شستا به عنوان يكي از شركت هاي وابسته به سازمان تأمين 
 اجتماعي در بحث سرمايه گذاري اشاره كرد و ادامه داد: خراسان جنوبي در بخش هاي

 مختلف داراي ظرفيت هاي بسيار خوبي است كه مي تواند از سوي مسئولين 
ذيربط در اين شركت براي سرمايه گذاري مورد توجه قرار گيرد. به گفته وى مقرر 
شد شركت شستا تعهدات خود را به طور مشخص و كارشناسي شده اعالم تا بر 
اساس آن برنامه ريزي مناسب براي به كارگيري ظرفيت دستگاه هاي اجرايي 
براي تحقق آنها به انجام برسد. وى به موضوع تخصيص سهم 2 درصد ماليات 
معادن طبس براي عمران آن شهرستان اشاره كرد و افزود: با پيگيري هاي به 

عمل آمده اميدوارم اين موضوع نيز به زودي عملياتي شود.
 رئيس سازمان تأمين اجتماعى كشور نيز در اين ديدار ضمن استماع درخواست هاى

استاندار نسبت به پيگيري و دستور اقدامات الزم قول مساعد داد.

در ديدار استاندار با رئيس سازمان تأمين اجتماعى كشور مطرح شد؛

پيگيرى جدى براى تكميل بيمارستان تأمين اجتماعى بيرجند
و سرمايه گذاري شركت شستا در استان 

دولت انگليس، استاد مكر و حيله جهان اسالم

خطيب موقت نماز جمعه نهبندان گفت: با همه تأكيدات 
رهبرى بر موضوع استكبار ستيزى متأسفانه شاهد بوديم 
كه شعارهاى ضد آمريكايى و استكبارى از ديوارهاى 
النه جاسوسى حذف شده است، مگر نظام سلطه تغيير 
ماهيت داده است؟ آيا با پاك كردن شعارها مسئله تمام 
خواهد شد؟ با جوهره و ذات استكبار چه مى توان كرد و 

آيا مى توان آيات قرآن را نيز در نظر نگرفت؟

دولت بايد از تصدى گرى 
و فعاليت هاى اقتصادى غير ضرور كنار رود

خطيب جمعه سربيشه با اشاره به سياست هاى اصل 
44 بيان كرد: دولت بايد از تصدى گرى و فعاليت هاى 
اقتصادى غير ضرور كنار رود و فقط بايد سياست گذار 
باشد و فعاليت هاى اقتصادى را به مردم واگذار نمايد. 
كه  اين موضوع  به  اشاره  با  االسالم سنجرى  حجت 
تاكنون در زمينه اقتصاد مقاومتى هيچ كارى انجام نشده 
است و سخنان رهبرى فقط در حد نوشته باقى مانده 
است از مسئوالن خواست تا اقتصاد  كشور را بر پايه نفت 

قرار ندهند و به اقتصاد مقاومتى روى بياورند.

متوليان بر بافت هاى مخروبه نظارت كنند  
امام جمعه بشرويه با تأكيد بر توجه به بافت تاريخى 
اين شهرستان گفت: بشرويه داراى سيزدهمين بافت 
خشت و گل كشور است كه بايد بيش از گذشته در 
مرمت بناها اقدام شود. همچنين از معضالت اجتماعى 

در بافت هاى تاريخى رها شده، نيز جلوگيرى شود. 

اقدامات دستگاه هاى اجرايى، بايد پيوست فرهنگى داشته باشد

قائم مقام نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى گفت: دستگاه ها و مسئوالن 
در انجام برنامه ها با نگاه فرهنگى و معنوى عمل كنند و كوچك ترين كار ها 
پيوست فرهنگى داشته باشد. به گزارش مهر، حجت السالم رضايى در ديدار 
با كاركنان پدافند هوايى شرق قائم آل محمد (ص) اظهاركرد: امروز ايران 
اسالمى به بركت انقالب و منبع عظيم معنوى جرقه اميد و راحتى را در دل 
مستضعفين روشن كرده است. وى با ابراز خرسندى از عملكرد پدافند هوايى 
شرق كشور، تصريح كرد: پدافند هوايى خاتم االنبياء با فرماندهى جوان و 

هوشمند اقدامات شايانى در امنيت هوايى انجام داده است. 
امروزه  كرد:  اظهار  ديدار  اين  در  نيز  كشور  شرق  هوايى  پدافند  فرمانده 
براى  آسمان  امن ترين  ايران  آسمان  مجموعه،  اين  كاركنان  تالش  با 
شرق  هوايى  پدافند  افزود:  نسايى  سرهنگ  است.  المللى  بين  پروازهاى 
كشور عالوه بر خراسان جنوبى بخش هاى عمده اى از استان هاى همجوار 
را نيز كنترل مى كند و پوشش درست و يكنواخت بودن ديدبانى حاكم بر 

اين مناطق، امنيت هوايى استان را فراهم كرده است.

بهره بردارى از فاز اول پروژه پياده سازى 
طرح جامع مالياتى شهرستان هاى سربيشه و خوسف

جامع  طرح  سازى  پياده  پروژه  اول  فاز  خبر-  گروه 
مالياتى در شهرستان هاى سربيشه و خوسف با حضور 

مسئوالن استان و شهرستان افتتاح شد. 
اين  در  استان  مالياتى  امور  كل  مدير  نژاد  يعقوب 

مراسم به ارائه گزارش درباره طرح جامع مالياتى و اهميت آن پرداخت و 
افزود: تاكنون هزينه اى حدود 500 ميليون ريال جهت اجرا و بهره بردارى 
از  سربيشه  شهرستان  در  مالياتى  جامع  طرح  سازى  پياده  پروژه  اول  فاز 
محل اعتبارات ملى هزينه شده و اجرا و تكميل فازهاى ديگر اين طرح در 
دست پيگيرى و اجرا مى باشد. گفتنى است همچنين هزينه اى حدود 500 
پياده سازى طرح  اول پروژه  فاز  بردارى  بهره  اجرا و  ميليون ريال جهت 
فازهاى  تكميل  و  اجرا  و  در شهرستان خوسف هزينه شده  مالياتى  جامع 

ديگر اين طرح نيز در دست پيگيرى و اجرا مى باشد.

قانونمدارى محور فعاليت هاى انتخاباتى است

قانونمدارى محور فعاليت هاى انتخاباتى است. معاون 
سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار در چهارمين جلسه 
ستاد انتخابات استان بابيان اين مطلب، گفت: تمامى 
ستاد  بايست  مى  اجرايى  هاى  دستگاه  در  مديران 
انتخابات استان را در راه انجام فعاليت هاى انتخاباتى 

در بعد سخت و نرم افزارى يارى رسانند. محمد حسينى، بر استفاده حداكثرى 
از ظرفيت هاى موجود در دستگاه هاى اجرايى تأكيد كرد و ادامه داد: ترزيق 
روحيه نشاط و اميد در جامعه مورد توجه جدى قرار گيرد. وى فراهم كردن 
برگزاركنندگان  مهم  وظايف  ديگر  از  را  باشكوه  انتخاباتى  برگزارى  زمينه 
انتخابات برشمرد و خاطر نشان كرد: اين امر نيز بايد به عنوان يك امر مهم 

و زيربنايى مورد توجه دست اندركاران امر انتخابات قرار گيرد.
گفتنى است در ادامه هر يك از مسئولين كميته هاى زير مجموعه ستاد انتخابات 

به ارائه نقطه نظرات، ديدگاه ها و گزارش اقدامات انجام شده پرداختند.

تريبون نماز جمعه

از گوشه و كنار استان

 تاسيس شركت عمران ايده سانيار "سهامى خاص"  در تاريخ 94/6/11 به شماره ثبت 5129  

و شناسه ملى 14005199253 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده 

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

موضوع شركت: اجراى كليه فعاليت هاى ساختمانى ( از قبيل ساخت كليه اماكن ادارى، مسكونى، بهداشتى و صنعتى و ساخت 
واحدهاى وياليى و تك واحدى و انبوه سازى و ساخت ساير اماكن) و راه سازى ( از قبيل ساخت بزرگراه ها، راه هاى شهرى و بين شهرى 
و پل سازى و راه هاى ريلى و ساخت ساير راه ها ) و تاسيساتى ( از قبيل تاسيسات حرارتى و برودتى و حفر كانال هاى كليه خطوط انتقال 
اعم از آب و فاضالب و مخابرات و برق و گاز). (پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح در صورت ضرورت قانونى). ضمنا ثبت شركت 
مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز 
اصلى شركت: خراسان جنوبى، بيرجند، ضلع غربى خيابان شهيد صياد شيرازى، مجتمع تجارى ميرداماد، واحد فوقانى 86- كدپستى 
9716653364 سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به يكصد سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين 
طى گواهى بانكى شماره 216/8275 مورخ 93/10/27 نزد بانك كشاورزى شعبه مركزى بيرجند پرداخت گرديده است. اولين مديران 
شركت: آقاى هادى مدرسى با كد ملى 0653226365 به سمت رئيس هيئت مديره و خانم فهيمه قاسمى با كد ملى 0640219705 
به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى مرتضى براتى با كد ملى 0653225598 به سمت مديرعامل و عضو اصلى هيئت مديره 
براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادى و ادارى شركت با امضاى 
مرتضى براتى (مديرعامل) همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. بازرس اصلى و على البدل : آقاى سامان دباغى مهوئى به شماره ملى 
2980001961 به عنوان بازرس اصلى و آقاى حيدر خسروى به شماره ملى 5239967296 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

عروس و داماد و مجالس ، سنتى و اسپرت و
آتليه مخصوص كودك
  فيلمبردارى مجالس با تصويربردارى
 و تدوين حرفه اى توسط آقا و خانم
 و همراه با فيلمنامه با تعيين وقت قبلى
تهيه آلبوم هاى ويژه با هزينه هاى مناسب
 و متناسب با نياز شما

 آتليه عكاسى و

فيلمبردارى افق

 آدرس: خيابان فردوسى، بعد از فردوسى 1
به طرف حافظ، جنب مطب دكتر هنرور
تلفن: 32448015- 09390032235

داربست مهـدى    نصب رولپالك و سايبان ، خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 
 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 

تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 
از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

   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

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

قيرگونى با تخفيف ويژه

صدابردارى ، نورپردازى ، اجراى موزيك ميان برنامه در مهدكودك ها  گروه موسيقى دلنوازان 

دانشگاه ، مجالس عروسى و...  09151601862 - مهدى هريوندى

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى 
در اسرع وقت   

  09158624439 - جانى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

محمد رسول ا... (ص)اكران فيلم
9:30   13:50  17:00 20:10ساعات  شروع سانس ها:

32222636تلفن:

سينما بهمن آمادگى دارد  سالن سينما را  در صورت تمايل سازمان ها  
نهادها و ...  براى برگزارى همايش ها و نشست ها به صورت اجاره 

واگذار نمايد.

فروش ويژه فرهنگيان
 اقســاط 20 ماهـه
فروش و اجراى انواع كاغذ ديوارى 
پاركت - كفپوش - پرده - سنگ آنتيك

بيرجند- بين مدرس 37 و چهارراه سيلو    09151641463-09355311686-32450560
نمايندگى رسمى كاغذ ديوارى Rasch آلمان در خراسان جنوبى

1-  منزل وياليى 2 نبش ، تميز ، 250 متر زمين 150  بنا  در سجادشهر امامت 19  فى: 260 ميليون
2- آپارتمان در معلم 62  سه واحدى ، طبقه دوم ، 140 متر، شيك  فى: 225 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر

3-  منزل وياليى 2 طبقه در پاسداران 60 ، تميز، شمالى ،  250 زمين  380 بنا  فى:   440 ميليون
4- آپارتمان در حال ساخت 100 مترى در سپيده، وام 50 ميليون ،آورده شما 36 ميليون ، باقى طى دوران ساخت

5 - فروش ويژه 2 واحد آپارتمان 190 مترى دو كله ،  واقع در حافظ با شرايط عالى
6 - 30 متر زمين تجارى ، حاشيه بلوار شهداى عبادى  ، 100 ميليون
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mامــالك آسمــان

آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3

شركت ويال پوشش شاكرى
* فروش انواع ورق كركره  

شادوالين ، پرچين
* مجرى پاركينگ هاى ادارى

 و خانگى در طرح هاى مختلف 
 * اجراى سقف سبك 
براى افزايش طبقه خانه

 * اجراى سقف هاى وياليى 
و آالچيق ، پيمانكارى ويال

* اجرا و فروش قرنيز جديد
(باران گير ديوارهاى منازل)

09151604496
09153612717

شركـت تعـاونى كارپـردازان نـوژان كويـر
اولين شركت داراى مجوز در خراسان جنوبى

انجام امور ادارى ، اشخاص حقيقى و حقوقى ، ثبت شركت ها و تغييرات ، ثبت طرح صنعتى ، ثبت اختراع
 خريد و فروش عالئم و اسم تجارى (مشاوره رايگان)

نشانى: بيرجند- خيابان شهدا- نبش شهدا 5 - طبقه اول

32236854- 09152207229 - نجات
از تاريخ 6/14 الى 6/17  در محل نمايشگاه بين المللى غرفه 44 ميزبان همشهريان گرامى هستيم

انتهاى غفارى ، روبروى غفارى 29 جنب بانك رفاه   
09302511101 - 32345000 - 32345050

غذاى آماده 

پاتيــل 
غذاى لذيذ

با يك تماس

ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد 
(ويژه ادارات و مجالس)

  HP 1102 پرينتر ليزرى
با گارانتى طاليى و كابل 240 هزار تومان 

آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24       (5خط) 32446431- رايانه ثامن بيرجند

فروش

 ويژه

هفته 



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

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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

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

امام کاظم (ع) : کسي که مزه رنج و سختي را نچشيده ،
 نيکي و احسان در نزد او جايگاهي ندارد.

(بحاراالنوار، جلد ٧٨، ص٣٣٣)

12 : 32
19 : 13
23 : 50
4 : 46
6 : 11

باغى با طراحى كيهانىعكس روز 

 درخواست كمك كردستان عراق از ايران
اقليم  حكومت  خارجى  روابط  مسئول  مصطفى  فالح 
كردستان عراق، تهديدات شيميايى داعش را جدى خواند 
و تاكيد كرد اقليم كردستان عراق از كمك جمهورى 

اسالمى ايران در اين زمينه استقبال مى كند.

بشار اسد آماده ائتالف با معارضان  
كه  گفت  روسيه  رئيس جمهور  پوتين»  «والديمير 
همتاى سورى اش يعنى «بشار اسد» آماده برگزارى 
با  قدرت  تقسيم  و  پارلمانى  زودهنگام  انتخابات 

معارضان «سالم» است.

 كاخ سفيد: از بهبود اقتصاد ايران نگرانيم
«بن رودز» معاون مشاور امنيت ملى آمريكا با اشاره 
ايران  اقتصادى در  از گشايش  نگرانى كاخ سفيد  به 
مى تواند  كه  دارد  اطمينان  كشورش  دولت  گفته 
در  موضوع  اين  منفى  تبعات  موثر  همكارى هاى  با 

خاورميانه را از بين ببرد.

وعده كامرون براى پذيرش
هزاران پناهجوى سورى 

 «ديويد كامرون» نخست وزير انگليس طى چند روز 
آينده اعالم خواهد كرد كه هزاران پناهجوى سورى 
را در پاسخ به بحران مهاجرتى كه كشورهاى اروپايى 

را درگير كرده، پذيرش خواهد كرد. 

واكنش افخم به اظهارات اخير جان كرى

اخير  اظهارات  كشورمان  خارجه  وزارت  سخنگوى   
جان كرى عليه ايران را بى پايه و نتيجه فشار البى هاى 
صهيونيستى دانست. افخم اظهار كرد: اين كه گفته شده 
ايران در آستانه دستيابى به بمب اتمى بوده يك دروغ 
بزرگ است. جمهورى اسالمى ايران بر اساس فتواى 
مقام معظم رهبرى و دكترين دفاعى خود هرگز در صدد 
دستيابى به بمب هسته اى نبوده و نخواهد بود. وى در 
همين زمينه اعتراف مقامات آمريكايى را مبنى بر اينكه 
سخت ترين تحريم ها هم نتوانست ايران را به زانو درآورد 

يكى از دستاوردهاى ديپلماتيك كشورمان برشمرد. 

مى خواهند القا كنند كه شعار مرگ
 بر آمريكا مربوط به تندروهاست 

 آيت ا... خاتمى خطيب جمعه تهران گفت: آمريكايى ها 
 و همه كسانى كه متمايل و هم فكر آنها هستند مى خواهند 
القا كنند كه شعار مرگ بر آمريكا مربوط به تندروهاست 
اما همه بدانند كه شعار مرگ بر آمريكا ريشه قرآنى دارد و 

ترجمان شعار هيهات منا الذله عاشوراى حسينى است.

كرى: مطمئن هستيم كه توافق 
بعد از اوباما باقى خواهد ماند  

«جان كرى» وزير خارجه آمريكا مى گويد كه 90 درصد 
از مردم آمريكا در زمان بر كرسى نشستن رئيس جمهور 
بعدى اين كشور، حامى توافق هسته اى خواهند بود و 

جانشين اوباما امكان زدن زير توافق را نخواهد داشت.

اميدى به حسن نيت آمريكايى ها نداريم

استراتژيك مجمع تشخيص   رئيس مركز تحقيقات 
 مصلحت گفت: هيچ اميدى به حسن نيت آمريكايى ها 
در مورد برجام نداريم همانطور كه از مدتها قبل اين 
اميد وجود نداشته است. واليتى افزود: ايران هيچگاه 
نسبت به مسئوالن آمريكايى خوش بين نبوده و اگر 
آمريكايى ها اقدامى در جهت مذاكرات با ايران انجام 

داده اند در راستاى حفظ منافع خود عمل كرده اند.

وزير صنعت پس از تذكر روحانى، 
باالخره عذرخواهى كرد!  

 حسين فريدون دستيار ارشد رئيس جمهور گفت : دكتر 
روحانى در خصوص اظهارات اخير وزير صنعت به وى 
عليه  اظهاراتى  در  اخيرا  زاده  نعمت  است.  داده  تذكر 
تحريم كنندگان خريد خودروى صفركيلومتر داخلى در 
شبكه هاى اجتماعى ، آنان را «ضد انقالب» ناميده 
از تذكر رئيس جمهور بود كه وزير صنعت  بود. پس 
از  من  گفت:  و  كرد  اصالح  را  خود  جنجالى  سخنان 
مردم عذرخواهى مى كنم و هيچگاه نگفتم هر كس 

خودروى داخلى نخرد، ضدانقالب است.

جريانى كه هميشه با واليت فقيه و رهبرى 
زاويه داشته در مقام نفوذ در خبرگان است

 دبير شوراى نگهبان گفت: جريانى كه هميشه با واليت 
فقيه و رهبرى از جمله در رابطه با آمريكا زاويه داشته 
در مقام نفوذ در خبرگان و تضعيف قدرت رهبرى است. 
وظيفه  بر حسب  نگهبان  افزود: شوراى  جنتى  آيت ا... 
قانونى موظف است كه شرايط الزم را در داوطلبان احراز 

كند و هر كس فاقد شرايط باشد قهرا تاييد نمى شود. 

واكنش بعيدى نژاد به حذف شدنش 
از برنامه گفتگوى ويژه  

 عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اى كشورمان كه 
به اصرار زاكانى از برنامه گفتگوى ويژه خبرى شبكه 
دو حذف شد به اين اقدام صدا و سيما و نماينده مردم 
تهران واكنش نشان داد. بعيدى نژاد گفت: تالش ما 
حاشيه.  نه  محتواست  روى  تمركز  خارجه  وزارت   در 
عملكرد كميسيون ويژه برجام كه قرار بود در گفتگوى 
با  شود  گذاشته  بحث  به  شب  پنجشنبه  خبرى  ويژه 

درخواست زاكانى به نشستى يك طرفه تبديل شد.

گزارش  كميسيون برجام 
دهه اول مهر در مجلس

 زاكانى رئيس كميسيون ويژه بررسى برجام در مجلس، 
وجود موافقان و مخالفان در موضوع مهمى مثل برجام 
در  درعين حال گفت:  و  دانست  در مجلس طبيعى  را 
كميسيون ويژه بررسى برجام در پى بررسى كامال علمى و 
منطقى با روش خاص هستيم و در تالشيم تا گزارش مان 

را در دهه اول مهر به صحن علنى مجلس ارائه كنيم.

از رفت و آمد با غربى ها چيزى نصيب كشورمان نخواهد شد 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه اگر غربى ها وارد 
اقتصاد ايران شوند وارد اقتصاد مصرفى مى شوند نه اقتصاد توليد 
گفت: هيچ كشورى در دنيا با واردات فناورى به كشور صنعتى 
تبديل نشده است.سردار نقدى با اشاره به اينكه ايران اسالمى 
درگير جنگ اقتصادى است، اظهار كرد: تكليف آحاد جامعه در 
اين جنگ تمام عيار جلوگيرى از نفوذ افراد بيگانه به كشور است.وى افزود: امسال صنايع 

تبديلى كوچك و خانگى اولويت برنامه هاى اقتصاد مقاومتى بسيج در كشور است.

مى توانيم سفره  تنفس واشنگتن در منطقه را ببنديم 

و  ايران  بين  توافقى  چه  گفت:  سپاه  كل  فرمانده  جانشين 
آمريكا انجام بگيرد و چه انجام نگيرد، آمريكا دشمن درجه 
يك ملت ايران و مسلمين جهان است. سردار سالمى اظهار 
كرد: مقامات آمريكايى مى توانند هر چه مى خواهند بگويند 
اما نمى توانند به آن عمل كنند و فرق بين رويا و عمل آنها در 
اين است كه مى دانند ايران كشورى است كه مى تواند سفره  تنفس آنها در منطقه را 

ببندد و جلوى سلطه  آنها را در منطقه و جهان اسالم بگيرد.

جنگ طلبى عامل تقويت تروريسم

الريجانى: اجراى برجام سنجش تعهد آمريكاست
رئيس مجلس تاكيد كرد: اگر آمريكايى ها در 
موضوع توافق هسته اى به تعهداتشان عمل 
نكنند نبايد از ايران هم انتظار عمل به تعهد 
را داشته باشند. على الريجانى در مصاحبه با 
راديو ملى آمريكا در پاسخ به اين سوال كه 
اگر تحريم هاى جديدى عليه ايران اعمال 
بر  افزود:  كرد؟  خواهيد  كار  چه  شما  شود 
اساس سند توافق هسته اى هيچ كشورى 
نمى تواند ايران را تحريم كند و اين سند 
فضا را به سمت تعامل بيشتر دعوت مى كند. 
وى افزود: ممكن است اختالف نظرهايى در 
بايد  اين  اما  باشيم  داشته  منطقه  مسائل 
ها  آمريكايى  و  شود  حل  خودش  راه   از 
نبايد بهانه گيرى كنند و كل سند توافق را زير 
سوال ببرند. وى تصريح كرد: تاكنون هيچ 
 يك از متحدان آمريكا جلوى تروريست ها 
اين  از  خيلى  و حتى  اند  نكرده  ايستادگى 
ها  تروريست  به  صحنه  پشت  متحدان 
آيا 30  گفت:  الريجانى  كنند.  مى  كمك 
ميليارد دالر سالحى كه در دست داعش 

است از كره مريخ آمده است؟.

اگر آمريكا به تعهداتش عمل نكند 
ما هم تصميم خود را مى گيريم

 
و  نمونه  را  اى  هسته  توافق  اجراى  وى 
معيارى براى سنجش تعهد آمريكا دانست 

عمل  تعهداتش  به  آمريكا  اگر  افزود:  و 
اين مورد  نكند ما هم تصميم خود را در 
شوراى  مجلس  رئيس  گرفت.  خواهيم 
بخواهند  كه  كسانى  با  گفت:  اسالمى 
كنند  تخريب  را  اى  هسته  توافق  سند 

مى دانيم چگونه برخورد كنيم. الريجانى 
اينكه در مجلس نظرات مختلفى  با بيان 
درباره توافق هسته اى وجود دارد، افزود: 
برخى ايرادات مهمى به سند توافق دارند 
فعاليت  كردن  محدود  آنها  مهمترين  كه 
رفع  طوالنى  زمان  ايران،  اى   هسته 
تحريم ها و نظارت هاى ويژه است.  رئيس 
مجلس با بيان اينكه اكنون نمى توان نظر 
من  گفت:  داد،  مجلس  رأى  درباره  قاطع 
اى  هسته  سند  موافق  رفته  هم  روى 

 هستم و معتقدم از اين سند مى توان براى 
الريجانى  كرد.  استفاده  بعدى  هاى  گام 
آزادى جيسون  درباره    به سوالى  پاسخ  در 
رضائيان خبرنگار آمريكايى در ايران خاطر 
نشان كرد: حتماً راه حلى براى اين موضوع 

وجود دارد همانگونه كه تعدادى از زندانيان 
ايرانى اينجا در آمريكا زندانى اند اين راه 
طريق  از  سياستمداران  بايد  را  ها  حل 
مجلس  رئيس  كنند.  پيدا  زندانيان  مبادله 
شوراى اسالمى در عين حال گفت: مرجع 
رسيدگى به پرونده متهمان و زندانيان در 
به  پاسخ  ايران قوه قضائيه است. وى در 
است  قادر  آيا  اينكه  درباره  ديگرى  سوال 
به  دعوت  براى  آمريكا  كنگره  اعضاى  از 
به  نياز  امور  اين  اقدام كند؟ گفت:  تهران 

بررسى در سطح باالترى دارد.

 رفع نگرانى هاى ايران در قبال 
سياست هاى آمريكا با راه حل هاى 

رمانتيك ممكن نيست

از  اى  تاريخچه  به  مجلس   رئيس 
داخلى  امور  در  ها  آمريكايى  هاى  دخالت 
ايران از جمله در كودتاى 28 مرداد و حمايت 
از صدام در دوران دفاع مقدس اشاره كرد 
و افزود: مردم ايران نگرانى هايى دارند اما 
من نمى گويم كه بايد در گذشته ماند ولى 
در عين حال نبايد به دنبال راه حل هاى 
رمانتيك باشيم و اگر آمريكايى ها رفتارشان 
را اصالح كنند، مى شود در ايران صحبت 
سند  ما  كه  اكنون  گفت:  الريجانى  كرد. 
توافق هسته اى را امضا كرديم و قرار بود 
تعامالت را آغاز كنيم وزير دفاع آمريكا به 
طور مستمر از جنگ سخن مى گويد و آيا در 

چنين فضايى ارتباط پارلمانى معنا دارد؟.
 رئيس مجلس شوراى اسالمى با بيان اين 
كه جنگ طلبى تنها عامل تقويت ناامنى ها 
و ايجاد تروريسم است، تصريح كرد: در حال 
حاضر در يمن مطمئن باشيد يك جريان 
تروريستى قوى در حال شكل گيرى است 
و من و شما در مصاحبه بعدى شاهد اين 

تحوالت هستيم.

همسر عزيزم

سركار خانم زهرا قدرى
موفقيت افتخار آفرينت را در مقطع كارشناسى ارشد رشته شيمى دانشگاه بيرجند 
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 توفيق روز افزون و پيروزى تو را در تمامى مراحل زندگى از خداوند منان آرزومندم.

همسرت وحيد

دوربين مداربسته
2 عدد دوربين ديد در شب 

DVR + 600tvl (4 كانال + 
HDMI+ انتقال تصوير بدون 

اى پى استاتيك)
280/000            360/000

32341226 - 09197147874










