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میزان زکات فطره در بیرجند اعالم شد

زکات  میزان  بیرجند  شهرستان  جمعه  امام  دفتر 
به  کرد.  اعالم  را  بیرجند  شهرستان  در  فطره 
امام  دفتر  اطالعیه  اساس  بر  شبستان،  گزارش 
هایی  خانواده  برای  فطریه  میزان  بیرجند  جمعه 
که قوت غالب آنها گندم است، هر نفر 50 هزار 
ریال و میزان کفاره و فدیه نیز برای هر نفر 15 
است؛ هنوز  است. گفتنی  تعیین شده  ریال  هزار 
میزان زکات فطره برای خانواده هایی که قوت 

غالب آنها برنج است تعیین نشده است.

تمدید مهلت انتخاب رشته ارشد پزشکی

از  آموزشی  معاونت  آموزشی  معاون  مقام  قائم 
کارشناسی   آزمون  رشته  انتخاب  مهلت  تمدید 
ارشد پزشکی تا روز سه شنبه 15 تیر خبر داد. 
داوطلبان  گفت:  اکبری  خبرآنالین،  گزارش  به 
می توانند کارنامه نهایی خود را بر روی سایت 
نمایند  مالحظه  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز 
انتخاب  زمان  درخصوص  کامل  اطالعات  و 
نیز در سایت مذکور  این داوطلبان  رشته-محل 

اعالم شده است.

خانه ای با رنگ و بوی معنویت

و  شوند  می  جمع  محله  بانوان   ، خانه  این  در 
قرآن  خوانی  جزء  مراسم  اولیه صبح  ساعات  در 
بوی  و  قرآن  تالوت  کنند.  می  برپا  را  کریم 
چشم  و  زیبا  را  خانه  این  فضای  گالب  و  سپند 
نواز کرده است ، بعد از خواندن قرآن هرکدام از 
بانوان برای بافتن قالی هایی که به نیت هدیه به 
عتبات عالیات بر دار قالی برافراشته شده تالش 
می کنند ، تارو پود این قالی ها با دستان هنرمند 

این بانوان نقش می بندد.

 پدیده یِ نامیزان
تاکید مجدد نمایندگان استان برای حل مشکل

مجمع نمایندگان خراسان جنوبی در تذکری کتبی به وزیر کشور دالیل تاخیر در حل مشکل موسسه میزان و پدیده را جویا شدند / صفحه 7

رهبر معظم انقالب : 
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فتنه کامال صریح و به 

آن حساس هستم
گزینه اصالحات برای دور بعد از روحانی 
احمدی نژاد مهره سوخته سیاسی است 

چهار جبهه ای که ایران در آن درگیر است 
پیشنهاد حذف ریاست جمهوری در مجلس
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جناب آقای مهندس پرویزی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

استاندار خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را  از خداوند متعال خواستاریم. 

انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان ترابری جاده ای 

حمل کاالی شهرستان طبس و حومه

جناب آقای مهندس پرویزی 
استاندار محترم خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را با عنایت به پیشینه خدمات خوب شما در خراسان شمالی و روحیه جهادی تان به فال 
نیک گرفته و امیدوارم در آینده شاهد توسعه استان خراسان جنوبی باشیم. برایتان آرزوی سربلندی و موفقیت دارم. 

حسن حاتمی

برادر  ارجمند

جناب آقای مهندس مجاوری
انتصاب شایسته  جناب عالی را به سمت

 مدیر کل دفتر برنامه و بودجه 
وزارت آموزش و پرورش 

 صمیمانه تبریک عرض نموده ، رجاء واثق دارم با مدیریت عالمانه وخردمندانه شما شاهد شکوفایی 
بیش از پیش برنامه های نظام تعلیم و تربیت در ایران اسالمی باشیم.

عباس المعی -  مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

برادر ارجمند جناب آقای

 مهندس سید علی اکبر پرویزی
حضور ارزشمند جناب عالی را به عنوان

 استاندار دولت محترم تدبیر و امید در خراسان جنوبی

 ارج نهاده، انتصاب شایسته شما را که مبین تجارب و توانمندی مدیریتی چندین ساله شما 
می باشد، تبریک عرض می نماییم. خدمت در منطقه محروم خراسان جنوبی توفیقی 
مضاعف و فرصتی برای عمل به نیکی و باقیات صالحات است. وظیفه می دانیم از زحمات 
و خدمات ارزنده و صادقانه جناب آقای مهندس خدمتگزار در دوران مسئولیت ایشان 
نیز تشکر و قدردانی نماییم. در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل امیدواریم با همت 
واالی جناب عالی و همکاران و همکاری همه جانبه همه بخش های اقتصادی و استفاده 
از منابع انسانی توانمند منطقه، تحولی اثرگذار در توسعه اقتصادی استان در بخش های 
صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی روی دهد و در این میان بخش خصوصی آمادگی هرگونه 

همکاری در کنار شما برای رشد و توسعه استان را اعالم می دارد.

اتاق بازرگاني ، صنایع ، معادن و کشاورزي بیرجند

جناب آقای

مهندس سید علی اکبر پرویزی
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت 

استاندار خراسان جنوبی 
که موید توانمندی، مدیریت ارزنده و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک

 عرض می نماییم و از زحمات مهندس خدمتگزار در دوران تصدی
 این مسئولیت صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم

از درگاه باریتعالی توفیقات روز افزون و بهروزی شما بزرگواران را آرزومندیم. 

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

مجمع خیرین مدرسه ساز استان- برادران خیریه  
فرزین و صابر تنها

آدرسردیفآدرسردیف آدرسردیف 

تقاطع 15 خرداد23بلوارجوادیه12سه راه معلم1

میدان جماران24میدان آزادی13باشگاه فرهنگیان2

میدان شهدا25میدان آزادی14چهار راه قنادی طوس3

میدان طالقانی26کارگران15پارک آزادگان4

میدان امام حسین27میدان توحید16میدان ولی عصر5

میدان امام28چهار راه دوم توحید 17بلوار شهید آوینی6

میدان امام29میدان تمنای باران18بیمارستان ولی عصر   7

مسجد النبی- بیمارستان امام رضا30ورودی سجادشهر19خیابان نارنج8

میدان ابوذر31میدان اول سجادشهر20خیابان زعفرانیه9

میدان ابوذر 32میدان دوم سجادشهر21پمپ شعله10

پمپ بنزین معصومیه33میدان سوم سجادشهر22ایست و بازرسی علی آباد11

میدان ابن حسام52سپیده کاشانی43موسی ابن جعفر34

چهارراه شهدای عبادی53میدان قدس44 فلکه اول مهرشهر35

بلوار صنعت و معدن54چهار راه بیمارستان تامین اجتماعی45خیابان ولی عصر مهرشهر36

چهکند55پمپ بنزین پاسداران46مسجد مهر شهر37

امیرآباد56چهارراه صیاد شیرازی47میدان فرودگاه38

سه راه اسدی57میدان اول مدرس48ترمینال39

مسجد آیتی58چهار راه دوم مدرس49پلیس راه40

مزار شهدا59چهار راه دوم  مدرس50بلوارشعبانیه41

تقاطع برگی و صمدی60میدان سوم مدرس51خیابان نیرو هوایی42

ضمن تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مردم خیر و فهیم بیرجند بدینوسیله آدرس پایگاه های مستقر در روز عید سعید فطر 
در سطح شهر را برای اطالع شما مردم عزیز اعالم می دارد:

روابط عمومی توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(
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  فریب کالهبرداری اینترنتی به بهانه جمع آوری فطریه را نخورید
ایرنا- رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی به شهروندان هشدار داد که مراقب کالهبرداران اینترنتی به بهانه جمع آوری فطریه باشند و از آنان فریب نخورند. سرهنگ دوم علیرضا آذردرخش 
با اشاره به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان گفت: در این روزها شاهد حجم عظیم تبلیغات جمع آوری فطریه و کفاره روزه از سوی انجمن ها و موسسات خیرخواهانه هستیم که در سایت ها و شبکه های اجتماعی 
خود نمایی می کنند. وی بسیاری از این تبلیغات را کذب دانست و به روزه داران توصیه کرد در پرداخت فطریه و کفاره روزه خود مراقب باشند تا در دام کالهبرداران فضای سایبری نیفتند.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق 
بازرگانی گفت: تالش های وزیر جهاد کشاورزی 
در خصوص کاهش نرخ سود سرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی که با هماهنگی و همدلی تیم 
اقتصاد و رییس  به ویژه وزیر  اقتصادی دولت 
بخش  از  حمایت  برای  مرکزی  بانک  کل 
سود  نرخ  تا  شد  باعث  بود،  همراه  کشاورزی 
به  و  بخش ها  سایر  از  کمتر  کشاورزی  بخش 

١٥ درصد برسد.

کاوه   ، آنالین  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
زرگران با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار 
بانکی  تسهیالت  نرخ  کاهش  خصوص  در 
گفت: در جلسه شورای پول و اعتبار، نرخ سود 
تسهیالت  برای  کشاورزی  بانک  تسهیالت 
سایر  برای  و  درصد   ١٥ معادل  سرمایه گذاری 
بخشها تسهیالت معادل ١8 درصد تعیین شد 
که این تفاوت می تواند تاثیر مثبتی در شرایط 
بخش کشاورزی کشور داشته است و با اجرای 

و  غذا  صنعت  در  سرمایه گذاری  مصوبه،  این 
کشاورزی جانی دوباره می گیرد.

با اشاره به مصوبات یک هزار و  کاوه زرگران 
دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار 
جهادکشاورزی  وزیر  تالش  و  پیگیری  گفت: 
کشاورزی  بخش  تا  شد  باعث  شورا  این  در 
نقش  به  توجه  با  البته  که  شود  تلقی  استثنا 
مهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی و 
پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی و ضرورت 

حمایت همه جانبه از تولید اقتصادی در بخش 
کشاورزی و صنایع غذایی باید این اقدام را به 
فال نیک گرفت و چشم انداز روشن تری را برای 

این بخش نوید داد.
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران 
تاکید کرد: بانک کشاورزی نیز به عنوان مجری 
مصوبه شورای پول و اعتبار در راستای حمایت 
از بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور گام 

بر خواهد داشت.

دولت  توسعه،  پنجم  برنامه  قانون   ۳8 ماده  اساس  بر 
موظف است تمامی صندوق های بیمه درمانی که مشمول 
قانون مدیریت خدمات کشوری و دولتی هستند را تجمیع 
کند و تحت پوشش یک سازمان واحد به نام سازمان 
بیمه سالمت ایران درآورد، اما این موضوع تا کنون به 
مرحله عملیاتی نرسیده است. این در حالیست که دراکثر 
کشورهای پیشرفته دنیا بیمه پایه یکسانی برای تمام مردم 
 وجود دارد اما در کشور ما بیمه ها همچنان از چندپارگی رنج

می برند. کارشناسان معتقدند که نبود مدیریت واحد در 

بیمه های پایه مهم ترین مشکل نظام سالمت کشور است. 
سلمان خدادادی نماینده مردم ملکان در استان آذربایجان 
شرقی در گفت وگو با جام جم آنالین با اشاره به اینکه 
بحث تجمیع بیمه ها در دستور کار کمیسیون اجتماعی 
مجلس دهم قرار خواهد گرفت ،گفت: به طورقطع در 
بررسی الیحه برنامه ششم در مجلس موضوع تجمیع 
بیمه های پایه مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ با توجه به 
اینکه در حال حاضر هر فردی از دو یا چند بیمه استفاده 
کرده و برخی هیچ بیمه ای ندارند اتخاذ راهکاری موثر و 

قابل قبول برای حل این مشکل ضروری است. وی با 
بیان اینکه یکی از معضالت مردم در بخش درمان تعدد 
بیمه هاست ، علت عملیاتی نشدن این ماده قانون برنامه 
پنجم توسعه را مخالفت برخی ارگانها دانست و افزود 
:مسلما اجرایی شدن بحث تجمیع بیمه ها دکان برخی 
افراد را تخته می کند. وی افزود: یکی از دفترچه های 
افراد دارای دو یا چند دفترچه بیمه در سال جاری حذف 
می شود و تکلیف نحوه دریافت حق بیمه از دارندگان 
بیمه سالمت همگانی تا سه هفته آینده مشخص می شود.

 نرخ سود تسهیالت کشاورزی 3 درصد کمتراز سایر بخشها تصویب شد

 مجلس بحث تجمیع بیمه ها را در دستور کار قرار می دهد 

 قیمت سیمان افزایش می یابد

افزایش  با  رئیس جمهور  اول  معاون  موافقت  از  سیمان  انجمن  دبیر 
قیمت سیمان خبر داد و گفت: تعیین میزان 
در  نهایی  تصمیم گیری  و  قیمت  افزایش 
تولیدکنندگان  اضطراری  در جلسه  مورد  این 
گزارش  به  گرفت.  خواهد  صورت  سیمان 
افکارنیوز، شیخان با اشاره به مذاکرات انجام 
شده با جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در 
مورد قیمت  سیمان، اظهار داشت: معاون رئیس جمهور با این مسئله 
موافقت کرده است. وی ادامه داد: کارشناسی در این مورد در حال 
تولیدکنندگان  اضطراری  جلسه  آینده  روزهای  طی  تا  است،  انجام 
سیمان برگزار و قیمت جدید سیمان تعیین شود. وی افزود: پیشنهاد ما 

افزایش بیش از ١٥ درصدی قیمت سیمان است.

اجرای طرح مالقات مجازی با زندانیان

اطالعات  فناوری  و  آمار  مرکز  قضایی  الکترونیک  مدیرکل خدمات 
دیدار  پایلوت  طرح  اجرای  از  قضاییه  قوه 
آینده  در  زندانیان  با  ها  خانواده  الکترونیکی 
سیامک  مهر،  گزارش  به  داد.  خبر  نزدیک 
رفعتی گفت: یکی از مسائلی که از سوی مرکز 
آمار دنبال می شد، موضوع ارتباط الکترونیکی 
با زندانیان است که پایلوت این طرح به زودی 
اجرا می شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا زندان مطرح شده در 
این پایلوت مشخص است یا خیر، گفت: طرح پایلوت یک زندان و یک 
دفتر خدمات قضایی است و منتظر هستیم تا سازمان زندان ها، زندان 
مورد نظر را معرفی کند تا خانواده زندانیان با حضور در دفتر، از طریق 
وب کم و خدمات الکترونیکی با زندانی مالقات مجازی داشته باشند.

 اینترنت ایران سریع تر از افغانستان است

وزیر ارتباطات با رد اظهارات یک نماینده مجلس مبنی بر سرعت باالی 
اینترنت افغانستان و عراق به نسبت ایران، گفت: 
وضعیت تهران و مراکز استان ما بسیار بهتر از 
کشورهای مذکور است و شاید برای اثبات این 
موضوع نیاز باشد سفری به آنجا داشته باشید. به 
گزارش تسنیم، واعظی درباره توسعه اینترنت در 
مناطق روستایی گفت: امیدواریم تا پایان کار 
دولت ۳٥ هزار روستا به اینترنت دسترسی پیدا کنند. وی درباره چرایی 
کندی سرعت اینترنت نیز گفت: نمی شود که هم تعداد کاربران و هم 
سرعت را با هم افزایش داد. وی درباره گران بودن اینترنت در ایران 
گفت: اینکه می گویید هزینه اینترنت در ایران باالست خالف گزارشات 

ITU است؛ زیرا هزینه اینترنت در ایران از معدل دنیا پایین تر است.

کاهش سود بانکی تا 12 درصد

صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ناچارند 
سود خود را کاهش دهند و در نتیجه، شاهد ورود 
نقدینگی های جدید به بازار سرمایه خواهیم بود. به 
گزارش جام نیـوز، یک تحلیل گر بازار سرمایه از 
احتمال رشد شاخص کل بورس از مردادماه خبر داد 
و گفت: با توجه به اینکه کاهش دوباره سود بانکی تا 
١2 درصد در دستور کار است، صندوق های سرمایه 
گذاری در بازار سرمایه ناچارند سود خود را کاهش 
دهند و در نتیجه، شاهد ورود نقدینگی های جدید به 

بازار سرمایه خواهیم بود.

تورم آن است که ملت بگوید 
نه آمار که دولت بجوید!

دولت یازدهم در حالی خبر از تک رقمی شدن نرخ 
تورم می دهد که طبق بررسی ها و اذعان مردم هیچ 
زندگی  بر  تاثیر محسوسی  ارائه شده  آمار  از  یک 
بانک  آناج،  گزارش  به  است.  نداشته  آنان  روزمره 
درصد  را 9.7  به خرداد  منتهی  تورم  نرخ  مرکزی 
اعالم کرد، رقمی که در ابتدای شروع به کار دولت 
یازدهم قریب به 40 درصد بوده است. اما مردم نظر 
دیگری دارند، آنها زمانی به مهار تورم رای خواهند 
داد که بتوانند اثرات آن را در زندگی روزمره ی خود 
احساس کنند. اگر چه از افزایش لجام گسیخته ی 
قیمت ها همانند آنچه که در سال آخر دولت دهم 
شاهد بودیم دیگر خبری نیست اما افزایش پلکانی و 
صد البته چراغ خاموش قیمت ها کماکان ادامه دارد.

عامل گرانی شکر مشخص شد

در حالی که طی هفته گذشته قیمت شکر به دلیل 
بود،  شده  عنوان  بازار  در  محصول  کمبود  آنچه 
افزایش یافت، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم 
باعث  دالل بازی  و  زمانی  عوامل  برخی  که  کرد 
کمبودی  هیچ  اما  بود  شده  شکر  مقطعی  گرانی 
وجود ندارد و به زودی بازار این محصول به شرایط 
عادی باز می گردد. علی قنبری - مدیر عامل شرکت 
بازرگانی دولتی اظهارکرد: بر اساس برآوردی که از 
بازار شکر صورت گرفته است شرایط این محصول 
در بازار تحت تاثیر برخی عوامل زمانی و اقلیمی بوده 
که باعث تاخیر کوتاه در واردات شکر شده است که 
البته در کنار این عوامل دالل بازی نیز تاثیر بسیاری 

در گرانی آن در مقطع زمانی کوتاه شد.

 افشای اطالعات مشترکان ایرانسل، وزیر 
ارتباطات را وادار به پاسخگویی کرد

افشای اطالعات مشترکان  از  بعد  ارتباطات  وزیر 
ایرانسل و سکوت چند روزه مسئوالن این اپراتور، 
توسط نمایندگان مجلس وادار به پاسخگویی شد. 
به گزارش تسنیم، روباتی در تلگرام طی روزهای 
اخیر با دریافت شماره های ایرانسل، اقدام به افشای 
اطالعات کاربران اپراتور دوم ارتباطی کرد. امروز 
محمود واعظی در صحن علنی مجلس بعد از چند 
مشترکان  اطالعات  افشای  دلیل  سکوت،  روز 
اینکه  بیان  با  ارتباطات  وزیر  گفت.  را  ایرانسل 
کشور  اپراتورهای  از  یکی  پیش  سال   2.٥ حدود 
کلیه اطالعاتش را در ارتباط با مشترکان در اختیار 
آن  در  متأسفانه  گفت:  گذاشت،  نهادها  از  یکی 
زمان، اطالعات توسط یکی از همکاران آن نهاد 
به بیرون درز کرد که نهاد مربوطه برخورد الزم را 
با خاطیان داشت اما متأسفانه همان اطالعات با 
روش دیگری در یکی از کانال های اجتماعی درز 
کرده است. وی افزود: بعد از این موضوع، بالفاصله 
تماسی با مسئوالن آن شبکه اجتماعی برای حذف 

روبات داشتیم و نهایتا آن اطالعات مسدود شد.

نرخ تورم روستایی کاهش یافت

ایرنا- مرکز آمار ایران درصد تغییرات شاخص کل 
تورم روستایی در ١2 ماه منتهی به خرداد ماه سال 
١۳9٥ را نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.8 درصد 
اعالم کرد که نسبت به تورم ١2ماهه منتهی به 
است. یافته  کاهش   )9.4( امسال  ماه  اردیبهشت 

نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی برای خرداد ماه 
امسال ٥.7 درصد اعالم شده است که نسبت به 

همین اطالع در ماه قبل )٥.9( کاهش دارد.

لیست بیمه کارگران ساختمانی
 هنوز ارائه نشده است

کشور  ساختمانی  کارگران  صنفی  انجمن  بازرس 
گفت: لیست بیمه کارگران ساختمانی در سال ١۳9٥ 
هنوز ارائه نشده است. مسلم مکاری در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به قوانین مصوب مجلس مبنی بر لزوم 
برخورداری تمام کارگران ساختمانی از بیمه تأمین 
اجتماعی، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی در این 
بخش، با اعمال سهمیه بندی در مورد زیر پوشش 
این  کارگران ساختمانی کرده که  بیمه  دادن  قرار 
انواع بیمه شدگان  از   موضوع در مورد هیچ یک 
دیگر این سازمان وجود ندارد. وی با بیان اینکه این 
سهمیه هرسال در اردیبهشت یا خرداد اعالم می شد، 
خاطرنشان کرد: متأسفانه تا به امروز این سهمیه 
اعالم نشده و افرادی را در نوبت ثبت نام بیمه داریم 
حدود سه سال منتظر دریافت این خدمات هستند و 

تعداد متقاضیان واجد شرایط رو به افزایش است.

دعوت نامه  )آگهی(  تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه »نوبت اول«
                       شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند         تاریخ انتشار: 95/4/14

شنبه  سه  بیرجند  دانشگاه  کارکنان  اعتبار  تعاونی  شرکت  اول(  )نوبت  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
1395/5/5 ساعت 16 در محل سالن شهید بهشتی پردیس شهدای دانشگاه  برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود برای شرکت در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند 
شخصا در مجمع حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت واقع 
در پردیس اصلی دانشگاه بیرجند )سازمان مرکزی دانشگاه( مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه 
ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای 
می باشد. بدیهی است افراد متقاضی کاندیداتوری سمت بازرسی شرکت حداکثر تا تاریخ 1395/4/30 می 

توانند به دفتر شرکت مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
دستور جلسه: 

فعالیت شرکت در سال مالی - طرح و تصویب  بازرس در خصوص  و  استماع گزارش هیئت مدیره 
صورت حسابهای مالی سال 1394- طرح و تصویب بودجه پبشنهادی سال مالی 1395- تعیین مبلغی 
جهت استرداد سهام اعضای مستعفی- تعیین خط مشی آتی شرکت و پذیرش اعضای جدید با سرمایه 
25/000/000 ریال- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی- طرح و تصویب افزایش حق 

عضویت و افزایش مبلغ وام اصلی و اضطراری
هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

مزایده های شماره 95/2 - 95/3 - 95/4

مبلغ تضمین شرکت در مناقصهموضوع مزایدهشماره مزایده

فروش ملک اداره مخابرات شهرستان طبس 95/2
)محل قدیم( واقع در خیابان دکتر بهشتی 
جنوبی به متراژ 2000 مترمربع عرصه و 300 
مترمربع اعیان به باالترین قیمت پیشنهادی 

برابر شرایط منضم به طرح قرارداد

214/000/000 ریال

فروش زمین مجاور مرکز مخابرات آرین شهر 95/3
قیمت  باالترین  به  مترمربع  متراژ 1298  به 
پیشنهادی برابر شرایط منضم به طرح قرارداد

62/400/000 ریال

فردوس 95/4 مخابرات  مهمانسرای  ملک  فروش 
واقع در چهار راه شهید پارسا به مساحت 

199 مترمربع عرصه و 180 متر مربع اعیان

197/200/000 ریال

شرط تهیه اسناد:  کلیه افراد حقیقی و حقوقی  با  واریز مبلغ 200/000 ریال برای هر مزایده به حساب 
سیبا شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در مزایده شرکت نمایند.

مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 95/4/8 تا پایان وقت اداری 95/4/19 و تحویل اسناد پایان وقت اداری 
95/4/29 و بازگشایی پاکت ها 95/5/3

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  مخابرات خراسان جنوبی باشد.

محل تهیه اسناد: بیرجند- بلوار پاسداران- میدان جانبازان- شرکت مخابرات خراسان جنوبی - اتاق 
شماره 124

056-32424004 :سکاف    056-32424000 :سامت نفلت

شرکت مخابرات خراسان جنوبی

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065 - علی آبادی   ضمنا کارگر تنها نيز داريم

داربست بنی اسدی
     09151634010

)تخته زير پا رايگان(

 
     P.V.D.F / شاین

 آدرس: ميدان جماران - ساختمان 
مرکزی

 09151633873-مهندس  کارگر

مرکز  پخش ورق های آلومینیوم کامپوزیت

آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام نقاط استان - حمل آب از ما قيمت از شما
09159639415- زارعی 

آگهی مزایده  اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک ثبتی 21 

فرعی از 1554- اصلی بخش دو بیرجند واقع در بیرجند، وحدت 3 پالک 24 ملکی خانم هاجر نیکی گزیک فرزند حبیب اله با 
کد ملی 5239647119 و به شماره شناسنامه 10 که سند مالکیت آن ذیل صفحه 41 دفتر جلد 171 امالک بیرجند به نام مالک 
صادر و سند تسلیم شده است با حدود اربعه به شرح پرونده ثبتی: شماال به طول 9/25 متر درب و دیواریست به کوچه شرقاً به طول 
10/40 متر دیواریست اشتراکی با پالک 6 فرعی از 1402 اصلی و تعریض منظور شده از پالک اخیرالذکر دو که جنوبی است به 
طول 60 سانتیمتر سه به طول 50 سانتیمتر دیوار به دیوار پالک 20 فرعی از 1402 اصلی جنوباً دیواریست به طول 9/30 متر به 
دیوار پالک 147 فرعی از 1402 اصلی غرباً به طول 10/20 متر دیواریست به دیوار پالک 148 فرعی از 1402 اصلی )حقوق ارتفاقی 
ندارد( که از طرف مالک برابر سند رهنی شماره 128353- 92/12/1 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 16 بیرجند در قبال 
مبلغ 440/876/060 ریال تعهدات آقای امید عبدالهی فرزند محمد امین به شماره شناسنامه 153 دارای کد ملی 5239943567 
در رهن بانک مهر اقتصاد مدیریت شعب خراسان جنوبی به شماره ثبت 429709 تهران و به شناسه ملی 10320821816 قرار 
گرفته است چون نامبردگان ظرف مدت مندرج در سند فوق به تعهدات خود عمل ننموده اند، بنابراین  بانک مهر اقتصاد مدیریت 
شعب خراسان جنوبی به عنوان مرتهن مستند به ماده 34 اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه 
به مبلغ فوق الذکر بر علیه مدیون و راهن مذکور را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9400194 در این خصوص نزد اداره اجرای 
اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت 
یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، با توجه به تقاضای بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و برابر نظریه شماره 
90/1160/7-94/12/17 کارشناس رسمی دادگستری، ششدانگ پالک فوق به صورت یک باب منزل با عرصه ای پس از تعریض 
به مساحت 88 مترمربع و اعیان موجود و امتیاز آب و برق جمعا به مبلغ 352/000/000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته است و در 
روز یکشنبه مورخ 95/5/24 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال 
طلب بستانکار از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی واگذار می شود. هزینه های مربوط به نقل و انتقال و سایر هزینه های احتمالی از قبیل آب و برق و گاز اعم از مصرف 
و انشعاب و بدهی های مربوط به دارایی و شهرداری و غیره که مبلغ آن فعال مشخص نگردیده برعهده برنده مزایده می باشد که 
در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. هزینه های دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا وصول می گردد. ضمناً بر طبق نامه 
شماره 6/31/38/1718- م مورخ 95/3/13 بانک بستانکار ، مورد مزایده فاقد بیمه نامه رسمی است و طلب بانک تا تاریخ 95/3/13 
مبلغ 593/433/982 ریال بوده که متعاقباً طلب بانک تا روز مزایده توسط این اداره محاسبه خواهد شد و هرگاه متعهدین تا قبل 
از تنظیم صورتجلسه مزایده بدهی خویش را پرداخت و یا تودیع نمایند از انجام مزایده خودداری خواهد شد و چنانچه روز مزایده 

مصادف با روز تعطیل اعالم شود مزایده روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار می شود.
تاریخ انتشار: 95/4/14
غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

با قبولی طاعات و عبادات پیشاپیش عید فرخنده فطر را به همگی 
عاشقان و دلدادگان صیام تبریک و تهنیت عرض می نماید

مدیریت لبنیات سنتی
 قائـــم

بیست متری سوم مدرس- باهنر غربی - نبش چهار راه شهید نوربخش
32421000-32421620
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نمازعیدسعیدفطردرآستانحضرتحسینبنموسیالکاظم)ع(طبسبرگزارمیشود

مدیرعامل آستان مبارک حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( طبس گفت: نماز عید فطر راس ساعت هفت صبح به امامت امام جمعه طبس در این آستان برگزار می شود. حمزه 
سپهریان گفت: از سوی آستان مبارک تمهیدات استقبال از حضور بیش از 20 هزار نفر از میهمانان ضیافت الهی توسط یک هزار نفر از خادمان و راهنمایان زائر فراهم شده است. 

دوشنبه * 14 تیر 1395 * شماره 3545وی تصریح کرد: حضرت حجت االسالم و المسلمین مهاجریان مقدم امام جمعه طبس بعد از اقامه نماز به ایراد خطبه خواهد پرداخت.
در  که  هستم  مسلح  نیروهای  بازنشسته  بنده 
تومان  میلیون  یک  حدود  اشتباه  به   82 سال 
سازمان  خود  که  حالی  در  شد  کم  حقوقم  از 
اما  دارد  قبول  را  اشتباه  این  نیز  بازنشستگی 
چون  برسم  پولم  به  نتوانستم  سال   13 از  بعد 
سوال  حال  نداریم  اعتبار  گویند  می  سال  هر 
های  حقوق  برای  کشور  چطور  که  اینجاست 
پولی  بازنشسته  برای یک  اما  نجومی پول دارد 

که حق قانونی اش هست را ندارد؟
0915...853
فرمودند  که  عزیزی  دوست  جواب  در  سالم  با 
شود  نمی  برخورد  مواد  فروشان  خورده  با  چرا 
از  نگذشته  دیری  هنوز  افتادم  ای  خاطره  یاد  ؟ 
و  پلیس  تا   15 در همین شهر حدود  زمانی که 
سرباز از راهنمایی و رانندگی سر یک چهار راه 
اختیار  در  رو  طرفه  یک  خیابان  یه  انتهای  یا 
می گرفتند و به محض این که یک موتورسوار 
بدون کاله ایمنی بود نگه ش می داشتند واگه 
و  ترساندند  می  باتوم  چوب  با  داشت  نمی  نگه 
موتورش رو به پارکینگ می بردند که چرا کاله 
به  رو  خدا  بنده  یک  روزکه  یک   . ندارد  ایمنی 
گوید  می  گیرند  می  ایمنی  نداشتن کاله  خاطر 
کاله  بدون  خوام  می  دارم  رو  سرم  اختیار  آقا 
باشم و هر اتفاقی هم برایم افتاد خودم مقصرم 
گوید  می  شناس  وظیفه  مامور  لحظه  این  در   .
شما  مسؤل سالمتی  ما  کنی  فکرمی  اشتباه  نه 
هستیم این که شما سالمت برانید و بمانید برای 
مواد  با  چرا  پس  گفت  جوان  .اما  است  مهم  ما 
مثل  که  کنید  نمی  برخورد  شهر  این  فروشان 
نقل و نبات سرهرکوچه دارند مواد می فروشند 
و سالمتی جوانان وخانواده آن ها  رو هم تهدید 
است.؟   مسؤل  کسی  چه  جا  این  ؟در  کند  می 

اولویت برخورد باید با کدام تهدید  باشد ؟
915...693

سالم لطفا دانشگاه علوم پزشکی پاسخ دهد که 
در مرکز استان همیشه محروم خراسان جنوبی 
مخصوص  دندانپزشک  یک  فقط  باید  چرا 
کودکان وجود داشته باشد که آنهم به مدت 10 
دندان  درد  با  ما  تکلیف  رفته،  مسافرت  به  روز 

بچه مان چیست؟؟؟
0910...099
پرسنل  خدمت  خداقوت  و  سالم  عرض  ضمن 
خدوم پلیس راهور، چرا پلیس با توجه به تاکید 
چراغ  زمان  در  به چپ  گردش  بودن  بر خالف 

قرمز جلو متخلفین را نمی گیرد؟
915...303

با سالم به آوای خراسان جنوبی باید عرض کنم 
که اخیرا اداره منابع طبیعی برا برخی روستاییان 
داری  مرتع  پروانه  عوارض  بیاید  که  زده  نامه 
شما  پروانه  نکنید  پرداخت  اگه  و  کنید  پرداخت 
لغو میشه و جالبتر اینکه برا فردی که 10 سال 
نشون  این   ... زدن  نامه  هم  کرده  فوت  پیش 
یه  دوما  نیست  روز  به  اطالعاتشون  اوال  میده 

گوسفند بخواد بچره باید پول بده
939...146

دوباندهسازیمحورقاینحولنقطهصفر؛

جادهایکهنسخهمرگمیپیچد
با وجود گذشت حدود چهار دهه از احداث محور 
بیرجند- قاین هنوز هم این محور تعداد زیادی از 
رهگذرانش را به کام مرگ می کشاند و دوبانده 

سازی آن حول نقطه صفر ادامه دارد.
به گزارش مهر، حاال دیگر به جاده مرگ شهرت 
یافته، جاده ای آسفالته باریک که دو طرف آن ها 
را کوه های سر به فلک کشیده محصور کرده اند، 
رهگذران هرازگاهی زوزه مرگ را از گردنه های 
پر پیچ و خم جاده می شنوند و برای عبور سریع 
از این جاده دلهره متوسل به هر تخلفی می شوند 
از سبقت غیرمجاز گرفته تا سرعت غیرمجاز و 

خیلی ها هم جان سالم از آن به در نمی برند.
این  که  است  کیلومتر   108 جاده  این  مسافت 
مسافت را در یک جاده عادی با یک ساعت و 
10 دقیقه به مقصد خواهیم رسید ولی راننده هایی 
که در این محور تردد می کنند هرگز نباید توقع 
داشته باشند که با این زمان نرمال به مقصد برسند 
چرا که جاده کوهستانی است و پیچ و خم های 
فراوانی دارد و با این محدودیت سرعت، حداقل 
زمانی که باید برای طی کردن این مسیر در نظر 

بگیریم یک ساعت و 30 دقیقه است.
اکنون حدود چهار دهه است که از احداث محور 
 بیرجند- قاین می گذرد و هنوز هم با همان پیچ های
تند و عرض کم واسطه می شود تا مسافران را به 
خانه برساند گرچه عده ای را هم هرگز نمی رساند. 
این محور هر ساله تعداد زیادی از رهگذرانش را 
به کام مرگ می کشاند و هر روز تیتر جدیدی از 
جراید استان را به خود اختصاص می دهد و امروز 
شاید کمتر کسی از مردم خراسان جنوبی باشد که 
یکی از نزدیک ترین بستگانش را در این جاده از 
دست نداده باشد. پیچ های تنگل، گردنه سمن 
شاهی و... همه گردنه های پر پیچ و خمی است 
که هنوز هم بهترین رانندگان جاده نیز نمی توانند 
به در  آن  از  ادعا کنند که می توانند جان سالم 
برند. محور بیرجند- قاین یکی از پر ترددترین 
محورهای مواصالتی خراسان جنوبی بوده که به 
دلیل قرار گرفتن در مسیر مشهد مقدس میزبان 
تعداد زیادی از وسایل نقلیه است با این وجود جاده 
باریک، پیچ درپیچ و تک بانده در دل کوهستان 
سرعت تردد در این محور را کند کرده و حاال 

دیگر پاسخگوی حجم ترددها نیست.

۴۲ کشته و ۲۳۷ زخمی،
 قربانیان محور بیرجند- قاین

جانشین فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی در گفت 
و گو با خبرنگار مهر از وقوع 28 فقره تصادف 
فوتی در محور بیرجند- قاین - گناباد طی سال 
گذشته خبر داد و گفت: در این تصادفات 42 نفر 
حسن  سرهنگ  داده اند.  دست  از  را  خود  جان 
تصادف  فقره   96 وقوع  به  همچنین  نیک مرد 
جرحی در این محور طی سال 94 اشاره کرد و 
گفت: این تصادفات منجر به مجروح شدن 23۷ 
نفر شده است. به گفته وی در دو ماهه ابتدای 
امسال نیز شش فقره تصادف فوتی در این محور 
به وقوع پیوسته که هشت نفر در این تصادفات 
فرمانده  جانشین  داده اند.  دست  از  را  خود  جان 
پلیس راه خراسان جنوبی، وقوع 28 فقره تصادف 
از  دیگر  مواردی  را  مجروح  نفر   ۷0 با  جرحی 
قربانیان این محور عنوان کرد و گفت: آمار باالی 
تصادفات در این محور چند دلیل دارد که یکی از 

آن ها پیچ و خم زیاد جاده است.

محور بیرجند- قاین
 پاسخگوی حجم ترددها نیست

این در سال های  بر  ادامه داد: عالوه  نیک مرد 
محور  این  در  را  تردد  حجم  افزایش  گذشته 
داشته ایم که محور جوابگو این حجم تردد نیست و 
به همین دلیل راننده ها دست به تخلفاتی می زنند 
که گاهی اوقات برای آن ها گران تمام می شود. 
خیزترین حادثه  را  قاین  بیرجند-  محور   وی، 
و  دانست  جنوبی  خراسان  مواصالتی  محور 
گفت: کم عرض بودن محور از مهم ترین عوامل 
حادثه خیزی این محور است که چند سالی است 

پروژه دوبانده سازی آن در حال انجام است.
با  جنوبی  خراسان  پلیس راه  فرمانده  جانشین 
اشاره به روند کند دوبانده سازی در این محور، 
بیان داشت: کل محور که در محدوده خراسان 
جنوبی است بالغ بر 100 کیلومتر است که در تمام 
طول این سال ها بیش از 18 کیلومتر آن دوبانده 
شده است. نیک مرد اضافه کرد: آشکارسازی نقاط 

حادثه خیر در این محور و ایجاد روشنایی را جمله 
راه هایی است که می تواند در کاهش تصادفات 
محور داشته باشد اما مهم ترین کار اجرای دوبانده 
سازی است که باید به سرعت بیشتری انجام شود.

گذشت چهار دهه از
 احداث محور بیرجند- قاین

 هر چند حدود چهار دهه است که از احداث این 
جاده می گذرد اما مسئوالن از سال 89 به فکر 
دوبانده سازی این محور افتاده اند شاید درصدی 

از آمار تصادفات این محور را بکاهند اما بعد از 
از آغاز دوبانده سازی  گذشت حدود شش سال 
هنوز تنها 20 کیلومتر از باند دوم این محور زیر 
بار ترافیک رفته و مسئوالن تنها دلیل آن را نبود 

اعتبارات عنوان می کنند.
در  جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
فروردین ماه سال گذشته در گفت و گو با یکی از 
جراید محلی پیش بینی کرده بود که تا  شش ماهه 
نخست سال 94 حدود 25 کیلومتر از این محور 
زیر بار ترافیک برود اما بعد از گذشت حدود یک 
سال از پایان موعد مقرر هنوز 20 کیلومتر از آن 
زیر بار ترافیک رفته است و مسئوالن تنها دلیل 

آن را نبود اعتبار عنوان کرده اند. جعفری همچنین 
سال  همان  شهریورماه  در  دیگر  مصاحبه  در 
پیش بینی کرده بود که عملیات دوبانده سازی این 
محور تا پایان سال 96 به اتمام برسد. مدیرکل 
راه و شهرسازی خراسان جنوبی در همین ارتباط 
در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طول 
استان( 180  بیرجند-قاین -گناباد )حوزه  محور 
کیلومتر )با کمربندی قاین( بوده که از این میزان 
80 کیلومتر تبدیل به بزرگراه شده و 100 کیلومتر 

آن در دست اجرا است.

دوبانده سازی ۲۰ کیلومتر 
در طول شش سال گذشته

مهدی جعفری با بیان اینکه طول محور بیرجند تا 
قاین حدود 100 کیلومتر است، بیان کرد: با توجه 
ترافیک  به خصوص  محور  ترافیک  افزایش  به 
تریلرهای ترانزیت و کوهستانی بودن حدفاصل 
بیرجند-قاین مشکالتی برای تردد در این محور 
به وجود آمده که سبب شده فاصله زمان برای 

100 کیلومتر تا حدود 1.5 ساعت افزایش یابد.
و  تصادفات  افزایش  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
تلفات در این محور اولویت اصلی راه و شهرسازی 
و  دوم  باند  قطعات  بیشتر  چه  هر  بازگشایی 

همچنین رفع نقاط حادثه خیز در این محور است.
محور  نخست  قطعه  اجرایی  عملیات  هرچند 
بیرجند- قاین از سال 89 آغاز شده است اما امروز 
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی خبر از 
دوبانده سازی 20 کیلومتر از این محور طی شش 
سال را می دهد و می گوید: 80 کیلومتر دیگر نیز 
در دست اجرا است. جعفری بیان داشت: از سال 
93 سه پیمانکار جدید در این محور شروع بکار 
کرده اند که تا کنون بیشتر روی عملیات خاکی 
فعالیت  محور  از  قسمت هایی  در  فنی  ابنیه  و 

داشته اند. وی اضافه کرد: حجم خاک برداری در 
محور قاین - بیرجند پنج میلیون مترمکعب و 

تعداد ابنیه فنی حدود 500 دستگاه پل است.

بسته ویژه دولت برای دوبانده سازی 
محور بیرجند- قاین

اخیر  سفر  مصوبه  اساس  بر  داشت:  عنوان  وی 
هیئت دولت به استان هفت قطعه بازسازی در 
دستور کار قرار گرفت که 60 کیلومتر آن مربوط 
به محور بیرجند- قاین- خضری دشت بیاض- 
بجستان- فردوس - دیهوک شامل سه قطعه 
این  شدن  اجرایی  اینکه  بیان  با  جعفری  است. 

مصوبه در سال گذشته 33 میلیارد تومان اعتبار 
مصوب با توجه به قانون بودجه داشت، افزود: 20 
میلیارد تومان مربوط به قطعه دوم محور بیرجند- 
قاین- خضری دشت بیاض- بجستان - فردوس 
- دیهوک است. وی ادامه داد: عالوه بر این 5۷ 
میلیارد تومان هم از محل ماده 10 و12 به اداره 
کل راه و شهرسازی استان ابالغ شده که از این 
میزان 2۷ میلیارد تومان در قطعه بیرجند- قاین- 
فردوس-  بجستان-  بیاض-  دشت  خضری 

دیهوک است.

وعده دیگر برای دوبانده سازی
 محور بیرجند- قاین- گناباد

وی به برنامه های اجرایی سال 95 برای محور 
بیرجند- قاین اشاره کرد و گفت: در برنامه ریزی 
استان در سال 95 هفت  پلیس راه  با  انجام شده 
نقطه پر حادثه در این محور ایمن سازی خواهد 
از  بیرجند  شهر  ورودی  روشنایی  جعفری،  شد. 
پلیس راه تا انبارهای شرکت نفت، احداث زیرگذر 
رفت وبرگشت جهت  به صورت  مرک  راهی  سه 
بخش  و  درمیان  شهرستان  تردد  مشکل  حل 
دید  موانع  رفع  اصلی،  محور  با  تقاطع  مرکزی 
شهرسازی،  و  راه  کل  اداره  دستگاه های  توسط 
ایمن سازی ورودی آرین شهر، تکمیل تقاطع غیر 
هم سطح سه راهی روم )تقاطع محور سرایان و 
در  پیچ خرواج  اصالح  اصلی،  محور  با  فردوس 
به  توجه  با  قاین  مشک  بید  روستای  محدوده 
پیچ  و اصالح  نقطه  این  در  زیاد  واژگونی های 
سلیمانی در محور خضری -گناباد )انتهای حوزه 
استان( را از دیگر برنامه های امسال عنوان کرد. 
قطعات  تکمیل  برای  مجموع  در  وی  گفته  به 
گناباد  و  قاین  بیرجند-  بزرگراه  از  باقی مانده 
حدود 265 میلیارد تومان اعتبار موردنیاز است و 
پیش بینی شده در سال جاری 30 کیلومتر از این 
محور آسفالت شود.  هرچند مسئوالن خوش بین 
هستند که این پروژه تا سال آینده به بهره برداری 
برسد اما با نگاهی به میزان پیشرفت پروژه طی 
شش سال گذشته و یک حساب سرانگشتی باید 
گفت با روال فعلی اتمام این پروژه تا 25 سال 

آینده به زمان نیاز خواهد داشت.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول- نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 2005/94 اجرایی تعداد 500 سهم مشاع از 35886 سهم یک قطعه زمین مزروعی به پالک 
ثبتی 117 فرعی از 1832 اصلی بخش دو بیرجند واقع در روستای حاجی آباد متعلق به خانم لیال فرجامی از قرار هر سهم 30/000 ریال 
جمعاً به مبلغ 15/000/000 ریال در قبال قسمتی بدهی آقای حسین شبان به مبلغ 15/000/000 ریال در حق آقای حامد طاهری و 
مبلغ 1/850/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز پنجشنبه تاریخ 95/4/31 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.

حاجیپور-مدیراجرایاحکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950047 محکوم علیه آقای محمد علی نوکی و طیبه مجتهدی نیا و محمد صادق 
قهستانی محکومند متضامناً به پرداخت 127/815/944 ریال در حق محکوم له بانک قوامین و پرداخت مبلغ 5/853/092 ریال بابت 
حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه اموال از ناحیه احدی از محکوم علیهم شامل دو دستگاه باند دبل اف بی تی 15 اینچ و یک 
 دستگاه ربات رقص نور آرک که به مبلغ 143/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1395/4/28
 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-مدیردفتراجرایاحکامحقوقیدادگستریبیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت  دوم

چون در پرونده 93/1979 اجرایی در قبال محکومیت آقای بهروز بهدانی به پرداخت مبلغ 4/104/893/727 ریال بابت 
باقیمانده محکوم به در حق محکوم له آقای ابوالقاسم یعقوب پور و با توجه به توقیف پالک ثبتی شماره 5 فرعی از 1509 اصلی بخش 2 
بیرجند از محکوم علیه که حسب نظریه هیئت کارشناسی پالک مذکور واقع در روستای حاجی آباد قسمت شمالی چاه آب و در حوزه 
استحفاظی شهرستان و خارج از محدوده خدمات شهری می باشد و با کاربری زراعی دیمه زار و به متراژ 2000 مترمربع به صورت مشاع از 
103078/9 مترمربع است و با توجه به موارد فوق هر مترمربع به مبلغ 100/000 ریال ارزیابی می گردد و قیمت کل 2000 متر به مبلغ 
200/000/000 ریال کارشناسی گردیده است که از طریق  مزایده در روز یکشنبه تاریخ 95/4/27 از ساعت 9 الی 10 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-مدیراجرایاحکاممدنیدادگستریبیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

اعالم  جانشینی 

ـ مورخ 1369/05/09 هیئت محترم وزیران  با عنایت به تصویب نامه شماره 156/31266/ه
)تبصره 2 ماده 6 آیین نامه تسهیالت اعطایی بانک( و تبصره 8 ماده 1 قانون تسهیل اعطای 
تسهیالت بانکی و بند »ب« ماده 4 مندرج در فصل »و« دفترچه قرارداد و به استناد درخواست 
شماره 21/346-21 مورخ 1394/02/07 مدیریت شعب بانک صادرات استان خراسان جنوبی 
مبنی بر جانشینی در قرارداد  شماره 20587 مورخ  1385/11/28 به استناد قرارداد رهنی شماره 
79224  مورخ 1386/03/09 و قرارداد فروش اقساطی شماره 88809 مورخ  1387/7/29 
تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 بیرجند و تنظیم صورتجلسه جانشینی به شماره 
5739  مورخ  1394/5/8 فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی و بانک صادرات 
مدیریت شعب، بانک صادرات مدیریت شعب استان جانشین در قرارداد شماره 20587 مورخ 
1385/11/28 گردیده و از تاریخ جانشینی قرارداد سابق با شرکت یاقوت سبز پایدار »سهامی 
خاص« به شماره ثبت 2445 ثبت شرکت های بیرجند فاقد اعتبار و دفترچه صادره به نام بانک 

صادرات مدیریت شعب دارای اعتبار می باشد. 

شرکتشهرکهایصنعتیاستانخراسانجنوبی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139560308001001234 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/ مالکانه مهدی سعادتی 
فرزند حبیب اله به شناسنامه 51 صادره از بیرجند کد ملی 0652934382 در ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشجر مشتمل 
بر یک اتاقک به مساحت 1541/5 مترمربع قسمتی از پالک 688- اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند از محل 
مالکیت یحیی سلیمی خراشاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخانتشارنوبتاول:95/04/14تاریخانتشارنوبتدوم:95/04/29
رئیسثبتاسنادوامالکبیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(

به  استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به 
مساحت 98/37 مترمربع دارای پالک ثبتی 2941 فرعی از 247 - اصلی بخش دو بیرجند که دارای 7/91 متر پیشرفتگی در دو قسمت 
می باشد به انضمام انباری قطعه دو به مساحت 12/41 مترمربع در همکف با قدرالسهم از عرصه مشاعی و سایر مشاعات و مشترکات بر 
طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن به نشانی: بیرجند، معصومیه، خیابان تاکستان، کوچه تاکستان 10 قطعه جنوبی - پالک 
20 ملکی آقای مهران دالور فرزند احمد به شناسنامه شماره 9971 صادره بیرجند و دارنده شماره ملی 0653187351 که سند مالکیت 
آن ذیل ثبت 83778 صفحه 328 در دفتر جلد 519- امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است محدود به حدود چهارگانه 
زیر به شرح پرونده ثبتی : شماالً در پنج قسمت که قسمت چهارم آن شرقی است و قسمت دوم غربی است اول دیوار و پنجره ای است 
به طول 3 متر به فضای معبر مجاور، دوم دیواریست به طول 60 سانتیمتر به فضای معبر مجاور، سوم دیوار و پنجره ای است به طول 4 
متر به فضای معبر مجاور، چهارم دیواریست به طول 60 سانتیمتر به فضای معبر مجاور، پنجم دیوار و پنجره ای است به طول 3 متر به 
فضای معبر مجاور شرقاً دیوار به دیوار است به طول 3/65 متر به فضای ملک مجاور شماره 1556 فرعی جنوباً در نه قسمت که قسمت 
سوم آن شمالی است و قسمت های دوم و چهارم و ششم آن شرقی است اول دیوار به دیوار به طول 3/40 به راه پله دوم درب و دیوار 
به طول 3/10 به راه پله، سوم دیوار به دیوار به طول 3/40 به راه پله، چهارم دیوار به دیوار به طول 3/35 به راه پله دوم درب  و دیوار به 
طول 3/10 به راه پله، سوم دیوار به دیوار به طول 3/40 به راه پله، چهارم دیوار به دیوار به طول 3/35 متر به فضای ملک مجاور شماره 
1556 فرعی، پنجم دیواریست به طول 1/50 متر به فضای حیاط مشاعی، ششم دیوار و پنجره است به طول 1/90 به فضای حیاط 
مشاعی، هفتم دیوار و پنجره است به طول 3/80 متر به فضای حیاط مشاعی، هشتم دیوار و پنجره است به طول 1/90 متر به فضای حیاط 
مشاعی، نهم دیواریست به طول 1/50 به فضای حیاط مشاعی غرباً دیوار به دیوار به طول 10/10 به فضای ملک مجاور شماره 1552 
فرعی، سقف با کف طبقه دو اشتراکی بوده و کف روی عرصه مشاعی است که اصل ملک برابر سند شماره 132055 -93/12/9 دفتر 
16 بیرجند در قبال مبلغ 1/190/000/000 ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر تادیه موضوع بدهی نامبرده فوق در رهن بانک صادرات 
مدیریت شعب خراسان جنوبی قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده ، لذا بانک مرتهن 
مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به وصول مبلغ 1/435/289/516 ریال طلب خویش بدین شرح: مبلغ 
1/085/000/000 ریال اصل طلب و مبلغ 101/544/110 ریال سود متعلقه و مبلغ 248/745/406 ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست 
94/11/08 به انضمام جریمه دیرکرد تا زمان وصول، تقاضای صدور اجرائیه بر علیه مرهون و راهن با مشخصات مذکور را نموده که پرونده 
ای تحت کالسه 9400682 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت 
مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده  با توجه به تقاضای بانک بستانکار نسبت به 
ارزیابی مورد رهن اقدام و برطبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 9500647- 95/2/8 ششدانگ مورد وثیقه به صورت 
یک دستگاه آپارتمان طبقه اول از یک ساختمان شامل همکف و طبقات اول و دوم می باشد، ساختمان از نظر استحکام در حد سازه های 
اسلکت فلزی دارای مهاربند جانبی و دارای پارکینگ و انباری و امتیاز آب و برق و گاز می باشد به مبلغ نهصد و هشتاد و سه میلیون و 
هفتصد هزار ریال )983/700/000 ریال( ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است و در روز یکشنبه مورخ 95/5/10 از 
ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال طلب بانک صادرات از طریق مزایده به فروش 
خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود. ضمناً به موجب 
جوابیه شماره 301/95/4029-95/3/24 اداره محترم ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند مازاد ملک مورد وثیقه در بازداشت دیگری 
نمی باشد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده 
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. حقوق 
دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا نقدا وصول می گردد. نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک صادرات جایز خواهد بود. 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار و هرگاه متعهدین تا قبل از 

تنظیم صورت جلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.

تاریخانتشار:95/4/14غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند
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دستگاه تصفیه هوای جیبی ساخته شد 
این دستگاه کوچک  می تواند غبار، مواد آلرژی زا، دود و آالینده ها را در هر محلی که قرار بگیرد، به سرعت شناسایی کرده و آن ها را فیلتر کند.دستگاه مذکور 
به قدری کوچک است که براحتی می توان آن را درون یک نگهدارنده فنجان یا کیف قرار داد. یک ردیاب جداشدنی کیفیت هوا نیز به همراه این دستگاه 

ارائه می شود که می توان آن را در همه جا برای نظارت بر هوا با خود برد.

ما  سرزمین  در  قلم   - کاری  نسرین 
پیشینه ای دیرینه دارد. سده ها پیش در ایران 
از  یکی  تیرماه(  )سیزدهم  تیرگان  باستان، 
که  بوده  باستان  ایران  جشن های  مهم ترین 
آیین های مخصوصی داشته و یکی از آن ها 
پاسداشت قلم بوده است. یکی از دالیلی که 
برای این جشن ذکر شده، این است که در 
ایران،  پیشدادی  پادشاه  هوشنگ،  روز،  این 
شناخت  رسمیت  به  را  کاتبان  و  نویسندگان 
و آنان را گرامی داشت، مردم جشن گرفتند 
و آن جشن به یاد ارجمندی قلم بر جای ماند. 
ثبت  این جشن  برای  که  هم  دیگری  دلیل 
ابوریحان  ی  به  نوشته  که  است  این  شده، 
بیرونی، سیزدهم تیرماه، روز ستاره ی تیر یا 
عطارد است و چون عطارد، کاتب ستارگان 
روز  را  تیرماه  سیزدهم  می توان  است، 

نویسنده نامید.
شاعران  و  نویسندگان  نیز  انقالب  از  پس 
سرشناسی چون محمدعلی سپانلو سیزدهم 
نویسنده  و  قلم  روز  عنوان  به  را  تیرماه 
تیرماه  چهاردهم  این که  تا  دادند،  پیشنهاد 
قلم  روز  عنوان  به  قلم  انجمن  جانب  از 
نام گذاری شد. با این حال این مناسبت هنوز 
چندان در میان مردم و حتی اصحاب قلم و 

اندیشه شناخته شده نیست.
خاطره  و  یاد  داشت  گرامی  با  روز  این  در 
یکی  با  ایشان،  آثار  از  تجلیل  و  قلم  اهالی 
 از نویسندگان استان به صحبت می نشینیم

طاقت  زحمات  از  ای  گوشه  که   شاید 
اگر  که  چرا  باشیم  قدردان  را  آنان  فرسای 
 قلم و هنر نویسنده نبود، بشر نمی توانست

را که می  آنچه  راز و رمزها  با نشانه ها و 
داند بر رخسار کاغذ، نقش دهد؛ و آیندگان 
نیز، نمی توانستند از اندیشه های گذشتگان 
و به ویژه گفتارهای ارزنده و سازنده ی انبیا 

و اولیای دین بهره جویند.

همه می توانند بنویسند ولی هرکس 
نمی تواند نویسنده باشد

زاده  در معرفی خود می گوید: هادی صباغ 
کارمند بانک تجارت هستم از کودکی نوشتن 
داستانهای تخیلی را شروع کردم. در دوران 
و  داستان  زمینه  در  جدی  بطور  دبیرستان 

نمایشنامه نویسی فعال بوده و در بیرجند کارم 
را در کانون هنرمندان به عنوان یک نویسنده 
ادامه دادم. او خاطر نشان می کند: شاید همه 
بتوانند دست به قلم ببرند و مطالبی را بنویسند 
چون  باشند  نویسنده  توانند  نمی  همه  ولی 
نویسندگی یک هنر است که باید هم آموزش 

دید و هم حس و غریزه نوشتن داشت. 
برای  متاسفانه  اینکه  بیان  با  زاده  صباغ 
کارهای علمی وپژوهشی اهمیت چندانی قائل 
نیستیم  می افزاید: وقتی کسی در یک رشته 
رویدادی روی  یا  و  آورد  ورزشی مقامی می 

می دهد، همه مطبوعات منعکس می کنند 
ولی در مورد کارهای پژوهشی و نویسندگان 
چطور؟ نوشتن یک هنر است هنری که باید 
جایگاه  برایش  و  شد  قایل  ارزش  آن  برای 
خاصی قایل بود که اکنون در جامعه ما کمتر 

بدان توجه می شود. 

عالقه،کسب وکار نمی شناسد 

با  آن  ارتباط  و  در مورد شغلش  زاده   صباغ 
نیز می گوید:عالقه، کسب وکار  نویسندگی 
نمی شناسد و اگر عالقه به کاری باشد؛ به آن 
وابستگی و محبت پیدا می شود؛ همچنانکه 
در کنار نویسندگی و شغلم ، ورزش  و باغبانی 

هم می کنم و بسیار به آن عالقمندم. 
وی  نقطه اوج داستان را جایی می داند که 
دهد،  روی  است  قرار  که  را  اتفاقی  خواننده 
پیش بینی کند وی با اشاره به این که یکی از 

مسایل مهم در داستان رعایت نکات کلیدی 
داستان  به  باید  نویسنده  افزود:  می  است 

پروبال بدهد تا خواننده جذب آن شود.

در قالب دراماتیک و طنز قلم می زنم

قالب  آثارش می گوید: در  وی در خصوص 

مثال  زنم  می  قلم  هم  طنز  و  دراماتیک 
دارد  مایه طنز  »ناشتای عصرانه« که درون 
 ولی بیشتر داستانهایم دستمایه عاطفی دارد . 
توانست  »استاخجول«  اینکه  بیان  با  وی 
گوید  می  کند  جذب  زیادی  مخاطبین 
استاخجول  یکی از همشهریان بیرجندی بود 
و مردم بیرجند خاطرات زیادی از او دارند اما 
نمایشنامه شب پر هیاهو که در قالب اجتماعی 

کار شد جذابیت خاصی داشت. 
»صندلی  بنام  کوتاه  های  داستان  مجموعه 
زیر بارون« که در سال 93 به چاپ رساندم 

و  کتاب دیگری  در دست  تالیف دارم بنام 
»شخصیت پردازی درتئاتر«  که امیدوارم تا 

پایان سال جاری به اتمام برسد .
»شب  نمایشنامه  زاده  صباغ  گفته  به 
سوره  جشنواره  اول  مقام  پرهیاهو«  
را  افتخار   دیپلم  و  بلوچستان  و  سیستان 
گل«  بی  »بی  نمایشنامه  و   کرد  کسب 
جشنواره  در  است  شیرزن  یک  قصه  که 
افتخارگرفت  دیپلم  استان  آموزی  دانش 
 . دارد  اش  کارنامه  در  را  اول  مقام  و 
جشنواره  در   میراب  نمایشنامه  همچنین  
افتخار و   اول و دیپلم  کار و کارگری مقام 
داستان کوتاه مسافرآخر شبی دیپلم افتخار 

استان و مقام اول را گرفت. 
وی یاد آور می شود: معموال روزانه 3 تا 4 
ساعت را بطور متناوب به نوشتن می پردازم 
اختصاص  مطالعه  به  را  اوقاتم  از  بخشی  و 
تجدید  گاهی  نوشتن  برای  چون  دادم 

اندوخته ها الزم است . 
گوید:  می  نویسنده  تعریف  در  زاده  صباغ 
نویسنده  باید با دنیای داستانهایش پیر شود 
به  توان  نمی  شبه  یک  و  شود  نویسنده  تا 
نویسندگی و شهرت رسید نویسنده جوان از 
با  و  کند  تجربه کسب  باید  قبل هر چیزی 
نویسندگان  از  برجسته  و  خوب  آثار  مطالعه 
مطرح دنیا مثل هدایت، چوبک و چخوف و 
تولستوی و... توان نوشتن را در خود افزایش 
هزاران  از  یکی  نیز  نویسندگی  گرچه  دهد 
هنر است و نیازمند حمایت خیلی ها اما نگاه 
بسیار  استان  در  مسئوالن  برخی  کمرنک 
برای  همچنان  زاده  صباغ   . است  مشهود 
همشهریان می نویسد. بی هیچ توقعی این 
قشر فرهنگی از جامعه ادبی امروز مورد کم 
از  که  روز  آن  امید  به  اند  گرفته  قرار  لطفی 
در  بزرگ  نویسندگان  جنوبی  خراسان  خطه 

عرصه های کشوری و جهانی داشته باشیم.

به بهانه روز قلم

نویسنده  باید با دنیای داستانهایش پیر شود تا نویسنده شود

توزیع گوشت نذری به نام 
»شهید صدام حسین«!

شمال  در  اربد  شهر  بازرگانان  از  تعدادی 
و  اسم  با  نذری  گوشت  بستۀ  چندین  اردن، 
توزیع  عراق  مقبور  دیکتاتور  صدام،  عکس 
فقرا«،  از  »حمایت  ادعای  با  افراد  این  کردند. 
های  بسته  روی  را  صدام  رنگی  عکسهای 

دادند.همچنین  قرار  نذری  اصطالح  به  گوشت 
پایین  در  که  است  این  توجه  قابل  موضوع 
از  عراق،  بعث  رژیم  جنایتکار  دیکتاتور  عکس 
بود!!»رغد«  شده  یاد  »شهید«  عنوان  به  وی 
صفحه  در  یادداشتی  با  هم  صدام  فراری  دختر 

فیسبوک خود، از این اقدام آنها تشکر کرد.

الیه ُازون در حال ترمیم است

به گزارش ایسنا ، به گفته محققان اکنون می توان 
توانسته  شده  انجام  فعالیت های  که  بود  مطمئن 
طبق  دهد.اگرچه  قرار  ترمیم  مسیر  در  را  زمین 

یافته های دانشمندان، این فرآیند گاهی اوقات در 
اثر انفجار آتش فشان ها آهسته تر شده، اما سوراخ 
شده  کوچکتر  تاکنون   2000 سال  از  ازون  الیه 
است. در 16 سال گذشته، این سوراخ حدود چهار 

میلیون کیلومتر مربع کوچکتر شده است.
اندازه سوراخ الیه ازون در طول سال با نوساناتی 
می تواند  زمانی  تنها  کلرین  زیرا  می شود  روبرو 
مولکول های ازون را از بین ببرد که نور خورشید 

وجود داشته و دما نیز سرد باشد. 

هر نفس آواز »فیش« می رسد
 از چپ و راست!

مهرآباد- صابر قدیمی در یک شعر طنز به ماجرای 
فیش های حقوقی پرداخته است:

هر نفس آواز فیش، می رسد از چپ و راست
وه که چه بیرون ِکشند، این همه مو را ز ماست

ره روی در راه راست، رفته و چپ کرده است
بس که چپش پر شده، هم ز چپ و هم ز راست

پر نسب و نسبت است، شلغم بی آفت است
غول ته کمبت است ، تیز و بز و ناقالست
خوشگل و با دانش است، پر کشش و کرنش است
جاذبه اش چون کش است، هر چه بگیرد رواست

گفت قسم می خورم، تا نخورم مال غیر
فیش چو دمب خروس، از ته جیبش رهاست

حق زن و مسکنش،  حق ُرم و لندنش
حق سفر کردنش،  حق ریاست جداست

سرورم ای تاج سر! ، قلوه ی من، ای جگر!
هم بخور و هم ببر، سفره ی ما بی ریاست

ـند از حلق خلق ـَ حلقه ی تزویرشان ، می کـ
»هر که در این حلقه نیست، خارج از این ماجراست«

دوربینی که می توان آن را
 به بدن انسان تزریق کرد!

متخصصان دانشگاه اشتوتگارت دوربینی طراحی 
اندازه ای کوچک است  به  ابعاد آن  اند که  کرده 
که می توان آن را به بدن انسان تزریق کرده و 
مشاهدات مورد نیاز برای بررسی های پزشکی را 
به انجام رساند. به گزارش شفا آنالین، این دوربین 

سه لنزی تنها 100 میکرومتر )0.04 اینچ( است و 
قدرت بزرگنمایی آن 0.12 اینچ است. این دوربین 
به حدی کوچک است که می توان با سرنگ آن 
را به بدن تزریق کرد. یکی از کاربردهای اصلی 
نظیر  پزشکی  امور  در  آن  از  استفاده  دوربین، 

آندوسکوپی و مشاهده اندام های درونی است.

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

مدرسه شطرنج کیش
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

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

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

ایزوگام  شفیعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

  3 2236030  09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ران
ه ای

 بیم
ت و

ضمان
سال 

 10

چهارراه  به  نرسیده  رجایی،  خیابان 
کوشه ای، مقابل بانک ملی، پالک 95

32318382 - 09155614417

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

اخالق ، انصاف ، کار خوب سرلوحه خدمات ماست
حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف و نیسان و کارگر ماهر

به صورت شبانه روزی، با سابقه درخشان و قیمت کامال توافقی
09159634038 09155642959  رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی



طراح: نسرین کاری                        

االوليا-    تذكره  خالق   -1 افقي: 
حرص 2- داراي شوق و عالقه -  
شاعر يوش - نزديكان 3-  رستاخيز 
- عذر - سيب آذري است و فيلمي 
از اكبر صادقي 4- عرضه، پيشنهاد 
- هشتمين رودخانه بزرگ جهان - 
از شهرهاي استراليا 5-  ميوه نيكو 
- شجاع - استان 6-  زني كه تازه 
از شهرهاي استان  زايمان كرده - 
فارس - واحد سطح 7-  خشمگين 
- ورام - برادر پدر 8-  خطيب روم 
باستان - مرگ  -  ماهي پهن بال 
از شاخه هاي عالي  مقابل -    -9
روانشناسي - پيشواي دين بودايي 
وابسته  يا  عضو   - مفقود   -10
  -11 آلمان  در  رودي   - حزب  به 
سفيدي   - نائين  نزديك  شهري 
سر ناخن-  يال اسب 12-  كالباس 
خشك - به ذهن افكندن - تفاله 
عسل 13- سنگ چاقو تيز كني -  
ميناي درهم - مربوط به فصل اول 
سال 14- كشور فالسفه - صفت 
ابرو - دودل 15-  عدد روستا - از 

انواع ابرها

عمودي: 1-  پايتخت تركمنستان 
-  شش 2-  ايل - مسلمان - الگو 

3- از ماههاي سرياني - لوالي پا 
- اكنون 4-  عدد و شماره - آش 
تابع  ها 5-   ميوه  از   - دانه  هفت 
قلم   - كردن  خودداري   - پيرو  و 
نزديك   - ژاپن  پول    -6 درشت 
بين - آتشين 7- از سازهاي بادي  
 - كشتي  ورزش  در  اصطالحي   -
تجربه   - كارها   -8 صدا  بازگشت 
-  اشاره 9-  پرنده شكاري - حامله 
-  قابل درك وفهم 10-  اليق و 
درخور - زين و برگ اسب - الفباي 

عادل    - نيمه  راه  موسيقي11-  
-  پوست دباغي نشده 12-  دست 
خدا - روزنامه ارامنها يران - مرغ 
و  واضح   - ابزارها   -13 سعادت 
بيماري   -14 -گردنكش  آشكار 
كم خوني - پيشوا، مقتدا - شهري 
مركز  كه  فرانسه  غربي  جنوب  در 
بازرگاني و فرهنگي اين كشور است 
رياضيدان    - است  مسرف    -15

يوناني و معرف عدد پي

جدول 3545
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انسان های با هوش هیجانی باال چه جوری اند؟

دوشنبه * 14 تیر  1395 * شماره 3545

آیه روز  

خدا به سر منزل سعادت و سالمت مي خواند و هر که را مي خواهد به راه مستقيم هدايت مي کند. 
يونس آيه ۲۵

حدیث روز  

انسان بايد متوجه اين واقعيت  باشد که نوع معاشرت با همسايگان، در روح و روانش اثر مى گذارد. 
امام سجاد )َعليه السالم(

ياد بگذشته به دل ماند و دريغ
نيست ياری که مرا ياد کند

ديده ام خيره به ره ماند و نداد
نامه ای تا دل من شاد کند

خدايا زياد کن بهره مرا در آن از اقدام به 
مستحبات و گرامى دار در آن به حاضر کردن 

و يا داشتن مسائل و نزديك گردان در آن 
وسيله   ام به سويت از ميـان وسيله ها ای آنكه 
سرگرمش نكند اصرار و سماجت اصرارکنندگان.

شعر روز 

دعای بیست و هشتم  ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

نکات مهم برای خوش صحبت شدن

کلمات تان  برای  دقتى  چه  با  نيست  مهم 
شما  اختيار  در  که  چرا  مى کنيد،  برنامه ريزی 
البته  مى شود.  دريافت  چطور  پيام تان  که  نيست 
موارد متعددی در کنترل شما هستند مانند به جا 
بودن، قوت و ميزان صدا. هر مكالمه ای که بعدها 
در مورد آن افسوس مى خوريم يك علت مشترک 
دارند: فكر نكردن پيش از سخن گفتن. قبل از به 
برای  را  زيادی  زمان  افكارمان،  اشتراک گذاشتن 

تحليل آن ها در اختيار داريم.
را  برنامه ريزی  ارزش  جلسه شما  يا  مكالمه  اگر   
دارد، ارزش آن را هم دارد که دقايقى را برای ايجاد 
طرحى کلى صرف کنيد. برای يك مكالمه مهم، 
گفت وگو را با يك همكار قابل اعتماد انجام دهيد 

تا بتوانيد اشكاالت را رفع کنيد.
کردن،  صحبت  برای  استراتژی  ايجاد  هنگام  به 
خود را در موقعيت طرف مقابل قرار دهيد. اين کار 
باعث ايجاد يك رويكرد متعادل مى شود و شما را 
آماده مى کند که تنها به موقعيت خود توجه نكنيد و 

هر عمل متقابلى را مورد چالش قرار دهيد.
پاسخ  که  بگويد  قطعيت  با  نمى تواند  کسى 
کردن  پيش بينى  با  بود.  خواهد  چه  مقابل  طرف 
پاسخ های منفى يا سوالى، شانس خود را برای يك 
صورت  اين  در  دهيد.  افزايش  خوب  گفت وگوی 

احتمال کمتری برای غافلگير شدن وجود دارد.
نقطه نظری که با منطق و اطمينان بيان شود، کمتر 
که  است  اين  نكته  مى شود.  رو به رو  خصومت  با 
گفت وگو را تا جای ممكن با داليلى که با داده ها و 

حقايق همراه شده اند پيش ببريد.

شغل مردی تميز کردن ساحل بود. او هر روز مقدار 
زيادی از صدفهای شكسته و بدبو را از کنار دريا 
لعنت مى  جمع آوری مى کرد و مدام به صدفها 
فرستاد چون کارش را خيلى زياد مى کردند. او بايد 
هر روز آن ها را روی هم انباشته مى کرد و هميشه 
اين کار را با بداخالقى انجام مى داد. روزی، يكى از 
دوستانش به او پيشنهاد کرد که خودش را از شر 
اين کوه بزرگى که با صدفهای بدبو درست کرده 
بود، خالص کند. او با قدرشناسى و اشتياق فراوان 
اين پيشنهاد را پذيرفت. يك سال يعد، آن دو مرد 
يكديگر را ديدند. آن دوست قديمى از او دعوت کرد 
تا به ديدن قصرش برود. وقتى به آنجا رسيدند مرد 
نظافتچى نمى توانست آن همه ثروت را باور کند و از 
او پرسيد چطور توانسته چنين ثروتى را بدست بياورد. 
مرد ثروتمند پاسخ داد: من هديه ای را پذيرفتم که 
خداوند هر روز به تو مى داد و تو قبول نمى کردی. 
در تمام صدفهای نفرت انگيز تو، مرواريدی نهفته 
بود. بيشتر وقتها هديه ها و موهبت های الهى در 
بطن خستگى ها و رنجها نهفته اند، اين ما هستيم 
که موهبتهايى را که خدا عاشقانه در اختيار ما قرار 

مى دهد، ندانسته رد مى کنيم.

تا به حال به اين فكر کرده ايد که چرا برخى 
افراد از ديگران موفق ترند؟ نحوه رفتار و تعامل 
برخى افراد به خصوص چه ويژگى خاصى دارد 
که آنها را در قياس با هم قطاران و هم سن و 
سال های خود به کسب موفقيت های بيشتری 
هوش  اين  موارد،  اغلب  در  دهد؟  مى  سوق 
 هيجانى آنهاست که باعث به وجود آمدن چنين 
نقش  ديگر،  بيان  به  شود.  مى  هايى  تفاوت 
توانايى آنها در تشخيص و مديريت احساسات 
خود و ديگران تعيين کننده است.کسانى که به 
واسطه هوش هيجانى باالی خود به دستاورد 
های چشمگيری دست پيدا مى کنند، زندگى 
شان را به چند شيوه حياتى اداره مى کنند که 
مى تواند برای ديگران آموزنده باشد. ۱۰ نمونه از 
اين عادات و ويژگى ها را در ادامه خواهيد خواند:

۱- برقراری تعادل 
میان زندگی شخصی و شغلی

تمرکز  يا  کافى  استراحت  بدون  که  کسانى 
مناسب روی زندگى شخصى، بيش از حد کار 
مى کنند معمواًل پيش از آنكه بتوانند به پتانسيل 

واقعى خود دست پيدا کنند فرسوده مى شوند. 
برعكس اين موضوع نيز صادق است؛ کسانى 
که به اندازه کافى تالش نمى کنند نيز از دست 
يافتن به نتايج متفاوت باز مى مانند. اولين قدم 
در هوش هيجانى، آگاهى از خود است؛ يعنى 
بدانيد چه مقدار کار و تمرکز روی کار را مى 
را  آن  و سقف  کنيد  تحمل  زندگى  در  توانيد 
 تا کجا مى توانيد باال ببريد، بدون آنكه دچار 

فرسودگى شويد.
۲- توانمند سازی شریک خود

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

خود شما شروع مى شود.
3- تمرکز

بهتر است تمايز معناداری ميان انجام چند کار 

با هم و تمرکز روی چند کار قائل شويم. فرد 
ممكن است در يك آن مشغول انجام سه کار 
مختلف باشد اما تمرکز خود را روی اهداف کلى 
خود حفظ کند و آنها را تغيير ندهد تا اهداف مورد 
نظرش تحقق يابند؛ مگر آنكه چرخشى نياز باشد.

4- خالقیت
ماللت و خستگى جلوی خالقيت را مى گيرد، 
که اين به نوبه خود سالمت هيجانى فرد را تحت 
الشعاع قرار خواهد داد. خالقيت هيجانى خود را 
به اثربخش ترين شكل ممكن در اراده شناخت 
نشان صحيح  شكلى  به  ديگران  اکتشاف   و 

مى دهد. افرادی که واقعاً و با نگاهى مثبت در 
مورد ديگران کنجكاوی نشان مى دهند، معمواًل 

روابط قدرتمند و پابرجايى برقرار مى کنند.
5- گوش کردن

توانايى گوش کردن معمواًل با ترکيب خالقيت 
هيجانى و انضباط تقويت مى شود و نشانه هوش 
هيجانى باالست. اينكه فردی در مورد ديگران 
حقيقتاً کنجكاو باشد و آنقدر بر خودش مسلط 
از  را  تمرکز  مواقع  درصد  بتواند ۷۵  که  باشد 

خودش بردارد و به ديگران گوش دهد کار آسانى 
نيست و همه کس از پسش بر نمى آيد.

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

ماللت به  حد  از  بيش  امنيت  و   آسايش 
 مى انجامد که خود در گذر زمان جلوی تحريك 
 توان ذهنى را مى گيرد و به عدم امنيت منجر 
مى شود. اين عدم امنيت نيز نوعاً هوش هيجانى 
را تحت الشعاع قرار مى دهد. تغيير، به ويژه وقتى 
 به عنوان پديده ای مثبت در نظر گرفته شود، 
در  قدرتمندی  دهنده  شتاب  عامل  تواند  مى 

زندگى انسان باشد.
۷- کمال گرا نبودن

کمال گرايى، که تقريباً هميشه ناکام مى ماند، 
به استيصال شديد احساسى مى انجامد. متهم 
کردن ديگران به خاطر عدم موفقيت در تحقق 
استاندارد های غير واقع بينانه نيز از جمله نتايج 
از  ديگر آن است که در عدم برخورداری فرد 
هوش هيجانى کافى و بروز مشكل در رابطه با 

ديگران نقش برجسته ای دارد.

۸- نپذیرفتن اولین پاسخ
از کنجكاوی و گوش کردن برای جستجوی نرم 
و پايدار به دنبال راه حل های مشكالت مختلف 
 استفاده کنيد. هوش هيجانى يكى از بهترين 
راه ها برای شناسايى راه حل های چند اليه و 
کنار 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 
که يا خود فرد يا ديگران در آن زمان مرتكب 
شده اند باعث بروز فرسودگى، عصبانيت، و متهم 

کردن ديگران مى شود.
۱۰- هدایت عصبانیت 

عصبانيت به خودی خود احساسى منفى نيست. 
اين احساس يكى از قدرتمندترين عوامل شتاب 
دهنده زندگى انسان محسوب مى شود. اما بايد 
آن را کنترل، در مسير يك اقدام عملى سازنده 
کرد.  دور  ديگران  سمت  از  را  آن  و  هدايت 
از  هوش هيجانى به ديگران کمك مى کند 

عصبانيتشان درست استفاده کنند.

عارفانه روز

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

هر چه بخواهد بكند، بنا داريم عمل
 به وظيفه بندگى کنيم.

با هر محدوديتى که برای خود قرار مى دهيم، 
مسئو ليتى تازه برای خود ايجاد مى کنيم.

 دور ريختن برچسبهايى که به خود آويزان 
کرده ايم نخستين گام بسوی خوب زيستن است

هدف داشتن جزئى از طبيعت ماست، بشر بدون 
هدف قادر به زندگى نيست يا دست 
کم قادر به زندگى طوالنى نيست. 
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

فروش
یک باب منزل مسکونی با امتیازات 

کامل به مساحت 100 متر 
 و 70 متر زیربنا و یک قطعه زمین 
چهار دیواری   09158642001

فروش
207 سفید ، مدل 89 

فنی و موتوری عالی
 09155624508

استخدام ویزیتور
پخش فجر توزیع کننده انحصاری محصوالت گلرنگ  

سافتلن ، اوه ، پوشک مرسی ، آدامس بایودنت  
ماءالشعیر جوجو ، محصوالت آسان ، اسنک لینا و ... 

برای تکمیل کادر فروش ، ویزیتور با روابط عمومی باال 
استخدام می کند. 

مزایا : حقوق ثابت قانون کار ، بیمه تامین اجتماعی  
پورسانت و هزینه ماموریت 
تلفن : 2 - 32440191 خریداریم

پراید 111 فول ، مدل 94یا 95 
بدون رنگ ، سفید 
09333749651

فروش بلیت استخر

با 75 درصد تخفیف
فقط تا عید سعید فطر

خیابان شهدا- روبروی اداره ثبت 
سوپرمارکت ناب

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

09159647685

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

ساختمان ، لوله بازکنی با فنر
 در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

لوله باز کنی 100 درصد تضمینی
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 

ژنراتور  09153613243
شریفی

فروش مغازه شال و روسری با موقعیت عالی واقع در 
خیابان معلم  نبش 15خرداد و یازده سال سابقه کار + تمامی 
اجناس و  تجهیزات به  دلیل تغییر شغل  09038415490

فروش خشکشویی با تمامی امکانات
 و تجهیزات واقع در نبش 22بهمن 1 
با موقعیت عالی     09355508083

تعمیر انواع لوازم خانگی ، انواع آیفون 
تصویری و صوتی ، تعمیر المپ کم مصرف

09156042960

به چند نیروی خانم برای کار در سالن 
زیبایی نیازمندیم.

056-32450229 -09397690128 
به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  

با باالترین قیمت     09159632924- امیرآبادی

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

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

مسئولیت     09155619059 

فروش و اجاره کبابی و جگرکی با تمامی 
امکانات و موقعیت عالی واقع در بیست متری 

32423236 - 09308405462

 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

نقاشی ساختمان شهرصاد
درب و پنجره ، پالستیک ، روغن ، اکرولیک 

کاغذ دیواری ، نصب و  رنگ آمیزی کناف
 با تخفیفات ویژه، در اسرع وقت

09157561075 

فروش فوری فست فود با تمامی 

امکانات و تجهیزات واقع در خیابان 
معلم با موقعیت عالی

09116356383 - 09395344606 

بیل مکانیکی  
چرخ  الستیکی

تخریب ، خاک برداری 
حفاری کانال

09151613361 - رضوی
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بیرجند الف مقام اول مسابقات جام رمضان والیبال نشسته 
در شهرستان بیرجند

حسین الجوردی رییس هیات جانبازان و معلولین شهرستان بیرجند اعالم 
کرد تیم والیبال نشسته بیرجند الف، فاتح مسابقات جام رمضان این رشته 
شد. وی گفت: این مسابقات با شرکت چهار تیم بیرجند الف و ب،اداره کل 
بهزیستی و توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( به مدت شش شب از ابتدای 
ماه مبارک برگزار شده است. الزم به ذکر است برومند سرپرست اداره کل 
ورزش و جوانان، اصغری رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند و 
شریعتی فر رییس هیات جانبازان و معلولین استان و همچنین عجمی 
نژاد معاون توسعه امور ورزش اداره کل از بازی پایانی نیز دیدن نمودند.

رمضانی قهرمان مسابقات شطرنج خراسان جنوبی شد

فارس- در مسابقات قهرمانی شطرنج نونهاالن و نوجوانان استان علی 
رمضانی بر سکوی نخست ایستاد. دبیر هیأت شطرنج و بازی های فکری 
خراسان جنوبی گفت: در این مسابقات بیش از 30 شطرنج باز نونهال و 
نوجوان استان در پنج دور به روش سوئیسی در خانه شطرنج مجموعه 
ورزشی والیت بیرجند به رقابت پرداختند. جواد میزانی افزود: علی رمضانی با 
پوئن شکنی بهتر نسبت به میالد مشرقی مقدم قهرمان ادوار گذشته مسابقات 
قهرمانی استان توانست بر سکوی نخست این رقابت ها بایستد. میزانی 
یادآور شد: میالد مشرقی مقدم نایب قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد 
و سیدحسین حسینی نیز رتبه سوم را به دست آورد، ضمن اینکه محمود 
حیدری به عنوان پرامتیازآورترین شطرنج باز نوجوان این رقابت ها معرفی شد.

دانشگاه علوم پزشکی فاتح مسابقات والیبال جام رمضان

هیجدهمین دوره مسابقات والیبال جام رمضان با قهرمانی دانشگاه علوم 
پزشکی در دسته اول به کار خود پایان داد. محمود عرفی رییس هیات 
ورزشهای همگانی بیرجند گفت: این مسابقات با شرکت 19 تیم بصورت 
دوره ای در سالن ورزشی راهداران برگزار شد که در پایان و در دسته اول 
تیم های دانشگاه علوم پزشکی،پارکها و فضای سبز شهرداری و یگان ویژه 
نیروی انتظامی  به ترتیب  مقام های اول تا سوم را کسب نمودند و کاپ اخالق نیز 
به آموزش و  پرورش رسید.  در دسته دوم نیز تیم های نیروی انتظامی، تاکسیرانی 
و کانون بازنشستگان آموزش و پرورش به ترتیب حائز مقامهای اول تا سوم شدند.

گیتی گستر قهرمان مسابقات فوتسال جام رمضان نهبندان

فارس- پرونده مسابقات فوتسال جام رمضان این شهرستان با قهرمانی تیم 
گیتی گستر بسته شد. رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نهبندان گفت: 
در نخستین بازی از مرحله نیمه نهایی این رقابت ها تیم فوتسال گردان 
امام حسین)ع( 3 بر یک در مقابل جرثقیل معصومی شکست خورد و به 
بازی رده بندی راه پیدا کرد. زهره جهانی افزود: در دومین  دیدار تیم فوتسال 
هنگ مرزی شهرستان نهبندان به مصاف تیم گیتی گستر رفت که در 
ضربات پنالتی گیتی گستر 3 بر 2 حریف را شکست داد و فینالیست شد. 

بیشتر غذاهایی که ملین هستند بخورند و از ورزش های 
برایشان  قوی  مسهل های  کنند.  پرهیز  طاقت فرسا 
مناسب نیست بلکه با خوردن انجیر، روغن زیتون در 
گاو،  کنند. گوشت شتر،  ملین  را  آن  غذایشان کمی 
گوساله، گوشت های مانده و ماهی شور برایشان مضر 
است و در مقابل مرغ، جوجه و گوشت پرندگان برایشان 

مناسب است. نان فتیر برای افرادی که دچار سنگ کلیه 
می شوند مناسب نیست اما در مقابل نان خشکار که 
گندم آن شسته نشده و سبوس آن گرفته نشده، برایشان 
توصیه می شود. کله پاچه، حلیم، رشته، غذاهای مانده و 
فریزری، قارچ، غذاهای کنسروی، بادمجان و تخم مرغ 
آب پز برایشان مضر است و در مقابل غذاهایی که نمک 

کمی دارند زرده تخم مرغ نیمه برشته شده و غذاهایی 
که با گوشت پرندگان وروغن کنجد یا روغن بادام باشد 
برایشان توصیه می شود. زیتون پرورده، کرفس، عسل، 
مویز، فلفل و نوشیدنی مانند عرق بهار نارنج برایشان 
خوب است اما شفتالو، زردآلو و گالبی مضر. خیار، آلبالو، انجیر، 
انگور، خربزه و زالزالک یک ساعت بعد از غذا نیز مفید است.

عوارض آمپول زدن های مکرر!

اثر بخشی داروهای تزریقی لزوماً بیشتر از داروهای 
خوراکی نیست، لذا در مواردی که امکان استفاده 
از اشکال غیر تزریقی داروها وجود دارد، از مصرف 
فرآورده های تزریقی باید اجتناب شود. داروهای 
تزریقی می تواند منجر به بروز عوارض خاصی 
تزریقی،  غیر  فرآورده های  مصرف  با  که  شود 

غیرممکن یا کمتر امکان پذیر است که از جمله 
این عوارض می توان به آسیب به عصب، عروق، 
آبسه، عوارض در محل تزریق، خون مردگی، 
باقی  زخم،  ایجاد  زیرپوستی،  خونریزی های 
ماندن جای آن در محل تزریق،   احتمال انتقال 
                                                                       ،C هپاتیت ،B بیماری های عفونی مانند: هپاتیت
مصرف  از  شود  می  توصیه  کرد.  اشاره  ایدز 
غیرضروری داروهای تزریقی خودداری کنید.

افرادی که زیاد آه می کشند 
سالم ترند !

یا  افسردگی  غم،  نشانه  فقط  کشیدن،  آه 
ناامیدی نیست، بلکه یک رفلکس محافظتی 
محسوب  هم  ریه ها  عملکرد  حفظ  برای 
به سالمت شما کمک می کند.  می شود و  
باعث  مغز  در  کنترلی  سیستم  یک  واقع  در 

 -10 ساعت  هر  در  انسانی  هر  که  می شود 
نگران  مثال  آنها  اگر  حتی  بکشد،  آه  بار   12
هزینه های زندگی روزمره، و ... نباشند. شاید 
روزی کسی دارویی بسازد که بتواند جلوی آه 
بنابراین  بگیرد.  را هم  افراد غمگین  کشیدن 
همه آه ها، آه های ناامیدی نیستند. بعد از این 
آه کشیدن دوستان  از قضاوت در مورد  قبل 
خود، قدری تأمل کنید و بعد کنجکاوی کنید.

با این 5 میوه و سبزی
 بدنتان را خانه تکانی کنید!

  
ویتامین  از  تند، سرشار  ین سبزی  ترب:   -1
به  که  مواردی  است،  فیبر  و  پتاسیم،   ،C
کاهش التهاب کمک می کنند و فوق العاده 
کم کالری است 2- لیمو: سرشار از پتاسیم و 
متعادل  گوارش،  برای  اما  است،   C ویتامین 

تقویت  خستگی،  دشمن  بدن،   PH کردن 
نگه  تمیز  و  التهاب  کاهش  ایمنی،  عملکرد 
داشتن پوست نیز به کار می آید 3- اسفناج: 
اسموتی که با اسفناج درست شود، راهی ساده 
برای دریافت تقریبا 5 وعده میوه و سبزیجات 
در روز است 4- توت ها: باعث بهبود یادگیری 
و حافظه می شود 5- آناناس: سم زدایی بدن، 
مبارزه با سرطان و ریکاوری پس از ورزش.

در این 6 ساعت 
حتمًا عینک آفتابی بزنید

در  صدماتی  ایجاد  موجب  می تواند  آفتاب 
داخل  و عدسی  قرنیه  به سطح  و  چشم شده 
بنابراین افراد بویژه در  چشم صدمه وارد کند. 
ساعت اوج تابش نور خورشید یعنی از ساعت 
10 صبح تا 16 بعدازظهر باید حتماً از عینک 

آفتابی استفاده کنند. عینک آفتابی ابتدا باید به 
لحاظ توانایی مقابله با اشعه UV استاندارد باشد 
 UV400 و به طور معمول عینک های آفتابی
بتواند کره  باید  آفتابی  مناسب هستند. عینک 
چشم را به خوبی بپوشاند و توصیه می شود افراد 
از عینک های آفتابی با قاب بزرگ استفاده کنند 
یا  باریک  و  از عینک های خطی  استفاده  از  و 
عینک های با قاب گرد کوچک خودداری شود.

از موبایل بیشتر از ۲۳ دقیقه در روز 
استفاده نکنید

 
در  که  اشعه هایی  به خصوص  اشعه  نوع  هر 
حیطه مگاهرتز هستند رادیکال های آزاد تولید 
می کنند. اشعه تلفن همراه نیز 960 مگاهرتز 
است. با اندازه گیری به مدت 20 دقیقه بر روی 
ماکروموالر   2 حدود  انسانی،  پروتئین  یک 

رادیکال آزاد که سوزاننده اکسیژن است ایجاد 
می شود، این به معنی ایجاد برخی بیماری ها 
از جمله اختالالت مغزی و دیابت است. تلفن 
همراه یک وسیله استرس  زاست و فقط باید 
در موارد اضطراری از آن استفاده کرد. زمان 
23 دقیقه برای فرد سالم هم باید در چند نوبت 
استفاده شود. و اما افراد دیابتی، حداکثر 5 دقیقه 
در روز مجاز به صحبت با تلفن همراه هستند.

بخور نخورهای بیماران دچار سنگ کلیه

کشف ۳6۰ قطعه مرغ مینای قاچاق در بیرجند

مهر- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان جنوبی از 
کشف 360 قطعه مرغ مینای قاچاق در شهرستان بیرجند خبر 
داد. سرهنگ حسن کاهنی در رابطه با این خبر گفت: مأموران 
بازرسی  بیرجند هنگام کنترل و  آباد  بازرسی علی  ایست و 
خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس که از سیستان و 
بلوچستان عازم شهرهای مرکزی کشور بود مشکوک شدند 
و خودرو را متوقف کردند. وی گفت:خودرو جهت بازرسی به 
داخل ایست و بازرسی هدایت شد که در بازرسی از خودرو تعداد 
360 قطعه مرغ مینا که در 12 سبد پالستیکی حمل می شد 
کشف شد. سرهنگ کاهنی افزود: طیور کشف شده تحویل 
اداره محیط زیست و در این رابطه یک متهم دستگیر شد.

۴۲ کشته و ۲۳۷ زخمی
 در جاده ای که نسخه مرگ می پیچد

مهر- جانشین فرمانده پلیس راه استان از وقوع 2۸ فقره تصادف 
فوتی در محور بیرجند- قاین و گناباد طی سال گذشته خبر داد 
و گفت: در این تصادفات 42 نفر جان خود را از دست داده اند. 
سرهنگ حسن نیک مرد همچنین به وقوع 96 فقره تصادف 
جرحی در این محور طی سال 94 اشاره کرد و گفت: این 
تصادفات منجر به مجروح شدن 23۷ نفر شده است. به گفته 
وی در دو ماهه ابتدای امسال نیز شش فقره تصادف فوتی در 
این محور به وقوع پیوسته که هشت نفر در این تصادفات جان 
خود را از دست داده اند. وی افزود:  آمار باالی تصادفات در این 
محور چند دلیل دارد که پیچ و خم زیاد جاده یکی از آن ها است.

یک میلیارد ریال برنج فاقد مجوز حمل 
 در استان خراسان جنوبی

در بازرسی از یک دستگاه کامیون کشنده در ایست و بازرسی 
علی آباد بیرجند 24 تن و ۸40 کیلوگرم برنج قاچاق به ارزش 
یک میلیارد ریال کشف شد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
فرمانده انتظامی استان گفت: مأموران ایست و بازرسی علي 
آباد بیرجند هنگام کنترل و بازرسی خودروهای عبوری به یک 
دستگاه خودروی کامیون کشنده حامل بار برنج مشکوک شدند 
و خودرو را متوقف کردند. سرهنگ شجاع افزود: با بررسی 
مدارک خودرو که از مبدا گمرک زاهدان به مقصد شهرهای مرکزی 
کشور در حرکت بود مشخص شد بار برنج خودرو فاقد مجوز حمل 
بوده و با استعالم از سامانه گمرک، قاچاق بودن بار خودرو محرز شد.

برخورد ۴۰5 و تویوتا کرونا 
دو نفر را راهی بیمارستان کرد

برخورد دو دستگاه خودروی 405 و تویوتا کرونا در جاده بیرجند 
به قاین دو نفر را روانه بیمارستان کرد. رئیس پلیس راه خراسان 
جنوبی گفت: خودروی پژو 405  که از مسیر قاین به بیرجند 
در حرکت بوده، در سه راهی روم با یک دستگاه سواری تویوتا 
اثر این تصادف سر نشین  کرونا برخورد کرده است که در 
خودروی پژو و سرنشین خودروی تویوتا کرونا مصدوم و قبل 
از رسیدن مأموران با اورژانس 115به بیمارستان شهداء قائن 
منتقل شدند. سرهنگ حسین رضایی افزود: علت تصادف در 
دست بررسی است و به رانندگان هشدار داد با رعایت قوانین 
راهنمایی و رانندگی برای خود و دیگران حادثه ای رقم نزنند.

هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(

    مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
)یعنی پیوند نیاز محرومین به توانمندی و تخصص مردم(

واقع در محله موسی بن جعفر)ع( با ارائه خدمات حمایتی به خانواده های نیازمند واقعی در حال حاضر
 با بیش از 500 خانواده بیمار صعب العالج - از کار افتاده 

بی سرپرست و ... 160 نفر یتیم نیازمند آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما مردم خیرخواه
 اعم از کاالهای نو و بال استفاده مازادفطریه - کفاره-  نذورات- زکات- مواد غذایی - پوشاک

 کمک جهیزیه - انجام مراسم عقیقه به روش های شرعی و ارائه هر گونه خدمات و تخفیفات شما به نیازمندان می باشد.

از تمامی خیرین  ، موسسات خیریه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتید حوزه  و 
دانشگاه  فعاالن بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز کاریابی

 و ...  دعوت می شود ما را در این کار خداپسندانه  همراهی نمایند.
 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه )ع(   32313472 - 09151631855 طاهری

 شماره حساب  کمک های  مردمی بانک  ملی:  0109831823009     
6 0 3 7 9 9 1 8 9 9 5 4 9 1 6 0 شماره کارت مرکز خیریه جواداالئمه 

  

           مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

ابزار صنعتی بافـکر
عرضه انواع  ابزارهای صنعتی 

 ساختمانی ، کشاورزی و یراق
آدرس: حاشیه میدان امام خمینی 

 نبش جمهوری اسالمی 6
09151609528-32212047
کیفیت و ارزانی را از ما بخواهید

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

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

      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

همراه: 11۲۰ 561  ۰915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

۳۲۲1۲519 آدرس :چهارراه اول توحید   ۰91516۰65۲8 - 

ایزوگام سلیـــمانی 
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مشاور امالک انصاری فرد
خرید - فروش - رهن و اجاره 
اطالعات ملک مورد تقاضا را به شماره 5617895  

0915پیامک یا تلگرام فرمایید 

خیابان توحید - 20 متری میرزا 
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اعالم حمایت نماینده مردم بیرجند از طرح دهکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

سید محمدباقر عبادی، نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس ضمن برشمردن اهمیت طرح دهکده گیاهان دارویی و ایجاد آن در استان، حمایت خود را 
در پیاده سازی این طرح اعالم کرد. به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، جالل الدین صادقی، رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، در دیدار با 

دوشنبه * 14 تیر 1395 * شماره 3545حجت االسالم عبادی، با اشاره به پروژه جهاددانشگاهی مبنی بر احداث دهکده گیاهان دارویی، گفت: احداث این دهکده حمایت مسئوالن را می طلبد.
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رصد هالل ماه شوال در 
تاریک ترین آسمان ایران

مهر- مسئول ستاد نمایندگی شورای سیاستگذاری 
گروه   ۱۱ استقرار  از  جنوبی  خراسان  جمعه  ائمه 
خبر  استان  در  شوال  ماه  رصد  برای  استهالل 
در  ها  گروه  این  کرد:  اظهار  امینی  ابوالفضل  داد. 
شهرستان بیرجند، بشرویه، خضری، طبس، نهبندان، 
زیرکوه، سربیشه، فردوس، سرایان مستقر خواهند 
شد. وی همچنین آسمان سه قلعه را تاریک ترین 
آسمان ایران عنوان کرد و گفت: همچنین امسال 
خواهد  مستقر  قلعه  سه  در  استهالل  گروه  یک 
شد. وی بیان کرد: امسال به احتمال ۱۰۰ درصد 

چهارشنبه ۱۶ تیرماه روز اول ماه شوال خواهد بود.

لزوم پیگیری حمایت حقوقی از
 محیط بانان توسط نمایندگان  مجلس

جنوبی  خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
اسالمی  شورای  مجلس  در  نمایندگان  از  گفت: 
از  حقوقی  حمایت  موضوع  پیگیری  درخواست 
داریم.  را  اسالمی  در مجلس شورای  محیطبانان 
پرویز آرامنش قابلیت های دو شهرستان نهبندان و 
سربیشه در حوزه محیط زیست را بیان و بر آمادگی 
محیط زیست برای کمک به سرمایه گذاری و رشد 
مدیرکل  کرد.  تاکید  شهرستان ها  این  توسعه  و 
خواستار  جنوبی  خراسان  زیست  محیط  حفاظت 
پیگیری افزایش اعتبارات فصل محیط زیست به 
ویژه از محل ماده 8۰ در سطح ملی و استانی و 
خواستار ارتقاء برخی مناطق شکار ممنوع در حوزه 

شهرستان قاینات و زیرکوه شد.

آغاز بهسازی معابر و جداره های
 بافت های تاریخی خوسف

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مسؤول  فارس- 
مرمت  و  بهسازی  گفت:  خوسف  گردشگری  و 
جداره های بافت تاریخی این شهرستان از محل 
اعتبارات ملی و استانی آغاز شد. علیرضا شناسایی 
گفت: بافت خوسف با مساحت حدود 22 هکتار 
از جمله بافت های با ارزش شهری و بکر استان 
ثبت  اثر   24 دارای  بافت  این  افزود:  وی  است. 
شده و 32 اثر تاریخی شناسایی شده در فهرست 
آثار ملی کشور است که نشان از غنی بودن این 

شهر از لحاظ تاریخی دارد.

رشد 49 درصدی حمل زغال سنگ 
در راه آهن شرق به مرکزیت طبس

سه  در  گفت:  شرق  راه آهن  مدیرکل  فارس- 
تن   295 و  هزار   ۱۱9 جاری  سال  نخست  ماهه 
 49 که  شده  حمل  اداره  این  توسط  زغال سنگ 
رشد  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد 
در سه  داشت:  اظهار  اقبالی  ابراهیم  است.  داشته 
ماهه نخست سال جاری توسط این اداره کل ۱۱9 
هزار و 295 تن زغال سنگ حمل شده است که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 8۰ هزار و 

۱9۰ تن بوده 49 درصد رشد دارد.

بازدید 4۱ هزار نفر از موزه های استان

مسئول موزه های خراسان جنوبی گفت: 4۱ هزار 
و 3۰۰ نفر گردشگر و افراد عالقه مند در سه ماهه 
اول سال جاری از موزه های استان بازدید کردند.

محمد شعیبی افزود: از این تعداد بازدید کننده، 25 
نفر را گردشگران و سیاستمداران خارجی تشکیل 
نیز  نفر  هزار   22 حدود  داد:  ادامه  وی  می دهند. 
ایام نوروز  مسافران و گردشگرانی بودند که طی 

از موزه های استان بازدید به عمل آورده بودند.

دو هزار تن کاال از گمرک ماهیرود 
به افغانستان ترانزیت شد

مهر- مدیرکل گمرکات استان از ترانزیت دو هزار 
افغانستان  به  از گمرک ماهیرود  و 284 تن کاال 
ابتدای  اظهار کرد: در سه ماهه  خبر داد. خاشی، 
گمرک  از  کاال  تن  و 284  هزار  دو  جاری،  سال 
ماهیرود به افغانستان ترانزیت شد. وی ادامه داد: 
این میزان کاال، با 9۶ دستگاه کامیون از کشورهای 
ماهیرود  گمرک  طریق  از  عراق،  و  ترکمنستان 

خراسان جنوبی به افغانستان ترانزیت شد.

ایجاد ۱300 شغل درواحدهای صنفی استان

واحدهای  در  امسال  آغاز  از  شغل   3۰۰ و  هزار 
گزارش  به  شد.  ایجاد  جنوبی  خراسان  صنفی 
بازرگانی و  امور  معاون  و سیما،  خبرگزاری صدا 
تجارت  و  معدن  تجارت سازمان صنعت،  توسعه 
با صدور  فرصت های شغلی  این  استان گفت:  
897 پروانه کسب صنفی در این مدت ایجاد شده 
 ۱۶۶ تعداد  این  از  افزود:  ماهگلی  مهدی  است. 
پروانه تولیدی، 437 پروانه توزیعی و 294 پروانه 

خدماتی و خدمات فنی است.

امامت  به  تیر   ۱۶ بیرجند  فطر  عید  نماز   
جمعه  امام  رضایی  علی  االسالم  حجت 

بیرجند در مصلی المهدی اقامه می شود.
جمعه  امام  دفتر  مسئول  زاده  محمدحاجی 
بیرجند در گفتگو با شبستان اظهار داشت: نماز 

عید سعید فطر با حضور پرشور مردم مومن 
و متدین بیرجند و به امامت حجت االسالم 
اقامه المهدی)عج(  مصلی  در  رضایی   علی 

می شود.
راس  فطر  عید  نماز  اینکه  به  اشاره  با  وی 

ساعت 7 صبح ۱۶ تیر آغاز می شود، از مردم 
برگزاری  منظور  به  خواست  بیرجند  مومن 
یک نماز باشکوه قبل از ساعت 7 در محل 

مصلی المهدی حضور یابند.
وی ادامه داد: مصلی المهدی برای ۱۰ هزار 

نفر مفروش شده است اما با توجه به حضور 
بهتر  مراسم،  این  در  مردم  پرشور  و  باشکوه 
است نمازگزاران زیرانداز و مهر به همراه داشته 
باشند. حاجی زاده از هماهنگی اتوبوسرانی و 
تاکسیرانی برای انتقال نمازگزاران به مصلی 

های  پارکینگ  گفت:  و  داد  خبر  المهدی 
شهرک شهید مفتح، بلوار پیامبر اعظم، پارک 
جنگلی و بخشی از پارکینگ مصلی المهدی 
برای پارک خودروی نمازگزاران در نظر گرفته 

شده است.

با امامت امام جمعه بیرحند،

نماز عید فطر در »مصلی المهدی« اقامه می شود
تاکید مجدد نمایندگان استان برای

 حل مشکل پدیده ِی نامیزان

تذکری  در  استان  نمایندگان  مجمع  شبستان- 
حل  در  تاخیر  دالیل  کشور  وزیر  به  کتبی 
شدند. جویا  را  پدیده  و  میزان  موسسه   مشکل 

نماینده  عبادی  سیدمحمدباقر  االسالم  حجت 
مجمع  گفت:  خوسف  و  درمیان  بیرجند،   مردم 
به  کتبی  تذکری  در  جنوبی  خراسان  نمایندگان 
تاخیر حل  تا دالیل  از وی خواستند  وزیر کشور 
مشکالت موسسه میزان و پدیده را بیان کند. وی 
ادامه داد: به دلیل عدم نظارت و اجرای صحیح 
در  مردم  برای  زیادی  متاسفانه مشکالت  قانون 
زمینه موسسه میزان و پدیده به وجود آمده است 
که در حال حاضر ُکندی پیگیری این مشکل نیز 
خسارات زیادی را به شهروندان وارد کرده است.

بهره برداری از فوالد قاین تا پایان سال
  

مهدی  دولت،   رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
با  استانی  فوالد  اینکه 7 طرح  بیان  با  کرباسیان 
عمل  به  های  رایزنی  با  منابع،  محدودیت  وجود 
نتیجه  به  قیمت  کاهش  و  چینی  طرف  با  آمده 
های  طرح  برای  پول  جابجایی  گفت:  رسید، 
این  اکنون  و  ماه های قبل حل شد  مذکور طی 
طرح ها فعال هستند و موفق شده ایم بخش آهن 
نکته  افزود:  کنیم. وی  فعال  را  اسفنجی 7 طرح 
از  گیری  بهره  شده،  یاد  های  طرح  درباره  مهم 
 تجهیزات اروپایی - چینی است که اقدام ارزنده ای

است. رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به برنامه 
راه اندازی طرح های فوالد استانی تصریح کرد: 
رضوی(،  )خراسان  سبزوار  فوالد  از  برداری  بهره 
برای  جنوبی(  )خراسان  قائنات  و  )کرمان(  بافت 
پایان سال 95 پیش بینی شده و چنانچه این امر 
محقق نشود، نیمه نخست سال آینده هدف گذاری 
شده است تا واحد آهن اسفنجی این طرح ها به 
بهره برداری برسد.کرباسیان مکان یابی نامناسب، 
کمبود یا نبود زیر ساخت ها از قبیل آب، برق، گاز، 
حمل ونقل و نیز ضعف منابع مالی را سبب طوالنی 
شدن اجرای هفت طرح فوالد استانی عنوان کرد. 
هفت طرح فوالد استانی در سال ۱385 در دستور 
کار دولت نهم قرار گرفت، اما به دلیل مشکالت 
مالی مدت ها متوقف ماند. با شروع فعالیت دولت 
یازدهم، فعال سازی این واحدهای فوالد سازی از 

نیمه دوم سال 92، آغاز شد.

73۱ پایگاه جمع آوری فطریه برپا می شود 

مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون  تسنیم- 
گفت:  استان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 
پایگاه   73۱ تعداد  فطر  سعید  عید  با  هم زمان 
نفر  با همکاری 82۶  کفاره  و  فطریه  جمع آوری 
در استان از سوی این نهاد برپا می شود. حسینی 
افزود: از این تعداد 593 پایگاه در مساجد، معابر 
اصلی شهر و روستا ها و مصلی های نماز عید فطر 
زکات  وجوه  نیکوکاری  مراکز  در  پایگاه   ۱38 و 

فطره روزه داران گرامی را جمع آوری می کنند. 

برگزاری دوره معادشناسی
 دردانشگاه بیرجند

مقام  نمایندگی  نهاد  اجرایی  مدیر  فارس- 
دوره  گفت:  بیرجند  دانشگاه  در  رهبری  معظم 
بیرجند  دانشگاه  در  کارکنان  ویژه  معادشناسی 
داشت:   اظهار  حسینی  است.  برگزاری  حال  در 
طول  در  مجازی  صورت  به  آموزشی  دوره  این 
ماه رمضان برگزار می شود. وی خاطرنشان کرد: 

آزمون دوره معادشناسی 22 تیر برگزار می شود.

اجرای 72 درصد طرح ژئوفیزیک هوایی  

صدا و سیما- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی گفت: این طرح از آذر پارسال آغاز 
شده که تا کنون حدود ۱9 هزار کیلومتر از وسعت 
استان به وسیله بالگرد دریافت امواج شده است. )در 
هایی دستگاه  وسیله  به  هوایی،  ژئوفیزیک   طرح 

عمق  به  امواجی  است  شده  نصب  بالگرد  در  که 
زمین فرستاده می شود و امواج برگشتی از زمین 
در دستگاه ثبت می شود تا از طریق تحلیل این 
امواج، عرصه های معدنی موجود در عمق زمین 
پایان  تا  قراراست  افزود:  شهرکی  شود(  شناسایی 
طرح ژئوفیزیک هوایی ۱2۱ هزار کیلومتر خطی در 
وسعت 27 هزار کیلومتر مربع از مساحت خراسان 

جنوبی تا نیمه نخست امسال دریافت امواج شود.

اشاره  با  نسوز  مواد  تهیه  مدیرعامل شرکت 
شرکت های  آوردن  رو  برابر  در  که  این  به 
سمت  به  دیرگداز  محصوالت  تولیدکننده 
دادیم  نشان  عکس العمل  بازیافتی  مواد 
در  نسوز  بازیافتی  مواد  از  استفاده  گفت: 
زیست  و  انسانی  بحرانی  به  فوالد  صنعت 

محیطی تبدیل شده است.
گفت:  باقری  علیرضا  تسنیم  گزارش  به 
تولید  و  تهیه  شرکت  جانبه  همه  تالش  با 
مواد نسوز کشور به عنوان اولین و بزرگترین 
تولیدکننده اکسید منیزیم در ایران نخستین 
خط تولید منیزیای ذوبی کشور در کارخانه 
اکسید منیزیم بیرجند در بهمن ماه سال 93 
این  راه اندازی  با  گفت:  وی  شد.  راه اندازی 
خط تولید ساالنه 5 هزار تن منیزیای ذوبی 
در چهار گرید مختلف و 4 هزار تن منیزیای 

سینتره در این کارخانه تولید می شود.
نسوز  مواد  تولید  و  تهیه  شرکت  مدیرعامل 
داشتن  با  ذوبی  منیزیای  کرد:  بیان  کشور  
با  مقایسه  در  درصد   9۶.5 حداقل  عیار 
اندازه  از  خود  سینتره  مشابه  محصول 
میکرون(،   4۰۰ )حداقل  باالتر  کریستالی 
مقاومت مکانیکی باالتر، مقاومت به سایش 
برخوردار  بهتری  پایداری شیمیایی  و  باالتر 
دلیل  همین  به  داشت:  اظهار  باقری  است. 
محصوالت  تولید  برای  محصول  این  از 
کاری  شرایط  در  استفاده  مورد  دیرگداز 
این  محصوالت  کلیه  و  استفاده  سخت، 
خط تولید، مطابق درخواست مصرف کننده 
ساخت  در  و  شده  بسته بندی  و  دانه بندی 
آجرهای  از جمله  دیرگداز  انواع محصوالت 
صنعت  در  مصرف  مورد  منیزیت-کربنی 

فوالدسازی استفاده می شود.
نسوز  مواد  تولید  و  تهیه  شرکت  مدیرعامل 
تقاضای  کاهش   93 سال  از  گفت:  کشور 
بازار  در  کارخانه  این  محصوالت  خرید 

احساس شد و کم کم این افت تقاضا وخرید 
سال  در  اینکه  بیان  با  وی  یافت.  افزایش 
بازار  به  را  محصول  تن  هزار   3۶ گذشته 
تولید  مدت  این  در  افزود:  کردیم  عرضه 
شرکت های  و  یافت  کاهش  کشور  فوالد 
را  خود  محصوالت  نتوانستند  فوالدی 
بودن  بسته  آن  علت  که  کنند  صادرات 
و   اقتصادی  رکود  کشور،  اقتصاد  مرزهای 

اشباع بازار بود.
گذشته  سال  در  داشت:  اظهار  باقری 
به  فوالدی  شرکت های  فشار  و  بازار  رکود 
قیمت  کاهش  برای  خود  تامین کنندگان 
ما  مشتریان  که  ها  شرکت  این  شد  سبب 
به  و  بروند  بازیافتی  مواد  سراغ  به  هستند، 
این ترتیب در فروش حدود ۱5 هزار تن از 

محصوالت این شرکت مشکل ایجاد شد.
افزود:  نسوز  مواد  تهیه  شرکت  مدیرعامل 
کمبود  علت  به  فوالدی  شرکت های 
نقدینگی با مصرف ذخیره مواد نسوز خود و 
کاهش موجودی معمول به سطح صفر رکود 

مضاعفی را در بازار نسوز ایجاد کرده اند.
آوردن  رو  برابر  در  ما  اینکه  بیان  با  باقری 
شرکت های تولیدکننده محصوالت دیرگداز 
نشان  بازیافتی، عکس العمل  مواد  به سمت 
دیرگداز  بازیافتی  مواد  داشت:  اظهار  دادیم 
و  می شوند  طبقه بندی  مختلفی  انواع  به 
بعضی انواع آن که متأسفانه در حال حاضر 
ایمنی  نظر  از  می گیرند،  قرار  استفاده  مورد 
در  که  افرادی  برای  حرفه ای  بهداشت  و 
جدی  مشکالت  ایجاد  هستند  آن  معرض 
به  را  محیطی  زیست  جدی  خطرات  کرده، 

دنبال دارد.
اطالع رسانی  راستای  در  کرد:  بیان  وی 
با  مکاتباتی  خطرات  این  خصوص  در 
فوالد  و  اصفهان  ذوب آهن  شرکت های 
این  اصلی  کنندگان  مصرف  که  خوزستان 

که  گرفت  صورت  بودند  دیرگدازها  گونه 
اصفهان  آهن  ذوب  شرکت  خوشبختانه 
تولیدکنندگان محصوالت  با  را  قرارداد خود 
دیرگداز از ضایعات و مواد مضر متوقف کرد، 
اما فوالد خوزستان هم چنان از مواد بازیافتی 

دیرگداز استفاده می کند.

سال  ماه  دی  در  ذوبی  کارگاه های 
گذشته متوقف شد

اشاره  با  نسوز  مواد  تهیه  مدیرعامل شرکت 
 3۰ معادل  تن  هزار   ۱۰ از  بیش  اینکه  به 
درصد تولید خود را در سال گذشته کاهش 
دادیم گفت: این در حالی است که بیش از ۱7 
هزار تن منیزیای سینتره و بیش از هزار تن  
مواد ذوبی و بالغ بر ۱5 تن گندله را در انبارها 
کارخانه  محوطه  در  دیگر  و  داریم  موجود 
شرکت جایی برای انبار موجود نبوده و حتی 
از خیابان های کارخانه برای دپوی محصوالت 

استفاده می کنیم.
باقری با بیان اینکه کارگاه های ذوبی در دی 
ماه کارگاه سنگ شکن از بهمن ماه و گندله 
اظهار  شد  متوقف  گذشته  سال  اسفندماه  از 
داشت: با توقف کارگاه های تولیدی تا پایان 
قرار داد حق الزحمه کارگران را پرداخت کردیم 

اما در ابتدای سال جدید به علت کمبود منابع 
نتوانستیم با 59 نفر از آنان قرار داد جدید منعقد 
کنیم که در حال حاضر کلیه کارگران تعدیل 
استفاده  بیکاری  بیمه  از  مدت  این  در  شده 
خوشبختانه  اینکه  به  اشاره  با  وی  می کنند. 
تولید واحد منیزیای ذوبی از اواسط اردیبهشت 
از  زودتر  نیم  و  ماه  یک  یعنی  امسال  ماه 
برنامه از سرگرفته شد تصریح کرد: پیش بینی 
می کنیم تولید خط گندله سازی نیز از ابتدای 

مردادماه امسال آغاز شود.

راه اندازی فاز دوم منیزیای
 ذوبی در شهریورماه

ابراز  نسوز  مواد  تهیه  شرکت  مدیرعامل 
امیدواری کرد: در شش ماه دوم سال کامال 
به روند طبیعی خود برگردیم. البته موفقیت در 
هر برنامه ریزی بستگی دارد که دولت چقدر 

بتواند در کاهش رکود موفق عمل کند.
باقری با بیان اینکه در صورت بهبود شرایط 
تولید  و  سرمایه  افزایش  دنبال  به  رکود 
هستیم گفت: امیدواریم بتوانیم در شش ماه 
دوم سال با راه اندازی فازهای جدید بیش از 

پیش جوانان منطقه را به کار مشغول کنیم.

نسوز  مواد  تولید  و  تهیه  شرکت  مدیرعامل 
محض  به  تا  هستیم  تالش  در  گفت: 
از  شوند،  بازنشسته  قدیم  نیروهای  اینکه 
اگر  و  تعدیل شده جایگزین کنیم  نیروهای 
ذوبی  منیزیای  دوم  فاز  شود  فراهم  شرایط 
خط  و  کرده  راه اندازی  ماه  شهریور  در  را 
ماه  شهریور  یا  مرداد  از  هم  را  گندله سازی 

راه اندازی کنیم.
وی بیان کرد: با توجه به عالمت های بازار 
عمل  جامه  پیش بینی ها  می رسد  نظر  به 
شود  ایجاد  الزم  حرکت  و  رونق  و  بپوشد 
زیرا در حال حاضر موجودی مواد نسوز در 
است.  یافته  کاهش  فوالدی  شرکت های 
اسفند سال گذشته  اینکه در  بیان  با  باقری 
محصوالت  فروش  امسال  ماه  فروردین  و 
ماه  اردیبهشت  در  اما  افزود:  یافته  کاهش 

بهتر از فروردین ماه بود.
از  خاصی  بخش  در  رکود  مشکالت  اگر 
اقتصاد بود، دولت می توانست بهتر و زودتر 
بودن رکود رفع  فرا گیر  اما  را حل کند  آن 
مشکالت توسط دولت بسیار دشوار می کند.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید نسوز گفت: 
در  شرکت  یک  گروه  هم  شرکت های  از 
تولید  به  اصفهان  استان  سمیرم  شهرستان 
این  ظرفیت  که  است  مشغول  نسوز  خاک 
حاضر  حال  در  اما  است  تن  هزار   5۰ واحد 
ظرفیت  درصد   4۰ یعنی  تن  هزار   2۰ با 
حاضر  حال  در  افزود:  باقری  می کند.  کار 
در شرکت های هم گروه ۱77 نفر کارگر در 
نفر   ۱3۰ سربیشه،  منیزیم  اکسید  کارخانه 
دفتر  در  نفر   2۰، بیرجند  نسوز  شرکت  در 
سمیرم  نسوز  معدن  در  نفر   75 مرکزی، 
و  معدنی  واحد  یک  و  هستند  کار  مشغول 
خراسان  در  طبس  شهرستان  در  فرآوری 
جنوبی و  یک واحد در شهرستان بوئین زهرا  

در استان قزوین نیز فعالیت دارد.

یک فعال صنعتی مطرح کرد:

استفاده از مواد بازیافتی نسوز در صنعت به بحرانی انسانی و زیست محیطی تبدیل شده است

مهارت  افزایش  و  توانمندی  ارتقای  برای 
آموزش  و  پژوهش  حوزه  در  انسانی  نیروی 
های  ظرفیت  از  مندی  بهره  و  دانشجویان 
علمی  آموزشهای  بر  بیشتر  تأکید  و  موجود 
و  فنی  دانش  سطح  افزایش  منظور  به 
همکاری  نامه  تفاهم  دانشجویان  مهارتی 
و  بیرجند  دانشگاه  رئیس  خلیلی  خلیل  بین 
 حسین خوش آیند مدیر کل آموزش فنی و

حرفه ای امضا شد.
طرفین  های  توانمندی  از  متقابل  استفاده 
آموزشی،  مطالعاتی،  های  بخش  در 
درسی،  ریزی  برنامه  و  پژوهشی  مهارتی، 
و  کارآفرینی  آموزشی  های  دوره  اجرای 
در  بیرجند  دانشگاه  نیاز  مورد  تخصصی 
تهیه  تخصصی،  و  مهارتی  مختلف  سطوح 
اساس  بر  آموزشی  استانداردهای  تدوین  و 
زمینه  در  همکاری  آموزشی،  سنجی  نیاز 
آموزشی،  برگزاری سمینارها و کارگاه های 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مراکز  اندازی  راه 
در جوار دانشگاه بیرجند و استفاده از تجارب 

راستای  در  مربیان  و  پژوهشگران  و  اساتید 
از  طرفین  انسانی  نیروی  توانمندسازی 

نامه می باشد.   تعهدات مشترک این تفاهم 
اینکه   بر  تأکید  با  بیرجند  دانشگاه  رئیس 

امضای تفاهم نامه در راستای اهداف کالن 
و  جامعه  نیازهای  به  توجه  با  عالی  آموزش 

را در  کشور است؛ گفت: دانشجویان دانش 
فنی  مجموعه  در  را  ها  مهارت  و  دانشگاه 

کار  بازار  در  تا  آموخت  ای خواهند  و حرفه 
توانمندتر به جامعه خدمت نمایند.

خلیلی ضمن اعالم اینکه دوره ها  متناسب 
با شرایط و نیازهای جامعه دانشجویی برگزار 

ورود  که  ساخت  خاطرنشان  شد  خواهد 
ای  حرفه  و  فنی  های  دوره  به  دانشجویان 
ای  حرفه  فنی  های  مقام  و  ها  در شاخص 

تأثیرگذار خواهد بود.
 مدیرکل فنی و حرفه ای با تقدیر از پیگیری 
دانشگاه  توسط  گرفته  صورت  هماهنگی  و 
برای  ای  حرفه  و  فنی  سازمان  و  بیرجند 
انعقاد این تفاهم نامه اظهار داشت: می توان 
با استفاده از ظرفیت های موجود  نسبت به 
مهارت آموزی دانشجویان اقدام نمود تا پس 
برای  الزم  های  مهارت  التحصیلی  فارغ  از 

ورود به بازار کار را کسب نمایند.
و فنی  سازمان  اینکه  بیان  با  آیند   خوش 
فنی  مرکز   ۱8 دارای  استان  در  ای  حرفه 
با  مجهز  کارگاه  و ۱2۰  دولتی  ای  حرفه  و 
باشد  می  مهارتی  حرفه   4۰۰ ارائه  قابلیت 
نامه  تفاهم  این  راستای  در  که  کرد  اعالم 
دوره های آموزشی، کارآفرینی و تخصصی 
بیرجند  دانشگاه  اعالم  اساس  بر  نیاز  مورد 

عملیاتی خواهد شد. 

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه بیرجند و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
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تسنیم - افطار در نجفعکس روز 

برجام، کم هزینه ترین راه برای رسیدن
 به اهداف و تامین منافع بود

راه  ترین  هزینه  برجام، کم  رئیس جمهور گفت: 
برای رسیدن به اهداف و منافع ایران اسالمی بود. 
روحانی، با تاکید بر اینکه »راهی جز وحدت و اتحاد 
نداریم«، گفت: برجام مخالف داشت و هنوز هم نه 
تنها در آمریکا ، اروپا و منطقه که حتی در میان 
برخی کشورهای نزدیک هم که متاسفانه به غلط 
نگران قدرت ایران هستند ، مخالف دارد و به شدت 
در حال تالش علیه برجام هستند و در این ارتباط 
ما باید از این دستاورد، مراقبت و حفاظت کنیم و به 

دست دشمنان منافع ایران، بهانه ندهیم.

جابجایی هایی که این دولت بدون تعارف 
انجام داد، سند افتخار خواهد شد 

پورمحمدی، وزیر دادگستری با اشاره به موضوع 
انتشار فیش های حقوقی برخی از مدیران گفت: 
واکنش دولت به ماجرای فیش های حقوقی، اقدام 
رفتار  شک  بی  و  است  مسامحه  بدون  و  جدی 
برای  دولت  این  شد.  خواهد  افتخار  سند  دولت 
این  در  و  نبوده  قائل  امنیتی  حاشیه  کس  هیچ 
گونه مسایل به دنبال مخفی کاری نیست و دست 
کسانی که این فیش ها را منتشر کردند، می بوسیم 
چرا که مصداق امر به معروف و نهی منکر است 
و همان طور که شخص رئیس جمهور تاکید کردند 

در عذر خواهی و جبران اشتباه، لکنت نداریم. 

پیشنهاد حذف ریاست  جمهوری در مجلس

نماینده مردم میاندوآب در مجلس با تاکید بر این 
که مجلس باید در راس امور باشد، پیشنهاد کرد: 
پست ریاست جمهوری برای آینده حذف شود و 
جهانبخش  کند.  تعیین  مجلس  را  وزیر  نخست 
و  فکر  اندیشه،  عقل،  کرد:  تصریح  نیا   محبی 
فلسفه سیاسی می گوید که مجلس باید در راس 
امور باشد. آیا با تسهیلی که برای اشخاص حقیقی 
یا روسای قوا قائل می شویم ، برای نمایندگان نیز 
خواستند  وقت  هر  که  شده ایم  قائل  را  این حق 
بیان  را  بروند و در هیئت دولت صحبت هایشان 

کنند، آیا این اجازه داده می شود؟ 

احمدی نژاد مهره سوخته سیاسی است 

وزیر اسبق کشور گفت: بعید می دانم خود روحانی 
سپهر  در  بداند چون  رقیبش  را  نژاد  احمدی  هم 
یافته  پایان  نژاد شخصی  احمدی  سیاسی کشور، 
احتمال  مورد  در  موسوی الری  عبدالواحد  است. 
برای  دهم  و  نهم  های  دولت  رئیس  نامزدی 
گفت:  آینده  سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
و  است  سیاسی  سوخته  مهره  یک  نژاد  احمدی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  به  وی  ورود  بحث 
شوخی است. البته عده ای او را از این شهرستان 
را هم دور  برند و جمعیتی  به آن شهرستان می 
وی جمع می کنند تا روحانی را آزار دهند ولی من 

احمدی نژاد را خطر تلقی نمی کنم. 

تردید نداشته باشید احمدی نژاد
 برای 96 و دوره های بعد هم می آید

ناصر ایمانی بر این باور است که احمدی نژاد از 
االن خود را برای انتخابات ریاست جمهوری 96 
و دوره های بعد از آن هم آماده کرده است. این 
در  اصولگرایان  رویکرد  درباره  اصولگرا  تحلیلگر 
این  نکته  گفت:  نژاد  احمدی  کاندیداتوری  قبال 
است که احمدی نژاد خود را یک جریان سیاسی 
می داند. از قبل هم همین طور بوده است و او 
اصال خودش را نیازمند به حمایت اصولگرایان یا 
دیگران نمی داند. همچنان که در انتخابات 84 
و در 88 هم با صراحت اعالم می کرد که من با 

هیچ جناحی سر کار نیامدم.

آقای روحانی آیا وقت تزریق نیروی 
جدید به کابینه نرسیده است ؟

نماینده مردم چالوس گفت: حال که مجلسی تازه 
نفس راهی خانه ملت شده آیا صالح نیست در 
کابینه نیرویی جدید تزریق شده و در وزارتخانه ها 
برخی تغییرات ایجاد شود؟ الشکی ادامه داد: باید 
قوانینی نوشت که دولت را مکلف به ارائه گزارش 
ویژه  کمیسیون  باید  کند.  مجلس  و  مردم  به 

مبارزه با فساد در قوه مقننه ایجاد شود.

چهار جبهه ای که ایران در آن درگیر است 

 اندیشکده امریکن اینترپرایز نوشت: در حالی که 
نزدیک به 12 ماه از پیروزی دیپلماتیک ایران با 
اعالم برجام گذشته است، تهران همچنان در چهار 
زودی  به  و  دارد  حضور  ای  منطقه  بزرگ  جبهه 
ممکن است منطقه پنجمی شاهد افزایش حضور 
توسط  که  اخیر  نبردهای  از  مورد  دو  باشد.  ایران 
ایران هدایت می شود در وضعیت قرمز قرار دارد: 
نبرد علیه گروه های مخالف و افراطی در سوریه 
و نبرد علیه شبه نظامیان داعش در عراق. دو نبرد 
دیگر به شکل جنگ سرد ادامه دارد: نزاع منطقه 
ای با عربستان و تالش ها علیه اسرائیل در جنوب 
لبنان و بلندی های جوالن که بسیار تحت تاثیر 
نگرانی  همچنین  دارد.  قرار  سوریه  داخلی  جنگ 
ها درباره تهدید تازه داعش در افغانستان در حال 
شکل گرفتن است. ایران در هریک از این جبهه 
ها چگونه عمل کرده است؟ پاسخ کوتاه آن است 
که آینده نزدیک کمی پر دردسر به نظر می رسد، 
ها  ایرانی  شود.  می  دیده  افق  در  امیدی  نور  اما 
امیدوارند بتوانند در سوریه ثبات نسبی ایجاد کنند 
ادامه  و به عقب راندن نیروهای داعش در عراق 
دهند. آنها به دنبال آنند که فشارها علیه اسرائیل 
را افزایش دهند، از باال گرفتن شدت جنگ سرد با 
عربستان جلوگیری کنند و تهدید فزاینده حضور 
تندروها در افغانستان را محدود کنند. این می تواند 

به تهران در رسیدن به هدف خود کمک کند.

برخی  امنیت ملی را در پذیرش نظام سلطه می دانند 
 

کسانی  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
جنایات  بر  تا  می گیرند  پول  می کنند  اعتراف  رسما  که 
با وقاحت می خواهند امنیت و  مستکبران چشم ببندند، 
منافع ما را در گرو پذیرش نظام سلطه قرار دهند. سعید 
جلیلی اظهار کرد: کسانی که فکر می کنند اتکا به بیگانه 
زیرا  هستند  محاسباتی  اشتباه  و  توهم  دچار  می کند،  حل  را  کشور  مشکالت 

استکبار و جنود شیطان برای هیچ کشوری نه عزت آورده است و نه نصرت.

روحانی اگر می خواهد با حقوق های نجومی برخورد کند، باید به برادرش برسد
 

نماینده سابق تهران با نام بردن از 2 بدهکار بانکی با نام های »ماالمیر« و »دانیال زاده « گفت: این افراد بدهکار بانکی هستند و بانک ملت با فشار 
»حسین فریدون« 4۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داد. زاکانی با بیان اینکه رئیس جمهور اگر می خواهد با فیش های نجومی برخورد 
 کند، باید به اخوی محترمش برسد، اظهار کرد: شیوه ای طراحی کرده اند که در آن ثروت های افسانه ای نامشروع کسب می کنند. بانک هایی
که مسئوالنش عوض شده اند، شعبات خارجی شان به این مدیران تسهیالت ارزی می دهند. آنها تسهیالت ارزی را به داخل کشور می آورند و افراد 

مرتبط با حسین فریدون تسهیالت را می گیرند. وی افزود: اگر نسبت به این فجایع عادت کنیم، سطح آن باال می رود و نسبت به آن دل نگرانی نخواهیم داشت،

گزینه اصالحات برای دور بعد از روحانی طرح شود 
 

حجت االسالم هادی خامنه ای، دبیرکل مجمع نیروهای 
برخی  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  )ره(  امام  خط 
خودگذشتگی  از  پیشنهاد  روحانی  به  اصالح طلبان 
می دهند که شخص دیگری را به جای خود در انتخابات 
96 معرفی کند، پاسخ داد: ممکن است چنین چیزی باشد 
ولی من اطالعی ندارم، اما مرسوم این نبوده است که کسی یک دوره رئیس 

جمهور باشد. اگر گزینه ای هم هست باید برای بعد از روحانی مطرح شود.

با  دیدار  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
با  بسیار  را  »مطالبه گری«  دانشجویان، 
برطرف  کردند:  تأکید  و  خواندند  اهمیت 
عهده  بر  کشور  کالن  مشکالت  کردن 
مسئوالن عالی رتبه است، اما مطالبه گری 
زمینه ساز تالش بیشتر  دانشجویان قطعاً 
مسئوالن برای حل مشکالت خواهد بود. 
به  اشاره  با  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
برخی از انتقادات دانشجویان در خصوص 
در  دستگاه ها  جاری  های  تصمیم گیری 
منطق،  و  قانون  اساس  بر  گفتند:  کشور 
تصمیم گیری های  در  نمی تواند  رهبری 
شود  وارد  دستگاه ها  اجرایی  و  جزیی 
اشتباه  دچار  اجرایی  مسئولین  اگر  و 
نظارتی  ابزارهای  از  مجلس  باید  شوند، 
همچون استیضاح استفاده کند و یا اینکه 
تصمیم  آن  اجرای  از  مانع  رئیس جمهور 
اشتباه شود. حضرت آیت ا... خامنه ای خاطر 

نشان کردند: البته رهبری در مواردی که 
احساس کند برخی اقدامات حتی اقدامات 
جزیی، موجب انحراف نظام از مسیر اصلی 

می شود، باید ورود پیدا کند و مانع از آن کار 
شود. حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین با 
اشاره به سخن یکی از دانشجویان درباره 
تبعات منفی بیان حرف های مخالف حرف 

رهبری خاطرنشان کردند: بارها گفته ایم 
حرف مخالف رهبری، نه جرم است و نه 

معارضه ای با آن می شود.

آمریکا«،  با  »ارتباط  »برجام«،  ایشان، 
کشور«  »آینده  و  مقاومتی«  »اقتصاد 
که  خواندند  مهمی  مسایل  جمله  از  را 
تشکل های دانشجویی در جایگاه افسران 

جنگ نرم، باید مواضع انقالبی، مستدل و 
محکم خود را درباره آنها بیان کنند.

کردند:  خاطرنشان  انقالب  معظم  رهبر 
معیارهای  و  مراتب  انقالبی  بودن، 
که  را  کسانی  نباید  و  دارد  مشخصی 
دیدگاه هایشان با شما انطباق کامل ندارد اما 
 دارای این معیارها هستند، به غیر انقالبی

ا...  آیت  حضرت  کنید.  متهم  بودن 
خامنه ای با انتقاد از رویه برخی افراد که 
در عین ادعای حمایت از نظام و امام و 
انقالب، موضع خود را در خصوص فتنه 
روشن نکرده اند، تأکید کردند: مواضع من 
است  کاماًل صریح  فتنه سال 88  درباره 
هستم  حساس  موضوع  این  روی  بر  و 
کسانی  از  حمایت  عدم  هم،  مالک  و 
از آن  یا  است که سردمدار فتنه بودند و 
اعالم  نیز  تاکنون  و  کردند  سوءاستفاده 

تبری نکرده اند.

 موضع من درباره  فتنه کاماًل صریح است و به آن حساس هستم
حرف مخالف رهبری، جرم نیست / افراد را به غیرانقالبی بودن متهم نکنید

ثبـت نـام کربـال 
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