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آیت ا... مصباح یزدی : 
دلخوش کردن به ژنو، لوزان 

و نیویورک سبب تسلط کافران می شود

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  : 
هر زمان نگاه  جناحی آمد، هم توسعه

کند شد و هم به لکنت افتادیم

صفار هرندی  :  
در دوره هاشمی برخی گفتند

 تا 10 سال دیگر والیت فقیه نداریم

دبیر کل حزب مردم ساالری :  
عارف کاندیدای ریاست نشود

خودم کاندیدا می شوم

امتیازات هسته ای بعد از غنی سازی 20 درصد حاصل شد / باهنر: عارف رئیس مجلس شود  زلزله ای  ایجاد نمی شود /  عارف: به دنبال ائتالف فراگیرتر بودیم / گستاخی جبیر درباره سردار سلیمانی / روایت قالیباف از باج شهرداران به شورا / اعزام هیئتی از فراکسیون امید برای مذاکره با الریجانی برای ارکان مجلس / صفحه 8
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

دالالن زعفران را گران کردند

بیان  با  زعفران  ملی  شورای  رئیسه  هیأت  عضو 
اینکه دالالن موجب افزایش کاذب قیمت زعفران 
افغانستان  به  زعفران  پیاز  قاچاق  گفت:  شده اند، 
به  است.  زعفران کشور  تولید  برای  تهدید جدی 
اقدام  اینکه  بیان  با  فارس، علی حسینی  گزارش 
می شود،  زعفران  قیمت  افزایش  باعث  دالالن 
گفت: نوسان قیمت زعفران که دالالن اصلی ترین 
است.  صادرات  جدی  آفت  هستند،  آن  عامل 
کیلوگرم  هر  واقعی  قیمت  اینکه  بیان  با  حسینی 
زعفران 4 میلیون و 500 هزار تا 5 میلیون و 500 
حال  در  زعفران  قیمت  گفت:  است،  تومان  هزار 
حاضر به طور متوسط یک میلیون تومان بیش از 
تا 6  میلیون و 500 هزار  بین 5  و  واقعی  قیمت 

میلیون و 500 هزار تومان است.

جریمه ریالی سربازی قسطی می شود؟

با  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس  جانشین 
تشریح شرایط قسط بندی پرداخت مبلغ جریمه 
دریافت  امکان  شدن  فراهم  از  سربازی  ریالی 
داد. خبر  جریمه  مبلغ  پرداخت  برای  بانکی  وام 
اظهار  ابراهیم کریمی  به گزارش جهان، سردار 
جریمه  از  بهره مندی  برای  متقاضیان  کرد: 
 10 پلیس +  دفاتر  به  مراجعه  با  ریالی سربازی 
به  و  کرده  ثبت  را  خود  درخواست  می بایست 

عبارتی ثبت نام اولیه را انجام دهند.

یادداشت

ضررهای میلیاردی
سرمایه های سیمانی

* دادرس مقدم

اینقدر نوشته ایم که دیگر از خواندنش هم خسته 
شدیم . این بار تصمیم گرفتم فقط روایتگری باشم 
از لحظات متفاوت یک رویداد ، شاید تلنگری  باشد 
بر تمام کسانی که فرصت خدمت دارند . این مطلب 
توصیفی از واقعیت و گاها آمیخته با تخیل نویسنده  
از نحوه به ثمر رسیدن زیان های میلیاردی در یک 

پروژه سیمانی ) سهامی عام ( در استان است : 
با یک گونی  : پیرمرد روستایی  سکانس اول 
پول به خانه می اید . تا کنون اینهمه پول داخل 
خانه نبوده است . مادر پیر با وسواس از بچه ها می 
خواهد در را ببندند که در خانه پول است و خطرناک 
. بچه ها با پدر بزرگ و مادربزرگ زندگی می کنند 
مواد  حمل  دلیل  به  که  است  وقتی  چند  پدر  آخر 
مخدر  زندانی است و این جبر زمانه است که در 
یک روستای مرزی ، جایی که هیچ شغلی را نمی 
معاش  تامین  برای  پدر   ، کرد  پایدار حساب  توان 
از موضوع پول   . بزند  به هر کاری  خانواده دست 
ها دور نشویم . هزار تومانی های مچاله و پانصد 
تومنی های پاره پاره ، همه روی هم 2 میلیون و 
دویست هزار تومان می شود که پیرمرد از فروش 
مرد  به   ، گوسفندانش  و  گاو  یعنی  دارائیش  تنها 
می  همه   . است  آورده  بدست  همسایه  روستایی 
خوابند چرا که فردا صبح زود ، پیرمرد راهی نزدیک 
ترین بانک روستاست  تا سهام کارخانه ای را که 
قرار است برای آن منطقه رونق بیاورد و فرزندان و 
نوه هاش در آن مشغول به کار شوند را خریداری 
کند . آخر پیر روستا گفته همه باید دست به دست 
. مال خودمان  بگیرد  پا  این کارخانه  تا  هم دهند 
)  3 صفحه  در  ادامه   ( مردم  همین  مال  ؛  آخر   است 

ضررهای میلیاردی کارخانه 
پیش از راه اندازی!

فروش 400000000000 تومان گاو و گوسفند و فرش زیر پا  
 به امید رونق یک واحد صنعتی

شرح در ستون مقابل

بشرویه ؛خشک ترین در ایران
امام جمعه : وضعیت بسیار بحرانی بشرویه در حوزه بارندگی ها، تالش مسؤوالن را برای جذب سرمایه گذار در حوزه صنعت می طلبد / صفحه 7

ثبت اظهارنامه های مالیاتی 
در کلیه کافی نت های دارای پروانه کسب 
با نظارت اتحادیه ارتباطات و محصوالت 

فرهنگی بیرجند
ارتباط با ما:  32229987

سردار پاسدارغیاثي فرمانده محترم سپاه انصارالرضا )علیه السالم( 
از مدیریت خالقانه

 جناب سرهنگ عقیلي پور
رئیس محترم سازمان علمي پژوهشي سپاه انصارالرضا )علیه السالم(  

درکسب رتبه  اول فرزندم آقاي حسین نیک کار به عنوان  سرباز نمونه 
خالقیت و فن آوري  درسطح نیروهاي مسلح کشور

صمیمانه قدرداني وسپاسگزاري مي نمایم.             

 حمیدرضا نیک کار

یک سهم کامل روستای مزگ دارای باغ زرشکی 
به مساحت 550 مترمربع، زمین بایر و زمین زعفرانی

 دارای 24 فنجان آب به فروش می رسد. سند آماده     
09382874105 - اسفهرودی

سه  با  عمران  کاردان  یا  کارشناس  مدرک  یک  به 
راه   زمینه   در  اجتماعی  تامین  بیمه  سابقه  سال 

برای اخذ رتبه نیازمندیم.    09151613664

ششدانگ یک قطعه زمین محصور قسمت بندی شده به صورت پلکانی 
در بهترین نقطه روستای بیجار با چشم اندازی بسیار زیبا، مناسب 
برای باغ ویال، امکان دسترسی آب، برق، گاز، تلفن، مساحت 2000 

متر دارای سند مالکیت به فروش می رسد. 09153619211

فرزند عزیزم جناب آقای حسین نیک کار
            کسب مقام اول سرباز نمونه کشوری ودریافت  لوح افتخار

 بهترین اختراع درسطح نیروهای مسلح کشور در جشنواره جوان سرباز

همزمان با روز تولد حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان در ستاد کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی را به شما تبریک گفته ، از ایزد منان بهترین ها را برایت آرزومندیم.  

پدر و مادرت

یک شرکت ساختمانی برای اخذ مجری 
کار  به  اشتغال  پروانه  یک  به  ذیصالح 
مهندسی در یکی از رشته های عمران، 
معماری، مکانیک و برق نیازمند می باشد.

09105091157- سبزه کار

استاد ارجمند جناب آقاي

 دکتر قاضي زاده هاشمي 
مقام عالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

از  سال  دو  گذشت  با  که  شاکریم  را  سبحان  خداوند 
آغاز اجراي برنامه تحول نظام سالمت در دولت تدبیر 
 و امید، با تالش هاي مستمر و همت واالي متولیان و 
دست اندرکاران عرصه سالمت توفیقات درخشاني حاصل 
گردید که نتایج آن ارتقای سطح ارائه خدمات بهداشتي 

درماني در کشور و آرامش و آسایش مردم قدرشناس 
ایران اسالمي بوده است.

 بدینوسیله برخود الزم مي دانم از حمایت ها و مساعدت هاي
بي دریغ جناب عالي در جهـت پیشرفت همـه جانبه 
دومین  اندازي  راه  بیرجند،  پزشكي  علوم  دانشگاه 
دستگاه MRI استان، دستور تجهیز مرکز شیمي درماني 
رازي  االحداث  جدید  بیمارستان  تجهیز  رادیوتراپي،  و 

بیرجند، صدور مجوز دانشكده داروسازی و موفقیت چشمگیر برنامه تحول نظام سالمت
 نهایت تشكر و قدرداني را به عمل آورم.

امید است با همدلي متولیان و دست اندرکاران عرصه سالمت، همراهي مردم، استعانت از درگاه 
ایزد منان و عنایات خاصه حضرت ولي عصر )عج( شاهد رشد و ارتقاي اهداف عالیه نظام سالمت 
باشیم. لحظاتي سرشار از توفیقات روز افزون الهي را براي جناب عالي و همكاران زحمتكش شما 

از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

دکتـر کاظـم قائمـی 
 رئیس دانشگاه علوم پزشكی

 و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

جناب آقاي مهندس موهبتي                                         
معاون محترم برنامه ریزي، هماهنگي و امور حقوقي 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
قدرداني از کساني که براي پیشرفت و بالندگي جامعه 
گام برداشته و در خدمت کوشیده اند، وظیفه انساني و 
اخالقي و خصلتي پسندیده به شمار مي آید، خصوصاً 
 قدرداني از کساني که در راه رسیدن به مرتبه و مرحله اي
باالتر یاریمان کرده اند و در پیشرفت، توسعه و عزت

 و سربلندي مردم سهمي بزرگ داشته اند.
بلند  و همت  دریغ  بي  هاي  مساعدت  با  که  اینک 
جناب عالي شاهد تحقق راه اندازي و بهره برداري 
از دومین دستگاه  MRI استان و اخذ مجوز دانشكده 
داروسازي در این دانشگاه هستیم، به مصداق حدیث 

شریف »من لم یشكر المخلوق لم یشكرالخالق« تالش خستگي ناپذیر شما را در گشودن 
عرصه هاي نوین گسترش دانش پزشكي و توسعه رشته های آموزشي ارج نهاده

 و همت بي نظیرتان را در امور درمانی بیماران منطقه محروم می ستاییم.
توفیق الهي یارتان و دعاي حضرت بقیه ا... ارواحنا فداء پشتیبان تان باد

دکتـر کاظـم قائمـی 
 رئیس دانشگاه علوم پزشكی

 و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

   دکتر کاظم قائمی  رئیس دانشگاه علوم پزشكی بیرجند

 طی پیام هایی جداگانه از جناب آقای دکتر هاشمی مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و جناب آقای مهندس طاهر موهبتی معاون 
برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت به پاس حمایت ها و مساعدت های بی دریغشان در راه اندازي دومین دستگاه MRI استان، 
دستور تجهیز مرکز شیمي درماني و رادیوتراپي ،تجهیز بیمارستان جدید االحداث رازي بیرجند و مجوز دانشكده داروسازی تقدیر و تشكر نمودند. 

تقدیر و تشکر    

مناقصه عمومی )نوبت دوم( 
دستگاه مناقصه گذار: شهرداری بیرجند 

موضوع مناقصه:1. انجام امور خدماتی )شامل رفت و روب، جمع آوری زباله ها و نخاله ها 
و غیره( منطقه یک شهرداری بیرجند، دو ساله و به صورت جداگانه براساس شرایط و شرح 

خدمات مندرج در اسناد مناقصه به صورت حجمی
2. انجام امور خدماتی )شامل رفت و روب، جمع آوری زباله ها و نخاله ها و غیره( منطقه دو 
شهرداری بیرجند، دو ساله و به صورت جداگانه بر اساس شرایط و شرح خدمات مندرج در 

اسناد مناقصه به صورت حجمی
شرایط مناقصه: کلیه متقاضیان حقوقی که پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت دارای اعتبار 
از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط با موضوع مناقصه را دارا می باشند، می توانند در 

مناقصه مذکور شرکت نمایند.
محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد به آدرس اینترنتی

 www.ets.birjand.ir مراجعه نمایند.

محل و مهلت تحویل اسناد: متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری 
)ساعت 14:30( مورخ 95/3/22 در پاکت الک و مهر شده به آدرس خراسان جنوبی- 

بیرجند- میدان ابوذر- شهرداری مرکزی- اداره حراست تحویل نمایند.

تضمین شرکت در مناقصه

نوبت موضوع
برگزاری

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

انواع قابل قبول تضمین شرکت در مناقصه

1.ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری بیرجند 350/000/000 ریالدوممنطقه یک
با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید برای سه ماه 

دیگر در فرم های قابل قبول
2. چک تضمینی بانکی معتبر

3. وجه نقد واریز به حساب 100610 نزد بانک 
شهر شعبه مدرس به نام شهرداری بیرجند

410/000/000 ریالدوممنطقه دو

جلسه کمیسیون مناقصه راس ساعت 10 مورخ 95/3/23 در سالن جلسات شهرداری 
بیرجند به آدرس بیرجند - میدان ابوذر برگزار می گردد.

پرداخت کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. پرداخت کلیه کسورات 
قانونی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
مختار می باشد. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است. شهرداری مختار 

خواهد بود در صورت تامین اعتبار تا سقف 25 درصد مبلغ معامله را پیش پرداخت نماید. 
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3- 05632222200 تماس حاصل فرمایید. 

دکتر عباسعلی مدیح- شهردار بیرجند
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دليل نجومي شدن قبض هاي آب چيست؟
 

جهان - قبض هاي جديد صادرشده در ارديبهشت 
و  فاضالب  آبونمان  آب،  آبونمان  عناوين  ماه 
عوارضي و پرداخت قبض ها را نشان مي دهد. در 
تاريخ مشابه سال 94، چهار سر فصل به عنوان آب 
و  روستايي  آبفاي  فاضالب، سهم  دفع  مبلغ  بها، 
ماليات وجود داشت كه اين شاخص ها به يكباره 
تغيير كرد. در قبض هاي جديد سرفصل مبلغ دفع 
فاضالب به كارمزد دفع فاضالب تغيير اسم داده 
تومان   500 و  هزار   77 به  تومان  هزار   12 از  و 
افزايش يافته است. رديف هايي با عنوان آبونمان 
نيز  تومان  رقم 3500  با  فاضالب  آبونمان  و  آب 
تومان  هزار   11 نيز  ماليات  مي كند.  خودنمايي 
افزايش داشته است و از 6500 تومان به 17 هزار 
و 500 تومان افزايش داشته است. نكته جالب تر 
قيد شدن رقم 15 هزار توماني به عنوان تبصره 
موردي  چه  به  مربوط  نيست  كه مشخص  است 
است. معصومه آذرگون مديركل دفتر بررسي هاي 
مهندسي  شركت  مشتركين  خدمات  و  اقتصادي 
آب و فاضالب كشور در واكنش به اين تغييرات 
محاسبه  نحوه  در  كه  تغييراتي  آخرين  مي گويد: 
قبوض آب اعمال شد مهر سال گذشته است، پس 
از آن تغييري در قبوض ايجاد نشده است. افزايش 
نرخ ها در قبوض آب به دليل افزايش دوره بوده نه 
اعمال تغييرات در نحوه محاسبه. وي تصريح كرد: 
در نوروز امسال با تعطيالت رسمي روزهاي پاياني 
قرائت  كار  روز   9 مجموع  در  نوروز،  ايام  و  سال 
تعطيل بود و وجود اين تعطيلي 9 روزه به افزايش 
طول دوره قرائت منجر شد. در تمامي قبض هاي 
صادر شده ماه هاي قبل، قبض هاي صادر شده در 
دوره اخير طول دوره به دليل وجود تعطيلي هاي 

رسمي، به بيش از 50 روز افزايش يافت.

نوسازی صنایع در دستور کار دولت
 

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با اشاره به فرسودگی ماشين آالت صنايع گفت: 
نوسازی صنايع در دستور كار دولت قرار گرفته 
است. به گزارش جهان محسن صالحی نيا اظهار 
كرد: در بسياری از زمينه های فعاليت صنعتی و 
توليدی در سطح بيش از 80 هزار واحد صنعتی 
ماشين آالت  بازسازی  و  نوسازی  به  نياز  فعال 
دولت  كار  دستور  در  صنايع  نوسازی  كه  است 

قرار گرفته است.

وعده واعظی درباره اینترنت روستائيان
 

گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزير 
خواسته های  از  روستاها  در  اينترنت  توسعه 

مهم روستاييان است.
اظهار  واعظی  محمود  جهان،  گزارش  به 
تغييراتی  می كند  تالش  دولت  امسال  كرد: 
در جامعه ايجاد كند و تمام برنامه ها بايد در 
راستای اقتصاد مقاومتی باشد. وزير ارتباطات و فناوری اطالعات با 
انجام می شود،  ثابت تالش های خوبی  تلفن  برای  اينكه  بر  تصريح 
ارائه خدمات  برای  با رقابت شركت های خصوصی  خاطرنشان كرد: 
بهتر به مردم موافق هستيم. وی نقش آی سی تی در توسعه را خوب 
دانست و خاطرنشان كرد: دو سال گذشته دولت تالش بسياری برای 

برطرف كردن تحريم ها انجام داده است.

قفل تسهيالت بانکی باز می شود؟!

پرداخت تسهيالت بانكی در ماه های پايانی و 
معمواًل يكی دو ماه ابتدايی سال با محدوديت 
هايی رو برو می شود و عمده توجيه و توضيح 
بانک ها برای قفل شدن پرداخت تسهيالت، 
جديد  سياست های  ابالغ  و  حساب ها  بستن 
است. به گزارش انتخاب، بهمن عشقی دبير 
كل اتاق بازرگانی صنايع معادن و كشاورزی تهران در خصوص عدم 
ارائه تسهيالت بانكی در ابتدا و انتهای هرسال گفت: همه جای دنيا 
نيست.  ايران  بانک های  به  و فقط مربوط  اتفاق می افتد  رويداد  اين 
قطعا انقطاع ارائه تسهيالت توسط بانک ها، بی تاثير بر نظام اقتصادی 
كشور نخواهد بود و بانک مركزی بايد به دنبال راهكار اساسی برای 

قانون گذاری مدون جهت جلوگيری از تاخير در وام دهی باشد.

در سال  نفر  35 هزار  استخدام  از  دولت   سخنگوی 
جاری خبر داد. به گزارش جهان، محمدباقر نوبخت 
با حضور در برنامه گفت وگوی ويژه خبری پنجشنبه 
آيا  شب شبكه دو سيما در پاسخ به اين پرسش كه 
اظهار  دارد؟  استخدام  برای  برنامه ای  دولت  امسال 
دولت  گذشته،   سال های  مانند  هم  امسال  داشت: 
استخدام دارد. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی 
را  نفر  هزار   35 تا   34 امسال  دولت  گفت:  كشور 

استخدام می كند.

خدمات  مديريت  قانون   26 ماده  )ج(  بند  گفت:  وی 
ازای  به  كه  می دهد  را  اجازه  اين  دولت  به  كشوری 
هر سه نفری كه بازنشسته می شوند، يک نفر را جذب 
كند كه بر همين اساس در سه سال گذشته، هر سال 
دولت، استخدام هايی داشت. نوبخت افزود: اكنون هم 
گذشته  سال های  در  كه  استخدام هايی  به  توجه  با 
دولت  كاركنان  از  نفر  هزار   53 از  بيش  شده،  انجام 
كاهش يافته است. وی با بيان اينكه مجوز استخدام 
16 تا 17 هزار نفر در وزارت بهداشت در سال جاری 

صادر شده است، گفت: بر اساس اين مجوز، واحدهای 
هم  می شوند،  افتتاح  كه  جديدی  درمانی  و  بهداشتی 
از نظر تجهيزات پزشكی و هم نيروی انسانی مجهز 
استخدام  اجازه  افزود:  دولت  سخنگوی  می شوند. 
و  پرورش  و  آموزش  به  را  انسانی  نيروی  از  تعدادی 

قوه قضاييه هم داده ايم.
از  فقط  نبايد  را  اشتغال  موضوع  كرد:  تاكيد  نوبخت 
افزايش  پی  در  بايد  بلكه  كنيم  استخدام، حل  طريق 

فرصت های شغلی باشيم.

وعده نوبخت درباره استخدام های جدید

 موافقت عربستان با صدور روادید در داخل ایران
انتخاب - رييس سازمان حج و زيارت گفت: عربستان متعهد شده است كه صدور رواديد در داخل كشور انجام شود و همچنين موافقت كردند كه پروازها از داخل كشور 
صورت گيرد. سعيد اوحدی با اشاره به آخرين جزئيات از روند مذاكرات تمتع 95 اظهار كرد: با توجه به تغيير وزير حج عربستان، دور جديد مذاكرات به دعوت وزير جديد حج 
انجام شد و قبل از سفر، هيئت ايرانی پيشنهادات منطقی برای تامين امنيت و تضمين حفظ عزت و كرامت زائران را طی نامه مكتوبی به وزارت حج عربستان اعالم كرد.

بار  تره  و  ميوه  فروشندگان  اتحاديه  رئيس 
گفت: پرتقال با وجود اتمام فصل آن يكی از 
گران ترين ميوه های خارج از فصل در ميادين 

ميوه و تره بار است.
رئيس  مهاجران  حسين  جهان،  گزارش  به 
اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار، در خصوص 
بار  تره  و  ميوه  ميادين  نوبرانه در  انواع  قيمت 
بين  آلو درجه يک  گفت: قيمت هر كيلو زرد 
6000 تا 8000 تومان، هر كيلو گيالس درشت 
بين 8000 تا 12000 تومان و ريز بين  3000 

هر  قيمت  افزود:  وی  است.  تومان   8000 تا 
تا 8000 هزار  بين 6000  كيلو گوجه درختی 
اتحاديه فروشندگان ميوه  تومان است. رئيس 
بيان  بار در توضيح قيمت توت فرنگی  و تره 
كرد: قيمت هر كيلو توت فرنگی كرجی بين 
8000 تا 12000 تومان و توت بهنمير ساری 
بين 3000 تا 6000 تومان است. مهاجران با 
يادآور شد:  انواع صيفی جات  قيمت  به  اشاره 
قيمت هر كيلو خيار بوته ای 2500 تومان و هر 
كيلو خيار گلخانه ای بين 800 تا 1500 تومان 

تا   800 فرنگی  گوجه  كيلو  هر  قيمت  است، 
1500 تومان، هر كيلو سيب زمينی نو بين 600 
تا 1000 تومان و سيب زمينی كهنه بين 600 
تا 800 تومان و قيمت هر كيلو پياز بين 500 
بيان قيمت ساير  با  تومان است. وی  تا 800 
ميوه ها در ميادين ميوه و تره بار گفت: قيمت 
تومان،   1000 تا   300 بين  هندوانه  كيلو  هر 
طالبی بين 1000 تا 2500 و هر كيلو خربزه 
نوبرانه بين 1000 تا 2500 تومان است. وی 
در خصوص كاهش قيمت موز تصريح كرد: با 

توجه به كاهش قيمت جهانی موز قيمت اين 
ميوه در ميادين ميوه و تره بار كاهش يافته و 
به كيلويی 4700 تا 5600 تومان رسيده است.

كيلو  هر  قيمت  كرد:  نشان  خاطر  مهاجران   
اين  فصل  پايان  به  توجه  با  وارداتی  پرتقال 
ميوه در ميادين ميوه و تره بار باال بوده و بين 
كيلويی 6500 تا 9000 هزار تومان به فروش 
انتظار  در  سيب  قيمت  همچنين  و  می رسد 
است  بار  تره  و  ميوه  ميادين  به  سيب گالب 

كه قيمت آن هنوز مشخص نيست.

قیمت انواع میوه در آستانه ماه رمضان

هزینه نگهداری ماهانه هر زندانی
 

مديركل زندان های ايالم هزينه نگهداری هر 
زندانی در مراكز اين سازمان را ماهانه حدود 

45 ميليون ريال اعالم كرد.
اكبر محبی روز در جشن  به گزارش جهان، 
نسيم مهر )روز ملی حمايت از خانواده های 
جامعه  افراد  از  بخشی  كرد:  اظهار  زندانيان( 
بداليل مختلف هم اكنون در بند زندان گرفتار هستند كه اگر زمنيه 
آزادی آنان را فراهم كنيم می توانيم از انرژی، توان و مهارت آنها در 
رشته های مختلف استفاده كنيم. وی افزود: بر اساس ارزيابی های 
صورت گرفته برای نگهداری هر زندانی روزانه حدود يک ميليون و 
500 هزار ريال هزينه می شود كه در ماه بالغ بر 45 ميليون ريال است.

اعالم زمان ثبت نام نقل و انتقال فرهنگيان

مديركل امور اداری و تشكيالت وزارت آموزش و 
پرورش گفت: ثبت نام برای نقل و انتقال فرهنگيان 
به 10 خرداد موكول شد. به گزارش اداره اطالع 
رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش تهران، 
آيا  پرسش  اين  به  پاسخ  در  حسينی،  سيدحسن 
امكان نقل و انتقال نيرو به شهر تهران وجود دارد؟ 
توسعه  پنجم  برنامه  قانون   65 ماده  طبق  گفت: 

ورود نيرو به كالنشهرها ممنوع است.
 

امسال قيمت آب و برق افزایش نمی یابد

افزايش  برای  امسال تصميمی  نيرو گفت:  وزير 
قيمت آب و برق نداريم. چيت چيان در حاشيه 
بازديد از سد تنگ سرخ در شهرستان بويراحمد 
در مصاحبه با خبرگزاری صداوسيما بيان كرد: تا 
كنون تصميمی مبنی بر افزايش قيمت آب و برق 
مصرفی در كشور نداشته ايم. وی گفت: امسال 
ای گونه  به  بود  مطلوب  ها  بارندگی  كشور   در 

نياز همه  تامين آب مورد  برای  نيرو  وزارت  كه 
شهرهای كشور برنامه ريزی كرده است.

مدت گارانتی رنگ خودروها تعيين شد

گارانتی  دوره  جديد،  قانون  يک  اساس  ايسنا-بر 
تعيين  كشور  در  توليدی  خودروهای  بدنه  رنگ 
شد. چندی پيش اصالحيه آيين نامه اجرايی قانون 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو از سوی 
آغاز  اجرای آن  ابالغ و  اول رييس جمهور  معاون 
شد. در اين قانون مدت زمان گارانتی خودروهای 
سبک شامل سواری، ون و وانت دو سال يا 40 
هزار كيلومتر كاركرد )هر كدام كه زودتر فرا برسد(، 
خودروهای سنگين دو سال يا 200 هزار كيلومتر 
برسد( و گارانتی  فرا  كاركرد )هر كدام كه زودتر 

موتورسيكلت ها، يک سال تعيين شده است. 

طرح خرید کاالی ایرانی، بازارراتکان نداد

بيان  با  خانگی  لوازم  اتحاديه  رئيس   - تسنيم 
اينكه تنها چند شركت لوازم خانگی كه نمايندگی 
فروش دارند، محصوالت خود را »در طرح خريد 
كاالی با دوام ايرانی« به فرش می رسانند گفت: 
مشخصی  جوش  و  جنب  طرح  اين  اجرای  با 
محمد  است.  نشده  ايجاد  خانگی  لوازم  بازار  در 
مردم  اينكه  وجود  با  اظهاركرد:  طحان پور 
ايرانی  دوام  با  كاالی  خريد  اعتباری  كارت های 
اما جنب و جوش  از بانک ها دريافت كرده اند  را 
مشخصی در بازار لوازم خانگی ايجاد نشده است.

چند  تنها  خانگی  لوازم  بخش  در  افزود:  وی 
كنند  فعاليت  طرح  اين  در  توانسته اند  شركت 
نداشتن  دليل  به  كننده ها  توليد  مابقی  و 
نمايندگی های  فروش مناسب امكان فعاليت و  

عرضه محصوالت خود را ندارند.

اطالعيه كليه دارندگان قراردادهاي واگذاري
 اراضي مسكوني

 اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبی
 )زمين شهري سابق()نوبت دوم(

نظر به اینکه حسب تصمیمات متخذه هیئت مدیره محترم سازمان ملی زمین و مسکن 
و پیگیری دستگاه های نظارتی مقرر است نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری 
اراضی مسکونی که در سنوات گذشته منعقد و منجر به ساخت و ساز نشده است، 
اقدام گردد. بدین وسیله به اطالع کلیه دارندگان قرارداد واگذاری اراضی مسکونی 
سازمان ملی زمین و مسکن که در اجرای قوانین و مقررات مورد عمل منعقد گردیده 
اند، می رساند: با در دست داشتن اصل قرارداد و مدارک شناسایی منجمله کارت ملی 
, شناسنامه و یا اصل وکالت نامه رسمی حداکثر ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ انتشار 
این اطالعیه به ادارات راه و شهرسازی محل مورد نظر مراجعه و درخواست خود را 
منضم به اصل قرارداد و سایر مستندات ارائه نمایند. ادارات شهرستاني حداکثر ظرف 
مهلت یک ماه به درخواست های واصله رسیدگی و بر اساس اولویت های قانونی و 
واجد شرایط بودن متقاضیان با اخذ تعهد محضری نسبت به تمدید قراردادهای مورد 

نظر اقدام می نماید.
بدیهی است در اجرای مفاد قراردادهای منعقده و قوانین حاکم قراردادهایی که نسبت 
به آنها درخواست تمدید به عمل نیامده است از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به 
صورت یک جانبه به صورت قطعی فسخ و متقاضی هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

توجه: درخواست های خارج از مهلت و ارسال تقاضا بدون مدارک مذکور در 
آگهی قابل پذیرش نمی باشد.

 
اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

مناقصه شماره 95/6
مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصه شماره مناقصه

در مناقصه
خرید انواع کابل خاکی و فیبر نوری 95/6

طبق شرایط منضم به طرح قرارداد
279/000/000 ریال

شرط تهیه اسناد: کلیه شرکت های مورد تایید شرکت مخابرات ایران با  واریز مبلغ 200/000 
ریال برای هر مناقصه به حساب سیبا شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در مناقصه 

شرکت نمایند.
 مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 95/3/8 تا پایان وقت اداری 95/3/17 / تحویل اسناد: پایان وقت اداری 

95/3/26 و بازگشایی پاکت ها: 95/3/30
تضمین: تضمین شرکت در مناقصه بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی و یا 
 واریز نقدی به حساب سیبا شماره 0106034398001  به نام  شرکت مخابرات خراسان جنوبی باشد.
محل تهیه اسناد: بیرجند- بلوار پاسداران- میدان جانبازان- شرکت مخابرات خراسان جنوبی - اتاق 

شماره 124
تلفن تماس: 32424000-056    فاکس: 056-32424004

شركت مخابرات خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950002 محکوم علیه آقای داود فروزنده فرزند علی اکبر محکوم است به پرداخت مبلغ 
54/382/423 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له رضا فرهادی و پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال بابت حق االجرا 

در حق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه محکوم علیه اموال به شرح جدول ذیل معرفی شده

ارزش کل )ریال(ارزش واحد )ریال(تعدادشرح کاالردیف
دستگاه زرشک پاک کنی گردان با الکتروموتور و لوازم کامل و در 1

وضعیت آماه به کار ساخت کارگاه صنعتی عظیمی
 1

دستگاه
52/000/00052/000/000

دستگاه زرشک پاکنی خارگیر )4 متری( با الکتروموتور و لوازم 2
کامل و در وضعیت آماده به کار ساخت کارگاه صنعتی عظیمی

 1
دستگاه

23/000/00023/000/000

75/000/000جمع

که جمعاً به مبلغ 57/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 95/3/22 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر 
اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج 

روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

داربسـت بنـی اسدی
 09151634010 )تخته زیر پا رایگان(

 گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
به قیمت مناسب در اسرع وقت )شهر- روستا(

09159658659

بيمه معلم کد: 2569 صدور انواع بيمه نامه ها
به صورت نقد و اقساط 8 ماهه و کسر از حقوق 

نمایندگی سيد محمد اميرآبادیزاده 
ابتدای بلوار شهید آوینی ، بین خیابان سمن و یاسمن 

پالک 16
تلفکس: 32404040 - 09158642955

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 941977 محکوم علیه آقای محمود ده مرده فرزند شاه محمد محکوم است به پرداخت 
مبلغ 384/624/590 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای عبدالحمید محمودی و پرداخت مبلغ 17/500/000 

ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 8 فرعی از 542 اصلی بخش 2 بیرجند به میزان 360 سهم از 1605 
سهم از 4 دانگ مشاع از ششدانگ از پالک فوق که در 2 کیلومتری جنوب جاده بیرجند به زاهدان و در مسیر جاده بوشاد که حسب نظریه هیئت 
کارشناسی کل زمین 8500 مترمربع برای 360 سهم منظور گردیده است که در این زمین 64 اصله زرشک و 4 اصله عناب و 50 اصله انار  و 2 
اصله انجیر قرار دارد قیمت اشجار مذکور 68/000/000 ریال معادل شش میلیون و هشتصد هزار تومان ارزیابی شده و قیمت اراضی آن از قرار 
هر مترمربع 28/000 ریال و جمعاً به مبلغ 138/000/000 ریال که قیمت کل اراضی و اشجار کاشته شده در آن با وضع موجود 306/000/000 
ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 95/3/23 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 
10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

ساخت نسل جدید استخرهای ذخيره 
آب كشاورزی و پرورش ماهی

 با ورق )ژئوممبران(  با ماندگاری باال
حاشیه میدان آزادی - نرسیده به پل دژبان 

ساختمان ابزار آالت کشاورزی رضا کارگر
طبقه سوم

09157235800 -05632316358

ظرفیت سالن 55 نفر
کلیه غذاها با گوشت گوسفند تازه )بره( می باشد.

مفتخر است برای پنجمین سال متوالی در ایام ماه مبارک رمضان از افطـار تا سحـر تمام وقت در خدمت همشهریان عزیز باشد

بیست متری چهارم مدرس- نبش خیابان نوربخش   
32432355 -09155616181



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
۱۲۰ میلیون ریال اعتبار برای آبرسانی به روستاهای درمیان اختصاص یافت

   
تسنیم-  مدیر آب و فاضالب روستایی درمیان با اشاره به آبرسانی به ۱۰ روستای این شهرستان گفت: ۱۲۰ میلیون ریال اعتبار از 
محل صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار دارد.مهدی نسیمی در بازدید از طرح های آبرسانی به روستاهای شهرستان درمیان اظهار 

شنبه * 8 خرداد 1395 * شماره 3515داشت: در حال حاضر آبرسانی به 45 روستای این شهرستان توسط تانکر انجام می شود.
االن حدود بیست روز است که ما شاهد گرد و خاک 
زیاد در شهر و استان مان هستیم واقعا مسئولین 
برای این موضوع نمی توانند کاری بکنند نمایندگان 
یک  حداقل  و  شوند  بیدار  خواب  از  خواهد  نمی 

تذکری در مجلس بدهند؟؟؟؟
930 ... 8005
  آب سیبری به کجا رسید که قرار بود به استان 

منتقل شود مردم برای ماه رمضان تشنه اند 
0915....408
که  مسوولی  آن  جواب  در  خواستم  می  آوا  سالم 
میگوید 659 واحد بهزیستی تحویل متقاضیها داده 
می شود بگم  یک سر تا اینجا بیاد آن موقع تحویل 
نه آسانسور داره نه  بدهند خودشان میگن معلول 
جای تفریح رفاهی تازه پارکینگ را هم مسکونی 
زدن حاال شما قضاوت کن معلول چه جور از چهار 
طبقه باال بره تازه واگذاری بر حسب معلولیت نبوده!
0915...532
آیا میدانید روستای شگان از توابع شهرستان سربیشه 
عالوه بر نبود آب مناسب ، برق ، گاز و ...حتی جاده 
ماشین روندارد!!! تعجب نکنید جاده خاکی موتور رو 
هم ندارد!؟!! لذاخواهشمندم برای مردم این روستا 

اقدام وعملی انجام دهید.
0915...388
با سالم و عرض خسته نباشید به عزیزان شهرداری 
در  موجود  های  حفره  مرمت  خصوص  در  لطفا 
کمربندی بلوار پیامبر اعظم)ص( اقدام نمایند،قبل 
از اینکه اتفاقی ناگوار برای شهروندان بیفتد .باتشکر
0915...249
چراوقتی صحبت ازکم آبی میشه اسمی از استان 
خراسان جنوبی نیست نکند استان پرآبی داریم و 
ماخبرنداریم یا هم مسئولین و نماینده های استان ما 
درخوابند و منتظرندکه این موضوع راهم بقیه بیان و 

مطرح کنند خسته نباشید مسئولین!
0915...375
آقای  جناب  محترم  شهردار  خدمت  سالم  با 
دکترمدیح همانطورکه در جریان هزینه های گزاف 
از   شهرداری  پرسنل  از   اینجانب  هستید  زندگی 
 حضور شما عزیز گرامی تقاضامی شود نسبت به 
صادر  مقتضی  اوامر  کاری 2ماهه  اضافه  پرداخت 

فرموده و ما را درخانواده شرمنده نفرمایید
0915...718
سالم چرا بانک رفاه برای معلولین بهزیستی کارت 
عابربانک نمی دهند گفتند باید بایید هر ماه بانک 
! آیا بانک به این شلوغی می شود برای 50 هزار 

تومان هر ماه در صف بایستیم. 
0915...246
سالم در اسفند 94 مبلغ 200تومان بیمه ... از فیش 
حقوقی بابت پرداخت بیمه درسال93 در صورتی که 
اینجا  تا  بدهی  ریال  فیش ها همه موجودن یک 
از  خیلی  و  انتظامی  نیروی  بازنشسته  من  نداشتم 
همکاران که مبالغ باالتر طی چند مرحله کسر کردن 
مراجعه کردم گفتن اشتباه شده واریز میکنیم اما هنوز 
خبری نیست ایا اینقدرحرج ومرج که به حق آدم 
دستبرد بزنن وحقوقای میلیونی به مدیران ارشد بدن.
0915...896
باسالم چرا مسکن و شهرسازی هیچ اقدامی جهت 
تعطیلی مسکن مهر انجام نمی دهد تا کی مدیر 
پوست  خواهند  می  رو  مهراعضا  مسکن  عامالی 

کنند با اون ساختمان های درپیتشون
0939...919
آیا قوانین جهاد کشاورزی فقط برای شهروندان 
عادی هست یا دوستان و آشنایان کارکنانشان را 

هم شامل می شود؟
0939...365

سیر  بابت  محترم،  مسوولین  به  نباشید  خسته 
بعد  دیروز  کاج!  درختان  شدن  خشک  صعودی 
و  افتاد  ابوذر  اتوبوس  ایستگاه  به  گذرم  مدتها  از 
مقابل  دقیقا  از درختان خشکی که  متاسف شدم 
شهرداری قرار دارند، هر روز بر درختان خشک این 
شهر افزوده می شود و بعد هم شاهد قطع شدن 

آنها هستیم، متاسفانه هیچ کس پاسخگو نیست
0903...100

سالم آوای عزیز سالهاست هرروز خبرهای منتشر 
شده شما رو دنبال می کنم اما واقعا موضوع پدیده 
زندگی  سرمایه  که  طلبکار  همه  این  و  شاندیز 
شون االن بالتکلیف هست باید چیکار کنن.لطفا 

پیگیری کنید
0915...854

چرا مسئولین آبرسانی به روستای بویک که یکی 
از پرجمعیت ترین روستاهای بخش مرکزی است 
را اجرا نمی کنند ؟ آقای بخشدار و فرماندار بیرجند 

گویا اینجا قبر زندگان است.
0901...631

یکی نیست سوال کنه از آقایون این پول مالیات 
از  که  دیگه  چیزای  خیلی  و  شهرداری  عوارض 
مردم می گیرید کجا هزینه می کنن که این مرکز 
استان نه یه پاساژ بزرگ شیک نه پل هوایی نه زیر 

گذری نه جای تفریح برای جوانان
0915...823

ساله  تمام 7  نیمه  بیمارستان  ساخت   - با سالم 
شهرستان خوسف یکی از مطالبات برحق و حق 
مسلم ما مردم محروم این دیار است بنیاد برکت در 
این امر ورود پیدا کند تا خوسف به سمت توسعه و 

رفع محرومیت هدایت شود.
0915...008

اداره محترم آب و فاضالب روستایی  از  با سالم 
به  آبرسانی  حال  به  فکری  که  خواهشمندیم 
روستاهای بزرج، کفکی و محمودآباد بکنند جمعیت 

زیادی در این روستاها از کم آبی رنج می برند. 
0915...867

امضای  با  بیرجند  مردم  پیش  چندی  سالم. 
رفع  و  توسعه  به  رسیدگی  درخواست  طوماری 
و  نمودند  دره  بند  گردشگری  منطقه  مشکالت 
طومار تقدیم استاندار شد و همچنین حدود 500 
نفر به صورت الکترونیکی طومار را امضا کردند.

ولی تا االن پاسخی از سمت استاندار محترم در 
برای  ایا خواسته مردم  این خصوص صادر نشده 

استاندار ما مهم نیست؟!؟!
یک شهروند

پاسخ مسئوالن به پیام شما

برداشت هایی از  روایتی شاید واقعیپیام شما 

ضررهای میلیاردی سرمایه های سیمانی

) ادامه یادداشت از صفحه اول (

که  آنهایی  چه   ، خوشحالند  همه   : دوم  سکانس 
شکل  در  نقشی  که  آنهایی  چه  و  اند  موسس  هیئت 
گیری داشته اند . شکر خدا نزدیک به 4۰ میلیارد تومان 
سهام را مردم خرید و تعهد کرده اند . 4۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
توسعه  برای  که   ، پا   زیر  فرش  و  گوسفند  و  گاو  تومان 
آغاز  نقطه  یک  دیگر  االن  و  رفته  فروش  به  منطقه 
زنند  افراد یکی یکی حرف می   . به شمار می رود  خوب 
 . گویند  می  سریعتر  چه  هر  اندازی  راه  ضرورت  از   و 
یکی می گوید: باید قدردان این همه اعتماد مردم باشیم . 
دیگری می گوید :3۰ هزار نفر سهام خریده اند و این یعنی 
 باید پاسخگوی تمامی این جمعیت و خانواده هایشان باشیم .
 یادآوری می کند : این حق الناس بار سنگینی است که بر 
دوش ما گذاشته شده و باید به سالمت به مقصد برسد . 
هر کسی افقی را برای پروژه مطرح می کند که از حرف ها 
بر می آید قرار است طی دو یا سه سال کارخانه راه اندازی 

شود  . خبر خوبی است انشاء ا...

هنوز کارخانه راه نیفتاده است

سکانس سوم : جلسه شروع می شود آنطرف اتاق یک 
مهندس فنی در حال تعمیر اسپیلیت است . می گوید : این 
دیگر عمر خودش را کرده و باید عوض شود . ۱3 سال است 
دارد اتاق هیات مدیره را سرد می کند و آخ نگفته است حاال 
باید عوض شود . اعضای هیات مدیره زیر لب لبخندی تلخ 
می زنند و از گذر سریع زمان می گویند که در اتاق ناگهان 
باز می شود . منشی هیات مدیره همراه مردی ژولیده  وارد 
شده می گوید : ببخشید گفتم جلسه است ایشان رعایت 
نکردند . آری پسر همان پیرمرد روستایی و پدر بچه های 
به  نزدیک  االن   . است  اول  شیطان همان خانه سکانس 
۱۰ سال است که از زندان آزاد شده و تنها دارایی اش چند 
برگه سهامی ست که از مرحوم پدرش برایش مانده است . 
مدتهاست برای کار کارگری در کارخانه فرم پر کرده و جز 
 » هنوز کارخانه راه نیفتاده است « پاسخی به او نداده اند .
 داد و بیداد راه می اندازد و کلی تهدید می کند و نهایتا با 

همکاری حراست از اتاق بیرون می رود . 
صدای هق هق گریه های این مردم هر چند از در چرم 
پوش و ضد صدای اتاق هیات مدیره می گذرد و آنها نیز می 
فهمند اما ... . یکی دیگر از سهامداران که از قضا او هم برای 
فروش سهامش برای درمان سرطان همسرش آمده  این 
 موضوع را می بیند و مرد قصه را دلداری می دهد و می گوید : 
باید برویم به جایی شکایت کنیم اینها چه می کنند سالهاست 
های میوه  به  رنگین  میزهای  دور  و  کولرها  این  باد   زیر 
 خریداری شده از سهام من و شما ، بر سرمایه مان حکومت 
می کنند و آیا این پاسخ ماست  . مرد روستایی با لبخندی 
تلخ می گوید . شکایت ؟ به کجا شکایت بنویسیم ؟ دلت 

خوش است آقا ... بیخیال
: تلفن  مدیرعامل در داخل جلسه  سکانس چهارم 
هیات مدیره زنگ می خورد . آنطرف گوشی یک خبرنگار 
است . الو آقای مدیر عامل شما در انتخابات مجلس دو دور 
پیش گفتید کارخانه تا 6 ماه دیگر راه می افتد . چهار سال 
بعد هم این را گفتید االن ۱۲ سال گذشته است به نظر 

شما کی کارخانه راه می افتد ؟ مدیر عامل سرفه ای می 
کند و با صدایی متین می گوید : دوست عزیز ما نباید به 
 دنبال حاشیه ها باشیم باید خدمت کنیم . این بحث های

 انتخاباتی همیشه هست اما اصل راه اندازی کارخانه است 
انشاء ا... اگر بانک ها تسهیالت را به موقع بدهند کارخانه 
راه می افتد . خبرنگار می پرسد : بقیه کارخانه ها که با 
شما شروع کرده اند االن بیش از 6 سال است که تولید 
را  این  اید  نشده  هم  اندازی  راه  هنوز  شما  اما  کنند  می 

توضیح دهید ؟ سرفه ای دیگر می کند و می گوید انشا ا... 
درست می شود همه چیز را که نمی شود گفت . ما را با 
 مسوولین درگیر نکنید . باالخره با اصرار خبرنگار می گوید :

 آنها پول داشتند که ساختند ما تسهیالت مان را با قطره 
چکان آزاد می کردند و وقتی پول به دستمان می رسید دیگر 
 قیمت قطعات خریداری شده از دو برابر هم بیشتر می شد .

  این است مشکل کارخانه که تا االن طول کشیده . ما 
انجام  آن  از  حمایتی  که  منطقه هستیم  پروژه  بزرگترین 

نمی شود بارها به مسولین و نمایندگان گفته ایم اما ....
از   . ننویسید  را  اینها  لطفا  کند  می  تاکید  اصرار  با 
گوش  به  هم  مدیره  هیات  عضو  یک  صدای  آنطرف 
 می رسد که می گوید : آقاجان این مطالب را نگویید . 
آقای   . دارد  تبعات   . شود  سیاسی  مساله  نگذارید 

مدیرعامل نباید مصاحبه کند .

ضرری که مسوولین و بانک های عامل
 در استان به مردم مظلوم زده اند

آنطرف تر یکی می گوید : برادر من این حرف ها را نزن 
سیاسی چه ؟ از این بدتر چه می شود . آقایان مسوول 6 
مان مشکالت  حل  برای  مالقات  وقت  یک  است   ماه 
  نمی دهند آنوقت .... تلفن دست خبرنگار است و فریاد های
هیات مدیره بر سر هم برای خبرنگار پخش می شود و واقعیت 
این دعوا ، ضرری که مسوولین و بانک های عامل در استان 
به این مردم مظلوم زده اند یکی یکی رو می شود. صدای 
بوق ممتد نشان از اوج گرفتن بحث و قطع شدن تلفن دارد . 

فرش قرمز زیر پای سرمایه گذار !

و  خصوصی  بخش  کارگروه  جلسه   : پنجم  سکانس 
پشت  مسوولین  و  استاندار  آقای   . شود  می  شروع  دولت 
میزها نشسته اند . جلسه با قرآن شروع می شود  و اولین 
صحبت با رئیس جلسه است : بسم ا... الرحمن الرحیم . اول 
از همه از مردم عزیز خراسان جنوبی که با حضور باشکوه 
خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن و  انتخابات حماسه آفریدند 
تشکر می کنم و تاکید می کنم در قبال  این حضور مردم 
مسوولیم و همه مسوولین باید در جلسه حضور داشته باشند 
تا مشکل صنایع حل شود . ما فرش قرمز زیر پای سرمایه 
گذار می اندازیم و هر مشکلی باشد باید حل شود . نباید 
باز  اتاق من به روی همه  کاری روی زمین بماند . درب 
است . تولید کنندگان و سرمایه گذاران اگر مشکلی دارند با 
من و همکارانم در میان بگذارند . نوبت به یک سرمایه گذار 
می رسد تا مشکلش را طرح کند. هنوز حرفش تمام نشده 
استاندار با عصبانیت چنان می کند که بقیه سرمایه  گذاران 
نیز بفهمند این نشست جای طرح مشکالت نیست و باید از 

گل و بلبل موجود در جامعه گفت . 
روز  نیم صبح  و  : ساعت هفت  آخر  سکانس شاید 
بعد از چاپ این مقاله است . هنوز نمابر را روشن نکرده ایم 
بیش از ده ها تکذیبیه آمده است . حتی گوسفندان پیرمرد 
روستایی هم اعتراف کرده اند برای خرید مواد فروخته شده 
اند نه خرید سهام کارخانه سیمان باقران . من نیز از کار 
تعلیق شده ام و این تنها نشان حسن نیتی است که مدیران 
مسوولین  درگاه  به  خود  توجیه  برای  توانند  می  روزنامه 
عرضه کنند .  هر چند این کارخانه تاریخی هنوز راه اندازی 
نشده است اما امیدوارم به حرمت اخراج من و کفن پوسیده 
پیرمرد روستایی و دل شکسته مرد زندانی و دردهای آن 
زن سرطانی که پول درمانش را هم ندارد این کارخانه راه 
بیفتد و به همشهریان مرزی من به جای افتادن  جوانان 
بیکارشان در دام افیون و ... کار شرافت مندانه ای هدیه 
دهند و این داستان با همه قسمت های واقعی و خیالی اش 

به سرانجامی خوش برسد. انشاءا... .  پایان   

4۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان گاو و گوسفند و فرش زیر پا  ، برای توسعه منطقه به فروش رفته است

جوابیه مرکز بهداشت بیرجند

احتراما در خصوص مطلب مندرج در ستون پیام شما 
ای آشپزخانه شیشه   مورخ 95/2/11 در خصوص 

رستوران به اطالع می رساند دیوارهای مکان مورد 
آشپزخانه  برای  الزم  بهداشتی  شرایط  فاقد  نظر 
رستوران می باشد که متصدی اعالم نموده قصد 
دارد آشپزخانه را با شیشه سکوریت از فضای کلی 
جداسازی نماید که واحد بهداشت محیطی این مرکز 
اجرایی  برابر تبصره یک و 4 ماه 39 دستورعمل 
بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع و فروش 

مواد غذایی این موضوع را تایید ننموده است. 

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 950010 اجرایی این اجرا در قبال محکومیت آقای ابراهیم جانی شوراب فرزند محمد به 
پرداخت تعداد 305/5 عدد سکه کامل طالی تمام بهار آزادی بابت مهریه و پرداخت مبلغ 390/000 ریال خسارات دادرسی 

در حق محکوم لها خانم سمانه عاطفی فر و پرداخت مبلغ 146/500/500 ریال حق االجرای دولتی محکوم لها تقاضای فروش سهم االرث 
محکوم علیه از ملک )یک باب منزل مسکونی( واقع در بیرجند - نبش خیابان امام موسی صدر- 20 متری دوم - زیر سیلو نرسیده به 
خیابان فتح پالک 29 متعلق به مرحوم محمد جانی شوراب با شماره پالک ثبتی 1579 فرعی از 249 اصلی بخش دو بیرجند را نموده است 
ملک مذکور دارای یک مغازه متصل به مساحت کل 285 متر مربع می باشد که میزان 47/5 متر مربع در ضلع جنوب دارای عقب نشینی 
و مساحت باقیمانده در حال حاضر 237/5 متر مربع می باشد از این مقدار میزان 26/15 متر مربع عرصه مغازه تجاری و میزان باقیمانده 
211/35 متر مربع به عنوان عرصه منزل مسکونی می می باشد وضعیت اعیانی آن به شرح بنا و نمای آجری همکف مسکونی به میزان 164 
متر و 90 متر زیر زمین غیر قابل استفاده و 26/15 متر مربع اعیانی مغازه، دارای امتیازات آب و برق و گاز و تلفن می باشد که مطابق نظریه 
کارشناس ارزش کل چهاردانگ به مبلغ 2/033/333/334 ریال )دو میلیارد و سی و سه میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و 
چهار ریال( ارزیابی شده است که با کسر مبلغ 291/666/667 ریال سهم همسر متوفی سهم آقای ابراهیم جانی شوراب از چهار دانگ مبلغ 
408/333/334 ریال می باشد و قرار است سهم آقای ابراهیم جانی شوراب از ملک مذکور از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 95/3/26 
از ساعت 10الی 11  صبح در دفتر اجرای احکام  شعبه اول دادگاه خانواده به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

شفیعی- مدیر اجرای احکام  شعبه اول دادگاه خانواده بیرجندشود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1892/94 اجرایی دو تخته فرش 9 متری و یک تخته فرش ماشینی 12 متری جمعا به 
مبلغ 11/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای یاسین علی محمدی به مبلغ 8/880/000 ریال در حق آقای 

حسن مقدم و مبلغ 535/750 ریال  حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 95/3/23 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر 
اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد 
لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع 
شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی 

مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس  www.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

نظر به این که در پرونده 917/93 اجرایی مبنی بر دستور فروش دعوی خانم طاهره پور حجی به طرفیت آقای مهدی و 
کنیزرضا و بهروز شهرت همگی پورحاجی و محمدرضا مبین در اجرای دادنامه صادره به شماره 9309975610400405 

مورخ 93/4/26 از شعبه اول حقوقی در خصوص فروش پالک های ثبتی به شماره 2532 و پالک 1 فرعی از 4090 اصلی بخش یک بیرجند 
که حسب نظریه کارشناس پالک ثبتی 2532 اصلی بخش یک بیرجند واقع در بازار ملک روبه روی پاساژ سادسی که به متراژ حسب سند 
رسمی به میزان 35 متر و نوزده دسیمتر مربع که به مبلغ 9/677/250/000 ریال ) نه میلیارد و ششصد و هفتاد و هفت میلیون و دویست 
و پنجاه هزار ریال( و پالک ثبتی به شماره یک فرعی از 4090 فرعی بخش یک بیرجند واقع در خیابان جمهوری اسالمی 29 پالک 141 
که به میزان عرصه و اعیان یک باب منزل به مساحت 168/54 یکصد و شصت و هشت متر و پنجاه و چهار دسیمتر مربع که به مبلغ 
4/213/500/000 ریال ) چهار میلیارد و دویست و سیزده میلیون و پانصد هزار ریال( ارزیابی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه 
تاریخ 95/03/26 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 941657 محکوم علیه آقای محمد حسین بهروان محکوم است به پرداخت مبلغ 
185/517/687 ریال بابت اصل خواسته و غیره و پرداخت مبلغ 8/750/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک 
ثبتی به شماره 476 فرعی از 581 اصلی بخش دو بیرجند که حسب نظریه کارشناسی یک باغ منزل به مساحت 3962/5  مترمربع تحت 
پالک فوق واقع در روستای بهدان ارزش هر مترمربع 1/000/000 ریال و در مجموع 3962/5 مترمربع به مبلغ 3/962/500/000 ریال 
کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 95/3/26 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 

این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی-  مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان جنوبی

به شماره ثبت 312 و شناسه ملی 10360013028      تاریخ انتشار: 95/3/8

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف رزمندگان و آزادگان بسیجی خراسان 
جنوبی شنبه 95/3/22 ساعت 17 در محل مسجد باقرالعلوم )ع( واقع در خیابان پاسداران بعد از پاسداران 11 
خیابان شهید فالحی  برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع 
را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. همراه داشتن دفترچه 
عضویت برای ورود به جلسه مجمع الزامی می باشد. ضمنا کپی شناسنامه و کارت ملی خود را همراه داشته باشد.

دستور جلسه: 
طرح و تصویب صورت های مالی سال1394پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت- تصویب بودجه 
پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 1395- تعیین مبلغی بابت استرداد سهام اعضای مستعفی- تفویض 
اختیار به هیئت مدیره برای اخذ تسهیالت از منابع بانکی در صورت نیاز- تصمیم گیری در خصوص تغییرات اعضا 
و سرمایه- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای سه سال شمسی- انتخاب بازرس اصلی  و علی 

البدل برای مدت یک سال مالی- تعیین خط مشی آتی شرکت 
هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان

     تاریخ انتشار: 95/3/08

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی چند منظوره خاص جانبازان یکشنبه 95/3/30 
ساعت 18 در محل خیابان شهید اسدزاده 3 - موسسه امام علی )ع( برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم 
دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر 
شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی 

هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه:  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت - طرح و تصویب صورت های مالی سال 
94 - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 95- افزایش سرمایه شرکت تعاونی- تصمیم گیری در خصوص 
افزایش سرمایه هر عضو از 110/000/000 ریال به 130/000/000 ریال در صورت نیاز- انتخاب بازرس قانونی 

شرکت از بین موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران برای یک سال
هیئت مدیره شرکت چند منظوره جانبازان

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  دوم
نظر به اینکه در پرونده 942001 محکوم علیه آقای علیرضا کدخدا محکوم است به پرداخت مبلغ 1/030/095/000 ریال بابت اصل 

خواسته و غیره در حق محکوم له امیر طاهری و پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی شماره 
2766 فرعی از 1427 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی واقع در خیابان نواب صفوی 
)مفتح 19( پالک 159 طبقه همکف واحد شرقی )روی پیلوت( که زیر بنای مفید آن 99/03 مترمربع و پارکینگ اختصاصی به مساحت 10/8 متر و حق 
استفاده اختصاصی از بالکن به مساحت 38/91 متر مربع و امتیازات منصوبه شامل آب و برق و گاز شهری قدر السهم واحد مورد نظر از عرصه کل و سایر 
مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان و نوع کاربری آن مسکونی از قرار هر مترمربع 13/000/000 ریال که جمعاً به مبلغ 1/287/390/000 
ریال کارشناسی  شده است که از طریق مزایده  در روز سه شنبه تاریخ 95/04/1 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به 
نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان 

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندداده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری کل استان خراسان جنوبی
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حمله سايبری به سايت سازمان ثبت اسناد

عصر ایران-هک سایت سازمان ثبت اسناد کشور 
توسط فرد یا گروهی که خود را تيم هک مافيا می 
از یک حمله  انجام شده است که حكایت  خواند 
اسناد  ثبت  سازمان  سایت  سایت  دارد.  سایبري 
در حال حاضر از دسترس خارج است و وقتی در 
گوگل عبارت »سازمان ثبت اسنادوامالك کشور« 
را جستجو می کنيم پيغامی نمایش داده می شود 

که گویای هک شدن این سایت است.

مصرف روزانه بنزين با تعداد جمعيت 
ايران برابر شد

با استناد به   یک کارشناس برنامه ریزي شهري 
آمار اخير مرکز آمار ایران که جمعيت کشورمان در 
پایان اردیبهشت ماه امسال را 79 ميليون و 262 
هزار نفر اعالم کرده بود، گفت: این در حالي است 
که بر اساس آخرین آمار شرکت ملي پخش فرآورده 
 هاي نفتي ایران در اردیبهشت سال جاري، مصرف 
بنزین در سراسر کشور با دو و نيم درصد افزایش 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 78 ميليون و 
550 هزار ليتر رسيد. شهرام جباري زادگان با بيان 
این که ایران بعد از آمریكا، ژاپن، مكزیک و کانادا 
در  بنزین  مصرف  نظر  از  جهان  کشور  پنجمين 
جهان محسوب مي شود، تصریح کرد: این در حالي 
بزرگ صنعتي  از کشورهاي  ما  است که مصرف 
ایتاليا، کره جنوبي و  همچون انگلستان، استراليا، 

فرانسه، بيشتر بنزین مصرف مي کنيم.

سرنگ جادويی 
برای قطع خونريزی توليد شد

برای  جادویی  سرنگ  توليد  به  موفق  محققين 
انسداد محل خونریزی افراد در ميدان جنگ شدند.
توان  می  سرنگ  این  تزریق  با  مهر،  گزارش  به 
محل خونریزی که مورد اثابت گلوله قرار گرفته 
این  به   XStat سرنگ  ساختار  کرد.  مسدود  را 
های  اسفنج  با  را  زخم  محل  که  است  ای  گونه 
کوچک سلولزی پر می کند. این اسفنج ها توسط 
پالپ های چوب ساخته شده اند که دارای روکش 

»کيتوسان« هستند.

پارک بی نقص خودرو با فناوری بلوتوثی

و  خودرو  بی خطر  پارك  ویژه  مهر- حسگرهای 
کمک  خودرو  پشت  دید  مخصوص  دوربينهای 
زیادی به بهبود رانندگی در سراسر دنيا کرده اند. 
با تكيه بر این فناوریهای نوظهور احتمال برخورد 
خودروها به ویژه در حين پارك کردن به حداقل 
رسيده است اما مشكل اینجاست که این فناوریها 

صرفا به خودروهای روز دنيا محدود می شود.

آیفون داران روی این لینک کلیک نکنند  
 
به گزارش جهان اخيرا، برای کاربران آیفون، لينكی ارسال می شود که در آن گفته شده “برای جلوگيری از انقضای اپل آیدی 
خود، از طریق لينک زیر، وارد آن شوید”. هرگز اطالعات مربوط به اپل آیدی خود را در لينک زیر وارد نكنيد. این لينک که به 
http://appleexpired.co.uk  :ظاهر شبيه سایت اپل است، اطالعات شما را به سرقت ميبرد.لينک جعلی

سريال های ماه رمضان انتخاب شدند

از شبكه یک سيما  ایسنا- سریال »علی البدل« 
و سریال »برادر« از شبكه دو سيما، راهی آنتن 
سيروس  کارگردانی  به  می شوند.»علی البدل« 
حال  در  غفوری  الهام  تهيه کنندگی  به  و  مقدم 
توليد است. محسن تنابنده و خشایار الوند از گروه 

نویسندگان این مجموعه طنز هستند.
محسن  هاشمی،  مهدی  فخيم زاده،  مهدی 
حاجی عبدالهی،  هومن  مهران فر،  احمد  تنابنده، 
محمود  کاظمی،  هادی  محب اهری،  حسين 
جمله  از   ... و  رمضانی فر  عزت ا...  جعفری، 

بازیگران »علی البدل« هستند.

درآمد 20 ميليارد دالری
 عربستان از حج عمره

مسئوالن عربستان مدعی شده اند تا سال 2030 
از  زائر  ميليون   30 پذیرای  ساالنه  ميالدی، 
آینده،  تا چهار سال  و  بود  سراسر جهان خواهند 
از حج عمره به  درآمد ساالنه 20 ميليارد دالری 
جيب خواهند زد. شورای امور اقتصادی و توسعه 
تعداد  که  می کند  پيش بينی  همچنين  عربستان 
زائران حج عمره از هشت ميليون کنونی به ساالنه 
15 ميليون تا سال 2020 ميالدی و 30 ميليون 

زائر تا سال 2030 ميالدی خواهد رسيد.

 40 ماده سرطانزا در سيگار 
 

معاون بهداشت وزارت بهداشت، تاکيد کرد: اگر 
کند،  دود  سيگار  سال   20 مداوم  بطور  فردی 
تا 25 سال کوتاه تر می شود. عمر آن فرد 20 

بيان  با  سياری  اکبر  علی  دکتر  مهر،  گزارش  به 
اینكه بيش از 70 درصد از افراد سيگاری، مصرف 
افزود:  کنند،  می  آغاز  نوجوانی  سنين  از  را  آن 
ساالنه 6 ميليون نفر در سراسر دنيا بر اثر مصرف 
سيگار جان خود را از دست می دهند و به عبارتی 
سيگار هر 8 ثانيه جان یک انسان را می گيرد.

سياری به وجود ۴ هزار ماده شيميایی در سيگار 
اشاره کرد و افزود: ۴0 ماده شيميایی موجود در 
سيگار، سرطانزا است.وی مضرات مصرف قليان 
را بيشتر از مصرف سيگار عنوان کرد و گفت: هر 
نوبت استعمال قليان معادل ۴0 تا 100 نخ سيگار 
است زیرا در تنباکوی قليان، مواد افزودنی معطر 

و فلزات سنگين وجود دارد که سرطانزا است.

خبری که ال به الی اخبار شیرین نیمه شعبان ُگم شد

  تجلیل استاندار از صبوری بیمار سرطانی
استاندار خراسان جنوبی در شب نيمه شعبان 
اینكه  بر  عالوه  که  رفت  بيماری  عيادت  به 
خودش 9 سال است با بيماری سرطان دست 
و پنجه نرم می کند، این روزها سنگ صبور 
و پرستار مادرش که 5 ماه به کما رفته؛ نيز 
است. روزگار عالوه بر خوشی هایی که دارد، 
گاهی اوقات با کمی تلخی مثل سيل، زلزله، 
تصادف، ورشستگی، فوت عزیزان و گاهی هم 
با نعمت بيماری می خواهد درس صبر و تقوا 
را به ما بدهد.در اوج زندگی روزمره می بينی 
خبر ابتال به بيماری های سخت برای خود و یا 
یكی از نزدیكان را می شنوید و به یكباره خود 
را در یک قدمی مرگ و پایان زندگی می بيند. 
درد بيماری، نگرانی خانواده و تغيير در زندگی 
تغيير  را  گذشته  روال  که  است  موضوعاتی 
می دهد.روزهای اخير و در شب ميالد حضرت 
به  جنوبی  خراسان  استاندار  عصر)عج(  ولی 
صورت سرزده به اتفاق مدیرکل کميته امداد 
امام خمينی)ره( خراسان جنوبی به منزل خانم 
بيماری  از  اسماعيلی که مدت 9 سال است 
که  رفت  می برد،  رنج  ریه  و  سينه  سرطان 
خراسان  استاندار  گذشته  بازدیدهای  نوع  در 
مسئوالن  است.آمارهای  سابقه  کم  جنوبی 
در  بيمار سرطانی  هزار  از  ۴  بيش  وجود  از 
خراسان جنوبی حكایت دارد که اگر با جمعيت 
790 هزار نفری استان حساب کنيم یعنی به 
ازای هر 197 نفر یک بيمار مبتال به سرطان 
در این استان وجود دارد.در حال حاضر جمعيت 
قابل توجهی از استان درگير بيماری سرطان 
و مسائل پيرامون آن هستند که متاسفانه این 
بيماری با رنج و مشقت و مشكالت اقتصادی 
فراوانی همراه است و کانون گرم خانواده ها را 

تحت تأثير قرار داده است.
 

بیماران سرطانی دور از 
بیمارستان و پزشک متخصص

خاص  بيماران  درمان  جامع  مرکز  مدیر 
خراسان جنوبی در اردیبهشت ماه امسال در 
اظهارداشت:  استان  خاص  بيماریهای  کميته 
در حال حاضر 85۴ بيمار سرطانی در بخش 
شيمی درمانی از تخفيف 70 تا 90 درصدی 
برای تهيه داروهای شيمی درمانی و خدمات 
مشاوره  و  درمان  سخت  بيماران  بستری 

ادامه  در  وی  هستند.  برخوردار  روانشناسی 
برای  بيرجند  پزشكی  علوم  دانشگاه  گفت: 
 600 ماهانه  العالج)سرطانی(  صعب  بيماران 

ميليون ریال پرداخت می کند.
 مسئله ای که باید بدان توجه کرد و اهميت 
زیادی دارد، این است که نبود مرکز تخصصی 
درمانی و متخصص سرطان در استان سبب 
و  بيماران  از  توجهی  قابل  بخش  تا  شده 

برای  روستا  و  شهر  از  آنان  خانواده های 
آزمایش ها و یا درمان به استان های همجوار 
مراجعه نمایند که مشكالت فراوانی را بوجود 

آورده است.
 

تکمیل مرکز شیمی درمانی 
نیازمند 10 میلیارد اعتبار

در  جنوبی  خراسان  سالمت  خيرین  مجمع 
و  رادیوتراپی  مرکز  احداث  کلنگ   90 سال 
زدند  زمين  به  بيرجند  در  را  درمانی  شيمی 
پيشرفت 95  از  پروژه  این  حاضر  حال  در  و 
درصدی برخوردار است. احداث این مجموعه 
با هدف تبدیل شدن خراسان جنوبی به قطب 

پزشكی)توریسم درمانی( ساخته می شود.

درمانی  روش های  جدیدترین  با  مرکز  این   
بين المللی طراحی شده، قابليت این را دارد تا 
بيماران سرطانی را در چهار بخش رادیوتراپی، 
تزریق شيمی درمانی، بستری شيمی درمانی و 
سلول درمانی جهت درمان پذیرا باشد. در حال 
حاضر به گفته سيد محمود حسينی مدیرعامل 
سرعت  برای  استان  سالمت  خيرین  مجمع 

 10 پژوه  این  تجهيز  و  تكميل  به  بخشيدن 
ميليارد تومان اعتبار نياز است.

  
عیادت سرزده استاندار از 

یک بیمار سرطانی

با  استاندار خراسان جنوبی  خبر دیدار سرزده 
یک بيمار سرطانی شاید آن طوری که انتظار 

می رفت بازتاب رسانه ای نيافت و از طرفی  هم 
نيمه شعبان  به الی خبرهای شيرین  در ال 
شد  باعث  خبر  این  در  که  نكته ای  شد.  ُگم 
صبورانه  برخورد  شود،  تهيه  گزارش  این  تا 
خانم اسماعيلی با بيماری سرطان است، این 
در حالی است که خود با درد و رنج آن دست و 
پنجه نرم می کند و از مادر ش که 5 ماه است 
به کما رفته پرستاری می کند. استاندار خراسان 
کارگروه  از تشكيل  دیدار  این  در  نيز  جنوبی 
بررسی وضعيت بيماران خاص در استان خبر 
داد و گفت: در حال حاضر بيماران زیادی در 
استان هستند که به دليل نداشتن تمكن مالی 
مناسب از درمان و معالجه خود عاجز هستند.

که  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  به  وی   
نگرانی  بيماری  درد  جز  به  بيماران  فرمودند 
دیگری نباید داشته باشند اشاره کرد و افزود: 
برنامه  بگونه ای  زمينه  این  در  امر  مسئولين 
ریزی کنند تا این فرمایش مقام معظم رهبری 

در عمل شكل اجرایی به خود بگيرد.
 

بهره گیری از ظرفیت تولیت 
آستان قدس رضوی

مسئوالن  تا  می رود  انتظار  گزارش،  بنابراین 
استان با وحدت و همدلی و همراهی خيران و 
نيک اندیشان زمينه راه اندازی و تكميل مرکز 
رادیوتراپی و شيمی درمانی بيرجند را فراهم 
نمایند. با توجه به اینكه هم اکنون بخشی قابل 
توجهی از بيماران سرطانی به دیگر استان ها از 
قبيل مشهد برای درمان مراجعه و با مشكالت 
حداقلی از قبيل اسكان خود و همراهان مواجه 
هستند، حداقل درخواست مردم از مسئوالن 
ا...  آیت  نظير  ظرفيت های  از  که  این است 
رئيسی به عنوان توليت آستان قدس و نماینده 
مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان برای 
حمایت از هزینه های درمانی و تأمين خوابگاه 

برای بيماران استفاده شود. 

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کيش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

   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

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمينی

طبخ انواع غذای کبابی و خورشتی  
با برنج درجه یک ایرانی  و ته چین زعفرانی و روچین کامل

خدمتی دیگر از غذای برگ با نازل ترین قیمت طبخ انواع غذای کبابی و خورشتی
 با برنج خارجی و ته چین زعفرانی

پیک

 رایگان 

آدرس: نبش غفاری34     32404043

درخدمت شما همشهریان گرامی 

با تخفيف ويژه قيرگونی
محالتی - بين توحيد و مدرس
09153619297  

ايزوگـــام
 مصطفی هريوندی

با تعداد محدود ،کالس ژیمناستیک، تکواندو،خالقیت، 
زبان، نقاشی و کاردستی، چرتکه، روباتیک

ثبت نام کالس های تابستانی مهد کودک مهر مريم آغاز شد 

 32433110 - 09125395304  
تصحیح آدرس: توحید- میرزا کوچک خان غربی- جنب مسجد 

توحید- مهد کودک مهر مریم

ايزوگام  شفيعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  

قیرگونی

   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد

 واحد 98

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  کاميونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش
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انسان های با هوش هیجانی باال چه جوری اند؟

شنبه * 8 خرداد 1395 * شماره 3515

آیه روز  

و اگر پس از محنتى كه به او رسيده نعمتى به او بچشانيم حتما خواهد گفت گرفتاريها از من دور شد 
بى گمان او شادمان و فخرفروش است. سوره هود، آيه 10

حدیث روز  

تندخويي بي مورد نوعي ديوانگي است، زيرا كه تندخو پشيمان مي شود، و اگر پشيمان نشد، پس ديوانگي 
او پايدار است.حضرت على)ع(

درخت غم بجانم كرده ريشه
بدرگــاه خدا نالـم همـيـشــه 
رفيـــقان قدر يکديـگر بدانيد
اجل سنگست و آدم مثل شيشه

فرهاد هر كلنگى كه مى زد به ياد شيرين و به 
عشق او بود. هر كاری انجام مى دهى

 تا پايان كار، بايد همين حال را داشته باشى

اگر مى خواهيد از ناحيه دعا به جايى برسيد، زبان 
حالتان اين باشد: تسليم خدا هستيم، هر چه بخواهد 

بکند، بنا داريم عمل به وظيفه بندگى كنيم

اگر مى دانستيد كه يک محکوم به مرگ 
هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت 
به زندگى را دارد آنگاه قدر روزهايى را كه 

با غم سپری مى كنيد، مى دانستيد.  ابن سينا

 »فرصت خود به خود به وجود نمى آيد،
 اين شماييد كه بايد فرصت ها 
را خلق كنيد«  كريس گروسر

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

ثروتمندان از ابتدا ثروتمند نبودند

اغلب  كه  دهد  مى  نشان  ها  گزارش  خبرآنالين: 
ثروتمندان آمريکا در طبقه های متوسط يا پايين 
جامعه به دنيا آمده اند.از 684 بزرگسال در آمريکا 
كه بيش از 3 ميليون دالر سرمايه گذاری كرده اند، 
حدود 100 سوال درباره نحوه پولدار شدن و تاثيرات 
و عوامل درونى و بيرونى بر پولدار شدن آنها پرسيده 
شد. حدود 77 درصد آنها در طبقه متوسط يا پايين 
جامعه به دنيا آمدند؛ در حالى كه از اين  77 درصد، 
19 درصد جزو طبقه فقير جامعه به شمار مى رفتند.

آنها موفقيت خود را مديون به اين سه اصل مى 
تربيت  و  همتى  بلند  كوشى،  سخت  دانستند؛ 
كه  بودند  معتقد  افراد  اين  همچنين  خانوادگى. 
نهفته استعدادهای  از  مهمتر  بسيار  اصل   اين سه 
و كانال های ارتباطى برای رسيدن به ثروت است.

نکته اين جا است كه در فرهنگ آن شخص بيشتر 
پولداری نهفته است و برعکس، برای خود شخص 
تربيت خانوادگى و فرهنگ مهم تر از ثروتش است.

خصوصيات  كه  شد  سوال  ها  آن  از  كه  زمانى 
والدينشان چگونه بوده، 80 درصد اين افراد پاسخ 
دادند كه بسيار برای مادر و پدرشان نظم در خانه 

مهم بوده است. 
و  »نظم  تحصيالت«،  در  »پيشرفت  همچنين 
انضباط مالى« و »مشاركت در كار« مواردی بوده 
داشتند.آن  تاكيد  آن  بر  بسيار  ها  آن  خانواده  كه 
موفقيت  موجب  تربيتشان  همين  كه  معتقدند   ها 

نونى شان شده است.

قیمت چشم و گوش و دست و پا

يکى، در پيش بزرگى از فقر خود شکايت مى كرد 
و سخت مى ناليد. 

آن بزرگ گفت: خواهى كه ده هزار درهم داشته 
باشى و چشم نداشته باشى؟ گفت: البته كه نه. دو 

چشم خود را با همه دنيا عوض نمى كنم.
گفت: عقلت را با ده هزار درهم، معاوضه مى كنى
را  خود  پای  و  دست  و  گوش  نه.گفت:  گفت: 

چطور؟ گفت: هرگز .
گفت: پس هم اكنون خداوند، صدها هزار درهم 
در دامان تو گذاشته است. باز شکايت داری و گله 
حال  كه  بود  نخواهى  حاضر  تو  بلکه  مى كنى؟! 
خويش را با حال بسياری از مردمان عوض كنى 
بسياری  از  بخت تر  خوش  و  خوش تر  را  خود  و 
از انسان های اطراف خود مى بينى. پس آنچه تو 
از آن است كه ديگران  داده اند، بسى بيش تر  را 
جای  به  را  همه  اين  هنوز شکر  تو  و  داده اند  را 

نياورده، خواهان نعمت بيش تری هستى!
برگرفته از: امام محمد غزالى، كيميای سعادت

تا به حال به اين فکر كرده ايد كه چرا برخى 
افراد از ديگران موفق ترند؟ نحوه رفتار و تعامل 
خاصى  ويژگى  چه  خصوص  به  افراد  برخى 
دارد كه آنها را در قياس با هم قطاران و هم 
سن و سال های خود به كسب موفقيت های 
بيشتری سوق مى دهد؟ در اغلب موارد، اين 
هوش هيجانى يا EQ آنهاست كه باعث به 
وجود آمدن چنين تفاوت هايى مى شود. به بيان 
ديگر، نقش توانايى آنها در تشخيص و مديريت 

احساسات خود و ديگران تعيين كننده است.
كسانى كه به واسطه هوش هيجانى باالی خود 
مى  پيدا  دست  چشمگيری  های  دستاورد  به 
كنند، زندگى شان را به چند شيوه حياتى اداره 
مى كنند كه مى تواند برای ديگران آموزنده 
باشد. 10 نمونه از اين عادات و ويژگى ها را 

در ادامه خواهيد خواند:
زندگی  میان  تعادل  برقراری   -۱

شخصی و شغلی
تمركز  يا  كافى  استراحت  بدون  كه  كسانى 
حد  از  بيش  شخصى،  زندگى  روی  مناسب 
كار مى كنند معمواًل پيش از آنکه بتوانند به 

پيدا كنند فرسوده   پتانسيل واقعى خود دست 
صادق  نيز  موضوع  اين  برعکس  شوند.  مى 
تالش كافى  اندازه  به  كه  كسانى   است؛ 
نمى كنند نيز از دست يافتن به نتايج متفاوت باز 
مى مانند. اولين قدم در هوش هيجانى، آگاهى 
از خود است؛ يعنى بدانيد چه مقدار كار و تمركز 
روی كار را مى توانيد در زندگى تحمل كنيد و 
سقف آن را تا كجا مى توانيد باال ببريد، بدون 

آنکه دچار فرسودگى شويد.
۲- توانمند سازی شریک خود

از  حياتى  بخشى  مناسب  شريک  كردن  پيدا 
دستيابى به تعادل احساسى است. اين فرد بايد 
بر ثبات شما بيافزايد، از شما تعريف كند و شما 
را توانمند سازد. فرد مورد نظر تنها در صورتى 
مى تواند اين كار را انجام دهد كه شما نيز در 
مقابل او را توانمند سازيد. روابط حمايتى هوش 
هيجانى شريک شما با خودتان به هم وابسته 

است و از خود شما شروع مى شود.
۳- تمرکز: بهتر است تمايز معناداری ميان 
انجام چند كار با هم و تمركز روی چند كار 
قائل شويم. فرد ممکن است در يک آن مشغول 

انجام سه كار مختلف باشد اما تمركز خود را 
روی اهداف كلى خود حفظ كند و آنها را تغيير 
ندهد تا اهداف مورد نظرش تحقق يابند؛ مگر 

آنکه چرخشى نياز باشد.
جلوی  خستگى  و  ماللت  خالقیت:   -۴
خود  نوبه  به  اين  كه  گيرد،  مى  را  خالقيت 
قرار  الشعاع  تحت  را  فرد  هيجانى  سالمت 
خواهد داد. خالقيت هيجانى خود را به اثربخش 
ترين شکل ممکن در اراده شناخت و اكتشاف 
دهد.  مى  نشان  صحيح  شکلى  به  ديگران 
مورد  در  مثبت  نگاهى  با  و  واقعاً  كه  افرادی 
معمواًل  دهند،  مى  نشان  كنجکاوی  ديگران 

روابط قدرتمند و پابرجايى برقرار مى كنند.
كردن  گوش  توانايى  کردن:  گوش   -۵
معمواًل با تركيب خالقيت هيجانى و انضباط 
هيجانى  هوش  نشانه  و  شود  مى  تقويت 
باالست. اينکه فردی در مورد ديگران حقيقتًا 
كنجکاو باشد و آنقدر بر خودش مسلط باشد كه 
بتواند 7۵ درصد مواقع تمركز را از خودش بردارد 
و به ديگران گوش دهد كار آسانى نيست و همه 

كس از پسش بر نمى آيد.

قابلیت  از  گیری  بهره  و  پویایی   -۶
دگرگون پذیری به نحوی مثبت

آسايش و امنيت بيش از حد به ماللت مى 
انجامد كه خود در گذر زمان جلوی تحريک 
توان ذهنى را مى گيرد و به عدم امنيت منجر 
هوش  نوعاً  نيز  امنيت  عدم  اين  شود.  مى 

هيجانى را تحت الشعاع قرار مى دهد. 
تغيير، به ويژه وقتى به عنوان پديده ای مثبت 
شتاب  عامل  تواند  مى  شود،  گرفته  نظر  در 

دهنده قدرتمندی در زندگى انسان باشد.
۷- کمال گرا نبودن 

مى  ناكام  هميشه  تقريباً  كه  گرايى،  كمال 
شديد سرخوردگى  و  استيصال  به   ماند، 

 احساسى مى انجامد. 
متهم كردن ديگران به خاطر عدم موفقيت 
در تحقق استاندارد های غير واقع بينانه نيز 
عدم  در  كه  است  آن  ديگر  نتايج  جمله  از 
كافى  هيجانى  هوش  از  فرد  برخورداری 
نقش  ديگران  با  رابطه  در  مشکل  بروز   و 

برجسته ای دارد.

۸- نپذیرفتن اولین پاسخ
از كنجکاوی و گوش كردن برای جستجوی 
نرم و پايدار به دنبال راه حل های مشکالت 
مختلف استفاده كنيد. هوش هيجانى يکى از 
بهترين راه ها برای شناسايى راه حل های چند 
اليه و كنار هم قرار دادن ايده های چند نفر به 

نحو احسن به حساب مى آيد.
۹- پشت سر گذاشتن اشتباهات

درگيری بيش از اندازه با گذشته و اشتباهاتى كه 
يا خود فرد يا ديگران در آن زمان مرتکب شده 
اند باعث بروز فرسودگى، عصبانيت، و متهم 

كردن ديگران مى شود.
مسیری  در  عصبانیت  هدایت   -۱۰
سازنده: عصبانيت به خودی خود احساسى 
منفى نيست. اين احساس يکى از قدرتمندترين 
عوامل شتاب دهنده زندگى انسان محسوب مى 
شود. اما بايد آن را كنترل، در مسير يک اقدام 
عملى سازنده هدايت و آن را از سمت ديگران 
دور كرد. هوش هيجانى به ديگران كمک مى 

كند از عصبانيتشان درست استفاده كنند.

طراح: نسرین کاری                        

دمدار   ميمون  نوعي   -1 افقي: 
 -2 ديكته    - تزئيني  حوض   -
ساعت  پاندول  حركت   - تلويزيون 
- تحفه و كادو 3-  موضوع-  قابل 
ضمير   - كننده  تمام   - مشاهده 
وسايل   - زاهد  و  عابد    -4 جمع 
آيين  در   - دودل    -5 نابينا     -
را  مقدس  آتش  نگهبان  زرتشتي 
گويند 6-  ياري كننده - سقف فرو 
ريخته - فك 7-  گرداگرد دهان-  
آب  پر  رود  نوعي خرماى عرب -  
درخشان   - كردن  پرهيز   -8 ايران 
بزرگ دريايي 9- شهري  - حيوان 
تجديد  دوره  اصفهان-   استان  در 
به  نفرت  بيان  براي  اروپا -   حيات 
كار مي رود 10 - دستمال گردن-  
پايتخت غنا - از افعال 11- انباشته 
شده - پايه ساختمان 12-  سختي و 
صالبت - ميل به غذا - آخر و پايان 
13-  من و جنابعالي - كار بيهوده و 
فراهم - حرف  و  آماده  سرسري-  
نمره   - چراغ   - آسانتر    -14 درد 
عالي 15-  توگوشي و كشيده - لگام 

اسب - كمك و مساعدت

عمودي: 1- جلگه وسيع - اعمال 

حج - خادم كليسا 2- شاعر افسانه 
- دائم و هميشگي - از اقوام مادري 
3 - موضوع و زمينه - درد چشم - 
روز رستاخيز-  نت پنجم 4 - عروس 
 - گلوله  -خرج  شمالي   شهرهاي 
حرف تصديق 5 - ردياب  - آهو 6 
- بي درنگ - يار و رفيق - پايتخت 
تاجيكستان 7- معطر -  از ماه هاي 
رومي - سنگ نوشته 8-  گرداگرد 
بيغمي -  احمد  آثار شيخ  از  دهان- 
تاريخ -  ماقبل  فيل  نشده 9-   رام 
عابد و زاهد - ايمنى 10- پايتخت 

تركيه - ميوه كال - نويسنده آلماني 
- رمان11 - داراي خير و بركت - 
نوعي خواهر و برادر 12 -خانواده و 
اي  فرقه   - فرنگي  ارفاق   - فاميل 
آب  آمدن  باال  عربستان13-  در 
دريا  - ساحل دريا - ضمير متكلم 
وحده -حرف ترديد 14-  از مركبات 
- گياه رنگرزي - شهيد صدراسالم 
15-  براق كننده پارچه  - بسيار و 
زياد  - كشتي گيري كه لقب جهان 

پهلوان گرفت
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فناویاناریارصع1

راهبدادملیبلق2

ادناهبریشسابل3

کایرتنترتترس4

سنالمانوناکر5

یکسیددیرفالخ6

وتاهرکرکریزگ7

ناکتسوباکیرال8

رازمهدناموما9

سایتحارکتسنم10

لورمینهلامتا11

سدکردهانادور12

بایارابریتوست13

یداباداباورکی14

لانیدراکنکشوان15

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک

  09151609715
09151613901- فرج زاده

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

توجه      شعبه فالفل آبادان      توجه
واگذار می گردد. قیمت: 25/000/000   

09365301059

کلیه وسایل سوپر مارکت در بهترین موقعیت 
و فروش  بسیار عالی  به فروش می رسد. 

32421227 -09159634011

فروش زمین به متراژ 250 متر واقع در روستای 
حسین آباد دارای پروانه ساخت )واقع در طرح هادی

 و امکان اخذ امتیاز آب، برق ، گاز    09306964056

به یک راننده بیل زنجیری 
نیازمندیم.    09153102179

یک مدرک مهندسی عمران ، مکانیک یا 
کشاورزی گرایش آب و سه سال سابقه 

بیمه آب و مهندسی مکانیک با 
سه سال سابقه تاسیسات برای اخذ رتبه 

نیازمندیم.  09376130269

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

خدمات  بیل مکانیکی  چرخ  زنجیری 
 تسطیح اراضی با گریدر- خاک برداری و           

خاک ریزی  و کلیه  عملیات زیرسازی و آسفالت 
09151600859 -09155623441

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفی

داربست بنی اسدی  اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

نصب و تعمیر کولر آبی، پمپ  
آبگرمکن، لوله کشی و برق 
کشی ساختمان، لوله بازکنی

 با فنر در اسرع وقت
09151633903 - دهشیبی

اجرای نمای ساختمان )آجر(

آجر 3 سانت ، 5 سانت ، 8 سانت 
در اسرع وقت با قیمت مناسب

09034357069
09151642286

اتومبیل تصادفی و چپی شما را با 
باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

ساختمان هتل مقدم با کلیه 
امکانات و امتیازات به فروش 

می رسد. فی: کارشناسی
09155610579

آدرس : نبش غفاری 4 
32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 
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سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش ، PVCتنو

 09151630741- رحیمی
بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

حمــل 
اثاثیــه

  100 درصد تضمینی
            با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ مسیر 
مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی

خرید و فروش لوازم منزل و اداری   با باالترین قیمت     سمساری مرتضی: 
09159632924- امیرآبادی

- رهن کامل 3 واحد آپارتمان 90 متری، دو خواب، شیک، طبقه اول 18 میلیون، طبقه دوم 15 میلیون، طبقه سوم 12 
میلیون، با امکانات دست اول، سپیده کاشانی، حاشیه بیست متری سحر غربی 

- فروش آپارتمان در حال ساخت مجموعه 5 واحدی، سپیده کاشانی، 235 میلیون، ضمانت دریافت وام مسکن 
85 میلیون

- خیام 20 متر مغازه نقد و اقساط 80 میلیون

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.a
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مسابقات دوی صحرانوردی جام شهید یوسفی خوسف 
قهرمان خود را شناخت 

فارس- رئیس هیأت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی خوسف 
شهید  جام  صحرانوردی  دوی  مسابقات  اختتامیه  مراسم  حاشیه  در 
یوسفی خوسف شهرستان گفت: در مسابقات دوی صحرانوردی جام 
شهید یوسفی خوسف، 50 ورزشکار مسافت 6 کیلومتری مزار سردار 
شهید قائمی در امامزاده سلطان ابوالقاسم روستای نصرآباد تا مزار شهید 
ابراهیم یوسفی سرپرچ خوسف را دویدند که در پایان، مسعود علیزاده بر 
سکوی نخست ایستاد، سعید علیزاده نایب قهرمانی را به دست آورد و 

جاوید چاجی در جایگاه سوم قرار گرفت.

نخستین مدرسه تخصصی بدمینتون شرق ایران 
در بیرجند آغاز به کار کرد

رییس هیات هندبال خراسان جنوبی از آغاز به کار نخستین مدرسه 
تخصصی بدمینتون شرق ایران با حضور مربیان برتر کشور و بازیکنان 
تیم ملی در بیرجند خبر داد. به گزارش ایسنا، علیرضا ثانی افزود: هدف 
بدمینتون  رشته  در  استان  استعدادهای  پرورش  و  تربیت  مدرسه  این 
فدراسیون  استعدادیابی  طرح  مدرسه  این  در  کرد:  اظهار  وی  است. 
بدمینتون انجام می شود و ثبت نام ترم تابستانی از یکم تا 13 خرداد 

امسال از طریق دفتر هیات استان انجام می شود.

برنامه کامل رقابت های تیم والیبال ایران 
در انتخابی المپیک 2016 - ژاپن

امروز هشتم خردادماه: ساعت 5 و 30 دقیقه: ایران-استرالیا. یکشنبه 
نهم خردادماه: ساعت 5 و 30 دقیقه: ایران-کانادا. دوشنبه دهم خردادماه 
یازدهم خردادماه:  دارند. سه شنبه  استراحت  کننده  تیم های شرکت 
ساعت 11 ایران-فرانسه. چهارشنبه دوازدهم خردادماه: ساعت 14 و 
35 دقیقه: ایران-ژاپن. پنج شنبه سیزدهم خردادماه: ساعت 8 و 15 
دقیقه: ایران-چین. جمعه چهاردهم خردادماه تیم های شرکت کننده 
ایران-لهستان.   :11 ساعت  خردادماه:  پانزدهم  شنبه  دارند.  استراحت 

یکشنبه شانزدهم خردادماه: ساعت 5 و 30 دقیقه: ایران-ونزوئال.

تیرهایی که به سیبل نخورد

فارس- تیم ملی تیراندازی ایران با 7 ورزشکار در کاپ جهانی مونیخ 
شرکت کرد و بدون فینالیست به کار خود در این مسابقات پایان داد. 
نتایجی که ملی پوشان ایران به ویژه در تفنگ بادی داشتند نگرانی هایی 
بارها  ماده  ایران در همین  آورده است. چرا که ملی پوشان  به وجود  را 
افتخارآفرین بوده اند. اما بعد از برگزاری مسابقات آزمایشی در ریو به نظر 
می رسد تیراندازی در سراشیبی افتاده و کاپ جهانی مونیخ نیز ناکامی های 
تیراندازان را تکمیل کرد. مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی، نتایج 

ملی پوشان را با تمریناتی که آنها داشته اند غیر طبیعی نمی داند. 

دلیل این که نمی خندید، آن نیست که پیر شده اید؛ شما 
پیر می شوید چون نمی خندید. وقتی عضالت صورت 
حرکت داده می شوند، مکانیزم های هورمونی در مغز 
شروع به فعالیت می کند. عضالت مختلف صورت که 
برای لبخند زدن ، نشان دادن خشم، انزجار و غیره به 
کار گرفته می شوند، همگی در ارتباط با فرستنده های 

عصبی در مغز هستند. این فرستنده ها به تمام بدن 
پیام های شیمیایی می فرستند. لبخند زدن بر روی 
این هورمون ها تاثیر مثبت گذاشته، در حالی که دیگر 
حاالت صورت تاثیر منفی بر این هورمون ها دارند و 
حاالت چهره تاثیر عمیقی در چگونگی تفکر و احساس 
ما دارند. وظیفه ی اصلی لبخند زدن و خندیدن، کاهش 

فشار روان و تنش است که بزرگترین عامل سالمت 
در قرن بیستم بشمار می رود. افراد شاد، غالبا کمتر از 
افرادی که به طور دائم احساس نگرانی و بدبختی 
می کنند، بیمار می شوند. یادتان باشد انسان های شاد و 
خندان به خداوند شبیه ترند. خندیدن یک نیایش است، 

اگر بتوانید بخندید آموخته اید که چگونه نیایش کنید.

خوردنی های نامناسب تابستانی

1- مرکبات 2- سیب زمینی شیرین 3- گوشت 
گاو: دمای بدن شما را باال می برد 4- انار: مناسب 
برای فصل پاییز 5- چای و قهوه: نوشیدنی های 
مورد عالقه شما در اول صبح، ادرارآور هستند 
پس شاید راه خیلی مناسبی نباشد تا یک روز 
بلغور جو: هضم  با آن آغاز کنید  6-  گرم را 

این  و  است  دشوار  شما  بدن  برای  حبوبات 
فعالیت بیشتر برای هضم باعث می شود دمای 
بدن تا باال رود 7- مارچوبه: نخودفرنگی یا لوبیا 
سبز، جایگزین خوبی است 8- صدف: غذاهای 
خود  میوه ها فصل های خاص  همانند  دریایی 
را برای مصرف دارند. در زمان های تخم ریزی 
حیوانات دریایی مثل صدف ها که در تابستان 

است، بهتر است از این غذاها استفاده نکنید.

چکار کنیم که گرما 
عوارضی ایجاد نکند؟  

1- تشنگی، شاخص گرمازدگی نیست. ادرار 
کم و پر رنگ یعنی به مصرف آب و مایعات 
سالمندان  و  کودکان   -2 دارید  نیاز  بیشتری 
از  ناشی  های  بیماری  به  ابتال  برای  مستعد 
های  نشانه  شخصی  اگر   -3 هستند  گرما 

گرمازدگی را بروز داد مثل گرفتگی عضالنی 
خستگی، سردرد سرگیجه، تهوع و تعریق بیش 
از حد، فوراً او را به یک مکان خنک ببرید 4- 
اگر فردی دچار تهوع، گیجی، غش و ضعف 
تب  مرطوب،  و  سرد  یا  قرمز  و  داغ  پوست 
افزایش ضربان قلب، تنگی نفس شدید هر چه 
سریع تر او را به بیمارستان یا درمانگاه برسانید. 

گرمازدگی شدید می تواند فرد را بکشد. 

کاهش وزن سه روزه 
به کمک سیب زمینی

توجه داشته باشید این رِژیم کمی سخت است و 
به افراد مبتال به بیماری های مزمن به هیچ وجه 
توصیه نمی شود. روز اول: صبحانه: یک سیب 
زمینی پخته بدون نمک، یک فنجان ماست. 
ناهار: 2 عدد سیب زمینی پخته بدون نمک، 

یک فنجان ماست. شام: 2 فنجان ماست. روز 
دوم: صبحانه: یک فنجان ماست. ناهار: 2 عدد 
فنجان  یک  نمک،  بدون  پخته  زمینی  سیب 
ماست. شام: یک عدد سیب زمینی پخته بدون 
نمک، یک فنجان ماست. روز سوم: صبحانه: 
یک عدد سیب زمینی پخته بدون نمک.  ناهار: 
یک عدد سیب زمینی پخته بدون نمک، یک 

فنجان ماست. شام: یک فنجان ماست.

عارضه سنگ کلیه با این هشدارها

آن دسته از سموم و مایعات اضافه ای که از 
بدن خارج نشده است تبدیل به سنگ کلیه 
می کند  تالش  بدن  زمان  این  در  می شود، 
سنگ های کوچک را دفع کند اما سنگ های 
بزرگ دفع نمی شوند. به 8 زنگ خطر برای 
مراجعه به پزشک دقت کنید: 1- عفونت به 

خصوص عفونت ادراری و تب 2- تغییر رنگ 
ادرار و بوی آن به طوری که بسیار ناخوشایند 
تغییر  و  ادرار  در  خون  مشاهده   -3 می شود 
بسیار  درد   -4 صورتی  و  قرمز  به  آن  رنگ 
شدید هنگام دفع ادرار یا در طول شبانه روز 
5- حالت تهوع و استفراغ 6- تکرر ادرار 7- 
مشاهده   -8 بی حالی  و حس  تعرق  افزایش 

سنگ های کوچک هنگام دفع ادرار. 

لباس مرطوب را در اتاق نگه ندارید 

با خشک کردن لباس هایتان در منزل، باعث 
در  هایی  ویروس  و  ها  باکتری  منتشرشدن 
منزلتان خواهید شد. این کار به ضرر سالمتی 
شما تمام می شود. خشک کردن لباس ها در 
داخل خانه باعث ابتالی انسان به بیماری ریوی 
نام آسپرژیلوس می شود.  به  بسیار خطرناکی 

این بیماری نوعی بیماری قارچی است که از 
استشمام گرد و خاک و میکروبها ناشی می شود. 
این بیماری می تواند سینوس ها، ریه ها و سلول 
های خون را درگیر کرده و گاهی در برخی موارد 
بسیار سریع درخون منتشر می شود و بر مغز 
قلب، کبد و کلیه ها تاثیر می گذارد. بیماری در 
این مرحله آسپرژیلوس گازی نامیده می شود که 

سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند.

شما پیر می شوید، چون نمی خندید!

کشف 120میلیون ریال کاالي قاچاق در قاین

فرمانده انتظامي شهرستان قاین از کشف محموله قاچاق از 
یک دستگاه اتوبوس طي 72 ساعت گذشته در این شهرستان 
استان،  انتظامي  نیروي  عمومی  روابط  از  نقل  به  داد.  خبر 
سرهنگ علیرضا امیرآبادي زاده گفت: مأموران ایست و بازرسي 
قاین هنگام کنترل خودروهاي عبوري، به یک دستگاه اتوبوس 
که ازسیستان و بلوچستان عازم مشهد بود مشکوک و خودرو 
را متوقف کردند. وي ادامه داد: مأموران در بازرسي از اتوبوس 
انبه به وزن یک تن و120کیلوگرم،  تعداد 129 جعبه میوه 
پارچه  ناس،250متر  خارجي، 48کیلوگرم  سیگار  نخ   6200
و سایر کاالهاي  بسته حناي هندي  چادري خارجي، 600 

قاچاق دیگر، که در خودرو جاساز شده بود را کشف کردند.

زلزله در شهرستان بیرجند 
هیچ گونه خسارتی در پی نداشته است

 
در  جنوبی  خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
گفت و گو با ایسنا، با اشاره به وقوع زلزله ای به بزرگی 
3.1 ریشتر در بیرجند، گفت: این زلزله ساعت 38 دقیقه 
بامداد روز پنج شنبه در 38 کیلومتری شهر  ثانیه  و 53 
بیرجند رخ داده است. سید ابوالحسن میرجلیلی افزود: با 
آن  مردم  زمین،  پوسته  به  لرزه  زمین  نزدیکی  به  توجه 
خسارتی  گونه  هیچ  خوشبختانه  ولی  کردند  احساس  را 
در پی نداشته است. این زمین لرزه در عرض جغرافیایی 
32.95 درجه شمالی و  59.60 درجه شرقی و در عمق 

سه کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوست.

واژگونی تراکتور در شهرستان نهبندان 
جان راننده اش را گرفت

 
یک  واژگونی  اثر  در 
روز  تراکتور،  دستگاه 
گذشته در محور  نهبندان- 
میغان یک نفر جان باخت. 
گزارش خبرگزاری صدا  به 
راه  پلیس  رئیس  سیما،  و 

خراسان جنوبی  گفت:  در این حادثه، متاسفانه راننده ی 
تراکتور که در  لحظه ی واژگونی در زیر الستیک گیر 
افتاده بود، در دم جان باخت. سرهنگ رضایی، علت این 

حادثه را بی احتیاطی راننده به جلو اعالم کرد.

 دو کشته و سه مجروح 
در تصادفات سرایان و سربیشه

 
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: در ساعت 17 و 29 دقیقه 
عصر روز چهارشنبه یک خودروي پژو پارس در محور فرعی 
شهر سه قلعه سرایان واژگون شده است و راننده خودرو در دم 
فوت و سرنشین که به شدت مجروح شده بود به بیمارستان 
منتقل شده است. سرهنگ حسین رضایی تصریح کرد: صبح 
روز چهارشنبه نیز در روستای مود سربیشه یک دستگاه پراید 
132 با سه سرنشین واژگون شد، که یکی از سرنشینان خودرو 
در دم فوت و راننده و سرنشین دیگر خودرو مصدوم و به 
بیمارستان اعزام شدند. کارشناسان علت این تصادفات را عدم 

رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی اعالم کردند.

آهن آالت سپاهان
تیرآهن - میلگرد - ورق- ناودانی - نبشی و...

تیرچه  کرومیت  و کمپوزیت 
برش ورق از 3 میل تا 30 میل به طول 6 متر 

 تخفیف ویژه

معصومیه - بلوار شهدای عبادی - مقابل آتش نشانی 
همراه: 09153617589-09155614084  تلفن: 32206311-32206090

      بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

  3 2236030  - 09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

ران
مه ای

ت و بی
ضمان

سال 
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تعمیر لوازم خانگی در منزل لباسشویی
کولر، جاروبرقی ، پنکه ، آبمیوه گیری و...              نبش انقالب 6- شهریاری    09151643778

شماره ما را به خاطر بسپارید

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب یابي  - استارت دینام - باطري و شارژ  رایگان 

 تعویض باطري در منزل و محل کار بدون هزینه
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهریور 29

طحسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 
قس

د و 
  نق

ر/
شت

ش بی
رو

،  ف
تر 

کم
ود 

س

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

ایـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

     32317903 - 09153638047
بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان 

کارگران و چهارراه دولت 

ابزار صنعتی 
بافـکر

عرضه انواع ابزارهای صنعتی 
 ساختمانی ، کشاورزی و یراق
آدرس: حاشیه میدان امام خمینی

 نبش جمهوری اسالمی 6
09151609528-32212047

غیرانتفـاعی  دانشگـاه  بیرجند، بلوار سجاد، میدان تمنای باراناولیـن 
05632425252 -05632425151  

bir-hormozan.ac.ir  

روابط عمومی موسسه 
آموزش عالی هرمزان

)غیردولتی - غیرانتفاعی(
تالش در جهت تقویت تولید علم بومی )ایرانی ، اسالمی( و نگاه  انتقادی   

.          علمی به متون ترجمه ای
            گسترش آموزش عالی در کشور به نحوی که بتواند پاسخگوی عطش جامعه برای کسب علم 

باشد.
کمک به بسیج و استفاده از همه مدرسان و استادان جامعه در امر آموزش عالی ی

عال
ش 

وز
 آم

ات
سس

 مو
اف

هد
ا

- پیش دبستانی
- دبستان پسرانه )دوره اول و دوم(

- دبستان دخترانه )دوره اول و دوم(
- دبیرستان پسرانه )دوره اول(

تحصیل با آینده درخشان در مجتمع آموزشی 
غیر انتفاعی دارالعلوم )با رویکرد قرآنی(

آغاز شدثبـت نـام 

آدرس: خیابان شهید آوینی، خیابان صدف، بین صدف 6 و 8
تلفن: 32420824  همراه: 09155611930

با بیش از 22 سال 
سابقه  درخشان

 آموزشی 

آغاز فروش اقساطی

 10 ماهــــه 
لپ تاپ و رایانه خانگی

 )بدون پیش پرداخت(  

 حد فاصل معلم 22-24  رایانه  ثـامن  

   تلفن: 32446431 )5 خط(
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 سفیر دانمارک از مجموعه جهانی باغ اکبریه  بازدید کرد

 
سفیر کشور دانمارک به همراه ابراهیمی نماینده وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی، میهمان رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان بودند و از موزه های مجموعه جهانی باغ و عمارت اکبریه بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
شنبه * 8 خرداد 1395 * شماره 3515دستی و گردشگری خراسان جنوبی، سفیر دانمارک ضمن بازدید از موزه های مجموعه جهانی اکبریه از نمایشگاه فرش دستباف استان نیز دیدن نمود.  7

قول مساعد تولیت آستان قدس برای 
ساخت کارخانه لبنیات در طبس

احداث  اینکه  بیان  با  طبس  جمعه  امام   - مهر 
کارخانه لبنیات در طبس راه برون رفت ازمشکالت 
آستان  تولیت  گفت:  است،  شهرستان  دامداران 
قدس برای ساخت کارخانه لبنیات در طبس قول 
مساعد داد. حجت االسالم سید ابراهیم مهاجریان 
از  در خواستی  رئیسی  ا...  آیت  با  دیدار  در  گفت: 
ایشان شد که مشکل دامداران این منطقه و هدر 
رفت روزانه ۴۰ تن شیر مطرح شد و ایشان برای 
ساخت کارخانه لبنیات در طبس قول مساعد دادند.

 خبرنگاران حوزه گردشگری رسانه های 
تهران به بیرجند سفر کردند

گردشگری  حوزه  خبرنگاران  از  تعدادی   - ایرنا 
رسانه های تهران برای آشنایی بیشتر با ظرفیتهای 
گردشگری خراسان جنوبی به بیرجند سفر کردند.

این گروه از خبرنگاران در این مدت از باغ های 
بیرجند،  نزاری  آباد و حکیم  اکبریه، رحیم  ایرانی 
کوههای مریخی، ریگ یالن وآسیاب های بادی 
نهبندان و آرامگاه عارف نامی ابن حسام و آبگرم 

لوت خوسف بازدید می کنند.

تجلیل از 55 عضو جمعیت
 هالل احمر شهرستان طبس

احمر  هالل  جمعیت  اعضای  از  نفر   55  - ایرنا 
نجاتگر  منتخبان  حضور  با  طبس  شهرستان 
11شهرستان تابعه خراسان جنوبی در طبس تجلیل 
شدند. در این مراسم از 3۰ عضو جمعیت هالل احمر 
طبس که در طرح ملی ایمنی و سالمت مسافرین 
نوروزی این شهرستان مشارکت داشتند تجلیل شد.

همچنین 22 عضو سازمان جوانان جمعیت هالل 
احمر و سه عضو برتر این سازمان قدردانی شدند.

خسارت ۲ هزار هکتار از باغات
 استان بر اثر طوفان

تسنیم- مدیر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 
با اشاره به طوفان های رخ داده  خراسان جنوبی 
در دو هفته اخیر در استان گفت: 2 هزار هکتار 
این طوفان ها  اثر  در  باغ های خراسان جنوبی  از 
درصد  کرد:  اظهار  غنچه  جواد  دید.  خسارت 
استان  در  گذشته  هفته  چند  در  طوفان  خسارت 

25 تا ۴5 درصد بوده است.

مراجعه 1000 نفر به مراکز انتقال خون 
خراسان جنوبی در اعیاد شعبانیه

اعیاد  در  گفت:  خون  انتقال  مدیرکل   - فارس 
استان  خون  انتقال  مراکز  به  نفر  شعبانیه999 
موفق  نفر   8۴9 تعداد  این  از  که  کردند  مراجعه 
اظهار  عاملی  محمدرضا  شدند.  خون  اهدای  به 
به  بار  نخستین  برای  نفر   673 همچنین  کرد: 

این مراکز مراجعه کرده اند.

نشست تخصصی حفظ و تحکیم بنیان 
خانواده در بیرجند برگزار شد

تحکیم  و  »حفظ  تخصصی  نشست   - شبستان 
تعارضات  از  پیشگیری  و  خانواده  بنیان 
های  زوج  و  مسئوالن  حضور  با  خانوادگی« 
شریفی  مژگان  شد.  برگزار  بیرجند  در  جوان 
استانداری  خانواده  و  زنان  امور  دفتر  مدیرکل 
بحث  گفت:  نشست  این  در  جنوبی  خراسان 
موضوعات  مهمترین  از  خانواده  بنیان  تحکیم 

مورد توجه در نظام اسالمی است.

آغاز عملیات اجرای
 کمپ گردشگری نهبندان 

با  نهبندان  گردشگری  کمپ  اجرای  عملیات 
 اعتبار 7۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات تملک
آغاز   9۴ سال  ملی  ای  سرمایه  های  دارایی 
میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  شد. 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
نمایندگی  سرپرست  شبانی  حسین  جنوبی، 
در  عملیات  این  گفت:  نهبندان  فرهنگی  میراث 
محل پارک آزادی نهبندان اجرا می شود و شامل 
اجرای  پیاده رو،  اجرای  سازی،   محوطه  تکمیل 

آبخوری و اجرایی آالچیق می باشد.

امکان استفاده از هورمون در
 تولید  مرغ وجود ندارد

بیان  با  بیرجند  ایسنا- رییس شبکه دامپزشکی 
ندارد،  وجود  تولید  در  هورمونی  مرغ  اینکه 
هورمونی  و  ماشینی  مرغ های مصنوعی،  گفت: 
نامطلوبی  ذهنیت  آن،  کاربرد  که  است  الفاظی 
می کند.   تداعی  مصرف کنندگان  برای  را 
نظیر  موضوعاتی  طرح  کرد:  اظهار  حسین زاده 
نه  پرورشی  مرغ های  در  ازهورمون  استفاده 
مرغدار  برای  بلکه  نبوده  علمی  عملی  و  تنها 

نیز مقرون به صرفه نیست.

آغازبرداشت هزار تن گندم در فردوس

آغاز  از  فردوس  مهر-مدیرجهادکشاورزی 
داد  این شهرستان خبر  مزارع  از  گندم  برداشت 
از  گندم  تن  هزار  یک  از  بیش  امسال  گفت:  و 
می  برداشت  شهرستان  این  کشاورزی  اراضی 
امسال   کرد  بینی   پیش  مهمیز  شود.علیرضا 
با  شود.وی  برداشت  مزارع  از  گندم  تن  هزار 
بیان اینکه پیش بینی خرید گندم در سال جاری 
از مزارع  افزود: ۴3۰ هکتار  نیز 35۰ تن است، 

شهرستان فردوس زیر کشت گندم هستند.

اکران فیلم 50 کیلو آلبالو
 در طبس متوقف شد

تعطیلی  به  توجه  با  طبس  جمعه  امام  فارس- 
این  گفت:  در طبس  آلبالو  کیلو   5۰ فیلم  اکران 
آنچه  چرا  که  است  وارد  ارشاد  وزیر  به  اعتراض 
دقیق  بررسی  مورد  قباًل  شود  پخش  می خواهد 
سیدابراهیم  حجت االسالم  است.  نگرفته  قرار 
نماز  خطبه های  در  امروز  ظهر  مهاجریان مقدم 
جمعه این هفته طبس در ارتباط با اکران فیلم 5۰ 
کیلو آلبالو در طبس اظهار کرد: مسؤوالن جلوی 
اکران این فیلم را بگیرند، چرا که این فیلم ها قبل 
از آن که در سینما اکران شود باید از فیلتر رد شود.

انجام جراحی قلب اطفال در بیرجند

فارس - فوق تخصص قلب اطفال دانشگاه علوم 
در  اطفال  قلب  جراحی  گفت:  بیرجند  پزشکی 
کرد:  اظهار  صالحی  فرود  می شود.  انجام  بیرجند 
اکوکاردیوگرافی، هولتر مونیتورینگ، تست ورزش، 
آنژیوگرافی های تشخیصی و درمانی )بالن زدن تنگی 
دریچه های آئورت و ریوی و تنگی آئورت، بستن 
نقص دیواره بین دهلیزی و بستن مجرای شریانی 
باز(و انجام جراحی قلب در بیمارستان ولی عصر)عج( 
بیماری های  درمان  و  تشخیص  امکانات  جمله  از 

مادرزادی قلبی کودکان در استان می باشد.

 دوره ابتدایی بهترین زمان پیشگیری
 از آسیب های اجتماعی

 
 ایسنا- معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان جنوبی گفت: مقطع ابتدایی بهترین 
دوره برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.  
حسینی در همایش تجارب و نوآوری های آموزش 
قرآنی خراسان جنوبی اظهارکرد: آموزش و پرورش 
جزء مهم  ترین دستگاه هایی است که بی ادعا در 
وی  می کند.  تالش  قرآنی  فعالیت های  عرصه 
خاطر نشان کرد: در راستای برنامه های قرآنی این 
از مربیان  این همایش جمعی  اداره کل در قالب 
تجارب خود را ارائه کردند که با انتشار آن در بین 
مدارس بتوانیم بهترین عملکرد را در حوزه قرآنی 

در آموزش و پرورش داشته باشیم.

شورای عالی فضای مجازی 
دراستان تشکیل شود

 
از  یکی  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  مهر- 
را  اسالمی  تبلیغات  سازمان  جدی  دغدغه های 
و  کرد  عنوان  مجازی  فضای  و  رسانه  بحث 
استان  در  مجازی  فضای  عالی  شورای  گفت: 
به  توجه  با  لطفیان   شکل گیرد.حجت االسالم 
رسانه ای  سواد  کارگاههای  برگزاری  پیشنهاد 
در  فتا  پلیس  از  حتمًا  کرد:  تصریح  استان  در 
برگزاری این کارگاهها استفاده شود چرا که این 
عزیزان با نگاه پیشگیرانه وارد این فضا می شوند 
از ظرفیت بسیج رسانه هم  استفاده  و همچنین 
کمک خوبی برای برگزاری این کارگاه ها است.

دشمن به دنبال از بین بردن فرهنگ 
شهادت در جامعه است

 
با  درمیان  شهرستان  سپاه  فرمانده  تسنیم- 
با  مقابله  آمادگی  همیشه  باید  اینکه  بر  تأکید 
باشیم  داشته  را  استکبار  و  دشمنان  توطئه های 
بین  از  دنبال  به  دشمن  حاضر  حال  در  گفت: 
سرگرد  است.  جامعه  در  شهادت  فرهنگ  بردن 
شهیدان،  خانواده  جمع  در  خدادادی  حسین 
شهرستان  مقدس  دفاع  ایثارگران  و  جانبازان 
ایجاد  در  تاریخ  از حوادث  بعضی  درمیان گفت: 
کننده ای  تسریع  نقش  فرهنگ  و گسترش یک 
عاشورا،  حماسه  نظیر  بزرگی  حوادث  دارند 
تاریخ تشیع   از آن در  بعد  قیام های  نهضت ها و 
سپس  و  اسالمی  انقالب  معاصر،  زمان  در  و 
جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در رشد و تسریع 
جوامع  میان  در  شهادت  فرهنگ  گسترش  و 

نقش داشته اند.

اعزام 3۲0 زائر از  شهرستان فردوس 
به مرقد مطهر امام راحل

سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده   - فارس 
فردوس گفت:  32۰ نفر از فردوس 12 خرداد به 
مدت چهار روز عازم مرقد مطهر امام راحل)ره( 
می شوند. غالمرضا فالحی اظهار کرد: برگزاری 
مراسم سالگرد ارتحال امام)ره( از اهمیت خاصی 
برخوردار است و همه  به ویژه در دوران کنونی 
ارتحال  سالگرد  مراسم  تا  کنیم  تالش  باید  ما 
سال های  به  نسبت  خمینی)ره(  امام  حضرت 

گذشته با شکوه بیشتری برگزار شود.

ارسال ۲00 اثر به همایش “گوهر مقصود”  

از  بیرجند  پرورش  و  آموزش  رییس  ایسنا- 
تجارب  همایش  همایش  به  اثر   2۰۰ ارسال 
خراسان  پرورش  و  آموزش  نوآوری های  و 
حسین  خبرداد.سید  مقصود”  “گوهر  جنوبی 
سجادی نژادگفت: همایش گوهر مقصود با هدف 
تشکیل بانک اطالعاتی از تجارب مربیان قرآنی 
دانش  در  قرآن  با  انس  تقویت  ابتدایی،  دوره 

آموزان  برگزار شده است.

خدمتگزار در نشست استانداران منطقه پنج کشور

شبکه ریلی  ؛ رونق ریالی  

استاندار خراسان جنوبی در نشست استانداران 
منطقه پنج کشور به میزبانی خراسان شمالی 
گفت:دولت یازدهم مصمم است ارتباط ریلی 
صورت  به  را  کشور  پنج  منطقه  استانهای 
ارتباطات  این  نهایی کند چرا که  شبکه ای 
و سایر  اقتصاد کشور  در  نقش مهمی  ریلی 

استانها خواهد داشت .

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری 
بیان  با  نشست  این  در  خدمتگزار  ا..  وجه 
اینکه موضوع اتصال به شبکه ریلی استانها 
افزود:  نیست،  ها  حوزه  سایر  با  قیاس  قابل 
تشویق  در  مهمی  نقش  میتواند  اتصال  این 
 ، مسافر  کاال،  انتقال  حوزه  در  گذار  سرمایه 
بار و کاهش آلودگی زیست محیطی و ایمنی 

داشته باشد. وی تصریح کرد : سهم صادرات 
تنها  اروپایی  با کشورهای  مقایسه  در  ایران 
به  اتصال  مساله  باید  لذا  است  درصد  یک 
پیگیری  و  توجه  مود  بیشتر  ریلی  شبکه 
شبکه  داشت:  اظهار  خدمتگذار   . گیرد  قرار 
از  کشور  پنج  مناطق  استانهای  اصلی  ریلی 
خوب  وضعیت  و  المللی  بین  موقعیت  نظر 

که  نیز هست  دولت  توجه  مورد  ژئوپلیتیک 
اتصال این شبکه ریلی میتواند از این حیث 
بیان  با  وی   . باشد  مفید  و  کارآمد  بسیار 
مستقلی  بوجه  ردیف  جنوبی  خراسان  اینکه 
توجه  :دولت  کرد  بیان  گرفته،  دولت  از  را 
استانهای  ساختهای  زیر  تکمیل  به  جدی 
و  جنوبی  خراسان  همچون  جدیدالتاسیسی 

شمالی دارد لذا مشوقهای خوبی نیز در این 
گرفته  نظر  در  گذاران  برای سرمایه  مناطق 

شده است . 
با  متناسب  امیدواریم  کرد:  نشان  خاطر  وی 
خوبی  تصمیمات  نشستهایی  چنین  برگزاری 
اتخاذ شود که این منجر به رضایت مندی مردم 

و بهره مندی آنها از طرح ها و پروژه ها شود.

بشرویه خشک ترین  بشرویه گفت:  فرماندار 
مسؤوالن  و  شده  معرفی  کشور  شهرستان 
رفع  برای  اعتبارات   جذب  برای  باید 
و  کشاورزان  ویژه  به  مردم  مشکالت 

دامداران همت کنند.
شورای  در  باقری  علی  فارس،   گزارش  به 
اداری این شهرستان با اشاره به طرح جالب 
بسیج سازندگی در راستای معرفی بشرویه و 

بسته  طراحی  داشت:  بیان  آن،  محصوالت 
اقتصادی فرهنگی که توسط بسیج سازندگی 
حمایت  برای  نو  طرحی  شده  ارائه  بشرویه 
که  است  بشرویه  معرفی  و  داخلی  تولیدات 
فرهنگی  بسته های  این  از  می توانند  ادارات 
برای مراسمات تجلیل و هدایا استفاده کنند.

اشاره  بشرویه  بر  حاکم  خشکسالی  به  وی 
خشک ترین  بشرویه  داد:  ادامه  و  کرد 

مسؤوالن  و  شده  معرفی  کشور  شهرستان 
راستای  در  اعتبارات  جذب  برای  باید 
کشاورزان  ویژه  به  مردم  مشکالت  رفع 
بشرویه  فرماندار  کنند.  همت  دامداران  و 
اذعان داشت: وضع وخیم و ناخوشایند میزان 
بارندگی ها در بشرویه سبب شده تا هر روز 
این  در  و  شود  افزوده  خشکسالی  شدت  بر 
حوزه  در  جویی  صرفه  باید  نیز  مردم  راستا 

آب را فراموش نکنند.
بومی  و  داخلی  سرمایه داران  افزود:  باقری 
اشتغال  و  تولید  رونق  برای  نیز  بشرویه 

بشرویه همت بیشتری کنند.
جدیت  بر  تاکید  با  نیز  بشرویه  جمعه  امام 
بیشتر در حوزه صنعت بشرویه،  عنوان کرد 
انتظار می رود مسؤوالن شرایط را برای ورود 

سرمایه گذاران هموار کنند.

این  استان  هنرمندان  کانون  راستی- 
تجلیل  مراسم  شب  دوشنبه  هفته 
غالمحسین  استاد  شعری  جایگاه  از 
مدیر  کند.  می  برگزار  را  یوسفی)ناقوس( 
عامل کانون هنرمندان  هدف از برگزاری 
در  رغبت  و  انگیزه  ایجاد  را  مراسم  این  
وی  گفته  به  که  دانست  هنرمندان  جامعه 
ازجمله عناصری است که می تواند زمینه 
فعالیتشان را تقویت کند و در نتیجه سبب 
رفیعی  حسین  شود،  هنر  ساحت  پویایی 
هنرمندان  کانون  جهت  این  از  داد:  ادامه 
نکوداشت  تجلیل،  تجربه  بارها  که  استان 
عرصه  تالشگران  و  هنرمندان  یادبود  و 
به  بار  این  دارد،  خود  کارنامه  در  را  هنر 
آوای  روزنامه  تنگاتنگ  همکاری  و  همت 

و  مردمی  فعالیت  یک  در  جنوبی  خراسان 
استان  ادب  و  شعر  از  تکریم  راستای  در 
این  در  موثر  فعاالن  از  قدردانی  لزوم  و 
صمیمی  مشارکت  و  همکاری  با  حوزه 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل 
و  عاشقانه  تالش  قرن  نیم  از  پاس  به  و 
غالمحسین  استاد  موثر  و  مستمر  حضور 
استان  ادب  و  شعر  عرصه  در  یوسفی 
این شاعر  از جایگاه شعری  مراسم تجلیل 

نامدار را برگزار می نماید.
تنظیم  و  بررسی  کمینه  عنوانکرد:  وی 
تشکیل  قبل  ها  ماه  از  تجلیل  های  برنامه 
و پس از   اخذ نظرات و بررسی پیشنهادها 
جمع بندی الزم صورت گرفت و در نهایت 
مقرر گردید که مراسم تجلیل در در ساعت 

در   95 خرداد   دهم  تاریخ  دوشنبه  2۰روز 
کل  اداره  فرزان  عالمه  اجتماعات  سالن 

فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار گردد.
مدیر عامل کانون هنرمندان  با بیان اینکه 
سخنرانی،  شامل  مراسم  این  های  برنامه 
موسیقی خواهد  و  کلیپ  شعرخوانی، پخش 
بود، افزود: حضور در مراسم برای عموم آزاد  
است و از عالقمندان ساحت شعر و ادب و 

هنر برای حضور دعوت به عمل می آید.
حسین رفیعی در ادامه گفت:  درباره  دیگر 
با  نیز  استان  اجتماعی  موثر  هنرمندان 
تجلیل  به  نسبت  هایشان  فعالیت  بررسی 
از  راستا  این  در  و  شد  خواهد  اقدام  آنها 
همکاری، همراهی، مشاوره و پیشنهادهای 

صاحبنظران استقبال می کنیم.

جنوبی  خراسان  دامپزشکی  نظام  رئیس 
تخصصی  داروخانه  یک  ایجاد  لزوم  گفت: 
با  دامپزشکی  زمینه  در  داروسازی  بحث  در 

همکاری کشور دانمارک وجود دارد.
نشست  در  کمیلی  رضا  ایسنا،  گزارش  به 
تخصصی توسعه روابط تجاری حوزه فناوری 
خراسان جنوبی با کشور دانمارک با اشاره به 

ساخت داروخانه دامپزشکی در بیرجند گفت: 
با توجه به وجود دام زیاد در خراسان جنوبی 
امر  این  به  افغانستان  مبرم  نیاز  و همچنین 
تخصصی  داروخانه  یک  ایجاد  لزوم  مهم 
با  دامپزشکی  زمینه  در  داروسازی  بحث  در 
وی  دارد.  وجود  دانمارک  کشور  همکاری 
افزود: با توجه به اینکه صنعت دامپروری در 

افغانستان رونق دارد، این داروخانه می تواند 
بازار  و  کند  تأمین  را  افغانستان  کشور  نیاز 

خوبی را به وجود آورد.
با  جنوبی  خراسان  دامپزشکی  نظام  رئیس 
بیان اینکه تولید یک اسپری آنتی بیوتیک 
که  زمینه هایی  از  دیگر  یکی  دام ها  برای 
نیاز کشور افغانستان است، بیان کرد: بسیار 

تکنولوژی  با  اقدام  این  که  است  خوب 
اروپایی انجام شود.

موارد  از  دیگر  یکی  کرد:  تصریح  کمیلی 
مورد نیاز تولید سموم آفات دامی است که 
تالش  و  بوده  افغانستان  کشور  نیاز  مورد 
کردیم با توجه به روابط و محدودیت هایی 
دارد  وجود  دامپزشکی  داروی  ورود  در  که 

این مهم را انجام دهیم.
دامپزشکی  داروهای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حق ورود به ایران را ندارند و فقط دارو هایی 
که مورد تأیید اتحادیه است باید وارد شود، 
خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که اگر 
این  در  را  دارو ها  بعضی  ورود  زمینه  بشود 

خصوص به ایران فراهم کنیم.

بسیج سازندگی طراح  بسته اقتصادی فرهنگی بشرویه  
فرماندار بشرویه: بشرویه خشک ترین شهرستان کشور است

مراسم تجلیل از جایگاه شعری استاد غالمحسین یوسفی
این هفته دوشنبه شب برگزار می شود :

داروخانه تخصصی دامپزشکی در خراسان جنوبی ایجاد شود
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هركه زياد بخوابد، خواب هاي پريشان بیند.
منتخب میزان الحکمة ص574

محمد رضا باهنر: عارف رئیس مجلس 
شود  زلزله ای  ایجاد نمی شود 

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری پیش بینی 
دهم  مجلس  رئیس  الریجانی  علی  که  می کند 
خواهد شد. باهنر با اشاره به اینکه گفته می شود 
بهتر است عارف کاندیدای ریاست مجلس نشود، 
تصریح کرد:  به نظرم حتما عارف باید کاندیدا شود 
اینگونه  نمی تواند  که  سیاسی  فعال  اصال  چون 
عقب نشینی کند. عارف هم مطمئنا باید کاندیدا 
رئیس  اگر حتی عارف  بکند.  و تالش هم  شود 
نمی شود.  ایجاد  ما  برای  ای  زلزله  شود  مجلس 
ما ایشان را می شناسیم و در مجمع تشخیص با 
هم همکاری می کنیم، اما بر اساس ِعّده و ُعّده و 
گمانه زنی هایی که من کردم، فکر می کنم آقای 

الریجانی بتواند رای بیشتری جذب کند. 

اعزام هیئتی از فراکسیون امید برای 
مذاکره با الریجانی برای ارکان مجلس 

که    پرسش  این  به  پاسخ  در  کواکبیان  مصطفی 
الریجانی گفته تاکنون دعوت رسمی برای مذاکره 
از سوی عارف به وی فرستاده نشده است، اظهار 
داشت: قطعاً الریجانی در جریان مالقات هایی که 
را  هیئتی  ما  افزود:  داشت، هست. وی  تابش  با 
مأمور کردیم که به غیر از رقابت بر سر ریاست در 
رابطه با سایر ارکان رسماً با وی به مذاکره بپردازند 

و این خود یعنی دعوت رسمی.

عارف: به دنبال ائتالف فراگیرتر بودیم

افتخار ما  امید  گفت:  عارف در خصوص لیست 
قرار دادن اسامی رقبا در لیست است که مجبور 
شدیم اعضای خود را حذف کنیم و برای آن هزینه 
دادیم چرا که به دنبال ائتالف فراگیرتر بودیم. وی 
افزود: برای ما انتخابات سال 96 مهم است و مسیر 
عقالنیتی که آغاز شده است را با تدبیر و اخالق باید 
ادامه دهیم و مراقبت کنیم تا در سال جاری بخشی 

از تعهداتی که دولت داده را عملیاتی کنیم.

 صفار هرندی: در دوره هاشمی برخی 
گفتند تا 10 سال دیگر والیت فقیه نداریم 

در  گفت:  نژاد  احمدی  ارشاد  وزیر  صفارهرندی، 
ابتدای ریاست جمهوری هاشمی از طرف دولت از 
تمام ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه گذاری 
در ایران و کمک به کشور دعوت شد، اما آن افراد 
شرط هایی را مطرح کردند. شرط های مانند تامین 
امنیت سرمایه گذاران، توجه به رعایت حقوق بشر 
و در آخر هم حذف والیت فقیه مطالبه شد که در 
همان زمان متاسفانه کسانی از ایران رفتند و به 
طرف مقابل گفتند که تا 10 سال آینده چیزی به 

ایرنا - 55 نفر از اعضای جمعیت هالل احمر شهرستان طبس تجلیل شدندعکس روز نام والیت فقیه در ایران نخواهد بود.

رقابت الریجانی و عارف لب مرزی است 

را  مجلس  انتخابات  پیروز  پزشکیان  مسعود 
رقابت  و  کرد  توصیف  بینی  پیش  غیرقابل 
وی  خواند.  مرزی  لب  را  الریجانی  و  عارف 
دهم  مجلس  ریاست  انتخاب  به  اشاره  با 
گفت: 50-50 است تعداد اعضای هر گروهی 
که  هستند  مستقلین  این  هستند،  مساوی 
را  آینده  مجلس  ریاست  سرنوشت  میتوانند 
تعیین کنند.  پزشکیان در پاسخ به این پرسش 
و عارف دشوارتر  بین الریجانی  رقابت  آیا  که 
گفت:  است  حدادعادل  و  الریجانی  رقابت  از 
نفر لب مرزی  جای هیچ شکی نیست. هر دو 
هستند. هر کدام این دوره رای بیاورند، ممکن 
است دوره بعد نتوانند رای الزم را کسب کنند.

گستاخی جبیر درباره سردار سلیمانی

بی  اظهاراتی  در  سعودی  عربستان  وزیرخارجه 
اساس مدعی شد: »قاسم سلیمانی، سپاه انقالب و 
سپاه قدس، در لیست تروریستی قرار دارند. ریاض، 
به حضور قاسم سلیمانی در بغداد، با دیدی بسیار 
منفی می نگرد.« جبیر در ادامه یاوه گویی های 
خود گفت: »سپاه ایران با مردم سوریه و در عراق 
می جنگند و در سراسر جهان، عملیات خرابکارانه 
انجام می دهد. اقدامات سلیمانی و سپاه در عراق، 

در نزد عربستان غیر قابل قبول است!«

روایت قالیباف از باج شهرداران به شورا

در  دخالت ها  برخی  به  اشاره  با  تهران  شهردار 
گفت:  شوراها  توسط  شهرداران  اجرایی  کارهای 
النفس  ضعیف  شهرداران  برخی  گاهی  متاسفانه 
کوتاه  شوراها  دخالت های  مقابل  در  من،  مانند 
می آیند و اعالم می کنند مجبوری این باج را به 
است.  بزرگ  سقوط  یک  آغاز  این  بدهی.  شورا 
محمد باقر قالیباف ادامه داد: براساس فرمایشات 
مقام معظم رهبری رابطه شهرداری وشورا همانند 
رابطه درخت و ریشه است قطعا در این رابطه هیچ 
گاه درختی ریشه خود را نمی زند و هیچ ریشه ای 

نیز کاری نمی کند که درخت ثمر ندهد.

عدم دخالت دولت در ریاست مجلس 

معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: دولت به 
هیچ وجه در انتخاب رئیس مجلس دخالتی نداشته 
و نخواهد داشت. مجید انصاری در پاسخ به سوالی 
درباره نظر دولت نسبت به ریاست مجلس دهم 
و این که آیا دولت بر فرد خاصی نظر دارد یا نه، 
گفت: رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت تاکید 
کردند که انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مسئله ای 
و  است  نمایندگان  اختیارات  از  و  پارلمانی  درون 
دولت به هیچ وجه دخالت نداشته و نخواهد داشت 
و هر کسی که از سوی نمایندگان انتخاب شود 

مورد احترام دولت خواهد بود.

عارف کاندیدا نشود، خودم کاندیدا می شوم
 

دبیرکل حزب مردم ساالری گفت: من یک زمان گفتم 
اگر عارف کاندیدای ریاست مجلس نشود، خودم کاندیدا 
می شوم چرا که معتقدم رئیس مجلس باید یک اصالح 
طلب باشد. کواکبیان با بیان اینکه مردم برای اولین مرتبه 
کار را در همان مرحله نخست انتخابات تمام کردند، ابراز 
کرد: اصولگرایان به برکت حضور مردم، بیشتر از دوره قبل انتخابات مجلس رای 

آوردند. مردم، هم به اصالح طلبان و هم به اصولگرایان لیستی رای دادند.

آیت ا... مصباح: دلخوش کردن به ژنو، لوزان و نیویورک سبب تسلط کافران می شود
 

عضو سابق خبرگان رهبری با اشاره به سخنان حضرت امیر )ع( ، پشت کردن به احکام اسالم و روی آوردن به احکام غیر اسالمی را سبب از 
دست رفتن عزت دانست و خاطر نشان کرد: پناه بردن به غیر خدا و دلخوش کردن به ژنو، لوزان و نیویورک سبب می شود تا خدا،کافران را بر 
شما مسلط کند و با فریب خوردن از دشمنان، در مذاکرات شکست بخورید. آیت ا... مصباح یزدی با بیان این که البته در هیچ زمان همه مردم 
یکسان نبوده و خواسته ها و سالیق واحد نداشته اند، خاطر نشان کرد: گاهی حق، غالب است و گاهی باطل؛ لذا در همان دوره ستمشاهی نیز 

افرادي مؤمن و متدین بودند که انقالب را رقم زدند و االن هم کسانی هستند که میانه ای با انقالب ندارند و هر شب رویای زندگي در پاریس و نیویورک را در خواب می بینند.

هر زمان نگاه  جناحی آمد، به لکنت افتادیم
 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی به 
 مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسالمی گفت :

هر وقت منافع ملی، اساس وحدت و همدلی شده، 
کشور در مسیر پیشرفت قرار گرفت و هر زمان نگاه 
حرکت  هم  شده،  تفرقه  عامل  جناحی،  و  باندی 
توسعه کشور در ابعاد داخلی کند و متوقف شده و 

هم در سیاست خارجی برای دفاع از عملکرد انقالب اسالمی به لکنت افتادیم.

معظم  رهبر  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
و  رئیس  دیدار  در  اسالمی  انقالب 
پنجمین  در  ملت  منتخب  نمایندگان 
را  مجلس  این  خبرگان،  مجلس  دوره  
پدیده ای واقعًا عظیم خواندند و با تبیین 
»هویت و مسیر انقالبی« این مجلس، 
تأکید کردند: تنها راه بقا و پیشرفت نظام 
و تحقق اهداف انقالب، »اقتدار حقیقی 
تبعیت  یعنی  کبیر«  »جهاد  و  کشور« 
نکردن از دشمن است. حضرت آیت ا... 
خطرناک  بسیار  را  »نفوذ«  خامنه ای 
و  برشمردند  نرم  جنگ  همان  ادامه   و 
نفوذ  راهبرد  در  استکبار  کردند:  تأکید 
می کند:  دنبال  را  اصلی  هدف  چند 
و  تصمیم ساز  مراکز  در  »تأثیرگذاری 
تصمیم گیر«، »تغییر باورهای مردم« و 
»تغییر محاسبات و مواضع مسئوالن«. 
نهادهای  و  مبانی  به  حمله  ایشان، 

انقالب از جمله سپاه پاسداران، شورای 
نگهبان، جوانان حزب اللهی و روحانیون 

جاری  روش های  جمله  از  را  انقالبی 
بیگانگان خواندند و تأکید کردند: هدف 
از جنگ  این مرحله  در  اصلی دشمنان 

نرم، زمینه سازی برای تهی شدن نظام 
از عناصر درونی قدرت است.

رهبر انقالب خاطرنشان کردند: اگر این 
از  اسالمی  جمهوری  و  محقق  هدف 
بردن  بین  از  شود،  تهی  قدرت  عناصر 

آن، یا تغییر اساسِی جهِت حرکت آن، کار 
دشواری نیست، به همین علت است که 
تأکید می کنیم تبعیت نکردن از دشمن و 
مقاومت در برابر خواسته های آن، »جهاد 
کبیر« است. حضرت آیت ا... خامنه ای در 
تشریح یک نمونه از امتیازگیری از دشمن 
افزودند: دوستان عزیز ما می گویند در 
مذاکرات هسته ای امتیاز گرفتیم و طرف 
را  ایران  ای  هسته  صنعت  مقابل  های 
عینی  از  بعد  البته  مسئله  این  پذیرفتند؛ 
شدن اقتدار ایران یعنی غنی سازی ۲0 
درصد حاصل شد، چرا که همه می دانند 
درصد   ۲0 به  رسیدن  سازی،  غنی  در 
دشوارترین مرحله کار است. رهبر انقالب 
افزودند: ان شاء ا... با عینی شدن نتایج 
اقتصاد  اقتصاد مقاومتی و قدرت گیری 
کشور، دشمن بی اثر بودن حربه تحریم 

را نیز درک خواهد کرد.

امتیازات هسته ای بعد از غنی سازی 20 درصد حاصل شد

واگذاری  سرقفلی 
پوشاک مجلسی زنانه 

با چند سال سابقه کار واقع در 
خیابان معلم با موقعیت عالی  

تمامی تجهیزات رایگان )دوربین 
مدار بسته ، مانکن  ، دکور و ...(     

09152462060

دوربیـــــن مداربستــــه

7-32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

* دو عدد دوربین یک مگاپیکسل AHD * دستگاه ضبط 4 کانال        DVR AHD* هارد 
اینترنال 500 گیگابایت * 20 متر کابل تصویر زنیت کره تمام مس * 20 متر کابل برق 
زنیت کرده * داکت 2.5 - 15 شاخه * منبع تغذیه * یک ماه ضبط تصاویر * دارای 
یک سال گارانتی و  10 سال خدمات پشتیبانی * نصب و راه اندازی کامل و تحویل کار 

710000 در فروش ویژه فقط 585000 تومان

4CH


