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 شیخ االسالم  : 
 الریجانی اعتراض کرد که چرا گفتی
 برجام باید به مجلس بیاید؟

 رئیس جمهور :  
تالش دولت این است که سال ۹۵ 
سال آغاز گشایش ها باشد

بزرگان نظام از روحانی ناراضی نیستند / دولت از برجام دل نکند موفق نمی شود / روحانی خود را وامدار ما بداند / جعبه های چوبی پر از پولی که به صورت محرمانه از امریکا به ایران آمد /  صفحه 2
 صفحه 3 صفحه 2

بی ثباتی مدیریت ها ؛
 آفتی فاجعه بار !

* هرم پور

تداوم  به  اطمینان  عدم  و  مدیریتی  ثبانی  بی 
 مسؤولیت ها، آفت جان سازمان اداری کشور ماست
 و خدا نکند در این گیر و دار جابجایی ها، انگ 
سیاسی هم به مدیری زده شود. روال معمول - و 
این  غیرمنطقی-  گفت  باید  شرمندگی  کمال  با 
بوده که با عوض شدن هر دولتی، سرتاپای بافت 
مدیریتی کشور هم عوض شود و در پوشش شعار 
در  تحول،   و  ساالری  شایسته  لعاب  و  پررنگ 
واقع منویات سیاسی و مهندسی پیش انتخاباتی 

مّد نظر قرار گیرد و عملیاتی شود. 
 من به نوبه خودم معتقدم این غفلت و سهل انگاری،
در دنیا فاجعه بزرگ عقب ماندگی ما از توسعه و 
در آخرت خسران و جواب خواهی از ما در پیشگاه 
خداوند را به دنبال داشته و خواهد داشت. اجازه 
بزرگواری  دوست  از  عاریه  را  قولی  نقل  بدهید 
باید   مدیران  انتصاب  اینکه  هم  آن  و  بگیرم 

»فرایند محور« باشد و نه  »فرد محور«. 
) ادامه یادداشت در صفحه 2 (

یادداشت

در بازدید شهردار بیرجند عنوان شد :

 برخی از واحد های صنعتی 
منطقه ویژه اقتصادی در هفته 
دولت به بهره برداری می رسد
مدیح : برخی از دستگاه های اجرایی
 در امر سرمایه گذاران بخش خصوصی 
سنگ اندازی  می کنند
صفحه 7

 سامانه بیمه بیکاری فعال شد

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: سامانه بیمه 
بیکاری تامین اجتماعی رسما از سوی وزیر رفاه افتتاح شد و در حال حاضر 
204 هزار نفر حقوق بیمه بیکاری دریافت می کنند. نصیری افزود:  از جمله 
محاسن سامانه بیمه بیکاری این است که دیگر در شعب، کار دست و پاگیر 
صدور چک و درگیری های مالی برای پرداختی ها را انجام نمی دهیم و امور 
مالی یکجا چک صادر می کند و این اتفاق که حقوق ها در استانها با تاخیر 
پرداخت شوند رخ نمی دهد؛ در واقع همه حقوق ها در یک روز واریز می شود.

افتتاح های آسان
روبان پاره کردن آسان است اما با هزینه و عواقبش چه کنیم؟ برای افتتاح عجله نکنید

همه گزینه های اصولگرایان برای انتخابات ۹6  /  صفحه 4

دل پر درد متولی ورزش و جوانان استان از وضعیت یک پروژه ورزشی ؛

صفحه 7

درمانگاه بینایی سنجی و شنوایی سنجی

بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد3( بیرجند

راه اندازی شد.

خدمات رایگان برای بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی

دو سال گذشت
رفتی...

به همین سادگی...
 ما ماندیم و حجم بزرگی از ماتم های تلمبار شده در دل...

ما ماندیم و همه آن حسرت هایی که تنها با یک 
در آغوش کشیدن می ریخت

ما ماندیم و جای خالی کوچکی که بزرگواری پدری 
چون تو را به یادمان می آورد
ما ماندیم و یک اندوه بزرگ...

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت پدری مهربان شادروان 

حاج علی سعیدی
 امروز پنجشنبه ۹۵/۵/14 ساعت 18/30 بر سر مزارش )بلوک 4 قطعه 3( گرد هم می آییم

 و با قرائت فاتحه موجبات شادی روحش را فراهم می آوریم.

خانواده سعیدی 

بی تو این باغ پر از پاییز است
دلم از درد، همی لبریز است
یاد و نام همسر و پدر عزیزمان

 شادروان 

علی  عبدالهی
 را در دوازدهمین سالگرد درگذشتش

 با فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم. 

همسر و فرزندان

عروج ملکوتی فرمانده دلیر و جانباز هشت سال دفاع مقدس و دیپلمات بسیجی

 حاج علی میرفرح
 را حضور خانواده انقالبي ایشان ، همکاران وزارت امور خارجه ، خانواده معزز شهدا و مردم شریف 

و متدین سرایان و استان خراسان جنوبی تسلیت عرض می نماییم. 

نمایندگی وزارت امور خارجه - بیرجند

خانواده های محترم مقدوری و شهپر
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان

 شادروان عباسعلی مقدوری 
را خدمت شما سروران ارجمند تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن مرحوم علو درجات

 و برای شما صبر و بردباری آرزومندیم.

شرکت تعاونی آریا ساگارت

جناب آقای علی سنگکی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس انجمن ورزش پهلوانی و زورخانه ای کارگران کشور
 صمیمانه تبریک گفته، موفقیت روز افزون تان  در اشاعه ورزش پهلوانی

 در ایران اسالمی را از ایزد منان خواستاریم.

رستوران برادران خزیمه )شمال شهر(

اساتید  بزرگوار

جناب آقایان علی شریفی،حسین ابراهیمی
 محمد زهرایی

 کسب رای اعتماد هنرمندان تئاتر استان را در هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی خراسان جنوبی
 حضور شما و جامعه هنری استان تبریک گفته، برایتان موفقیت روز افزون آرزومندیم.

گروه نمایشی پوشه

      فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزیابي کیفي 
)مناقصه عمومي و  یك مرحله اي شماره 1395،1986( نوبت دوم

شرکت گاز استان خراسان جنوبي در نظر دارد: انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیراني خود را با شرایط ذیل 
از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید : 

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(/ بیرجند - سایت 
اداري - بلوار پیامبر اعظم )ص( - ابتداي خیابان شهداي نیروي انتظامي - شرکت گاز استان خراسان جنوبي 
- طبقه اول - اتاق 121- امور قراردادها   تلفن :  32392000-056 - نمابر قراردادها :  056-32400523 

موضوع مناقصه : انجام خدمات حمل و نقل و تاکسیراني شرکت گاز استان خراسان جنوبي
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي 
معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمین: 225.000.000 ریال 
)دویست و بیست و پنج میلیون(   ارائه هرگونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد 

قبول نمي باشد. 
 شرایط متقاضیان : - ارائه تصویر برابر با اصل شده پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون ،

 کار و رفاه اجتماعي در رشته حمل و نقل
- داشتن ظرفیت خالي ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاري مشابه

- ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذکور در کار برگ هاي استعالم ارزیابي کیفي 
پیمانکاران خدماتی محل تأمین اعتبار پیمان : بودجه اجرایي این پیمان از محل اعتبارات جاري )منابع 
داخلي( شرکت ملي گاز ایران )طرح هاي غیر عمراني( تأمین مي گردد. برنامه زماني مناقصه : آخرین مهلت 
اعالم آمادگي ، دریافت اسناد مناقصه و کار برگ هاي استعالم ارزیابي کیفي پیمانکاران خدماتي از تاریخ 
95/05/13 لغایت 95/05/20 )اسناد ارزیابي کیفي پیمانکاران در سایت شرکت گاز خراسان جنوبي به آدرس 

WWW.NIGC-SKGC.IR )قسمت مناقصه و مزایده - فرم هاي الکترونیکي( قابل دانلود مي باشد.(

 آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابي کیفي : پایان وقت اداري مورخ 95/06/03
 اعالم نتایج  ارزیابي کیفي : 95/06/10   آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 12:00 
روز یکشنبه مورخ 95/06/21  زمان و مکان بازگشایي پیشنهادها : ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 

95/06/21- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبي
شرکت هاي واجد شرایط مي توانند برای دریافت اسناد ، همراه با معرفي نامه کتبي با ذکر دقیق موضوع مناقصه 
و همچنین ارائه تصویر برابر با اصل شده پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعي در رشته حمل و نقل به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزیابي پیمانکاران خدماتی 
و همچنین اسناد مناقصه را به طور همزمان دریافت نمایند. از مناقصه گراني که حداقل امتیاز قابل قبول در 
ارزیابي کیفي را کسب نمایند جهت عودت اسناد مناقصه و بازگشایي پاکت ها دعوت به عمل خواهد آمد . 
 ضمناً دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . 
 این آگهي در سایت هاي www.nigc-skgc.ir   ،www.shana.ir   ، http://iets.mporg.ir   قابل رؤیت مي باشد .

روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبي

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه

 حاجیه مریم سعیدی مهمویی
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۵/۵/14 از ساعت ۵ الی 6 عصر

 در محل مسجد آیت ا... آیتی منعقد می گردد
 حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های: ثابتی، سعیدی، کمیلی و سایر فامیل وابسته

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 مرحوم حاج حسین بیجاری
) بازنشسته شرکت نفت(

 جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه ۹۵/۵/14 از ساعت 17:1۵ الی 18:1۵ 
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

 حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های بیجاری و سایر بستگان

جزوه، کتاب، آزمون آزمایشی، مشاوره 
ارشد، دکترا 

رشته های مجموعه علوم آزمایشگاهی، 
بهداشت،  آناتومی،  مامایی،  پرستاری، 
 رادیولوژی، مجموعه زیست شناسی و...

و 66  مدرس 64  بین  مدرس،  خیابان 
ساختمان مروارید، طبقه دوم

هیئت  بهروان،  محمودرضا  مدیریت: 
علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
0۹1۹۵۹07203 -0۹368۹223۹7
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موسسه آموزشی تألیفی دکتر خلیلی

کلیه لوازم و وسایل کلی فروشی )سوپرمارکت( به صورت کلی و جزیی 
فروش یا واگذار می گردد.   0۹1۵3636۹۵1

NANO
نمایندگی انحصاری محصوالت 

نــانـــو
در راستای توسعه فروش

اقدام به جذب 

1 - بازاریاب
2 - عاملیت فروش

می نماید.
متقاضیان می توانند با شماره 
0۹1۵۵130433 برای ثبت نام

 تماس حاصل نمایند.
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برگزاری آزمون استخدامی فراگیر دانشگاه ها در بهمن ماه

ایسنا - معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از برگزاری آزمون استخدامی فراگیر دانشگاه های کشور در بهمن ماه خبر داد و گفت: 1800 نیروی قراردادی نیز تبدیل وضعیت می شوند.  
محمد حسین امید، اظهار کرد: طی توافقی که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت گرفته است، آزمون استخدامی فراگیر دانشگاه ها در بهمن برگزار خواهد شد و نتایج سه برابر ظرفیت 
آن در اردیبهشت اعالم خواهد شد. وی بیان کرد: تمامی افراد دارای رشته های مورد نیاز استخدامی می توانند در این آزمون شرکت کنند اما اولویت استخدام با نیروهای قراردادی است،.

اطالعیه ای،  انتشار  با  زیارت  و  حج  سازمان 
جزییات نام نویسی در سامانه سماح را برای حضور 

عالقه مندان در پیاده روی اربعین اعالم کرد.
سازمان  این  اطالعیه  در  ایسنا،  گزارش  به 
آمده است؛ “به اطالع کلیه مشتاقاِن حضور در 
مراسم پیاده روی اربعین حسینی)ع( سال 1395 
می رساند،  طبق اعالم قبلِی این سازمان، تمام 
 9 ساعت  از  می توانند  اربعین  زیارت  مشتاقان 
صبح شنبه 16 مرداد با مراجعه مستقیم به سامانه 

اینترنتی سماح به نشانی samah.haj.ir  و یا 
مراجعه به دفاتر مجاز زیارتی سراسر کشور نسبت 
به نام نویسی برای زیارت اربعین در سامانه مذکور 

اقدام کنند.
در مرحله اول ثبت نام، متقاضیان با درج اطالعات 
فردی خود و همراهان )هم گروهی ها( در سامانه 
برای  خود  خروجی  مرز  و  تشرف  تاریخ  سماح 

عزیمت به کشور عراق را انتخاب می کنند.
متقاضیان  نام  ثبت  هنگام  در  ضروری  نکات 

ستاد  مصوبه  اساس  بر   .1 سماح:  سامانه  در 
می توانند  افرادی  تنها  کشور،  اربعین  مرکزی 
ویزای اربعین دریافت و از مرز خارج شوند که 
در سامانه سماح ثبت نام کرده باشند. 2. پوشش 
ویزای  و  بوده  اجباری  اربعین  زائران  ای  بیمه 
اربعین برای کسانی صادر خواهد شد که تحت 
پوشش خدمات بیمه قرار گیرند. 3. پوشش بیمه 
و  داخل  در  احمر  درمانی هالل  و خدمات  ای 
خارج کشور در ایام اربعین صرفاً شامل زائرانی 

خواهد شد که در سامانه سماح ثبت نام کرده 
سماح  سامانه  در  متقاضیان  نام  ثبت   .4 اند. 
بصورت گروهی انجام می شود و فرد یا افراد زیر 
5 نفر توسط دفاتر زیارتی به یک گروه تبدیل 
می شوند.)در گروه های یک نفری همان یک 
بود(. 5. در هر گروه الزم  نفر سرگروه خواهد 
انتخاب شود و  است فردی به عنوان سرگروه 
شماره تلفن همراه این فرد در سامانه به عنوان 

سرگروه ثبت شود.

اعالم جزییات ثبت نام سفر زیارتی اربعین

 اجرای طرح مالقات مجازی با زندانی

مدیرکل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه 
قضاییه از اجرای طرح پایلوت دیدار الکترونیکی 
خانواده ها با زندانیان در آینده ای نزدیک خبر 
داد. به گزارش مهر، سیامک رفعتی گفت: در 
این زمینه پایلوت این طرح به زودی اجرا می 
شود. معاون مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه 
زندان  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  قضائیه 
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 خود را برای اجرای این طرح معرفی کند تا پس از 
آن، خانواده زندانیان با حضور در دفتر و به دنبالش دفاتر دیگر، از طریق 

وب کم با زندانی محبوس در بند خود مالقات مجازی داشته باشند.

زمان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون کاردانی 
به کارشناسی ناپیوسته سال 95 در روز جمعه 22 
مرداد خبر داد. به گزارش ایسنا، حسین توکلی 
با بیان این مطلب اظهار کرد: برای شرکت در 
آزمون دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 
95، 102 هزار و 818 داوطلب ثبت نام نمودند که 
از این تعداد 13 هزار و 237 داوطلب متقاضی 
و  هزار  و 89  آزمون  بدون  رشته های  از  یکی 
581 داوطلب متقاضی یکی از رشته های با آزمون شده اند. وی افزود: 
برگ راهنما برای کلیه داوطلبان و کارت شرکت برای داوطلبان متقاضی 
رشته های با آزمون از سه شنبه 19 مرداد روی سایت سازمان سنجش 

آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد.

شیخ االسالم : الریجانی اعتراض کرد که چرا 
گفتی برجام باید به مجلس بیاید؟

حسین شیخ االسالم ، در تشریح 8 سال فعالیت 
خود به عنوان مشاور الریجانی گفت: در اوایل 
کار برجام یک مصاحبه کردم که برجام باید 
الریجانی  بیاید،  مجلس  به  تصویب  برای 
مصاحبه را خوانده بود و من را خواست و گفت 
زده ای؟”  منطقی  چه  براساس  را  حرف  “این 
بنده گفتم چون براساس قانون باید به مجلس بیاید و تصویب شود. 
اما الریجانی گفت “من این گونه فکر نمی کنم، چون برجام در شورای 
امنیت ملی بررسی شده و تا زمانی که به امضای رهبری نرسد اجرایی 
نمی شود”، من گفتم این نظر من است. الریجانی به من گفت “چون 

تو مشاور من هستی و حرف تو حرف من است این حرف ها را نزن”.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از 
برگزاری پانزدهمین دوره بزرگداشت روز خانواده و تکریم 
بازنشستگان و معرفی بازنشستگان نمونه کشوری، در روز 

ششم مهرماه خبر داد.
ذی حجه   25 گفت:  رشیدی  عباس  ایسنا،  گزارش  به 
مصادف با ششم مهرماه همه ساله تحت عنوان روز خانواده 
نامگذاری شده است. وی افزود: در این روز بازنشستگان 
نمونه را معرفی و از آنها تقدیر خواهیم کرد. یکی از اهداف 
ما برای معرفی بازنشستگان نمونه شناسایی نخبگان این 

گروه جمعیتی و حضور فعال آنها در جامعه است.
مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری 
بیان کرد: تالش می کنیم تا بازنشستگان نمونه را به مراجع 
و نهادهای تخصصی که نیاز به مشاوره با افراد با تجربه 

دارند، معرفی کنیم. 
طرح های  و  آثار  ارسال  فراخوان  داد:  ادامه  رشیدی 
بازنشستگان نخبه از دو هفته گذشته آغاز شده و تا 22 
مردادماه ادامه دارد و بازنشستگان می توانند با مراجعه به 
اطالعاتی  بخش  به  ورود  و  بازنشستگی  سایت صندوق 

و  آموزش  علوم،  محور  شش  در  را  خود  آثار  نخبگان، 
پژوهش، فرهنگ و هنر، کارآفرینی و اشتغال، فعالیت های 
اجتماعی عام المنفعه، فعالیت های ورزشی و تندرستی و ایثار 
و فداکاری ثبت کنند. وی با بیان اینکه در هرکدام از این 
محورها یک بازنشسته نمونه کشوری انتخاب خواهد شد، 
گفت: در حاشیه مراسم، نمایشگاهی از آثار بازنشستگان 
نیز برپا می شود. عالوه بر انتخاب بازنشستگان کشوری، 
فراخوان به استان ها نیز ارسال شده و از بازنشستگان نمونه 

استانی نیز تقدیر می شود.

جزییات چگونگی انتخاب بازنشستگان نمونه کشوری

یادداشت

بی ثباتی مدیریت ها ؛ آفتی فاجعه بار !

) ادامه یادداشت از صفحه اول (

»شبه  ها،   ثباتی  بی  این  نگویم  بدبینانه  اگر 
خیانت« است؛ خوشبینانه می گویم بی تفاوتی به 
سرنوشت مردم ماست . از اینکه بگذریم نگاهی 
 کوتاه و نه چندان عمیق به برخی از حوزه های
این  بیانگر  استان،  مدیریتی  اساسی  و  مهم 
و  سازمان  هر  و  ای  حوزه  هر  که  است  موضوع 
نهادی که خواسته یا ناخواسته در ورطه پرآشوب 
تغییر و تحوالت مدیریتی و بی ثباتی مسؤولیتی 
افتاده،  نه خودش و نه کارکنانش، و نه مخاطبین 
و ارباب رجوعش به منفعتی نرسیده اند و غایت 
امر این بوده که نارضایتی ها بیشتر،  برنامه ها 

ابتر و هدف ها تاریک تر نمایان شوند.
یادداشت،  همین  نوشتن  حال  در  و  حاال  همین 
حداقل پنج سازمان، اداره کل، ارگان یا نهاد در 
ذهنم تداعی می شود که به چنین سرنوشتی دچار 
شده اند و بیم  دارم در هفته ها و ماه های آینده 
به دالیلی تعدادشان بیشتر و باز هم نارضایتی ها 

و سردرگمی های مردم فراوان تر شود. 
نمونه؛  یک  تنها  عنوان  به  شما  و  ما  پیشکش 
وضعیت ورزش و جوانان استان ماست که از سال 
1392 تا بحال یعنی ظرف سه سال، سایه چهار 
مدیر کل را از سرگذرانده و علیرغم تالش همه 
کارکنان  استانی،  و  شهرستانی  های  مجموعه 
خدومش و انتظارات ورزشکاران و هزاران مشکل 
جوانان این استان، وضعیت طرح ها و برنامه ها 
و پروژه ها و ساز و کار اجرایی نمودن رهنمودها 
را خودتان بهتر می دانید و بیشتر می خوانید!! یا 
فالن اداره در حوزه اقتصادی،  یا فالن اداره کل 

در حوزه تجارت و صد البته جاهای دیگر.
در  که  اعوجاجی  با  استان  توسعه  شاقول  القصه 
مدیریت هایش گاه به گاه بروز می کند، دیواری 
سخت  که  داد  خواهد  کارش  استاد  تحویل  را 
شکننده و سست است، هر بار هم آجری بر سر 

عابری بیفتد، گله ای خواهد کرد و نفرینی. 
ما در ماجرای پیشرفت استانمان هیچ گندمی درو 
نخواهیم کرد مگر آنکه یقین کنیم که  اگر قرار 
است کاری بشود بدست خودمان باید بشود، اگر 
قرار است رنگ توسعه ای را که به دنبالش رفاه 
و آرامش و آسایش است ببینیم باید قدر مدیران 
خوبمان را بدانیم و بی ثباتی های مدیریتی را به 

هر بهانه ای کنار بیندازیم.
همیشه شایسته نبوده وقتی حتی جایگزیی برای 
نداریم، دست  سطح های مختلف مدیریتی مان 
روی  اثرش،  تنها   که  بزنیم  هایی  جابجایی  به 
 زمین ماندن کار مردم و افزایش نارضایتی هاست.
آنهم مایی که شعار مردم را سر می دهیم و مثاًل 

قرار است برای مردم کار کنیم! 
) ادامه یادداشت در ستون مقابل (

) ادامه یادداشت از ستون مقابل ( فاجعه بی ثباتی مدیریت 

ها در کشور و به تبع آن استانها، فقط و فقط به 
گردش  است.  کرده  کمک  بیشتر  ماندگی  عقب 
سطوح  در  نخبگی  وار  دایره  حرکت  و  مدیران 
مدیریتی را هیچکس کتمان نمی کند و زیر سؤال 
مطالبه  عنوان  به  و  است   مهم  آنچه  برد،  نمی 
مردمی مطرح شده و خواهد شد،  بازی با سرنوشت 
استان با برگی به نام عدم ثبات مدیریت هاست. ما 
از هرآنچه داریم باید بهترین استفاده را ببریم، نه 
آنکه بهترین داشته هایمان را هم نادیده بگیریم یا 

زیرپای سنگین بی تدبیری هایمان له کنیم.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

بزرگان نظام از روحانی ناراضی نیستند

بزرگان  و  مراجع  است  معتقد  کشور  اسبق  وزیر 
ناراضی  روحانی  دولت  عملکرد  از  کشور  سیاسی 
را  موجود  شرایط  باید  افزود:  بشارتی  نیستند. 
همدلی  و  هماهنگی  نوع  یک  اکنون  بپذیریم. 
وجود دارد و علما، مراجع، بزرگان و شخصیت های 

مملکتی هم از دولت ناراضی نیستند. 

دولت از برجام دل نکند موفق نمی شود

ضرغامی ، رئیس سابق رسانه ملی گفت: تا زمانی 
مائده  و  آمریکایی ها  کمک  از  یازدهم  دولت  که 
تواند کنشگر  نبریده است نمی  برجام دل  خیالی 
خوب و موفقی در مدیریت »داشته ها« و استفاده 

بهینه از توانمندی های بی انتهای داخلی باشد.

روحانی خود را وامدار ما بداند

منتجب نیا ، قائم مقام حزب اعتماد ملی با اشاره به 
این که برخی از اطرافیان دولت دچار توهم شده اند 
انتخابات 92  و خود را عامل پیروزی روحانی در 
می دانند، حمایت از وی در انتخابات آتی را مشروط 

به دریافت سهم از او در دولت دوازدهم دانست.

جعبه های چوبی پر از پولی که به صورت 
محرمانه از امریکا به ایران آمد

وال استریت ژورنال گزارش داد: آمریکا در ژانویه 
همزمان با آزادی 4 آمریکایی زندانی در ایران معادل 
400 میلیون دالر پول نقد را در جعبه هایی چوبی 

به صورت محرمانه با هواپیما به این کشور فرستاد.

 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 اتحادیه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

تجدید مزایده عمومی           تاریخ:95/05/14
 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد: یک دستگاه خودرو وانت مزدا تک کابین2000 )سبز یشمی-  متالیک( مدل 
1382 با سوخت بنزین با مشخصات مندرج در دعوت نامه خود را از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه 100.000.000ریال )یکصد 
میلیون( به فروش برساند. متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک خواسته شده در دعوت نامه مزایده به صورت کتبی تا پایان وقت 
اداری یکشنبه 95/06/07 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی واقع در بیرجند: بلوار شهدای عبادی - روبروی پست برق 

تحویل نمایند. شایان ذکر است به پیشنهادات خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد
 کلیه هزینه نقل و انتقال سند و تعویض پالک و هزینه درج آگهی  و حق الزحمه کارشناسی و مالیات بر ارزش افزوده 

بر عهده برنده مزایده خواهد بود
ضمناً اسناد و دعوت نامه مزایده از طریق وب سایت شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت است .  

             www.abfa-khj.ir            http://iets.mporg.ir

     دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 

مزایـده اقـالم مـازاد
شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر در نظر دارد: اقالم مازاد بر 
نیاز خود را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای 
بازدید به دفتر تعاونی به آدرس بیرجند چهار راه جوادیه، انتهای خیابان شهید 

فهمیده، سایت مسکونی کویرتایر مراجعه کنند.
تلفن تماس: 05632315008 - 09392234480

تعاونی مسکن کویر تایر

تلفن رزرو 32324444

خيابان محالتی تقاطع استقالل کوبيده مرغ: 12000تومان    چلوجوجه ممتاز: 15000تومان

به اطالع همشهریان گرامی می رساند:

 تـــاالر  پذیرایـــی درویـــش
آماده پذیرایی از محافل و جشن های شما بزرگواران با رزرو قبلی از 50 نفر تا 400 نفر می باشد

هزینه ورودی و هزینه سرویس برای کليه مجالس تا پایان شهریور رایگان می باشد
الزم به ذکر است، رستوران درویش تا اطالع ثانوی به دليل پاره ای تعميرات با سرو چلوکباب

 چلو جوجه ممتاز و چلو مرغ پذیرای شماست
ساعت مراجعه برای رزرو : 9 صبح الی 13 و 17الی 22

توجــه    توجــه

داربست مهدی
انجام پروژه های بزرگ  و کوچک  ساختمانی ، کفراژ بندی، زیربتن، 

سن نمایش ، اجاره تخته کار ، خرید و فروش لوازم داربست
 بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی

 32319263 - 09151642377 - وسیله کار

با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950058 به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خوسف آقای امیر علی 

هاونگی فرزند رضا و خانمها معصومه، مرضیه، مریم، طاهره و زهرا هاونگی فرزندان رضا و خانم فاطمه زارعی نودر فرزند حسین محکوم هستند    
به فروش باغ منزل به مساحت 1976/5 مترمربع از پالک 61 فرعی از 17 فرعی از 171 اصلی بخش 3 بیرجند به عنوان بخشی از ترکه مرحوم 
رضا هاونگی به جهت غیر قابل تقسیم بودن و تقسیم وجه حاصل از فروش بین وراث به نسبت سهام فرعی هر یک از آنها )حسب دعوی آقای 
محمدصادق هاونگی فرزند رضا با وکالت آقای شهرام امیرافشاری( و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق 
دولت، لذا مقرر گردیده باغ منزل مذکور به همراه یک ساعت آب با این توصیف که حسب نظر کارشناس کشاورزی باغ منزل مذکور دو کله بوده 
و در روستای فخر آباد تقاب قرار دارد، دارای خاک مناسب کشاورزی می باشد، دارای یک باب خانه مسکونی با قدمت باالی 20 سال و گنبدی به 
مساحت 30 متر مربع و دارای دو اتاق و سرویس دستشویی می باشد، دارای یک باب سایبان که با ورق و قوطی ساخته شده به مساحت 40 متر 
مربع و یک باب مرغدانی به مساحت 9 متر مربع ساخته شده با ورق و قوطی می باشد، دارای یک استخر ذخیره آب با گنجایش 8 متر مکعب می 
باشد، باغ منزل دارای آب لوله کشی )آشامیدنی( و امتیاز برق می باشد. داخل منزل گازکشی نمی باشد لکن علمک گاز درب منزل وجود دارد. 
باغ منزل مذکور دارای یک ساعت آب از چاه موتور روستای فخرآباد با دبی 30 لیتر در ثانیه اشجار مختلف شامل توت فرنگی )3 اصله(، عناب )3 
اصله(، انار )44 اصله(، انواع انگور )60 بوته( و زردآلو  و آلو )12 اصله( می باشد که توسط کارشناس منتخب مجموعاً به مبلغ یک میلیارد و ششصد 
و پنجاه میلیون ریال قیمت گذاری گردیده است، از طریق مزایده با قیمت کارشناسی در تاریخ 1395/5/30 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر 
اجرای احکام حقوقی  دادگستری شهرستان خوسف 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 ثمن معامله  فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک 
ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر این صورت 10 درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور 
تملیک از دادگاه صادر کننده حکم، اموال مذکور به برنده مزایده تحویل داده خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 

موعد مزایده به این اجرا  مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود.

مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران
خانواده محترم مقدوری 

  کالمی نمی یابیم که تسلی بخش دل غمدیده باشد وجودش پر افتخار بود 
و نبودنش دلتنگی از پیشگاه خداوند آرامش ابدی عموی عزیزمان

 شادروان عباسعلی مقدوری
  و صبر و شکیبایی شما عزیزان را آرزومندیم  

 فرشید مقدوری و بانو

تعمیر لوازم خانگی در منزل
      لباسشویی، کولر، مایکروفر، جاروبرقی ، پنکه و...      نبش انقالب 6- شهریاری  32229117-  3778  164 0915    



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه * 14 مرداد 1395 * شماره 3569

قابل توجهاستاندار و نماینده ؛ سیمان باقران در زمان 
انتخابات قرار بود راه اندازی شود که نشد، گفتند یک 
ماه بعد نشد . گفتند آخر سال نشد ، گفتند بهار 95 
نشد . مرداد هم تمام می شود و وعده دیگری بر وعده 

راستگویان اضافه خواهد شد 
915 ... 898
دوستی گفته بود در فاصله 5کیلومتر از شهر تلفن و 
اینترنت ندارن برا اینکه بهشون دلداری بدم باید بگویم 
که ما اهالی مسکن مهر فاز 2نهبندان داخل شهریم و 

از تلفن و اینترنت محرومیم
915...890

سالم شهردار محترم خواهشا اگر امکان ایجاد فضای 
سبز در انتهای میالن های خیابان زوج پونه وجود ندارد 
به دلیل اینکه می گویند در محدوده شهر نیست حداقل 
با ماشین صاف کنید تا هم چهره زیباتری داشته و هم 

شاهد نریختن نخاله و زباله باشیم .
915....704

سالم آوا .امسال مطمئنیم سیمان درمیان افتتاح نمی 
شود چون سالی که نکوست از بهارش پیداست .

935...032
بزرگانی که به راحتی به خود اجازه نقد رییس جمهور 
سابق را می دهند خودشان چه عملکردی داشته اند 
مقایسه وضعیت معیشتی مردم با دوره گذشته نشان از 

پسرفت بوده تاپیشرفت.
915...260
 چرا و چرا باید از هر معلول بابت یک واحد آپارتمان 
بیش از 30 میلیون بگیرند . هر چه زمان میگذرد  مبلغ 
را افزایش می دهند. تعداد زیادی  انصراف داده اند  واقعا 
مسوولین بهزیستی   فکر نکردند یک معلول از کجا و 
از چه طریقی باید این هزینه را بپردازد0  با مستمری 
ماهیانه زیر 100هزار تومان ! لطفا مسئولین امر  جهت 
خشنودی و رضای خدا برای این قشر واقعا نیازمند از 

کار افتاده اقدام و عملی  انجام دهند.
915...569

پارک زیبای شقایق واقع در خیابان نیروی هوایی 16 
سرویس بهداشتی ندارد!!! لطفا مسولین تدبیری بفرمایند 

چرا که خانواده ها با مشکل مواجه می شوند
915...213

 استاندار محترم بخشنامه بیتویه عده ای از آقایان را 
درشهرها و شهرستانها وادار به دروغگویی کرد .

915...449
سالم - لطفأ شهرداری خوسف توضیح دهد که چرا 1 
پالک پستی از جنس فلز را بر روی درب چوبی آرامگاه 
جناب ابن حسام نصب کرده اند !؟ و بر روی لنگه دیگر 
درب آرامگاه کاغذهای تبلیغاتی می چسبانند و درب را 
زشت و خراب کرده اند !؟ اصوأل آیا جناب ابن حسام نیاز 
به پالک پستی دارد ؟ و اداره میراث فرهنگی خوسف 
نیز توضیح دهد که چرا به آرامگاه سرکشی و نظارت 

نکرده است !؟ 
935...800
آقای استاندار، ضمن خیر مقدم در همین مدت اندک 
حضور با برکت شما در استان فهمیدم جنابعالی کسی 
هستید که به شدت مخالف پارتی بازی و ناحقی هستید 
و بدنبال برقراری عدالت واقعی در جامعه هستید خدا 
خیرتان بدهد،الزم است بدانید در استان ما پارتی بازی و 
ناحقی در استخدامی ها بی داد می کند و در استخدامی 
ها روابط جای ضوابط را گرفته! مدیری را می شناسم 
که دو سهمیه استخدامی را به یه زن و شوهر که از 
اقوام بسیار نزدیکش هستند اختصاص داد! به همین 
از بین  نامردی  راحتی دو فرصت شغلی به ناحقی و 
رفت! شما را به خدا قسم جلوی پارتی بازی ها رابگیرید 

و عدالت واقعی را دراستان برقرارکنید...
930...247
درکجای استان انگور را کیلویی 2500 تومان از کشاورز 
می خرند  مدیر محترم...   لطف کنند آدرس را به انگور 

کاران بدهند
903...885
از بازرسین محترم تعزیرات حکومتی تقاضا دارم قیمت 
لباسهای مجلسی زنانه چند فروشگاه سرشناس شهر 
و دوزندگی های مشهور را کنترل کنند تا به وضوح 
گرانفروشی را لمس کنند . تخفیف 100 تا 200 هزار 

تومان چه معنا دارد
915...212
جنوبی...چندی  خراسان  استاندار  خدمت  سالم   با 
.....مراجعه و  پیش جهت گرفتن وام ازدواج به بانک 
با کارشکنی ها و رفتار نامطلوب مدیریت و عوامل بانک 
مواجه شدم تا جایی که از گرفتن وام منصرف شدم و 
مدارک خود را پس گرفتم.خواهشمندم عنایت فرمایید 
جوانان همکاری  با  ازدواج  وام  دادن  ها جهت  بانک 

داشته باشند تا شاهد این گونه موارد نباشیم.
915...214
با  این همه دربدری و مشکالت ، هنوز عرق پاتون 
خشک نشده رفتین دنبال مواد مخدر که ریشش تو 
زمینه و خشک نمیشه. باباجان. برادرمن. آقای استاندار 
مردم نان شب ندارند. آب نیست . اگرفرصتی هست در 

این زمینه جلسه بزارین . 
0910.....027
شبهای تعطیالت رسمی، خیابان فتح در مجاورت پارک 
توحید بسیار شلوغ و از کنترل ترافیک خبری نیست 
لطفا پلیس راهنمایی و رانندگی در منطقه مستقر گردد 

تا عبور و مرور به راحتی انجام گیرد.
915...212

سالم.مجتمع کویر تایر در خیابان امامیه اینترنت بسیار 
ضعیفی داره..خواهشا رسیدگی کنین

915...505
سالم آوا لطفا منعکس کنید کوچه امام علی)ع( 17 
که  لوله  100متر  خاطر  به  است  4سال  آباد  حاجی 
جابجا کنند از آسفالت جلوگیری می کنند چند بار قول 
داده پیمانکار شروع می کند دریغ از دیدن پیمانکار 

دیگر باید دست به دامن استانداری بشیم  
915...041

امامزادگانباقریهبیرجندمیزبانخدامرضویمیشود
    

فارس- معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از حضور خدام رضوی همزمان با دهه کرامت در آستان امامزادگان باقریه بیرجند خبر داد.
حجت االسالم محسن مؤمنی مقدم افزود: حضور خدام آستان قدس رضوی در خراسان جنوبی، عالوه بر ایجاد فضای رأفت و محبت، انتقال سیره اهل بیت)ع( 

به ویژه سیره ملکوتی امام رضا)ع( تأثیر زیادی بر آحاد جامعه به ویژه قشر جوان جامعه می گذارد.

رئیسجمهوردرگفتگوبامردم:

تالش دولت این است که سال ۹۵ سال آغاز گشایش ها باشد

و  ظاهر  به  مقابل  طرف  اگر  گفت:  روحانی 
شرایط  ما  می کرد  عمل  خوبی  به  برجام  روح 
تسنیم،   گزارش  به  داشتیم.  نیز  این  از  بهتر 
رئیس جمهوری  روحانی  حسن  حجت االسالم 
اسالمی ایران در گفت وگوی زنده تلویزیونی با 
مردم ضمن اشاره به سالروز 12 مرداد و تنفیذ 
حکم ریاست جمهوری اش توسط رهبری، گفت: 
از اینکه باید در مقاطع کوتاه تری در محضر مردم 
و حضور ملت بزرگ ایران باشم و گزارش کار 
بدهم، فاصله افتاده، جای تاسف دارد و باید در 
فواصل بعدی این کاستی را جبران کنیم و در 
وی  کنم.  گفت وگو  مردم  با  کوتاه تری  فاصله 
درباره تحقق وعده های داده شده در شش ماهه 
اول سال، گفت: وعده من پس از عید نوروز این 
بود که امسال سال بهتری خواهد بود، چرا که 
در سال گذشته دولت با مشکالت بزرگی غیر از 
بود. همچنین  روبرو  مذاکرات هسته ای  مسئله 
در سال گذشته به دلیل کاهش بی   سابقه قیمت 

نفت فشارهای اقتصادی بر مردم بیشتر بود.

* امروز از روز اول سال به آینده
کشور بسیار امیدوارترم

روحانی با ابراز امیدواری از گشایش مشکالت 
تالش  با  هستم  امیدوار  گفت:  جاری  سال  در 
با  و  ملت  و  دولت  همدلی  و  مردم  کوشش  و 
موثرتری  قدم های  بتوانیم  قوا  سایر  هماهنگی 
تصریح  رئیس جمهور  برداریم.  مردم  رفاه  برای 
کشور،  آینده  به  سال،  اول  روز  از  امروز  کرد: 
امنیت ملی  و  اجتماعی  مسائل  کشور،  اقتصاد 
این  دولت  امنیتی  لحاظ  از  و  امیدوارترم  بسیار 
انجام شده در  با تالش های  افتخار را دارد که 
کنار قوا و نیروهای مسلح و همت مردم آرامش 
و  گذشته  سال های  در  را  بی نظیری  ثبات  و 
ثبات  این  و  باشیم  امسال شاهد  اولیه  ماه های 

انشاءا... ادامه خواهد داشت. 
ماهه  پنج  در  را  کشور  اقتصادی  مسائل  وی 
اظهار  و  داد  قرار  توجه  مورد  جاری  سال  اول 
داشت: در زمینه مسائل اقتصادی، آمار اولیه سه 
ماهه سال را در رشد اقتصادی نداریم، اما همه 

عالمت ها می گوید حرکت ها رو به جلوست.

* امیدوارم امسال به رشد اقتصادی
 5 درصد دستیابیم

روحانی در پاسخ به سوال مجری برنامه که از 
ابتدای امسال قول رشد 5  وی پرسید شما در 
درصدی را داده بودید و آیا فکر می کنید که در 
آخر سال به این میزان رشد برسیم؟ تصریح کرد: 
بنده بسیار امیدوارتر از قبل به رشد 5 درصدی 
هستم و امیدوارم امسال به این رشد دستیابیم، 

چرا که عالمت ها هم همین را می گوید.

*در 3 ماهه اول سال 4.2 درصد رشد 
مصرف برق در صنعت داشتیم

خاطرنشان  اساس  همین  بر  رئیس جمهور   
کرد: در طول 4 ماه گذشته رشد مصرف برق 
سال  اول  ماهه   4 از  بیشتر  صنعتی  بخش  در 
چرا  است،  خوبی  عالمت  این  و  است  گذشته 
که به همان نسبت رشد برق می توان به رشد 
اقتصادی دست یافت. در 3 ماهه اول سال 4.2 
درصد رشد مصرف برق در صنعت داشتیم و این 
یک عالمت اولیه است تا امسال در مسیر رشد 
و حرکت به سمت توسعه باشیم. همچنین آمار 
رشد بیمه  شدگان به ما نشان می دهد که در این 
مسیر نیز حرکت خوبی انجام شده، آمارها نشان 
می دهد حدود 461 هزار نفر تعداد بیمه شدگان 

در تامین اجتماعی بیشتر از سال گذشته است.
مجری  سوال  این  به  پاسخ  در  رئیس جمهور 
رسیده  به کجا  برجام  پرسید  از وی  که  برنامه 
و میوه آن کی چیده خواهد شد و اخیراً نیز آقای 
اما  شده،  رفع  تحریم ها  که  گفته اند  عراقچی 
یا آقای صالحی  ظاهرا بر روی  کاغذ است و 
نیز اشاره کرده اند که طرف های مان دنبال توطئه 
علیه ایران هستند، گفت: ما وقتی در برابر طرف 
خارجی قرار می گیریم باید یک جور حرف بزنیم 
و آن وقت کمبودها، کم کاری ها و کاستی ها و 
اهمال ها را به رخ شان می کشیم و وقتی با مردم 
خودمان صحبت می کنیم، این طرف قصه را هم 

باید توضیح دهیم.
اجرای  در  را  اهمال هایی   5+1 داد:  ادامه  وی 
برجام دارد، اما برجام یک فضای خوبی را برای 
کشور و اقتصاد به وجود آورده است. جا دارد من 

از کارکنان صنعت نفت و مسئوالن  همین  جا 
نفت سپاسگزاری و تشکر کنم. کاری کردند که 
بعد از برجام خیلی ها دچار تعجب شدند که چطور 
ما در زمان کوتاه تولید نفت را افزایش دادیم و 
صادرات نفت خود را به شرایط قبل از تحریم 
رساندیم. به هر حال وقتی که چاه نفت بیشتر 
فعال شود مقدمات و مخارج آن نیز زیاد می شود، 
اما با تالش کارکنان صنعت نفت موفق شدیم 

میزان رشد را افزایش دهیم.

* امروز عزتی برای ما کسب شده 
که نفت را به هر میزانی که دل مان 

می خواهد می فروشیم

روحانی ادامه داد: یکی از آثار دیگر برجام عالوه 
بر مسئله فروش نفت خام این بود که ما خودمان 
بفروشیم.  نفت  میزان  چه  می کردیم  تعیین 
سرمان  باالی  بزرگ  قدرت های  گذشته  در 
می ایستادند و میزان فروش را تعیین می کردند، 
اما امروز عزتی برای ما کسب شده که نفت را 
به هر میزانی که دل مان می خواهد بفروشیم و 
بر  عالوه  ندادیم.  دیگران  به  را  تحمیل  اجازه 
به  دسترسی  در  دلخواه  میزان  به  نفت  فروش 
پول نفت نیز دست مان باز شد. در زمان تحریم 
تعیین  شرایط  ما  برای  کننده  خرید  کشورهای 
و حتی  است  باز  ما  امروز دست  اما  می کردند، 
می توانیم حدود 10 تا 20 درصد از پول فروش 
نفت را برای حق نقل و انتقال استفاده کنیم. ما 
که  جایی  و  می فروشیم  یورو  به  را  نفت  امروز 
امروز  و  واریز می شود  آن  پول  تعیین می کنیم 
بیش از 400 بانک خارجی در این زمینه با ما 

در ارتباط هستند.

*مهمترین اثر برجام این بود 
که سایه شوم تهدید رفع شد

رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که اگر برجام 
در کار نبود، وضعیت امروز کشور به چه شکل 
از  قبل  و  برجام  از  قبل  شرایط  گفت:  می بود؟ 
بود؛  خاصی  شرایط  یازدهم  دولت  مذاکرات 
فروش نفت ما امروز بیشتر از آن دوران است. 
شرایط دسترسی به اموال ما در آن دوران سخت 
بود. در حوزه پتروشیمی و جابجایی ها در تحریم 
بودیم و شرایط سختی برای کشور پیش آمده 
این  اثر برجام  اینها مهمترین  از همه  بود. جدا 
بود که سایه شوم تهدید از سر ملت ما رفع شد. 
پرونده ایران به فصل 7 شورای امنیت رفته بود، 
6 الی 7 قطعنامه علیه ما وضع کرده بودند و هر 
روز ممکن بود کشور دچار جنگ ناخواسته شود. 
در شورای امنیت ایران را به عنوان تهدیدکننده 
اما  بودند،  کرده  معرفی  جهانی  امنیت  و  صلح 
امروز شرایط ما با شرایط گذشته با ویژگی هایی 

که گفته شد، متفاوت است.

*برجام لطف 1+5 نبود

و  نبود   5+1 لطف  برجام  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  نداده اند،  ما  به  چیزی  آنها سخاوتمندانه 
شجاع  رهبری  و  مردم  مقاومت  حاصل  برجام 
و توصیه های ایشان بود. ما در برجام حق مان 
بلکه حاصل  نبود،  لطف کسی  ستاندیم.  باز  را 

ایستادگی مردم عزیز و بزرگوار ایران بود.
نیز  کشور  امروز  شرایط  اگر  داد:  ادامه  روحانی 
سختی  وضعیت  شاهد  ما  بود،  گذشته  مانند 
دیگران  می گرفتیم،  را  حق مان  باید  بودیم؛ 
می خواستند حق ما را بگیرند، اما ما اجازه ندادیم. 
ما حق غنی سازی را گرفتیم و امروز نه تنها حق 
غنی سازی داریم، بلکه در مقام فروش امکانات 
غنی سازی هستیم. آب سنگین تولید می کنیم و 
آن  و  کرده  غنی سازی  را  اورانیوم  می فروشیم، 
نوسازی  نیز  را  اراک  راکتور  و  می فروشیم  را 
کرده ایم و آنچه مهم است احقاق حقوق مان بود 

که به آن دست یافتیم.

* آمریکا با حسن نیت برجام را اجرا 
می کرد، در موضوع دیگر هم با آنان 

گفت وگو می کردیم

وی ادامه داد: همان گونه که رهبر معظم انقالب 
تعهدات شان خوب  به  ما  اگر طرف های  گفتند 
نفع  به  نیز  این مسئله  عمل می کردند  و دقیقاً 
خودشان و به نفع منطقه تمام می شد. این یک 
را  خود  مقابل  تا طرف  بود  آزمایش  و  امتحان 
نشان دهد. اگر آمریکایی ها با حسن نیت برجام 

را اجرا می کردند و ما شاهد کند کاری نبودیم، 
چه بسا به طرف های مان اعتماد می کردیم و در 
می کردیم،  گفت وگو  آنان  با  نیز  دیگر  موضوع 
اما متاسفانه آنها این آزمایش را به خوبی انجام 
امروز  اما ما  نبودند،  پایبند به تعهدات  ندادند و 
در سایه حمایت های رهبری انقالب و با وحدت 
و  پرداخت  خواهیم  راه مان  ادامه  به  انسجام  و 
با قاطعیت جلوی نقض عهد طرف های مقابل 

خواهیم ایستاد.

* در حوزه  حضور و فعالیت  بانک های 
بزرگ در ایران با کندی روبرو هستیم

اینکه برجام در برخی زمینه ها  بیان  با  روحانی 
از جمله بیمه و صادرات نفت و گاز خوب اجرا 
شد، اما در برخی حوزه ها مثل حضور و فعالیت  
با کندی روبروست،  ایران  بانک های بزرگ در 
و  انتقال ها  و  نقل  برخی  در  ما  داشت:  اظهار 

تبدیل ذخایر به ارزها با مشکالتی روبرو هستیم، 
اما روندی است که هر چقدر به سمت جلو برویم 

گشایش بیشتری رو به ما خواهد بود.

*دولت به دنبال ساخت
شبکه اطالعات ملی است

رئیس جمهور درباره فیش های حقوقی نامتعارف 
و حواشی به وجود آمده در این زمینه، تصریح 
بود،  خیری  و  خوب  حرکت  حرکت،  این  کرد: 
افراد با هر نّیتی که داشتند این موضوع را دنبال 
کردند و در مجموع به نظر من این مسئله به 
نفع کشور و در مسیر درست مبارزه با فساد و 
شفافیت قرار گرفت. جا دارد در این زمینه نیز 
تاکید کنم بر نقش فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی که در این زمینه دولت بر آزادی این 
شد،  متحمل  که  فشارهایی  علیرغم  شبکه ها 
می داد  نشان  نیز  نظرسنجی ها  داشت.  تاکید 
که 60 درصد مردم در فضای مجازی به دنبال 
مطالب طنز و تفریح و سرگرمی هستند و 20 الی 
30 درصد به خاطر اطالعات و اخبار به دنبال 

شبکه های اجتماعی هستند.
 معتقدیم مردم ما بیدار هستند و اجازه نخواهند 
ابزار  این  از  سوءاستفاده  با  کوچکی  گروه  داد 
به  همچنین  دولت  شوند.  حرکت  مسیر  مانع 
شبکه  یک  ساخت  و  الکترونیک  دولت  دنبال 
اطالعات ملی است و یکی از اهداف مهم دولت 
با  اینکه در مبارزه  بیان  با  نیز همین است.وی 
فساد غیرجناحی بودن مهم است و نباید مسائل 
را جناحی ببینیم، اظهار داشت: باید با هرگونه 
سوءاستفاده از جمله رانت اطالعات مبارزه کنیم، 
ساختاری  اصالح  با  باید  را  امور  برخی  البته 
تغییر داد. رئیس جمهور در تشریح دالیل وجود 
مدیران  برخی  توسط  غیرمتعارف  دریافتی های 
که  شد  آغاز  زمانی  مسئله  این  گفت:  اجرایی، 
نهادهای عمومی غیردولتی درست شدند؛ به هر 
حال وقتی که یک نهاد خصوصی است تمامی 
همان  به  مربوط  نیز  آن  چارچوب  و  مقررات 
باشد  دولتی  هم  اگر  و  است  خصوصی  بخش 
چارچوب خاص خود را دارد، اما وقتی نهادی شد 
عمومی غیردولتی یا اصطالحاً همان خصولتی 
نه بخش  و  است  حاکم  آن  بر  دولت  نه  دیگر 
خصوصی و اینجا شکاف ها به وجود می آید تا 
برخی  در  البته  کرد،  سوءاستفاده  آن  از  بتوان 
مقررات نیز استثنائاتی وجود داشت و مشکالتی 

به وجود آورده است.

* در برخی دستگاه ها هیئت مدیره  
برای خودشان تصمیم می گرفتند

دریافتی ها  این  در  متاسفانه  داد:  ادامه  روحانی 
عباراتی مانند پاداش و کارانه درست شده بود و 
همین ها موجب پرداخت های اضافی شده بودند، 
نیز هیئت مدیره خودشان  برخی دستگاه ها  در 
برای خودشان تصمیم می گرفتند و ذینفع بودند. 
و  شفافیت  برای  الیحه ای  دادم  پیشنهاد  من 
ذینفع ها تشکیل شود و این موضوع ممنوع شود، 
مقررات  دادند  دستور  هم  انقالب  رهبری  البته 

دولت برای همه نهادها الزم االجرا باشد.

* کاهش حقوق  کارکنان و کارمندان 
دولت شایعه ای بی اساس است

زمینه  در  دولت  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
اولین حرکت  و  داد  انجام  را  اقداماتی  شفافیت 

حقوق  و  دستمزد  تعیین  شورای  که  بود  این 
این  همه  گفت:  کرد،  تعیین  را  چارچوب هایی 
غیرمتعارف  حقوق های  عنوان  به  که  مواردی 
مطرح شده بودند، برای درصد کمی از مدیران 
است. کارمندان و کارکنان دولت از این مسئله 
مبرا هستند و حقوق هایشان معمولی است. اینکه 
گفته شد حقوق های کارکنان و کارمندان دولت 
کاسته شده، شایعه ای بی اساس است. تنها چند 
غیردولتی  و  دولتی  سازمان های  در  مدیر  هزار 
یک  به  که  گرفتند  غیرمتعارف  حقوق های 
درصد مدیران ما هم نمی رسد. می خواهم بگویم 
تخلفات عام نبوده و اکثریت مدیران جامعه برای 

کشورشان خادم بوده و هستند.

* تنها چند هزار مدیر
حقوق های غیرمتعارف گرفتند

ناصحیح،  غیرمتعارف  دریافتی های  گفت:  وی 
نادرست و نامشروع بوده و باید با آن مقابله شود 
و این مقابله ادامه پیدا خواهد کرد. در هر موردی 
که تشخیص دهیم تخلف و سوءاستفاده از قانون 
و  شد  خواهد  بازگردانده  پول ها  گرفته  صورت 
سپرده  قضا  دستگاه  به  نیز  مربوطه  فسادهای 
باشند  زمینه مطمئن  این  در  مردم  خواهد شد. 
بیت المال  به  نسبت  است،  حساس  دولت  که 
و پول مردم حساس است. ما تالش می کنیم 
تمامی بحث های مربوط به حقوق فوق العاده و 
عناوین با این مضمون از بین برود و تنها یک 

دریافتی باشد.

* بانک ها باید متحول شوند

روحانی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی 
تولید  برای رونق و  برنامه های دولت  بر اعالم 
بخش  در  اینکه  برای  ما  داشت:   اظهار  بیشتر، 
تولید کشور را در مسیر رونق قرار دهیم نیاز به 
دولت  بودجه  خارجی،  سرمایه  داخلی،  سرمایه 
و یا حمایت بانک ها داریم. در این بین بودجه 
دولت محدود است و نمی تواند تحوالت بزرگ 
کمک  بدون  نیز  داخلی  سرمایه  کند.  ایجاد  را 
بانک ها نمی تواند اثرگذار باشد، بنابراین بانک ها 
عنوان  تحت  بسته ای  ما  و  شوند  متحول  باید 
مجلس  تقدیم  بانکی«  امور  »اصالح  الیحه 
کردیم که می تواند منشاء تحول باشد.به گفته 
رئیس جمهور، طبق این الیحه تسهیالت ارائه 
شده توسط بانک ها بیشتر و در عین حال نرخ 

با  زمینه  این  در  و دولت  سودها کمتر می شود 
تفاهم  به  رسیدن  و  مشورت  حال  در  بانک ها 
تسهیالت  سود  است  قرار  گفت:   است.روحانی 
18 درصد و سود سپرده ها نیز 15 درصد باشد 

و با توجه به کاهش تورم این کار شدنی است.

*امسال تورم تک رقمی شد

روحانی کاهش نرخ تورم را موفقیت برای دولت 
دانست و تصریح کرد:  از سال 92 و با روی کار 
آمدن دولت یازدهم روند کاهش مداوم تورم را 
شاهد بودیم. پیش بینی ما این بود که در سال 
96 به تورم یک  رقمی برسیم، اما امسال تورم 
9.5 درصد شد و ما در این مسئله شرایط خوبی 
را ایجاد کردیم. وی در پاسخ به سوال مجری 
کارشناسان  از  برخی  اینکه  بر  مبنی  برنامه 
تلقی  رکود  تشدید  قیمت  به  را  تورم  کاهش 
کرده اند، افزود:  سال 93 ما یک بار توانستیم از 

رکود عبور کرده و به رشد 3 درصد برسیم، اما 
باره قیمت نفت در سال  به دلیل کاهش یک  
94 با مشکالتی روبرو شدیم، اما انشاءا... امسال 
از  رشد 5 درصد را خواهیم داشت و می توانیم 
رکود هم عبور کنیم که این کار نیازمند تشدید 

سرمایه گذاری و رشد فناوری دارد.

*اکنون در کشور 2500 شرکت 
دانش بنیان فعال شده اند

و  مقاومتی  اقتصاد  زمینه  در  رئیس جمهور 
اقتصاد  اهداف  پیشبرد  برای  دولت  برنامه های 
تحقق  برای  را  زمینه  برجام  گفت:   مقاومتی، 
اقتصاد مقاومتی احیا می کند؛  اکنون در کشور 
در  شده اند.  فعال  دانش بنیان  شرکت   2500
جلسه ای نماینده جهاد دانشگاهی می گفت آن 
قدر شرکت دانش بنیان وجود دارد که نمی دانیم 

که با کدام شان پس از برجام کار کنیم.

*در یک سال اخیر 250 نفر از 
تحصیل کردگان به ایران بازگشته اند

روحانی با اشاره به اینکه هدف ما رونق اقتصادی 
و اشتغال جوانان است، خاطرنشان کرد: در کشور 
11 میلیون تحصیل کرده داریم و جزو 5 کشور 
مهندسی  فارغ التحصیالن  زمینه  در  دنیا  اول 
تا   15 بین  کشور  جمعیت  درصد   47 هستیم. 
تحصیل کرده  جوانان  بیکاری  است.  سال   40
بار زیادی بر دوش ما گذاشته است. همچنین 
در یک سال اخیر 250 نفر از تحصیل کردگان 
مقاطع دکترا و باالتر به ایران بازگشته اند و روند 

بازگشت مغزها به کشور آغاز شده است.

*دستور دادم اجبار هدایت تحصیلی 
دانش آموزان وجود نداشته باشد

گونه ای  به  استخدام  نحوه  داد:   ادامه  روحانی 
است که فقط پسران جذب می شوند، اما من 
و  هستیم  شایسته ساالری  دنبال  به  ما  گفتم 
باشند  فعال  بتوانند  جنس  دو  هر  که  جایی 
نباید تفاوتی بین دختران و پسران وجو داشته 
باشد. در زمینه آموزش و پرورش هم دستور 
دانش آموزان  تحصیلی  هدایت  اجبار  دادم 
وجود نداشته باشد و فقط مشاوره انجام شود. 
دانش آموز   100 برای  فرد  نباید یک  واقع  در 
و  چارچوب  یک  باید  البته  بگیرد،  تصمیم 

باشیم  داشته  تحصیلی  هدایت  برای  مقرارت 
تا سلیقه ای عمل نشود.

* ورزش عمومی از 9 به 21 درصد 
افزایش یافته است

روحانی موضوع المپیک 2016 ریو برزیل را مورد 
توجه قرار داد و گفت: المپیک آن قدر مهم بود 
که خودم به بدرقه ورزشکاران رفتم و قول هایی 
که به ورزشکاران داده بودیم را عملی کردیم. 
اهتمام دولت توسعه ورزش قهرمانی و ورزش 
عمومی است و طبق آمار ورزش عمومی از 9 به 
21 درصد افزایش یافته است. تعداد ورزشکاران 
المپیکی ما نیز نسبت به دوره قبل بیشتر شده 
و امیدواریم در المپیک ورزشکاران برای کشور 

افتخارات خوبی به دست آورند.

* نباید آبروی مردم توسط رسانه ها 
و تریبون ها خدشه دار شود

به  اخالق  مسئله  احیای  درباره  رئیس جمهور 
داشت:   اظهار  خود،  وعده های  از  یکی  عنوان 
برای  اخالقی  چارچوب  یک  دولت  ابتدای  از 
آن  به  همه  و  کردیم  آماده  مسئوالن  همه 
قسم خوردند. ضعف اخالق یکی از ریشه های 
آسیب های اجتماعی و شکاف در جامعه است. 
امنیت  ایجاد  موجب  اخالقی  مسائل  رعایت 
و  رسانه ها  توسط  مردم  آبروی  نباید  می شود. 
در  فردی  اگر  حتی  شود،  خدشه دار  تریبون ها 
دادگاه محکوم شود حق نداریم به آن توهین 
کنیم. ما حق نداریم به هموطنان خود توهین 
کنیم. خداوند گفته اگر کسی به مومنی اهانت 
کند به خدا اعالم جنگ شده، اما در جامعه ما 
به راحتی توهین انجام می شود و با عنایت به 
گفته  یا  از جمله شنیده شده  کلماتی مجهول 
بیان  با  وی  می شود.  زده  تهمت هایی  شده 
اینکه ما باید کاری کنیم که اگر کسی اخالق 
شود  منزوی  کرد  هتاکی  و  گذاشت  پا  زیر  را 
باشد،  نداشته  وجود  او  برای  شنوایی  گوش  و 
بیشتری  کار  زمینه  این  در  دولت  باید  افزود: 
انجام دهد و باید در سایه اخالق و احترام به 
یکدیگر عمل کرده و به سهولت آبرو و حیثیت 
مردم را به تاراج نگذاریم. هزینه های مختلفی 
در دستگاه های مختلف برای مسائل فرهنگی 
اختصاص داده می شود، اما بهتر است این پول 
به معلمان داده شود، چرا که آنها بهتر می توانند 

کار فرهنگی انجام دهند.

 *دیر اقدام کنیم برای تأمین آب 
شرب دچار مشکل خواهیم شد

با  سخنانش  پایانی  بخش   در  رئیس جمهور   
کمبود  و  محیطی  زیست  مشکالت  به  اشاره 
اولویت های  از  دیگر  یکی  گفت:  شرب،  آب 
بسیار مهم ما مباحث محیط زیستی و آب بود و 
دیدیم که اولین مصوبه دولت یازدهم در ارتباط 
به  که  در سفری  بود.  ارومیه  دریاچه  احیای  با 
ارومیه داشتم بسیار خوشحال شدم که دیدم آب 
باال  این دریاچه تثبیت شده و چند سانتی هم 
آمده، البته هنوز بسیار کار دارد، اما از خطر حتمی 
دور شده است.روحانی با بیان اینکه در رابطه با 
مشکالت بنزین و گازوئیل نیز کارهای زیادی 
سال 92،  در  داشت:   اظهار  است،  شده  انجام 
سوخت  کشور  نیروگاه های  سوخت  درصد   43
مایع بود، اما امسال به 9 درصد رسیده و سال 
گذشته هم این رقم به 18 درصد کاهش یافته 
بود که همه اینها گوشه ای از فعالیت های دولت 

در زمینه محیط زیست است.

* واردات یکی از راه حل ها برای
جبران کمبود آب است

به  آب  مسئله  کردن  توصیف  مهم  با  روحانی 
عنوان مسئله ای حیاتی، اظهار داشت: اگر دیر 
برخی  آشامیدنی  آب  تأمین  برای  کنیم  اقدام 
شهرهای کالن در آینده  نزدیک دچار مشکل 
از  یکی  آب  واردات  که  شد  خواهیم  جدی 
راه حل هاست، در عین حال 125 هزار هکتار از 
زمین های کشاورزی در سال گذشته به روش 
چند  هر  است،  شده  تجهیز  نوین  آبیاری های 
شیرین کردن آب دریاها و مهار آب های مرزی 
نیز از دیگر راه حل هاست که بر همین اساس با 
اجازه رهبری 8 میلیارد دالر از صندوق توسعه 

ملی برای مسئله آب  برداشت می کنیم.

اگرآمریکاییهاباحسننیتبرجامرااجرامیکردند،چهبسامابهطرفمقابلدریکموضوعدیگراعتمادمیکردیم
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استرالیاجابجامیشود!
ایسنا - محققان اظهار کردند: طول و عرض جغرافیایی استرالیا برای هماهنگی با سیستم موقعیت یاب جهانی تغییر خواهد کرد. تجدید نظر در طول و عرض جغرافیایی 
استرالیا برای مطابقت با سیستم ناوبری ماهواره ای جهانی بسیار موثر است. سازمان جغرافیایی استرالیا اعالم کرد: این اصالح در طول و عرض جغرافیایی استرالیا در کسب 
اطالعات دقیق ماهواره ای، خدمات و تکنولوژی های جدید منطقه جغرافیایی مثل ماشین های خودران و هواپیماهای بدون سرنشین بسیار موثر خواهد بود.

دغدغه های دخترانه در روز دختر

نسرین کاری - بدون تردید؛ نوجوانان و جوانان 
همچنین  و  ایده آل  و  خوب  زندگی  داشتن  برای 
برخوردار از امنیت روانی و اخالقی به سبک زندگی 
مناسب نیاز دارند، که باید پدر و مادرها و مسئوالن 
هر چه بیشتر به این مسایل توجه کنند و در این 
بودن  عاطفی  و  احساسی  واسطه  به  دختران  بین 
شاید بتوان گفت نیازمند توجه بیشتر هستند. روز 
دختر بهانه ای شد تا پای صحبت عده ای از دختران 
نشسته و شنوای درد دلها و صحبت هایشان باشیم: 

والدین وقت کمتری با فرزندان می گذرانند
از  انتقاد  با  بیرجندی  ساله   15 دانش آموز  فاطمه، 
برخی خانواده ها که این روزها کمتر برای فرزندان 
خویش وقت می گذارند، گفت: سبک زندگی دختران 
امروز، با دختران چند دهه اخیر خیلی فرق کرده و 
خواسته های یک دختر امروزی با زمان مادرانمان 
فرق دارد. وی معتقد است: والدینمان اکثرا دغدغه 
این  دارند و در  را  باقی مانده و گذر زمان  کارهای 
درست  تربیت  برای  را  وقت  کمترین  هم   ارتباط 

فرزندان خویش می گذارند!
او افزود: این روزها در خانواده ها و شهرمان به عینه 
مشاهده می کنیم که نوجوانان و جوانان هرروز با 
سبک های زندگی جدیدی آشنا می شوند، که مورد 
اعتراض بزرگان، علما و خانواده ها است. بنظر من 
وقتی که تغییرات ما با اصول خانوادگی و مذهبی 
باید  ها   خانواده  ندارد،  تناقض  قوانین کشوری  و 

خودشان را با شرایط ما وفق دهند.

طرز نگاه باید عوض شود
لیال از مشکالت و عمل های جراحی هایش  از زمان 
کودکی تا کنون گفت از 6-5 سالگی متوجه معلولیتم 
لحظه شماری می کردم از هر جراحی  بعد   شدم 

که دوره استراحت تمام شود و من هم مثل بقیه 
دوستانم بدوم و راه بروم  ولی این اتفاق نیفتاد. لیال 
ادامه می دهد: هنگام بازی با هم سن و سال های 
خودم بازی هایی که نیاز به تحرک و دویدن داشت 
مجبور بودم کناری بنشینم و بقیه را تماشا کنم و این 

برایم خیلی سخت بود .
او یادآور می شود: محیط جدید دانشگاه برایم سخت 
بود و فشار روحی فراوانی وارد شد ولی کم کم عادت 

کردم و تا االن دیگر برایم مشکلی نیست.
لیال با ناراحتی خاطرنشان کرد: تغییر نگاه و طرز 
فکر نسبت به معلوالن و افزایش آگاهی مردم به 
فردی معلول که توانایی انجام کار را همانند بقیه 
افراد عادی دارد، بسیار می تواند موثر باشد تا من 
هم در جامعه احساس آرامش کنم. اگرچه ظاهر من 
همانند یک فرد عادی نیست ولی شاید فعالیت هایی 
را که یک فرد عادی انجام می دهد من معلول به 

دلیل توانایی های ذاتی آن را بهتر انجام دهم.

ارتباط مفید و سالم فرهنگسازی شود
فریده 34 ساله هم با بیان اینکه  شاید بتوانم بگویم 
وقتی  که  است  این  دختر  یک  مشکل  بزرگترین 
بخواهد در اجتماع فعال باشد گاهی با مزاحمت ها 
و مشکالت روبرو می شود، افزود: امیدوارم فرهنگ 
جامعه مان آنقدر باال برود که بتوانیم جدا از جنسیت 
در جامعه در کنار هم باشیم. به گفته وی به دلیل 
فعال  اجتماعی  در شبکه های  )خبرنگاری(  شغلم 

هستم و باید به دنبال سوژه و اخبار روز باشم. 
او اضافه کرد: یک بار یکی از همکارانم که البته مرا 
به درستی نمی شناخت تالش می کرد با من دوست 

شود و من را از پافشاریش ناراحت می کرد.
وی معتقد است چنین آدم هایی موجب می شوند یک 
 دختر واقعا احساس امنیت نکند و حتی در شبکه های

اجتماعی خودش را مخفی کند و مجازی باشد.
به گفته او در نسل های پیشین یکی از روش های 
پیشگیری از آسیب دختران در خانه ماندن بود چون 
خانه به عنوان مکانی امن همواره مطرح است اما در 
دنیای امروز می توان گفت واقعا مرزی برای ارتباط 
با هر  توانیم  ما می  ندارد.  از خانه وجود  بیرون  با 
سیستمی به فضای مجازی متصل شویم و در این 
فضا هیچ حد و مرزی وجود ندارد. عماًل کنترل هیچ 
معنایی ندارد مگر اینکه تدبیر خاصی برای حفظ قشر 

جوان به خصوص دختران جوان اندیشیده شود.

در شهر بیرجند جایی برای تفریح 
دختران وجود ندارد

 هر روز پس از تمام شدن کار دانشگاهم به خانه
می آیم و تا روز بعد خودم را با تلگرام و تلویزیون 
تفریحی  بیرجند  شهر  در  چون  کنم  می  سرگرم 
مختص دختران وجود ندارد. الهام با بیان این مطلب 
این است که گاهی هم که از آن   ادامه داد: بدتر 

می خواهم با دوستان دوره ای یا کالسی بروم با 
انتقاد نابجای والدینم روبرو می شوم. چقدر خوب 
است که پدر و مادرها با دوستان دخترانشان آشنا 
شوند و با خیال راحت اجازه ارتباط اجتماعی را به 
آنها بدهند. وی ابراز تاسف کرد: مگر فرق من با 
 برادرم چیست؟ او تا هر زمان از شب که بخواهد

می تواند بیرون باشد ولی من برای یک پارک رفتن 
کلی دغدغه دارم. یک دختر نیاز به تفریح ندارد؟ 
وی از مسئوالن شهر درخواست کرد فکری اساسی 
برای تفریح دختران در محیط های امن داشته باشند 
دختران  باشد هم  راحت  خیالشان  والدین  که هم 
با  را  لحظاتی  نگرانی  از  دور  به  بتوانند  آسایش  با 

دوستانشان به تفریح  و شادی بگذرانند.

دقیقا 290 روز تا برگزاری انتخابات دوازدهمین 
دوره ریاست جمهوری فرصت باقی است و احزاب 
و جریانات سیاسی پس از روشن کردن وضعیت 
و  شهر  اسالمی  شوراهای  انتخابات  برای  خود 
روستاـ  که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 
برگزار خواهد شد ـ خود را آماده حضور در این 
انتخابات می کنند؛ جایی که قرار است به دلیل 
همزمانی با ماه مبارک رمضان بر خالف رویه 28 
سال اخیر، انتخابات ریاست جمهوری در ماهی 

غیر از خرداد برگزار شود.
به گزارش »تابناک«، در حالی که کمتر از ده ماه تا 
موعد برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
های زنی  گمانه  است،  باقی  فرصت   جمهوری 
زیادی در خصوص افراد مورد نظر جریان اصولگرا 
برای کاندیداتوری صورت می گیرد. البته در مورد 
برخی افراد هم نیازی به گمانه زنی نیست؛ چراکه 
اند.  چند وقتی است فعالیت خود را علنی کرده 
از گزینه هایی نظیر محمدباقر قالیباف، علی اکبر 
باهنر،  محمدرضا  حدادعادل،  غالمعلی  والیتی، 
محمود احمدی نژاد، حسن غفوری فرد، عبدا...
محمد  االسالم  حجت  توکلی،  احمد  جاسبی، 
حسن ابوترابی فرد، پرویز فتاح، منوچهر متکی، 
افراد  حتی  و  ضرغامی  ا...  عزت  جلیلی،  سعید 
شاخصی نظیر حجت االسالم ناطق نوری، سردار 
قاسم سلیمانی و حجت االسالم حسن روحانی 
به عنوان افرادی یاد می شود که همه یا بخشی 
ریاست جمهوری  انتخابات  برای  اصولگرایان  از 

دوازدهم روی آن ها حساب باز کرده اند.

اصولگرایان و حمایت از روحانی

یا  و  کاندیدا  مورد  در  انتخاباتی  فرضیه  چند 
کاندیداهای مورد نظر جریان اصولگرایی مطرح 
می شود، مثل اینکه اصولگرایان با بهره برداری 
از مدلی که پیشتر توسط اصالح طلبان به کار 
گرفته شد، به سمت گزینه ای بروند که بیشترین 
شانس را برای پیروزی دارد. در این صورت آن ها 
باید گزینه ای نظیر حجت االسالم حسن روحانی 
را انتخاب کنند که در حال حاضر بر مسند ریاست 
جمهوری تکیه زده است و اگر بنا را به روال 8 
ایران بگذاریم، از  ساله بودن روسای جمهور در 
انتخابات  در  شدن  برنده  برای  زیادی  شانس 

ریاست جمهوری دوازدهم برخوردار است.
البته برخی موضوعات نظیر توجه و رسیدگی جدی 
رکود،  مساله  رفع  کشور،  اقتصادی  وضعیت  به 
رونق اقتصادی و رفع رکود، ملموس کردن نتایج 
 اقتصادی و سیاسی برجام، جلوگیری از بد عهدی ها
در اجرای برجام به ویژه در یکسال آینده، توجه 
به مساله انتصابات و البته برخورد قاطع با مدیران 
اقدامی  متخلف در مسأله فیش های حقوقی و 
از  کند،  قانع  را  افکار عمومی  رابطه  این  در  که 
مهمترین پیش شرط هایی است که روحانی در 
به تواند  می  ها  حوزه  این  در  موفقیت   صورت 

ادامه دار بودن دولتش امیدوار باشد.
روحانی  از  اصولگرایان  احتمالی  حمایت  مسأله 
اولین بار از سوی »محمدرضا باهنر، رئیس جبهه 
پیروان خط امام و رهبری« مطرح شد و البته او 
تاکید کرد که اصولگرایان برای حمایت از رئیس 
دولت یازدهم شروطی دارند که به نظر می رسد، 
مسائلی که در پاراگراف قبلی بیان شد، بخشی از 
شروط این جریان برای روحانی باشد. هرچند که 
قطعا بخشی از اصولگرایان که به جبهه پایداری 
نزدیکند به همراه احزابی نظیر جمعیت ایثارگران و 

رهپویان زیر بار این حمایت نخواهند رفت.
همراه کردن سایر اصولگرایان هم در این روند 
کاری دشوار به نظر می رسد؛ چراکه »آیت ا... 
موحدی کرمانی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز« 
با وجود اینکه حسن روحانی از اعضای شورای 
مرکزی این تشکل روحانی بوده و همچنان هم 
برخی اعضا برای حضور دوباره وی در جلسات 
جامعه روحانیت تالش می کنند، اعالم کرده که 
»با توجه به شرایطی که داریم بسیار بعید است 
که ما بخواهیم از آقای روحانی حمایت کنیم.« 
در مورد 15 کاندیدای احتمالی دیگر اصولگرایان 
برای انتخابات آتی ریاست جمهوری یا فکت ها و 
 نشانه هایی در جهت احتمال کاندیداتوری آن ها
وجود دارد یا اینکه خود فعالیت انتخاباتی را آغاز 
ارائه می شود،  که  هایی  تحلیل  یا  و  اند  کرده 
نشان از شانس آن ها برای کاندیداتوری و در 
که  هرچند  دارد.  انتخابات  در  پیروزی  نهایت 
پیشتر عالوه بر دبیرکل جامعه روحانیت مبارز که 
اعالم کرده بود »نیروهای انقالب و جریان های 
اصولگرا گزینه های مناسب و جدی برای رقابت 
96 دارند.« برخی چهره های اصولگرا نیز اعالم 
شاخص  کاندیداهای  جریان  این  بودند  کرده 
ریاست  انتخابات  در  حضور  برای  بسیاری 
جمهوری آتی دارند. از بین 16 کاندیدای احتمالی 
اصولگرایان برای انتخابات آتی به نظر می رسد 

برخی چهره ها باتوجه به عدم احراز صالحیت 
کاندیدا  برای  جدیتی  قبلی  انتخابات  در  شان 
 شدن نداشته باشند که از جمله این افراد می توان
به »حجت االسالم محمد حسن ابوترابی فرد، 
منوچهر متکی و محمدرضا باهنر« اشاره کرد؛ 
کمااینکه رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری 
از  یکی  عنوان  به  نامش  مطرح شدن  وجود  با 
کرده  اعالم  اصولگرایان،  احتمالی  کاندیداهای 
در  کاندیداتوری  برای  ای  »برنامه  که  است 

انتخابات ریاست جمهوری 96 ندارد.«

قالیباف؛ برای بار سوم می آید؟

قالیباف تا کنون دو دوره و در سال های 1384 و 
1392 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده 
است و به نظر می رسد در حال حاضر باتوجه به 
ویژگی ها، عملکرد و سوابقش در صورت اعالم 
اصولگرایان  اصلی  های  گزینه  از  یکی  آمادگی 
برای حضور در انتخابات آتی باشد. ضمن اینکه 

چندی پیش نقل قولی از وی مطرح شده بود که 
»قصد دارد در انتخابات 96 بار دیگر خود را در 
معرض رأی مردم قرار دهد. محمدباقر قالیباف، 
وی  است.  مشهد  در  شهریور 1340  اول  متولد 
خاتم االنبیا،  سازندگی  قرارگاه  در  این  از  پیش 
انقالب اسالمی و  پاسداران  نیروی هوایی سپاه 
است.  داشته  فرماندهی  سمت  انتظامی  نیروی 
وی همچنین در دوران فرماندهی نیروی انتظامی، 
رئیس و نماینده رئیس دولت اصالحات در ستاد 
وی  است.  بوده  نیز  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
و  شد  جمهوری  ریاست  نامزد   1384 سال  در 
در اولین تجربه انتخاباتی خود با کسب بیش از 
4 میلیون رأی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، 
از  باالتر  کروبی،  مهدی  و  نژاد  احمدی  محمود 
چهره هایی چون مصطفی معین، علی الریجانی و 
محسن مهرعلیزاده، نفر چهارم شد، اما در شهریور 
همان سال با اجماع شورای شهر به عنوان شهردار 
دکتری  مدرک  دارای  وی  شد.  انتخاب  تهران 
در رشته جغرافیای سیاسی است و دوره خلبانی 
گذرانده  است.  فرانسه  در  را  ایرباس  هواپیمای 
محمدباقر قالیباف عضو هیئت علمی و دانشیار 
گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیا دانشگاه 
تهران هم هست. محمدباقر قالیباف با شعار ایران 
سربلند در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 
هم نامزد شد، ولی در این انتخابات هم توفیقی به 
دست نیاورد و پس از حسن روحانی نفر دوم شد و 
از روز 26 خرداد 1392 به محل کارش بازگشت و 
مشغول فعالیت های خود در حوزه شهرداری تهران 
شد. وی در تاریخ 1۷ شهریور 1392 با اکثریت آرا 
در شورای شهر تهران برای سومین بار شهردار 
تهران شد. به نظر می رسد قالیباف در صورت 
سنتی  احزاب  اقبال  مورد  کاندیداتوری  اعالم 
اصولگرا، جامعه روحانیت و احزابی نظیر جمعیت 
برخی  هرچند  بگیرد؛  قرار  عدالت  و  پیشرفت 
اصولگرایان نظیر جبهه پایداری و حتی حامیان 
انقالب  ایثارگران  جمعیت  نظیر  قالیباف  سابق 
اسالمی و جمعیت رهپویان به دلیل برخورداری 
از کاندیداهایی نظیر جلیلی، حداد عادل و توکلی 

احتماال دیگر حمایتی از وی نخواهند داشت.

والیتی؛ دیپلمات در هوای پاستور

علی اکبر والیتی که در سال های ابتدایی انقالب 
دلیل  به  نهایت  در  بود،  وزیری  نخست  گزینه 
وزارت  کرسی  دار  عهده  وقت  مجلس  مخالفت 
امور خارجه شد و البته 16 سال  از سال 1360 تا 
13۷6  در این مقام باقی ماند، سال 92 با تشکیل 
یک ائتالف سه گانه به همراه محمد باقر قالیباف 
سر  در  را  پاستور  هوای  حدادعادل  غالمعلی  و 

پروراند. هرچند با وجود تأیید صالحیت و حضور 
در عرصه رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 
در پایان رقابت های انتخاباتی با کسب21۷2222 
رأی رتبه پنجم را به خود اختصاص داد. والیتی 
متولد چهارم تیر1324 در شمیران و دارای مدرک 
تخصص اطفال و کودکان از دانشگاه جانز هاپکینز 
است. او پس از فراغت از وزارت امور خارجه در 
رهبر  بین الملل  امور  مشاور  عنوان  به   ۷6 سال 
انتخابات  پایان  با  و  انقالب منصوب شد  معظم 
هاشمی  ا...  آیت  حکم  با  جمهوری 92  ریاست 
تحقیقات  مرکز  در  روحانی  جانشین  رفسنجانی 

استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
وی در خرداد سال 13۷6 از کاندیداتوری علی اکبر 
ناطق نوری حمایت کرد. در سال 1384 تصمیم 
ریاست  انتخابات  کاندیدای  خودش  گرفت 
جمهوری شود، ولی به محض نامزد شدن اکبر 
هاشمی رفسنجانی او به نفع هاشمی کناره گیری 
کرد. به نظر می رسد طیف سنتی اصولگرایان و 
بخشی از جامعتین از حامیان والیتی در صورت 

کاندیداتوری مجدد باشند.

غالمعلی حدادعادل؛
 راه پاستور از بهارستان می گذرد؟

دوره  چهار  سابقه  که  عادل  حداد  غالمعلی 
نمایندگی مردم تهران در مجلس و البته ریاست 
مجلس هفتم را در کارنامه دارد، با شعار »تقوا و 
تدبیر« در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اعالم 
کاندیداتوری کرد، اما در نهایت به دلیل احترام به 
ساز و کار ائتالف سه گانه ای که به همراه قالیباف 
و والیتی تشکیل داده بودند، پس از شرکت در 
مناظره ها و برنامه های انتخاباتی تلویزیونی در 
تاریخ 20 خرداد در حالی که تنها 4 روز به برگزاری 
انتخابات زمان باقی بود، به نفع اصولگرایان کناره 
متولد  والیتی  مثل  عادل هم  حداد  کرد.  گیری 
1324 است. او اولین رئیس غیر روحانی مجلس 
شورای اسالمی پس از پیروزی انقالب لقب گرفت 
و پس از وی علی الریجانی این راه را تا به امروز 
ادامه داده است. وی در انتخابات مجلس دهم در 
اصولگرایان  انتخاباتی  تهران سرلیست فهرست 
بود که در نهایت با قرار گرفتن در جایگاه سی 
بازماند.  بهارستان  به  دوباره  یابی  راه  از  یکم  و 
وی در حال حاضر عالوه بر مشاورت عالی مقام 
معظم رهبری، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  رئیس  نظام، 
برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  شورای  و عضو 
آموزشی است. در صورت کاندیداتوری حدادعادل 
زمینه چینی در حال  اصولگرا  احزاب  برخی   که 
برای آن هستند به نظر می رسد، جمعیت های 
ایثارگران انقالب اسالمی و رهپویان، وی را مورد 
حمایت قرار دهند، هرچند جبهه پایداری هم در 
صورت عدم کاندیداتوری »سعید جلیلی« احتماال 

از حامیان وی خواهد بود. 

پرویز فتاح؛ کاندیدای 96 یا 1400؟

 پرویز فتاح یکی از معدود وزیران دولت احمدی نژاد
از جریانات سیاسی مختلف  اگر  است که شاید 
درباره عملکرد او در وزارت نیرو سئوال شود، همه 
متفق القول اقداماتش را تائید خواهند کرد. وی 
البته در جریان برگزاری جلسه رأی اعتماد مجلس 
به حمید چیت چیان، وزیر نیروی دولت روحانی 
کار  به  او  آوردن  رأی  برای  را  تمام تالش خود 
بست و نمایندگان زیادی را متقاعد کرد تا به گزینه 
دولت یازدهم برای وزارت نیرو رأی اعتماد بدهند.
فتاح گفته بود که با شناختی که از ابتدای انقالب 
اسالمی تا کنون نسبت به وزیر پیشنهادی نیرو 
دارم، می دانم که این انتخاب کامال عنایت و لطف 

الهی بوده که شامل حال وزارت نیرو شده است و 
یک برادر ارزشی، متعهد، مومن و والیی و از همه 
مهمتر »متخصص« از درون وزارت نیرو انتخاب 
شده است. شاید همین حمایت یکی از دالیلی بود 
که باعث شد وزیر پیشنهادی با 2۷2 رأی یکی از 
باالترین آراء پس از انقالب و دومین وزیر کابینه 
روحانی از لحاظ تعداد رأی کسب شده در جلسه 
رأی اعتماد لقب بگیرد. سید پرویز فتاح قره باغی 
متولد 1340 در ارومیه  و هم اکنون رئیس کمیته 
امداد امام خمینی است. مدیرعاملی بنیاد تعاون 
سپاه و جانشینی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء از 

دیگر مسئولیت های مهم وی بوده است.
عمران  مهندسی  رشته  در  سال 1368  در  وی 
شد  فارغ التحصیل  شریف  صنعتی  دانشگاه  از 
ارشد  کارشناسی  مدرک  نیز   1382 سال  در  و 
صنایع )گرایش سیستم ها( را از دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر دریافت کرد. وی پذیرفته شده در آزمون 
دکترا است. فتاح بعد از اینکه در اردیبهشت 94 
بود که  امداد منصوب شد گفته  ریاست کمیته 

»مستمری مددجویان کمیته امداد از این پس، 
قبل از حقوق مدیران و پرسنل این نهاد پرداخت 
مدیران  معدود  از  یکی  همچنین  او  می شود«. 
 ارشدی بود که پس از افشای ماجرای فیش های
حقوقی نجومی، فیش حقوقی خود را منتشر و 
مبلغ دریافتی اش را اعالم کرد. به نظر می رسد 
کاندیداتوری فتاح در انتخابات ریاست جمهوری 
سنتی،  اصولگرایان  جمله  از  اصولگرایان  همه 
جامعتین و حتی جبهه پایداری را برای حمایت 
اما سئوال این است که او  از وی متقاعد کند، 
وی  برنامه  یا  شد  خواهد  کاندیدا   96 سال  در 

کاندیداتوری در انتخابات 1400 است؟

عزت ا... ضرغامی؛
تالش برای ماموریت غیرممکن

ماجرای  در  که  زمانی  ضرغامی  عزت ا...  سید 
بود،  کرده  پیدا  حضور  جاسوسی  النه  تسخیر 
را هم نمی کرد که روزی رئیس  شاید فکرش 
عنوان  به  وی  از  و  شود  سیما  و  صدا  سازمان 
برای  اصولگرایان  احتمالی  کاندیداهای  از  یکی 
انتخابات ریاست جمهوری نام برده شود. ضرغامی 
که نامش در دوره قبلی انتخابات هم به عنوان 
یکی از کاندیداهای احتمالی مطرح می شد، متولد 
دوران  از  و پس  است  نازی آباد  در محله   1338
ریاستش بر سازمان صدا و سیما که حدود 10 سال 
و 6 ماه به طول انجامید، هم اکنون عضو شورای 
عالی فضای مجازی است و گه گاهی فعالیتش 
در فضای مجازی خبرساز می شود. وی دارای 
مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت است 
عرصه  جهادگر  افتخار  نشان   1393 سال  در  و 

فرهنگ و هنر دریافت کرد.

سعید جلیلی؛ اداره کشور
به شکل مذاکرات هسته ای

مشهد  در   1344 شهریور   15 در  جلیلی  سعید 
متولد شد. او در یازدهمین دوره انتخابات ریاست 
از  پایداری و بخشی  با حمایت جبهه  جمهوری 
جریان اصولگرا با شعار »حیات طیبه« کاندیدا و 
با کسب 4168964  رأی برابر 36 / 11  درصد 
کل آراء پس از حسن روحانی و محمدباقر قالیباف 
سوم شد. جلیلی هم اکنون عضو شورای راهبردی 
روابط خارجی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و نماینده رهبر معظم انقالب در شورای عالی 
امنیت ملی است. او همچنین از سال 1386 تا 19 
شهریور 1392 نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی 
و رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای با کشورهای 
1+5 بود.  وی پیش از این 18 سال در وزارت امور 

خارجه مشغول به کار بوده و سمت هایی همچون 
رئیس اداره بازرسی وزارت خارجه، معاون اداره اول 
آمریکا در وزارت خارجه، معاون اروپا و آمریکای 
وزارت امور خارجه را برعهده داشته است. جلیلی 
در برهه ای هم مدیر بررسی های جاری دفتر مقام 

معظم رهبری بوده است.

حسن غفوری فرد؛ تجربه دوباره 
انتخابات ریاست جمهوری

حسن غفوری فرد پیشتر یک بار در سال 1380 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده اما در 
عضو  این  است.  نکرده  کسب  توفیقی  راه  این 
 شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی )قدیمی ترین
حزب جمهوری اسالمی ایران( در سال 1322 در 
تهران متولد شده و دارای مدرک دکترای فیزیک 
ذرات هسته ای از دانشگاه کانزاس ایاالت متحده 
آمریکا در سال 1356 است. او هم اکنون استاد 
تمام دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیر 
کبیر، دبیرکل جامعه اسالمی ورزشکاران و رییس 
انقالب  عالی  شورای  نظارت  و  بازرسی  هیئت 

فرهنگی است.
و  آبان 1358  در  موقت  دولت  استعفای  پی  در 
همچنین طاهر احمدزاده استاندار وقت خراسان، او 
در آذر 1358 به سمت استاندار جدید منصوب شد 
و تا ۷ مرداد 1360 در این پست باقی ماند. پس از 
کشته شدن 2 تن از نمایندگان استان خراسان در 
انفجار ۷ تیر1360 و برگزاری انتخابات مجدد، او و 
کامیاب به عنوان نمایندگان جدید استان خراسان 
یافتند.  راه  اسالمی  جمهوری  اول  مجلس  به 
غفوری فرد یک ماه پس از راهیابی به مجلس، 
به سمت وزیر نیرو منصوب شد. وی، وزیر نیرو 
)1364-1360( در دولت اول میرحسین موسوی 
بود. پس از آن، او مدت 4 سال )13۷2-1368( 
انتخابات  در  شد.  بدنی  تربیت  سازمان  رییس 
مجلس پنجم در اسفند 13۷4، به عنوان نماینده 
تهران به مجلس راه یافت. او در انتخابات دوره 
بار  و  رسید  پیروزی  به   )1386( مجلس  هشتم 
دیگر به مجلس راه یافت. اگرچه غفوری فرد در 
انتخابات میان دوره ای مجلس هفتم )همزمان با 
انتخابات شوراهای سوم که در سال 1385 برگزار 
شد( به عنوان نماینده تهران به مجلس راه یافت.

نظیر  اصولگرایان  از  بخشی  رسد  می  نظر  به 
حزب موتلفه اسالمی و جبهه پیروان خط امام 
و رهبری او را یکی از کاندیداهای احتمالی در 

انتخابات سال آینده می دانند.

جاسبی؛ این دفعه می خواهد چالشی 
واقعی داشته باشد

 1361 )از  سال   30 حدود  که  جاسبی  عبدا... 
آزاد  دانشگاه  ریاست  دار  عهده   )  1390 دی  تا 
اسالمی بود، تاکنون دو بار در دوره های ششم 
و هشتم کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و 
به ترتیب رقیب اکبر هاشمی رفسنجانی و سید 
در  متولد 1323  وی  است.  بوده  خاتمی  محمد 
تهران و ارائه دهنده پیشنهاد تشکیل دانشگاه آزاد 
اسالمی بوده است. عبدا... جعفرعلی جاسبی در 
سال 1351 برای ادامه تحصیالت وارد دانشگاه 
آستون در انگلستان شد. ابتدا مدرک کارشناسی 
ارشد خود را در رشته مدیریت صنعتی و سپس 
مدرک دکترای تخصصی خود را در رشته مدیریت 
تولید و تکنولوژی از دانشگاه آستون دریافت کرد. 
پیش از انقالب برای همکاری با گروه های مبارز و 
تأمین هزینه های مبارزه، همراه با برخی از دوستان 
در شرکت سهامی قائمیان عضویت پیدا کرده و 
سهامدار شد و همین امر مقدمه آشنایی او با برخی 
از اعضای هیئت موتلفه اسالمی از جمله اسالمی، 
بهشتی، هرندی )برادر شهید هرندی( شاهچراغی 
از  او در فاصله 5 سال  و شفیق و سایرین شد. 
جدایی جاسبی از دانشگاه آزاد، 2 نفر طعم تکیه بر 
صندلی ریاست این دانشگاه را چشیده اند و به نظر 
می رسد برخی اصولگرایان سنتی به دنبال مطرح 
ریاست جمهوری  انتخابات  برای  کردن جاسبی 
هستند تا اون در سومین حضورش در این عرصه 
را  که حضوری صوری  قبلی  دوره  دو  برخالف 

تجربه می کرد، چالشی واقعی را دنبال کند. 

احمد توکلی؛ رقیب 
همیشه جدی رؤسای جمهور

احمد توکلی همچون جاسبی در انتخابات ششم 
در  که  بود  کاندیدا  جمهوری  ریاست  هشتم  و 
هر دو دوره رقیب اصلی کاندیداهای پیروز یعنی 
خاتمی  محمد  سید  و  رفسنجانی  هاشمی  اکبر 
محسوب می شد. او در هر دو دوره در رتبه دوم 
قرار گرفت.  توکلی زاده 1330 در بهشهر، رئیس 
پیشیِن مرکز پژوهش های مجلس و نماینده سابق 

سخنگوی  وی  است.  اسالمی  شورای  مجلس 
امور  و  کار  وزیر  و  رجایی  محمدعلی  دولت 
اجتماعی مستعفی کابینه اول میر حسین موسوی 
بوده است. وی در دوره اول مجلس نماینده بهشهر 
و در دوره های هفتم تا نهم نماینده مردم تهران 
توکلی  بوده است.  اسالمی  شورای  مجلس  در 
از ابتدای دوره هفتم تا اوایل دوره نهم، ریاست 
را  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
انتخابات مجلس دهم  در  داشت. وی  بر عهده 
با حضور در لیست اصولگرایان در نهایت با قرار 
گرفتن در مرتبه سی و پنجم رأی الزم را به دست 
نیاورده و از راهیابی مجدد به مجلس بازماند. وی 
مدرک دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه ناتینگهام 
انگلستان اخذ کرده و هم اکنون استاد یار دانشکده 
علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 
است.وی دو دوره کاندیدای ریاست جمهوری شده 
که هر دوبار )به ترتیب پس از علی اکبر هاشمی 
رفسنجانی و سید محمد خاتمی( دوم شده است. 
توکلی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
قصد داشت سومین دوره کاندیداتوری را تجربه 
کند، اما در نهایت به نفع قالیباف کنار رفت. در 
صورتی که احمدتوکلی کاندیدای انتخابات ریاست 
جمهوری دوازدهم باشد، به نظر می رسد بخشی 
از اصولگرایان که با عنوان اصولگرایان تحول خواه 

شناخته می شوند، به حمایت از وی بپردازند.

محمود احمدی نژاد؛ 
هوای پاستور در سر دارد

محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم 
 است که تحرکات وی و جلسات و سخنرانی های
متعددش در نقاط مختلف کشور نشان می دهد 
نمی  قانونی  لحاظ  به  که  دوره  یک  از  پس  او 
توانست در انتخابات شرکت کند، بار دیگر هوای 
پاستور در سر دارد. البته این بار داستان متفاوت 
است؛ چرا که تقریبا اکثر اصولگرایان حاضر به 
او  اینکه  ضمن  نیستند،  وی  از  دوباره  حمایت 
نظارتی  نهادهای  که  باشد  داشته  نظر  در  باید 
را  او  به  دوباره  اجازه حضور  نگهبان  شورای  و 
در قامت کاندیدای ریاست جمهوری می دهند 
یا نه؟ سئوالی که خود او در سخنرانی اخیرش 
پاسخ داده و عنوان کرده که » هیچ نگرانی از 
بابت تائید صالحیتش برای کاندیداتوری وجود 
ندارد!« وی آبان 1335 در آرادان از توابع گرمسار 
سمنان به دنیا آمد و 8 سال رئیس دولت های 
نهم و دهم بود. احمدی نژاد همچنین از سال 
13۷2 تا 13۷6 اولین استاندار اردبیل و از سال 
1382 تا 1384 شهردار تهران بود. او هم اکنون 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانش یار 
اقدامات  جمله  از  است.  صنعت  و  علم  دانشگاه 
اجرای  جمهوری،  ریاست  دوره  در  احمدی نژاد 
اقتصادی بود که طبق آن سوخت  طرح تحول 
سهمیه بندی شد و همچنین یارانه های سوخت، 
آب، برق و مواد غذایی تدریجاً حذف به طور نقدی 
به مردم پرداخت شد. از دیگر اقدامات او پروژه 
مسکن مهر به منظور خانه دار کردن خانواده های 
کم در آمد بود. در دوره ریاست جمهوری او روابط 
با کشورهای در حال توسعه بر کشورهای توسعه 
با  ایران  هسته ای  برنامه  و  یافت  اولویت  یافته 
اعمال  به  منجر  که  بین المللی  فشارهای  وجود 
تحریم های اقتصادی شورای امنیت، آمریکا و اروپا 

علیه ایران شد، به پیش برده شد.

کاندیداتوری  درباره  ها  زنی  گمانه 
شیخ نور و فرمانده محور مقاومت

در مورد 2 گزینه حجت االسالم علی اکبر ناطق 
به  ها  آن  از  که  سلیمانی  قاسم  سردار  و  نوری 
در  اصولگرا  جریان  احتمالی  کاندیداهای  عنوان 
برده  نام  آینده  سال  جمهوری  ریاست  انتخابات 
می شود باید اشاره کرد که عمدتا آنچه در این 
باره مطرح می شود، گمانه زنی ها و تحلیل های 
برخی کارشناسان سیاسی است و باتوجه به شرایط 
این دو نفر و رویکردهایی که دارند، بعید به نظر 
می رسد نام شان را به عنوان یکی از کاندیداها 

در انتخابات ریاست جمهوری 96 مشاهده کنیم.
پیروزی  زمان  از  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
انتخابات  دوره   11 مجموعا  تاکنون  انقالب 
این  در  است.  کرده  برگزار  ریاست جمهوری 
میلیون و 233 هزار و 81۷  دوره ها، مردم 254 
رأی به کاندیداهای حاضر در انتخابات داده اند. در 
این 11 دوره تا کنون ۷ نفر توانسته اند به صندلی 
ابوالحسن  بزنند؛  تکیه  ایران  ریاست جمهوری 
بنی صدر، آیت ا... خامنه ای، محمدعلی رجایی، اکبر 
محمود  خاتمی،  سیدمحمد  هاشمی رفسنجانی، 
احمدی نژاد و حسن روحانی کسانی هستند که از 
سوی مردم به عنوان رییس جمهور در دوره های 

مختلف انتخاب شدند.

همهگزینههایاصولگرایانبرایانتخابات96
16گزینهاصولگرایانبرایریاستجمهوری؛بهدنبالراهیبرایپیروزی
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آیه روز  

بگو مرگی كه از آن فرار می كنید؛ حتما شما را در خواهد یافت. سپس به سوي كسي كه از پنهان و آشكار 
با خبر است برده مي شوید و شما را از آنچه انجام مي دادید خبر مي دهد. جمعه آیه ٨

حدیث روز  

زشت  كار  هرگونه  از  خود  جوارح  و  اعضاء  كنترل  و  حفظ  در  انسان  خوشبختي  و   سعادت 
و خالف است. امام سجاد )َع(

چشمی دارم همه پر از صورت دوست
با دیده مرا خوشست چون دوست در اوست 

از دیده دوست فرق كردن نه نكوست
یا دوست به جای دیده یا دیده خود اوست

برای آنكه بتوانیم كسی رادوست داشته باشیم 
به زمان و آگاهی نیاز داریم. 

برای دوست داشتن ابتدا باید داوری كرد
 و برای برتری دادن ،باید نخست سنجید.

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

تفاوت ذهن زنان وذهن مردان 

زیادی  های  تفاوت  مردان،  ذهن  و  زنان  ذهن 
تفاوت  این  آدم های موفق سعی می كنند  دارد. 
 های را بشناسند، به رسمیت بشناسند و در زندگی 

حواس شان به این تفاوت ها باشد.
یكی از این تفاوت های مهم “دیوار حائل” است. 
همسران بهتر است با این تفاوت مهم آشنا شوند 
در  ریشه  اختالفات  و  دعواها  از  بسیاری  كه  چرا 
این تفاوت دارد. در ذهن مردها، بین فضای زندگی 
خانوادگی و فضای كاری، یک دیوار حائل وجود 
دارد. معنایش این است كه وقتی مردی در محیط 
كارش هست، فقط در محیط كارش هست! یعنی 
نمی تواند در همان زمان نسبت به خانواده واكنش 
عاطفی داشته باشد و مثاًل وقتی همسرش به او 
زنگ می زند، نمی تواند همانند یک شوهر مهربان 

با او مكالمه كند.
كارهای  مشغول  خانه  در  مرد  یک  وقتی   حتی 
پیدا  دیوار  این  كله  و  سر  باز  هست،  اش   اداری 
می شود و بین كار و خانواده اش حائل می شود. 
بدین ترتیب وقتی سر او در پوشه های اداری است 
یا در رایانه اش پیگیر امور كاری اش است، نمی 
تواند نقش پدر یا همسر را به خوبی ایفا كند و همه 

اش هم تقصیر آن دیوار حائل است.
در ذهن زنان اما، خبری از دیوار حائل نیست. یک 
زن برخالف مرد، این توانایی را دارد كه همزمان 
كار اداری اش را انجام دهد و همزمان همسر و 
مادری باشد كه گویا كار اداری ندارد.در واقع ذهن 
زنان به آنها اجازه می دهد كه در آِن واحد، دو نقش 

كاری و خانوادگی را مدیریت كنند.

نقل حدیث و علم حضرت معصومه)س(

از ویژگی های حضرت معصومه)س( این بود كه به 
علوم اسالمی آگاهی داشت و آن را برای دیگران 

و آیندگان نقل می كردند. 
به  پاسخ  دریافت  برای  شیعیان  از  جمعی  روزی 
پرسشهای خود، به مدینه وارد شدند تا به محضر امام 
كاظم)ع( برسند، آن حضرت در مسافرت بود، نظر به 
اینكه آنها ناگزیر به مراجعت بودند، پرسشهای خود 
را نوشتند و به افراد خانواده امام كاظم)ع( تحویل 
دادند تا در سفر بعد پاسخ آنها را دریافت كنند. هنگام 
پاسخ  معصومه)س(  حضرت  دیدند  خداحافظی، 
آنها  آماده كرده است.  نوشته و  را  آنها  پرسشهای 
شادمان شدند و پاسخها را دریافت كردند و به سوی 
وطن رهسپار شدند، در مسیر راه به امام كاظم)ع( 
برخوردند و ماجرا را به عرض آن حضرت رساندند، 
امام كاظم)ع( آن نوشته را از آنها طلبید و مطالعه 
درست  را  معصومه)س(  حضرت  پاسخهای  كرد، 

یافت. سه بار فرمود: ؛ پدرش به فدایش باد.
و حضرت فاطمه معصومه)س( همان نگینی است 

كه شهر قم را آراسته است. 

حضرت فاطمه معصومه )س( درخانه عصمت 
مادرش  گشود،  جهان  به  چشم  طهارت  و 
نجمه حضرت امام موسی كاظم علیه السالم 
نام  بود.  السالم  علیه  رضا  امام  برادرش  و 
و  )س(  كبری  فاطمه  حضرت،  آن  شریف 
القابش معصومه، طاهره، حمیده و بّره، رشیده، 
تقّیه،كریمه اهل بیت و عالمه آل طه و می 
باشد. در اول ذیقعده سال ۱۷۳ )هـ.ق( در مدینه 
به دنیا آمد و در سن ۲٨ سالگی در دهم ماه 

ربیع االول ۲۰۱ در قم وفات یافت. 
کرامت در کودکی

آن حضرت تا سن شش سالگی در مدینه در 
محضر پدر برزگوارش امام هفتم بوده كه یكی 
از كرامات و فضایل حضرت معصومه )س( در 
همین سن خردسالی روی داد. زمانی كه پدر 
بزرگوارشان در سفر بودند، جمعی از شیعیان 
وارد  مدینه  به  خود  پرسشهای  دریافت  برای 
شدند تا به محضرامام موسی بن جعفر علیه 
از  را  خود  سؤاالت  پاسخ  و  برسند  السالم 
حضرتش دریافت كنند. اما با خبر شدند كه آن 

بزرگوار در مسافرت هستند لذا پرسشها را به 
خانواده امام كاظم علیه السالم سپردند تا در 
سفر بعد پاسخ بگیرند. حضرت معصومه )س( 
كه حدود شش سال داشت، پاسخ سؤاالت آنها 

را نوشت و به ایشان داد. 
سال  در  پدر،  از  بعد  )س(  معصومه  حضرت 
۱۷۹ تحت كفالت برادرش حضرت امام رضا 
علیه السالم قرار گرفت و تا سال ۲۰۰ )ه.ق( 
یعنی ۲۱ سال تمام ، در كنار برادر بزرگوارشان 
به مقامات عالی و كماالت علمی و عرفانی و 

اخالقی دست یافت.
فضایل

یكی از فرازهایی كه بیانگر اوج عظمت و مقام 
زیارت  است،  )س(  معصومه  فاطمه  حضرت 
نامه ای است كه حضرت رضا عیه السالم در 
اند. در فرازی  بیان فرموده  مورد آن حضرت 
در  مرا  فاطمه  است:»ای  آمده  چنین  آن  از 
مورد ورود به بهشت شفاعت كن؛ چرا كه در 
 پیشگاه خداوند دارای مقامات و درجات بسیار

 ارجمندی هستی.«

راز ازدواج نکردن حضرت
هجرت  هنگام  )س(به  معصومه  حضرت 
به  مدینه  از  السالم  علیه  رضا  امام  حضرت 
طوس ۲۷ ساله بودند. طبق وصّیت امام كاظم 
)ع( ازدواج دختران آن حضرت به مشورت و 
اجازه امام رضا )ع( بستگی داشت. چرا كه آن 
از  آگاهتر  خواهرانشان  مصلحت  به  حضرت 
)س(  معصومه  حضرت  برای  بودند.  دیگران 
زیرا  نداشت.  مناسب و همتایی وجود  همسر 
معنوی  و  فرهنگی  كفو  دینی  كفو  بر  عالوه 
دارد.  صحیح  ازدواج  در  بسزایی  نقش  نیز 
شاید بر همین اساس امام صادق علیه السالم 
فرمود:»اگر خداوند متعالی علی علیه السالم را 
برای فاطمه الزهرا )س( نمی آفرید، در سراسر 
انسانی  تا هر  از حضرت آدم )ع(گرفته  زمین 
 بعد از او همسر و همتای مناسبی برای وی

پیدا نمی شد.« 
در فراق امام رضا)ع(

برادر  یگانه  كه  زمانی  )هـ.ق(   ۲۰۰ سال  در 
حضرت معصومه )س( به اجبار مأمون مجبور 

به هجرت به خراسان شدند، حضرت حدود یک 
سال به دور از برادر خود در مدینه زندگی كرد. 
مأمون عباسی در سال ۲۰۱ )هـ.ق( حضرت 
امام رضا علیه السالم را به عنوان ولیعهد خود 
تعیین نمود. در این هنگام آن حضرت برای 
برای  خصوص  و  مدینه  در  خود  بستگان 
حضرت معصومه )س(نامه ای نوشت و آنها را 
به خراسان دعوت نمود. حضرت معصومه )س( 
به مجرد خواندن نامه امام علیه السالم برای 
دیدار برادر عازم خراسان شد و با گروه بسیاری 
خراسان  سوی  به  بستگان  و  زادگان  امام  از 

حركت نمودند.
ورود به ساوه

كاروانی كه حضرت معصومه سالم اهلل علیها 
در میان آن بود، به سرپرستی هارون بن موسی 
بن جعفر علیه السالم منزل به منزل حركت 

كردند و به ساوه رسیدند.
در آنجا دشمنان خاندان نبوت به كاروان حمله و 
هارون را به شهادت رسانده و جمعی را مجروح 
كردند. در اثر این حادثه دلخراش كاروان دختر 

موسی بن جعفر علیه السالم پراكنده شدند.
مسمومیت حضرت و سفر به قم

در ساوه غذای حضرت توسط یک زن نابكار 
زهرآلود گشت. به این ترتیب آن بانوی گرامی 
ورود  خبر  كه  شد.هنگامی  بیمار  و  مسموم 
حضرت به ساوه و خبر بیماری او به آل سعد 
به  سعد  آل  رسید،  اشعری(  عرب  )شیعیان 
اتفاق به استقبال آن حضرت رفته و در میان 
آنها موسی بن خزرج بن سعد اشعری مهار 
به شهر قم دعوت  را  او  و  را گرفت  او  شتر 
اهل  محبان  قم  به  ورود  هنگام  به  نمود. 
 بیت استقبال كم نظیری از خواهر امام رضا 

علیه السالم كردند
سرانجام آن حضرت بعد از شانزده یا هفده روز 
كه در خانه موسی بستری بود، از دنیا رفت. 

شیخ قرنی در كتاب خود چنین آورده است:
حضرت معصومه)س( هفده روز در قم بود و 
در این روزها به یاد برادرش حضرت رضا علیه 
السالم غمگین و گریان بود تا جان به جان 

آفرین تسلیم نمود.

عارفانه روز

سخن اگر از دل خارج شود به دل 
هم وارد می شود و اگر با نیت متكلم نباشد 

توقع مدار كه آن تأثیر كند .

به عقیده من تنها موضوعی كه شایسته است مغز 
انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و كه چه 
كار كند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟ افالطون

تالش نكن كه زندگی را بفهمی زندگی
 را زندگی كن! ..  تالش نكن 
كه عشق را بفهمی عاشق شو!

981734256
327516498
564892137
179328645
458679312
642145879
893467521
715283964
246951873

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

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

به یک آشپز ماهر 
و حرفه ای با مدرک و 
سابقه کار نیازمندیم.

09155616181

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با 
باالترین قیمت نقدا در محل خریداریم.

32210570  - 09159618050

صنایع برودتی توحید
نصب و راه اندازی ، تعمیر، سرویس

 و نگهداری انواع سردخانه های
 فریونی و آمونیاکی در خراسان جنوبی

بیرجند- نبش توحید 7
آسمانی مقدم

32442285 -09155624932

نصب ، تعمیر، سرویس
 لوله کشی انواع کولرهای گازی 

)اسپیلت(  و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

پیچ و رولپالک نما
شستشوی نما

09156694379- موذن

فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود

نبش مطهری 21/1

32228253

ups خرید ضایعات باطری
09197491800

فست فود فعال با موقعیت عالی
 به علت مهاجرت با قیمت استثنایی
 به فروش می رسد )فروش فوری(

قابل معاوضه با خودرو  
09156672933

باغی به مساحت 1200 مترمربع 
واقع در روستای کوشک القور 
بیرجند(  کیلومتری شمال   20(
دقیقه   50 و  برق  امتیاز  دارای 
آب از قنات، دیوار کشی شده، 
آبیاری قطره ای، آالچیق، کلبه، 
سرویس بهداشتی و ماشین رو 

به فروش می رسد.
09153045228
09394306245 

موسسه حقوقی عدالت خواهان سپهر 
)مشاوره و وکالت(از همکاران وکیل دعوت 
به همکاری می نماید.   09154037522

اجاره و تعمیر انواع پیکور- موتور برق
 دیزل ژنراتور و کلیه وسایل ساختمانی
نبش غفاری 1   09155618190 - نژادی

بشتابید  شغل  تضمینی
یک گلخانه فروش گل طبیعی ، آپارتمانی 
کاکتوس ، بامبو و... در خیابان اصلی و 
تجاری با سابقه 5 ساله واگذار می گردد.

09159050031- حسینی

فروش آپارتمان انتهای خیابان الهیه 1 جنب 
واحدهای فرهنگیان ، متراژ 85 متر یا قابل 

معاوضه با خودرو    09330177075  ی 
شــ

رو
فــ

ه 
ضـــ

عاو
 م

سالن زیبایی با تمامی امکانات و مجوز 
فروشی یا قابل واگذاری

09153112403 ی 
شــ

رو
فــ

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
و نیسان و کارگر ماهر 

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

خندوانـه حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی
تجربــه ای  نــو

کودکان خود را به ما بسپارید
 فرصتی استثنایی برای شما پدران 

و مادران شاغل هر روز صبح تا شب 
ماهیانه 100 هزار تومان

متنوع  های  برنامه  با  نفر/  ظرفیت 30   
سرگرمی و آموزشی و تفریحی

یا  سپه  بانک  از  بعد   ،14 نزاری  حکیم 
جمهوری 8 ، فرعی دوم ، سمت راست
 32225032 - 09159254650 - موسوی

7/30 الی 13 و 15/30 الی 21/30

خانه بازی 
کـودک 

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر
 09157213571

صالحی منش

سینما بهمن سینمای خانواده 

سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 
اکران
فیلم

شروع  ساعت 
14:3016:151820سانس ها

32222636 - 056تلفن

زاپــــــــاس
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اعزام موتورسواران استان 
به مسابقات چند جانبه خراسان رضوی

رضا رجبی ستوده، رییس هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی خراسان 
در  استان  موتورسوار  ورزشکاران  7نفره  کاروان  حضور  از  جنوبی 
سال  مردادماه  و15   14 در  رضوی  خراسان  جانبه  چند  مسابقات 
با حضور  این مسابقات  جاری در مشهد خبر داد و خاطرنشان کرد: 
خواهد  برگزار  کشور  جنوبی  و  شمالی،مرکزی  های  استان  از  برخی 
شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان،رجبی بابیان 
اینکه استان در 5 کالس در این رقابت ها شرکت خواهد کرد،اظهار 
داشت:حسن ضیغم  در کالس125 سی سی،عباس شبان محبوب در 
کالس 250 سی سی،محمد جعفر جهانگیر در کالس 400سی سی، 
و مجتبی  در کالس600سی سی  و حامد صادقی  زاده  قربان  سعید 
مربی  با  سی  سی   1000 کالس  در  راد  گلستانی  رضا  و  صحرادار 
گری و سرپرستی مهران خسروی حضور خواهند داشت. رییس هیئت 
موتور سواری استان با اشاره به برگزاری مسابقات استانی موتور ریس 
کرد:  امیدواری  مناسب،اظهار  تمرینات  برگزاری  و  گذشته  ماه  در 
ورزشکاران استان رتبه های خوبی در این مسابقات به دست آورند.

فردا، مسابقات استانی ساندا
در شهرستان بیرجند برگزار می شود

علی اکبر مجدیان، رئیس هیئت ووشوی خراسان جنوبی از برگزاری 
مسابقات استانی ساندا در بخش آقایان در صبح و عصر آدینه این 
هفته گرامیداشت دهه کرامت، جام المپیک خبر داد و خاطر نشان 
در  و  جهانی  فدراسیون  نامه  آیین  اساس  بر  مسابقات  این  کرد: 
تمامی رده های سنی برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان، مجدیان با بیان اینکه بر اساس برنامه 
شرکت  ها  رقابت  این  در  سانداکار  تعداد80  شده  انجام  ریزی 
از  مسابقات  این  کرد  خواهیم  تالش  داشت:  بیان  کرد،  خواهند 
سطح کمی و کیفی باالیی برخوردار باشد. این مسابقات از ساعت 
و  اختتامیه  مراسم  و  شود  می  آغاز  مرداد   15 جمعه  روز  صبح   9
اهدای جوایز و احکام در ساعت 14 همان روز برگزار خواهد شد.

شروع شمارش معکوس برای نماینده استان 
در رقابت های المپیک تابستانی ریو 2016

زنگ شمارش معکوس برای برگزاری رقابت های المپیک تابستانی 
است  درآمده  به صدا  برزیل  ریودوژانیروی  در  حالی  در   2016 ریو 
که تیراندازان کشورمان در خط مقدم این بازی ها قرار گرفته اند و 
عصر شنبه 16 مرداد ، نجمه خدمتی به همراه الهه احمدی، دیگر 
نماینده المپیکی کشورمان در تفنگ بادی 10 تیر به مصاف حریفان 
خود می روند. به گزارش روایط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، 
برگزار می شود و   16 10متر ساعت  بادی  مرحله مقدماتی تفنگ 
2 ساعت بعد نیز در ساعت 18 فینال این ماده برگزار خواهد شد. 

نیاز  مورد  معدنی  مواد  اساسی ترین  از  یکی  منیزیم 
الکتریکی  تعادل  برقراری  برای  زیرا  است،  بدن 
کمبود  واقع  در  است.  الزم  بدن  سلول های  همه 
منیزیم واقعاً می تواند بر همه سیستم ها و ارگان های 
منیزیم:  کمبود  عالئم  بگذارد.  نامطلوب  اثر  بدن 
گرفتگی عضالت پا، درد در ناحیه پنجه پا، انقباض 

ناگهانی عضالت گوناگون بدن)کمردرد، درد گردن، 
سردردهای عصبی و اختالل در عملکرد مفصل فک 
و آرواره(، بی اشتهایی، حالت تهوع، خستگی و ضعف، 
تغییر در ویژگی های شخصیتی، گیجی، عصبی بودن، 
ضربان نامنظم قلب و اسپاسم عروق کرونری. عالئم 
اولیه هشدار دهنده کمبود منیزیم: خستگی جسمی و 

ذهنی، پرش مداوم زیر چشم،گرفتگی در ناحیه کتف 
و گردن و سردرد. از منابع غنی منیزیم می توان به 
دانه ها و مغزهای گیاهی، سبزی هایی مانند کلم و 
اسفناج، غالت کامل و حبوبات )لوبیا و سویا( اشاره کرد.

معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-1490

نکاتی مهم، در استفاده از تلفن همراه 

این وسیله پر استفاده میتواند موجب آسیب های 
احتمالی به مغز براثر امواج رادیویی شود. توصیه 
میشود برای به حداقل رسیدن تاثیر این امواج، 
نکات زیر رعایت شوند: 1- استفاده از هندزفری 
در  تلفن  داشتن  نگه  بجای  آن  بلندگوی  از  یا 
کنار گوش 2- حتی االمکان ارسال پیام کوتاه 

بجای حرف زدن 3- گوشی را نزدیک به سر 
خود نگهداری نکنید. موقع خواب آن را زیر یا 
کنار بالشت نگذارید 4- به نشانگر میزان قدرت 
سیگنال بر روی تلفن دقت کنید. وقتی میزان 
گوشی  از  است  کم  رادیویی  سیگنال  قدرت 
استفاده نکنید چون در این حال تلفن شما برای 
اتصال به دکل مخابراتی مجبور است امواج پر 
قدرتی از  خود  بیرون  بفرستد که  این  خطرناک  است.

زینک، درون این مواد غذایی 
یافت می شود

 
دریافت مقدار کافی زینک از طریق رژیم غذایی 
بهترین راه برای تقویت سیستم ایمنی بدن و 
بهبود سریع زخم ها است. در اینجا 9 ماده غذایی 
سرشار از زینک برای مصرف روزانه بیشتر معرفی 
شده است: 1-جگر گوساله: جگر را به  صورت 

بخارپز، کباب شده و یا داخل ماهیتابه پخته و 
میل کنید 2- گوشت مرغ: برای جذب حداکثر 
مواد مغذی آن، از مرغ بدون پوست استفاده کنید 
3- حبوبات 4- سبزیجات: قارچ، اسفناج، کلم 
بروکلی، کلم پیچ، و سیر 5- آجیل و دانه ها: جو، 
برنج قهوه ای و یا یک تکه نان گندم 6- غالت 
غنی شده صبحانه 7- شیر و لبنیات 8- شکالت 
تلخ: هر چه تلخ تر باشد، زینک بیشتری دارد.

در هوای گرم تابستان 
از قلبتان  غافل نشوید

گرما  دهد  نشان  که  ندارد  وجود  مدرکی  هیچ 
اما  می گذارد.  اثر  قلب  روی  مستقیم  به طور 
گرمازدگی و کاهش فشار خون می تواند به قلب 
آسیب برساند، اگر به طور دائم درمعرض گرما 
هستید باید خیلی مراقب خودتان باشید. عالئم: 

سردرد و سرگیجه، افزایش درجه حرارت پوست، 
و  تب  کم آبی،  دلیل  به  پوست  شدید  خشکی 
خواب آلودگی، لرز و تنگی نفس. پس مصرف 
مایعات را افزایش دهید. اگر کار مهمی ندارید 
از ساعت 10 صبح تا 3 بعدازظهر از خانه خارج 
نشوید. از فعالیت زیاد در زیر نور آفتاب به شدت 
پرهیز کنید. اگر گرمتان شد سریع به یک محل 
خنک با تهویه مناسب رفته و آب خنک بنوشید.

این میان وعده مقوی را 
فراموش نکنید!

گندمک و خشکبار میان وعده هایی سرشار از 
محسوب  پایین  وزن  با  کودکان  برای  انرژی 
مناسب  وعده  میان  انتخاب  برای  می شوند. 
کودکان، باید به عواملی مانند سن، وزن، برنامه 
غذایی و عالقه کودک توجه داشت. میان وعده 

مغذی ها  ریز  کمبود  کننده  جبران  مناسب، 
است.  کودک  اصلی  غذایی  های  وعده  در 
مصرف مغزها مانند پسته، فندق، بادام زمینی 
عالقه ای  که  کودکانی  برای  هندی  بادام  و 
ندارند، جایگزین مناسبی  به خوردن گوشت 
نیز به شمار می رود. کودکانی که تمایل به 
اعتدال  رعایت  با  نیز  دارند  شیرینی  خوردن 
می توانند کیک و بیسکویت خانگی مصرف کنند.

اشتباهاتی که باعث چربی مو
و پوست سر می شود

  
1- موهای خود را به اندازه کافی با شامپو شستشو 
نمی دهید 2- موهای خود را بیش از حد با شامپو 
می شویید 3- از نرم کننده مو  به شکلی نادرست 
برای شستشوی  که  آبی  می کنید 4-  استفاده 
داغ است  بسیار  استفاده می کنید،  موهای خود 

استفاده می کنید،  مواد حالت دهنده ای که   -5
بیش از حد سنگین است 6- هر روز موهایتان 
را صاف می کنید 7- اتوی مو، دستگاه فر و برسی 
که استفاده می کنید چرب هستند 8- موهای خود 
را بیش از حد برس می کشید 9- به شامپوی 
حد  از  بیش  چربی(  برنده  بین  خشک کننده)از 
اطمینان دارید: استفاده مداوم از آن ها در 5 روز پشت 
سرهم ، برای سالمت موهای شما ضرر دارد.

اثرات نامطلوب کمبود منیزیم در بدن را جدی بگیرید ...

عدم رعایت سرعت مطمئنه در شهرستان بیرجند
یک کشته و سه مجروح بر جای گذاشت

  
واژگونی پراید در یکی از محورهای فرعی بیرجند یک کشته 
و سه مجروح برجای گذاشت. به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
رئیس پلیس راه استان گفت: روز سه شنبه با اعالم مرکز فوریت 
های پلیسی 110مبنی بر تصادف در یکی از محورهای فرعی 
بیرجند، بالفاصله مأموران به محل سانحه اعزام شدند. سرهنگ 
حسین رضایی افزود: مأموران مشاهده کردند که یک دستگاه 
پراید واژگون شده است که در این سانحه، یکی از سرنشینان 
کشته و سه نفر دیگر به شدت مجروح شده اند. وی تصریح 
کرد:کارشناس پلیس راه علت حادثه را ناتوانی راننده در کنترل 
وسیله نقلیه ناشی از عدم رعایت سرعت مطمئنه اعالم کرد.

710 قطعه مرغ زنده فاقد مجوز 
در خراسان جنوبی کشف شد

710 قطعه مرغ زنده فاقد هرگونه مجوز از اداره دام و طیور 
در محور فردوس- بجستان کشف شد. به گزارش خبرگزاری 
صداوسیما، فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی در تشریح 
این خبر گفت: ماموران انتظامی شهرستان فردوس هنگام 
کنترل محورهای عبوری شهرستان فردوس- شهرستان 
بجستان به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را 
بازرسی  در  افزود:  متوقف کردند. سرهنگ مجید شجاع 
از خودرو تعداد هزار و 710 قطعه مرغ زنده کشف شد که 
ارزش آن 120 میلیون ریال است. وی ادامه داد: در این 
خصوص متهم دستگیر و به مراجع فضایی معرفی شد. 

 توقیف تریلی با 73رأس گوسفند
که فاقد هرگونه مجوز از دامپزشکي بود

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از کشف 73 رأس احشام 
قاچاق در این شهرستان خبر داد. به گزارش پایگاه خبري 
پلیس، سرهنگ اسماعیل واعظی گفت: روز سه شنبه مأموران 
خودروهای  کنترل  و  زني  گشت  هنگام  فردوس  انتظامی 
عبوری در محور فردوس - بشرویه، به یک دستگاه تریلی 
مشکوک شدند و خودرو را جهت بازرسي متوقف کردند. که 
در بازرسي از خودرو 73رأس گوسفند که فاقد هرگونه مجوز 
از دامپزشکي بود کشف شد و کارشناسان ارزش ریالي احشام 
قاچاق را 300میلیون ریال برآورد کردند. وی اظهار داشت: در 
این رابطه خودرو توقیف و متهم به مراجع قضائی معرفي شد.

کشف 56 کیلو و 200 گرم تریاک
از داخل خورجین یک موتورسیکلت

فرمانده انتظامي شهرستان خوسف از کشف 56 کیلو و 200 
گرم تریاک خبر داد. به گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ 
احمدرضا کارگر گفت: طی 48 ساعت گذشته ماموران انتظامی 
خوسف هنگام کنترل محورهای فرعی به یک دستگاه موتور 
سیکلت که با سرعت زیاد در حال عبور از حاشیه کویر بود 
مشکوک شدند و به راکب موتور سیکلت دستور ایست دادند. 
وي افزود: راکب موتور سیکلت با بی توجهی به  ایست پلیس 
اقدام  به فرار کرد که پس از 20 کیلومتر تعقیب و گریز، موتور 
سیکلت متوقف شد. وی بیان داشت: مأموران در بازرسی از 
داخل خورجین  موتور  مقدار 56 کیلو و 200 گرم  تریاک کشف کردند.

ایـزوگام شرق 
 بخشی

آدرس: میدان توحید

32442331

09155622050

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  -   

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل

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

آدرس: نبش مدرس 57
تلفن: 09128664599   خرمشاهی

جشنواره تابستانه
کاغــــذ دیـــواری
طــراحــان برتـــر

با  اقساط

 بلند مدت

 بدون کارمزد

با مربیان قرآنی مجرب برای تمامی سنین
 در رشته های حفظ، روانخوانی و تجوید قرآن آموز می پذیرد

کودکان خود را به ما بسپارید و نتیجه شگرف این اعتماد را در فراگیری فرزند دلبندتان ببینید.
هر چه سریع تر ثبت نام کنید 

آدرس: نبش معلم 49  شماره تماس: 09153633505 - عابدینی

ت ملکو ی  وا آ نی  آ قر هن  خا
ساعت مراجعه 

17 الی 21 

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

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



7
تغيير ساعت حركت قطار طبس - تهران 

صدا و سيما- مدیر كل راه آهن شرق گفت: با درخواست هاي مردمي و پيگيري هاي انجام شده، ساعت حركت قطار طبس- تهران از 10:15 به 14:45 تغيير كرد. اقبالی عنوان 
كرد: پيش از این ساعت حركت قطار طبس- تهران 10:15 دقيقه بود  كه 40 دقيقه بامداد به مقصد مي رسيد و این ساعت حركت و رسيدن به مقصد براي برخي از مسافران 

مناسب نبود و درخواست تغيير آن را داشتند. به گفته وی این اولين بار است كه در مجموعه راه آهن ساعت حركت یك قطار تغيير می كند. 
پنجشنبه * 14 مرداد 1395 * شماره 3569

7
افزایش روبه رشد
کودکان خیابانی

و  سياسی  معاون  مهر- 
بيرجند  فرماندار  اجتماعی 
از دستگيری ۲0 متکدی در 
شهر بيرجند طی چهار ماهه 
و  داد  خبر  امسال  نخست 
به  رو  افزایش  گفت: شاهد 

در سطح شهرستان  خيابانی  كودكان  تعداد  رشد 
 40 مدت  این  در  كرد:  بيان  زاده  زمان  هستيم. 
بهزیستی شناسایی  توسط  و خيابانی  كار  كودک 
شدند كه از این تعداد سه نفر در مراكز بهزیستی 
پذیرش شدند. وی با تاكيد بر اینکه دستگاه های 
كار  كودكان  حوزه  در  خود  وظایف  باید  متولی 
عنوان  دهند،  انجام  مداوم  صورت  به  خيابانی  و 
دستگاه  كه  باشيم  این  شاهد  تنها  نباید  داشت: 
 ها مدت كوتاهی اقداماتی انجام و بعد آن را رها 
و  اقدامات دستگاه ها مداوم  باید  بلکه  می كنند 
نتایج و بازخورد آن رصد شود. زمان زاده با بيان 
اینکه شاید درصدی از كودكان كار به دليل شرایط 
اقتصادی وارد این حوزه شده باشند، عنوان كرد: 
اما احساس می شود كه بخواهند از این كودكان 

برای كارهای دیگری نيز استفاده شود.

صادرات استان 20 درصد افزایش داشت

بازرگانی و توسعه تجارت  امور  پيشه ور- معاون 
گفت:  استان  وتجارت  معدن  صنعت،  سازمان 
نخست  ماهه  چهار  در  استان  صادرات  عملکرد 
امسال نشان از رشد ۲0 درصدی ارزش صادرات و 
رشد ۲1 درصدی وزنی به نسبت مدت مشابه  سال  
قبل  دارد. ماهگلی عنوان كرد: در این مدت ارزش 
این  از  كه  بوده  ميليون دالر  معادل 64  صادرات 
ميزان صادرات 73 درصد سهم گمركات )بيرجند و 
ماهيرود( و ۲7 درصد سهم بازارچه مرزی ماهيرود 
بوده است. ماهگلی افزود: اقالم عمده صادراتی در  
این مدت هيدروكربن سبك، سيمان، هيدروكربن 
سنگين، كاشی و سراميك، كود اوره، خوراک كامل 
طيور، ميلگرد، رب گوجه فرنگی، گازوئيل و جوجه 
یخ زده بوده است. وی در پایان از 5 ميليون دالر 
واردات استان در چهارماهه نخست امسال خبر داد.

اعتبارات ایمنی راه های استان
۸0 درصد کاهش یافت

مهر- معاون راهداری اداره كل راه و شهرسازی از 
كاهش ۸0 درصد اعتبارات ایمنی راه های استان 
در سال گذشته خبر داد و گفت: اميدواریم امسال 
به این حوزه توجه ویژه ای شود. كریم پور ظهر 
چهارشنبه در جلسه پيشگيری از وقوم جرم استان 
اظهار كرد: اصالح و كنترل نقاط حادثه خيز راه 
با  وی  است.  اعتبار  تزریق  نيازمند  استان  های 
اشاره به علل وقوع تصادفات در جاده های استان، 
دوم  رتبه  جنوبی  خراسان  متاسفانه  كرد:  اظهار 

كشوری در زمينه  افزایش سرعت را دارا است.

سهم بشرویه از اعتبار استانی
حدود150 میلیارد ریال است

ایرنا - سرپرست فرمانداری بشرویه گفت: سهم 
این شهرستان از محل اعتبار تملك دارایی سرمایه 
ای استان حدود 151 ميليارد ریال است. مرادی 
ریزی  برنامه  كميته  نشست  در  چهارشنبه  روز 
شهرستان بشرویه افزود: این مبلغ 5.5 درصد از 
مجموع اعتبار استانی است. وی اظهار كرد: این 
اعتبار با توجه به شاخص های مساحت، جمعيت و 
نبود برخورداری در ۲3 فصل و 54 برنامه بين 37 
دستگاه اجرایی این شهرستان توزیع شده است. 
اجرای  برای  نظر  مورد  اعتبار  داد:  ادامه  مرادی 
135 پروژه عمرانی و خدماتی در نظر گرفته شده 
و جهاد كشاورزی، راه و شهرسازی و شهرداری 
ها از جمله نهادهایی هستند كه بيشترین بودجه 
را به خود اختصاص داده اند. وی تاكيد كرد: یکی 
دارد  قرار  توجه  مورد  كه  مسایلی  ترین  مهم  از 
در  ویژه  به  محروم  روستاهای  امور  به  رسيدگی 

حوزه تامين آب شرب است.

تاسیس دو شرکت دانش بنیان
در مرکز رشد واحدهای فن آور فردوس

آور  فن  واحدهای  رشد  مركز  رئيس  سربازی- 
پذیرش  فرآیند  اینکه  به  توجه  با  گفت:  فردوس 
و تاسيس شركت های دانش بنيان زمان بر است 
خوشبختانه در نيمه سال گذشته دو شركت دانش 
گفته  به  شد.  تاسيس  در سطح شهرستان  بنيان 
عبداللهی شركت دانش بنيان دری ناب فردوس 
كه در زمينه  ساخت مصنوعات و مصالح تزئينی از 
سنگ های نيمه قيمتی شهرستان فعاليت ميکند 
به مدیر عاملی جامعی برای اولين بار در استان و 
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  كشور،  شرق  حتی 
طرح  در  گذاری  سرمایه  و  مشاركت  به  حاضر 
را  شده  پذیرفته  شركت  دومين  وی  شد.  ایشان 
و  برشمرد  منيزیم  شمش  بنيان  دانش  شركت 
نيز  بنيان صنعتی  این شركت دانش  اضافه كرد: 
در داخل كارخانه شمش منيزیم فعاليت ميکند و 
توانسته از تسهيالت صندوق نوآوری و شکوفایی 
استفاده كند. عبداللهی از امضای سه تفاهم نامه 
اداره  ای،  حرفه  و  فنی  مركز  و  مركز  این  بين 
شمش  كارخانه  و  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون، 
آور  فن  از شركت های  با هدف حمایت  منيزیم 
و ارائه خدمات مختلف به آنان خبر داد كه ميتواند 
توسعه  كار،  و  كسب  فضای  بهبود  به  كمك  در 
اشتغال  به  كمك  و  تعاون  بخش  وكيفی  كمی 

دانشجویان فارغ التحصيل موثر باشد.

تشکیل شوراهای امر به معروف
و نهی از منکردر اقشار مختلف جامعه

حسينی- دبير ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
به  امر  شوراهای  تشکيل  كه  این  بيان  با  استان 
مختلف  اقشار  در سطح  منکر  از  نهی  و  معروف 
ظرفيت  از  استفاده  گفت:  دارد،  ضرور  جامعه 
الهی  فریضه  این  فراگيری  در  احزاب  و  سمن ها 
تشکيل  كرد:  عنوان  غياثی  سردار  شود.  دنبال 
شورای امر به معروف و نهی از منکر در امکان 
و  است  خوبی  اقدام  مساجد  نظر  زیر  عمومی 
این  در  ستاد  دولت  به  مردم  معاونت  می بایست 
حجت  دهد.  انجام  را  الزم  پيگيری های  زمينه 
االسالم لطفيان مدیركل سازمان تبليغات اسالمی 
و  به معروف  امر  به دولت ستاد  معاونت مردم  و 
این  مأموریت  گفت:  نيز  استان  منکر  از  نهی 
كه  است  غيردولتی  و  مردمی  بخش  در  معاونت 
در این راستا طرح طالیه داران معروف و تشکيل 
شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در مساجد، 
احزاب  و  سمن ها  اصناف،  مذهبی،  های  هيأت 
آقایان  است  گفتنی  می شود.  دنبال  و  پيگيری 
امر به معروف و نهی  ناصری به عنوان معاونت 
استان،  قضایی  و  نظامی  های  دستگاه  منکر  از 
شامان به عنوان معاونت مدیریت منابع ستاد امر 
به  فخر  و محمدرضا  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
عنوان معاونت امر به معروف و نهی از منکر دولت 
به مردم در استان احکام مسئوليت خود را از سردار 

غياثی دبير ستاد دریافت كردند.

مصوبات خاک خورده شورای ترافیک

مهر-  فرمانده انتظامی شهرستان بيرجند گفت: 
در  استان  ترافيك  شورای  مصوبات  متاسفانه 
های  خيابان  برخی  كردن  طرفه  یك  راستای 
است.  مانده  جای  بر  زیادی  ها  سال  بيرجند، 
شجاعی نسب اظهار كرد: كاهش تصادفات درون 
شورای  مصوبات  شدن  اجرایی  نيازمند  شهری 
ترافيك است. وی با اشاره به آمار تصادفات درون 
شهری در چهار ماهه نخست امسال بيان كرد: در 
سال جاری 11 فقره تصادف فوتی داشته ایم كه 
منجر به مرگ 11 نفر از هموطنانمان شده است. 
وی ادامه داد: باید نصب دوربين ها و سيستم های 

كنترل هوشمند در سطح شهر تسریع شود.

مالیی- صبح دیروز برومند سرپرست ورزش 
و  جوانان  استان نشست خبری به مناسبت 
بزرگداشت روز خبرنگار با اصحاب رسانه در 

سالن جلسات این اداره كل برگزار كرد.
المپيك ریو  استان در  تنها ورزشکار  از  وی 
بانوی  خدمتی  نجمه  كرد:  بيان  و  داد  خبر 
تيراندازی است كه در دو رشته  تنفگ بادی 
دوره  دراین  وضعيت  سه  تفنگ  و  متر  ده 
اینکه  بيان  با  وی  دارد.  حضور  المپيك  از 
خدمتی تنها ورزشکار اعزامی از ایران است 
كه می تواند در دو رشته شركت كند افزود: 
با  تفنگ  با  تيراندازی  ویژه  تيراندازی  سالن 

همکاری سپاه در حال تجهيز است.

استقبال ویژه
از ورزشکاران جاده والیت

 33 گفت:  جوانان  و  ورزش  سرپرست 
ورزشکار دونده  از 7 مرداد از استان كهگویه 
و بویراحمد به سمت مشهد مقدس حركت 
ورزشکار  دو  اینکه  بيان  با  وی  كنند.  می 
با  یادآورشد:  هستند  آنان  جمع  در  استان 

كمك مقامات ارشد استان و وزارت ورزش و 
جوانان  19 تا ۲1 مرداد استقبال با شکوهی 

از این دوندگان در طبس خواهد شد.
از  تعدادی  از  مندی  گالیه  با  برومند 
از  كرد:  بيان  استان  ورزشی  های  هيئت 
به  كه  ورزشی  های  هيئت  رؤسای  بعضی 
ورزشکاران توجه نمی كنند راضی نيستم و 
رؤسا باید تغيير و تحولی در هيئت های خود 
انجام دهند. سرپرست ورزش و جوانان تاكيد 
كرد: هر 4۸ هيئت  ورزشی در استان موظف 
اند به تمام شهرستان ها خدمت ارائه دهند.

اولویت  در  محروم  و  مرزی  مناطق 
هستند

و  محروم  مناطق  به  باید  اینکه  بيان  با  وی 
مرزی استان نگاه ویژه ای شود افزود: حضور 
خيرین در عرصه ورزش و رسيدگی به امور 
شود.  می  احساس  شدت  به  استان  جوانان 
ورزشکاران  برای  كه  هایی  هزینه  برومند 
صرف می شود یك سرمایه گزاری دانست 
و تاكيد كرد: برای جلوگيری از آسيب های 

اجتماعی و دوری جوانان از مواد مخدر همه 
دستگاه های اجرایی به ویژه شورای مبارزه با 

مواد مخدر باید ورود پيدا كنند. وی از احداث 
خبر  در شمال شهر  ورزشی  سالن  و  استخر 
داد تصریح كرد: از شهرداری و  اتاق اصناف 

تقاضای سرمایه گذاری داریم.
سرپرست ورزش و جوانان گفت: برای اولين 
بار در استان زمين واليبال و فوتسال ساحلی 
به كمك خيرین و مردم با اعتبار 17 ميليون 

تومان در امير آباد احداث شده است.

و  داد  خبر  تومانی  ۲ميليارد  وام  از  برومند 
تصریح كرد: صاحبان باشگاه های خصوصی 

می توانند برای تجهيز و احداث باشگاه از این 
وام استفاده كنند.

پروژه بدون کارشناسی

 15 ورزشگاه  از  دردی  پر  دل  برومند 
نيز داشت كه به گفته وی  هزارنفری غدیر 
است  آسانی  كار  كردن  پاره  قرمز«  »روبان 

كنيم؟ سرپرست  چه  هزینه  و  عواقب  با  اما 
بخشی  به  اشاره  با  استان  جوانان  و  ورزش 
كه  ورزشگاه  این  نگهداری  های  هزینه  از 
گفت:  است  شده  ساخته  كارشناسی  بدون 
ميليون   5 ماهيانه  ورزشگاه  این  آب  تامين 
باید  آن  های  صندلی  و  دارد  هزینه  تومان 
غدیر  ورزشگاه  افزود:  برومند  شود.  تعویض 
های  آب  روان  كه  دارد  قرار  محلی  در 
سطحی جمع می شوند و مقررشده شركت 
چاره  مشکل  این  رفع  برای  ای  منطقه  آب 
اندیشی كند. وی تاكيد كرد: برای افتتاح آن 
به  و  تکميل  تجهيز،  بگذارید  نکنيد؛  عجله 
ویژه اعتبار برای نگهداری آن گذاشته شود. 
برومند عنوان كرد: بعد از مسابقات المپيك 
وزیر  با  غدیر  ورزشگاه  مشکالت  رفع  برای 
ورزش و شركت توسعه و تجهيز جلسه ای 
در تهران برگزار می كنيم. برومند از پيگيری 
های استاندار، معاون سياسی امنيتی و معاون 
عمرانی استانداری تشکر ویژه كرد. گفتنيست 
استان 96 پروژه  اداره كل ورزش و جوانان 
استان و  ارشد  نيمه تمام دارد كه مسئوالن 

خيرین به دنبال رفع مشکالت آن هستند.

روبان پاره كردن آسان است اما با هزینه و عواقبش چه كنيم؟ برای افتتاح عجله نکنيد

بيرجند  شهردار  مدیح  دیروز  مالیی- صبح 
كرد  بازید  استان  اقتصادی  ویژه  منطقه  از 
با  این مراسم مرتضی صفدری زاده  كه در 
این  در  گذار   سرمایه    ۲1 وجود  به  اشاره 
عمليات  گذاران  سرمایه  این  گفت:  منطقه 
صنعت،  های  بخش  در  را  خود  اجرایی 
های  فرآورده  نساجی،  هيدروكربونيك، 
فيزیکی  پيشرفت  با  و  غذایی  مواد  نفتی، 
ها  واحد  این  از  برخی  كه  شده  آغاز  باال  
برداری می رسد. وی  در هفته دولت بهره 
خاطر نشان كرد: در قطعه منفصله مرز نگاه 
ها بيشتر به بخش بندر خشك، ترانزیت و 

ترانشيت كاال معطوف می شود.
رئيس سازمان منطقه ویژه اقتصادی با بيان 

در  اتفاقات خوبی  بلندمدت شاهد  در  اینکه 
بود، خاطر نشان كرد: تمام  منطقه خواهيم 

بار  زیر  اقتصادی  ویژه  منطقه  هکتار   731
خدمات رسانی است كه به دليل پراكندگی 

واحدها زیاد به چشم نمی آید.
هکتار   ۸0 حدود  اظهاركرد:  زاده  صفدری 
برای  اقتصادی  ویژه  منطقه  اراضی  از 
تفریحی،  مراكز  و  عمومی  خدمات  ارائه 
كه  شده  تعریف   ... و  آموزشی  گردشگری، 
تجربيات  به  نياز  امکانات  این  ایجاد  برای 
واحد   ۲40 احداث  از  وی  داریم.  شهرداری 
مسکونی شامل واحدهای كارگری، كارمندی 
و ویالیی در این منطقه خبر داد و تاكيد كرد: 
این واحد ها با هدف تکریم سرمایه گذاران 
احداث و امکانات تفریحی كامل نيز در برنامه 
های سازمان قراردارد. رئيس سازمان منطقه 
بومی،  اقتصادی جذب سرمایه گذاران  ویژه 
اولویت  از  ترتيب  به  را  المللی   بين  و  ملی 

های این منطقه عنوان كرد.

مدیح : نگاه اقتصادی
به سرمایه گذار اشتباه است

با  بازدید  این  در  نيز  بيرجند  شهردار 
های   اندازی  سنگ  از  برخی  به   اشاره 
دستگاه های اجرایی در امر سرمایه گذاران 
بخش خصوصی تاكيد كرد: از ابتدا نباید به 
سرمایه گذار نگاه اقتصادی داشت چون این 
كند.  ترمز عمل می  عنوان  به  برخورد  نوع 
با  همکاری  برای  پيشنهادی  ارائه  با  مدیح 
بيان كرد: شهرداری  اقتصادی   منطقه ویژه 
های  آموزش  و  تبليغات  با  تواند  می 

به  بيشتر  را  سازمان  این  شده  كارشناسی 
مردم معرفی كند. وی با بيان اینکه وسعت 
منطقه ویژه برابر با  ۲0 درصد شهر بيرجند 
های  زمين  گفت:  پيشنهادی  طی  است 
كه  است  شهر  سطح  در  خوبی   تجاری 
می تواند برای احداث  بازارچه به نام منطقه 
ویژه استفاده شود. وی از ارایه  پکيج های 
داد  ویژه سرمایه گذاران در شهرداری خبر 
و بر تعامل بيش از پيش كارشناسان منطقه 

ویژه و شهرداری تاكيد كرد.
مدیح وعده دو پمپ آتش نشانی با تجهيزات 
كامل را به منطقه ویژه داد و تصریح كرد: 
این  به كاركنان و مسئوالن  ایمنی  آموزش 

سازمان نيز ارایه  خواهد شد.

صفدری زاده  : برخی از واحد های صنعتی منطقه ویژه اقتصادی در هفته دولت  به بهره برداری می رسد

مالیی- دبير شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
بيان كرد: بسياری از مردم برای تسکين دردهای خود از 
مواد مخدر استفاده می كنند و این باور غلطی است كه 
باید حذف شود. صبح دیروز شورای فرعی مبارزه با مواد 
مخدر در سالن جلسات فرمانداری برگزارشد كه در این 
بيرجند و رئيس  فرماندار شهرستان  ناصری  جلسه علی 
جامعه  در  مردم  فرهنگ  بردن  باال  كرد:  عنوان  شورا 
است  مهم  بسيار  جامعه  در  باید  غلط  باورهای  تغيير  و 
شرایط  افزود:  وی  برسانيم.  صفر  به  هارا  تقاضا  باید  و 
كشور همسایه به عنوان بزرگترین توليدكننده مواد مخدر 
در دنيا به گونه ای است كه روز به روز تالش سرمایه 

گذاری و تالش بيشتری می كنند.
اگر  راستا  این  در  كرد:  بيان  بيرجند  شهرستان  فرماندار 

تمام نيروهای انتظامی و نظامی ما برای مبارزه با ورود 
باز هم تا عزم ملی نباشد نمی  این معضل بسيج شوند 
ناصری  كرد.  مخدرمبارزه  مواد  با  كامل  طور  به  توان 
فرهنگ سازی در عرصه مبارزه با مواد مخدر موثرترین 
و تنها ترین راه دانست. وی با بيان اینکه فرهنگ سازی 
جزو موارد كيفی و باید برنامه ریزی تا تقاضا به سمت 
ما  تا  كرد:  خاطرنشان  یابد،  كاهش  مخدر  مواد  مصرف 
اقدامات  نشویم  فرهنگ  طریق  از  مقابله  عرصه  وارد 

فيزیکی ما در جای خود قابل تقدیر و بحث است.
فرماندار با اشاره به اینکه یکی از معضالت ما در راستای 
مبارزه با مواد مخدر چایخانه ها و مکان هایی است كه 
در  باید  مردم  یادآور شد:  كنند  می  فعاليت  مجوز  بدون 
این زمينه همکاری كنند و این مکان ها را اطالع دهند. 

با تخلف و پيشگيری  اینکه برخورد  با اشاره به  ناصری 
كرد:  اظهار  بدانيم  خود  وظيفه  را  ذاتی  های  آسيب  با 

عوارض منفی اعتياد را باید فریاد بزنيم.

رشد ۳۱ درصدی کشفیات
مواد مخدر در خراسان جنوبی

علی زندی دبير شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
كشفيات  جاری  سال  نخست  ماهه   4 در  گفت:  استان 
مواد مخدر در خراسان جنوبی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 31 درصد رشد داشته است. زندی افزود: سال 94 
و  حقوقی  حوزه  در  بازرسی  كل  اداره  بررسی  اساس  بر 

قضایی استان رتبه برتر را كسب كرده است.

زندی با اشاره به اینکه حلقه های امنيتی از نقاط صفر 
عضو  دستگاه   ۲۲ كرد:  تصریح  شود،  می  شروع  مرزی 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هستند و در این 
كودكان  درمان  از  اعم  درمان  حوزه  در  اقداماتی  راستا 
معتاد، درمان دانش آموزان معتاد و درمان بانوان در حال 
انجام است. دبير شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
درمان  زمينه  در  جنوبی  خراسان  اینکه  بيان  با  استان 
برتر  های  استان  جزو  معتاد  آموزان  دانش  و  كودكان 
كودكان  تمامی  استان  در  حاضر  حال  در  افزود:  است، 
درمان  رایگان  صورت  به  بضاعت  بی  افراد  و   معتاد 
می شوند. زندی گفت: از ابتدای سال تاكنون نيز ۲ پاتوق 
در شهرستان بيرجند تخریب شده است. به گفته وی در 

استان معتاد متجاهر وجود ندارد.

باورهای غلط، استفاده دارویی از مواد مخدر در استان

افتتاح آسان
دل پر درد متولی ورزش و جوانان استان از وضعیت یک پروژه ورزشی ؛
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
ـَوم القیمه   َمـن فـّرج عن مـومـن فـّرج ا... َعن َقلبه ی

هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از 
قلبش بر طرف سازد.

)اصول کافى، ج 3، ص 268( 

نظر به این که تعداد 15 دستگاه خودروی سبک و سنگین و تعداد 625 
دستگاه موتور سیکلت موجود در پارکینگ  شهرستان بیرجند، سربیشه، 
درمیان به شرح زیر، به دلیل عدم مراجعه مالکین در حال طی مراحل قانونی 
به منظور فروش می باشد از کلیه مالکین وسایط نقلیه مزبور درخواست می 
شود حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور آگهی، جهت تعیین تکلیف 
وسیله نقلیه خود، به همراه مدارک و مستندات مالکیت به آدرس پاسداران 46 
پالک 16 )مرجع صادر کننده دستور قضایی تحویل و فروش( مراجعه نمایند.
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7911392/11/17-65115 هندا 20
16291392/11/19 کاوازاکی 21
84021941392/11/22 هندا 22
7911392/11/23-43991 کاوازاکی 23
47911392/11/23مشهد41 هندا 24
30052871392/11/23 هندا 25
81007201392/11/23 هندا 26
7911392/11/25-43975 هندا 27
823010361392/11/25 پالستیکی 28
860106381392/11/28 هندا 29
83188061392/11/28 هندا 30
632731891392/11/28ش.موتور سوزاکی 31
84124161392/11/29 هندا 32
86191831392/12/1 هندا 33
8223004321392/12/1 هندا 34
83321181392/12/1 هندا 35
84131921392/12/1 هندا 36
827237911392/12/1 هندا 37
86461231392/12/3 هندا 38
4863712511392/12/3 یاماها 39
89109621392/12/4 هندا 40
801706131392/12/4موتور هندا 41
80244051392/12/5 هندا 42
84113911392/12/5 هندا 43
83333071392/12/8 هندا 44
82274911392/12/11 هندا 45
89073461392/12/12 هندا 46
86163551392/12/14 هندا 47
87938821392/12/14 هندا 48
821030991392/12/15 هندا 49
86241571392/12/15 هندا 50
79183591392/12/20 هندا 51
84904141392/12/20 هندا 52
85192411392/12/20 هندا 53
82801301392/12/21 هندا 54
86179101392/12/25 هندا 55
318121392/12/28 هندا 56
76062511392/12/28 هندا 57
90750751393/1/1 هندا 58
7621393/1/9-64164 هندا 59
981651393/1/14 هندا 60
8202532901393/1/17 هندا 61
84048841393/1/17 هندا 62
20167721393/1/17 یاماها 63
811328891393/1/17 هندا 64
85141393/1/17زاهدان61 هندا 65
7911393/1/21-17393 هندا 66
7911393/1/21-39527 هندا 67
829304641393/1/21 هندا 68
820000821393/1/25 هندا 69
84423361393/1/27 هندا 70
420051201393/1/31 یاماها 71
8314741393/1/31 هندا 72
82206231393/2/3 هندا 73
83156481393/2/3 هندا 74
7921393/2/3-14587 هندا 75
996941393/2/6 هندا 76
1252170951393/2/6 هندا 77
85487331393/2/10 هندا 78
830054161393/2/10 هندا 79
8243891393/2/10 هندا 80
87421411393/2/10 هندا 81
7911393/2/10-11614 هندا 82
7911393/2/13-53611 هندا 83
81982971393/2/13 هندا 84
821050791393/2/13 هندا 85
837645151393/2/13 هندا 86
61045991393/2/13 هندا 87
7911393/2/13-43782 هندا 88
10505751393/2/16 پالستیکی 89
83094351393/2/16 هندا 90
82098641393/2/17 هندا 91
82187791393/2/17 هندا 92

84102711393/2/17 هندا 93
80672001393/2/17 هندا 94
7911393/2/18-82217 هندا 95
4981393/2/20-18359 هندا 96
7911393/2/20-34957 هندا 97
601078681393/2/20 هندا 98
82120731393/2/20 هندا 99
913871661393/2/21 کاوازاکی 100
7911393/2/25-43476 هندا 101
7911393/2/27-27881 هندا 102
22971393/2/27بیرجند کاوازاکی 103
81076911393/2/27 هندا 104
84213391393/2/29 هندا 105
4049071393/2/30 هندا 106
7911393/2/30-43937 یاماها 107
83513421393/2/30 هندا 108
7911393/3/1-11525 هندا 109
82067811393/3/1 هندا 110
1393/3/1فاقد پالک هندا 111
63412471393/3/4 هندا 112
85315481393/3/10 هندا 113
7911393/3/10-44293 هندا 114
90051941393/3/11 هندا 115
811102511393/3/13 کاوازاکی 116
82051921393/3/14 هندا 117
828017111393/3/17 هندا 118
161393/3/17-5444 گازی 119
64331821393/3/17 هندا 120
41321393/3/19بیرجند پالستیکی 121
86046261393/3/23 هندا 122
85546731393/3/24 هندا 123
85146171393/3/24 هندا 124
87531951393/3/24 هندا 125
84552631393/3/24 هندا 126
82200371393/3/24 هندا 127
83395121393/3/24 هندا 128
684961393/3/24تهران هندا 129
890214651393/3/24 هندا 130
85382331393/3/25 هندا 131
839467761393/3/25 هندا 132
80061511393/3/26 هندا 133
87102221393/3/26 هندا 134
831042921393/3/31 هندا 135
86765431393/4/3 هندا 136
81035591393/4/3 هندا 137
88000141393/4/3 هندا 138
920981393/4/3 هندا 139
328951393/4/5 هندا 140
86050551393/4/6 هندا 141
840222981393/4/7 هندا 142
85110041393/4/10 کاوازاکی 143
10103771393/4/14 هندا 144
20664601393/4/14 براوو 145
83028421393/4/15 هندا 146
82088591393/4/15 هندا 147
84187251393/4/15 هندا 148
26881393/4/16مشهد42 هندا 149
86713581393/4/17 هندا 150
5258891393/4/17 هندا 151
89209201393/4/18 هندا 152
85551393/4/18 کاوازاکی 153
8310246691393/4/18 هندا 154
89645921393/4/18 هندا 155
821524331393/4/18 هندا 156
86046581393/4/22 هندا 157
82822791393/4/22 هندا 158
78121393/4/24مشهد پالستیکی 159
53221393/4/24مشهد یاماها 160
84339701393/4/24 هندا 161
41855581393/4/25 سوزاکی 162
7911393/4/25-28244 هندا 163
84069511393/4/26 هندا 164
89001051393/4/27 هندا 165
33056741393/4/28 هندا 166
84065131393/4/29 هندا 167
1283361393/4/29 هندا 168
83233171393/4/31 هندا 169
86333241393/4/31 هندا 170
81119671393/5/1 هندا 171
86488701393/5/1 هندا 172
64214421393/5/6 هندا 173
89532981393/5/6 هندا 174
84325361393/5/8 هندا 175
821111491393/5/8 هندا 176
84010491393/5/8 هندا 177
91039331393/5/9 هندا 178
810062921393/5/9 هندا 179
58231393/5/9 هندا 180
80161393/5/10 هندا 181
1393/5/10فاقد پالک هندا 182
507671393/5/10 هندا 183
288651393/5/10 هندا 184
10162721393/5/10 هندا 185
11561393/5/11بیرجند1 هندا 186
86739371393/5/12 هندا 187
78050401393/5/12 هندا 188
3914651393/5/12 هندا 189
85055551393/5/13 هندا 190
84211711393/5/13 هندا 191
81000211393/5/13 هندا 192
830010991393/5/14 هندا 193
82560671393/5/14 هندا 194
8203871393/5/14 هندا 195
89086701393/5/14 هندا 196
83104621393/5/14 هندا 197
82285221393/5/16 هندا 198
7631393/5/18-69722 هندا 199
82274691393/5/18 هندا 200
85044121393/5/18 هندا 201
827368081393/5/20 هندا 202
7911393/5/20-28228 هندا 203
90122561393/5/20 هندا 204
86027921393/5/23 هندا 205
80343011393/5/23 هندا 206
975341393/5/24 هندا 207
88088391393/5/24 هندا 208
8370101331393/5/24 هندا 209
82017691393/5/24 هندا 210
212421393/5/25تهران22 هندا 211
42421393/5/25مشهد21 کاوازاکی 212
10017331393/5/25 هندا 213
11156581393/5/25 هندا 214
79035961393/5/25 هندا 215
83161521393/5/25 هندا 216
828021581393/5/29 هندا 217
8320691393/5/29 هندا 218
10398061393/5/29 کاوازاکی 219
830123531393/5/29 هندا 220
79034901393/5/30 هندا 221
85246881393/6/2 هندا 222
90010931393/6/2 هندا 223
82266861393/6/2 هندا 224
90129691393/6/2 هندا 225
3140691393/6/4 هندا 226
7911393/6/4-25386 هندا 227
7911393/6/4-82964 هندا 228
85383491393/6/4 هندا 229
84238801393/6/4 هندا 230
6862761991393/6/5 هندا 231
87100461393/6/5 هندا 232

7911393/6/5-53161 هندا 233
817268401393/6/8 هندا 234
81511581393/6/8 هندا 235
1393/6/9سنگ شده هندا 236
82012561393/6/10 هندا 237
165181393/6/10 هندا 238
7911393/6/12-54194 هندا 239
8313361393/6/12 هندا 240
219661393/6/12 هندا 241
7911391/9/13-14319پالستیکی242
86188441392/3/6طرح هوندا243
84368081392/3/6طرح هوندا244
85277281392/3/6طرح هوندا245
87514741392/3/6طرح هوندا246
88036511392/3/6طرح هوندا247
85156311392/3/6طرح هوندا248
832131271392/3/6طرح هوندا249
83683231392/3/6طرح هوندا250
9073661392/3/6طرح هوندا251
8812447071392/3/6طرح هوندا252
8370121741392/3/6طرح هوندا253
85191951392/3/6طرح هوندا254
830061071392/3/6طرح هوندا255
64263301392/3/7طرح هوندا256
3125911392/3/7طرح هوندا257
84113321392/3/7طرح هوندا258
86671281393/1/28طرح هوندا259
820222571393/2/19طرح هوندا260
436711393/4/1تهران31طرح هوندا261
125042351393/5/18طرح هوندا262
7911393/5/19-29689طرح هوندا263
7911393/6/15-48853طرح هوندا264
7911393/6/15-12592طرح هوندا265
86361731393/6/17طرح هوندا266
42151393/6/19بیرجند4طرح هوندا267
7911393/6/20-98682طرح هوندا268
503444061393/6/22طرح هوندا269
7911393/6/22-38621طرح هوندا270
21150341393/6/22طرح هوندا271
7911393/7/28-82172طرح هوندا272
7911393/8/14-97253طرح هوندا273
7911393/11/13-88242طرح هوندا274

تاریخ توقیف شماره پالک نوع موتورردیف
838143191393/6/24 هندا 1
758941393/6/24تهران71 هندا 2
80220281393/6/25 هندا 3
7911393/6/25-29147 هندا 4
82661393/6/26مشهد86 هندا 5
84307581393/6/26 هندا 6
7911393/6/26-29888 هندا 7
81162331393/6/29 هندا 8
4861745351393/6/29 هندا 9
265291393/6/29تهران62 هندا 10
7611393/6/29-83391 هندا 11
80382621393/6/31 هندا 12
84183301393/6/31 هندا 13
83200631393/7/5 هندا 14
86172981393/7/5 هندا 15
378721393/7/5 هندا 16
8328321393/7/6 هندا 17
7911393/7/7-79648 هندا 18
8276578111393/7/7 هندا 19
8310411393/7/8 هندا 20
83340451393/7/8 هندا 21
83030322001393/7/9 هندا 22
4863106241393/7/10 هندا 23
7911393/7/14-51381 هندا 24
85540741393/7/15 هندا 25
29151393/7/15 هندا 26
7911393/7/15-27367 هندا 27
86477761393/7/15 هندا 28
83514011393/7/16 هندا 29
829318421393/7/20 هندا 30
512991393/7/20 هندا 31
4863972711393/7/20 هندا 32
85243081393/7/20 هندا 33
83711101393/7/23 هندا 34
83030302721393/7/24 هندا 35
7911393/7/24-56148 هندا 36
82030275651393/7/24 هندا 37
7911393/7/24-24537 هندا 38
7911393/7/24-81811 هندا 39
86456601393/7/26 هندا 40
7911393/7/26-34367 هندا 41
7911393/7/27-98876 هندا 42
7911393/8/1-28389 هندا 43
62258221393/8/3 هندا 44
84017161393/8/3 هندا 45
7651393/8/6-93847 هندا 46
830044511393/8/6 هندا 47
1393/8/6-5544بیرجند2 هندا 48
7641393/8/6-93321 هندا 49
7911393/8/6-94871 هندا 50
46691393/8/6مشهد66 هندا 51
165101393/8/10 ایژ 52
42511393/8/14مشهد44 هندا 53
1393/8/14-6759کرج7 هندا 54
7921393/8/15-25834 هندا 55
83372331393/8/15 هندا 56
7911393/8/16-88567 هندا 57
1393/8/17-32163تهران33 هندا 58
649251393/8/17مشهد31 هندا 59
8323891393/8/19 هندا 60
86323911393/8/20 هندا 61
7911393/8/20-95496 هندا 62
85000331393/8/21 هندا 63
248091393/8/21 هندا 64
87248671393/8/21 هندا 65
938181393/8/24 هندا 66
251251393/8/24 هندا 67
88101801393/8/28 هندا 68
7921393/9/2-21614 هندا 69
7911393/9/2-37918 هندا 70
7911393/9/2-86878 هندا 71
7911393/9/3-84882 هندا 72
83165211393/9/4 هندا 73
817507831393/9/4 هندا 74
161393/9/8-8917 هندا 75
83773021393/9/9 هندا 76
86891041393/9/9 هندا 77
6517821393/9/9 هندا 78
7911393/9/11-96249 هندا 79
8191393/9/13-59393 هندا 80
841761393/9/15 هندا 81
7911393/9/15-38954 هندا 82
88001181393/9/15 هندا 83
251393/9/15-97457 هندا 84
7611393/9/15-95255 هندا 85
4861877771393/9/15 هندا 86
7911393/9/16-15924 هندا 87
84049481393/9/19 هندا 88
86136651393/9/19 هندا 89
85236441393/9/19 هندا 90
7911393/9/19-94918 هندا 91
421393/9/19-4846 هندا 92
341393/9/24-8651 هندا 93
85146161393/9/26 هندا 94
7911393/9/26-21289 هندا 95
83115981393/10/1 هندا 96
7911393/10/6-43815 هندا 97

81334121393/10/6 هندا 98
1393/10/6سنگ شده هندا 99
82717261393/10/7 هندا 100
98521393/10/7مشهد4 هندا 101
83191393/10/7بیرجند2 هندا 102
83253241393/10/7 هندا 103
7911393/10/7-66999 هندا 104
87261393/10/7مشهد3 هندا 105
81351393/10/7مشهد47 هندا 106
7911393/10/7-48759 هندا 107
141393/10/8-48644 هندا 108
41931393/10/9بیرجند1 هندا 109
830076751393/10/10 هندا 110
86824221393/10/13 هندا 111
83375941393/10/13 هندا 112
131393/10/15-33313 هندا 113
7911393/10/16-39565 هندا 114
7921393/10/17-14913 هندا 115
7911393/10/18-27995 هندا 116
621393/10/20-8363 هندا 117
7911393/10/20-84647 هندا 118
7911393/10/22-42399 هندا 119
81239651393/10/23 هندا 120
561393/10/23-7234 هندا 121
11761393/10/24بیرجند1 هندا 122
13086691393/10/24 هندا 123
85344481393/10/25 هندا 124
7911393/10/26-35348 هندا 125
7681393/10/27-38322 کاوازاکی 126
7911393/10/27-42465 هندا 127
7911393/10/27-52966 هندا 128
84052761393/10/28 هندا 129
7911393/11/1-66624 هندا 130
7921393/11/1-14855 هندا 131
7911393/11/4-44563 هندا 132
595461393/11/5تهران71 هندا 133
84416221393/11/11 هندا 134
88012211393/11/11 هندا 135
83158311393/11/11 هندا 136
830187321393/11/13 هندا 137
83159771393/11/13 هندا 138
85688001393/11/13 هندا 139
131393/11/13-38152 هندا 140
39241393/11/14مشهد92 هندا 141
62341393/11/15مشهد67 هندا 142
92281393/11/16مشهد91 هندا 143
62941393/11/18کرمان52 هندا 144
7911393/11/18-95841 هندا 145
131393/11/23-93664 هندا 146
221393/11/23-84673 هندا 147
261393/11/26-26164 هندا 148
89168211393/11/28 هندا 149
1393/12/2-3687قاین هندا 150
7911393/12/4-13312 هندا 151
85561393/12/4زاهدان51 هندا 152
89283681393/12/4 هندا 153
27141393/12/5بیرجند1 هندا 154
7651393/12/9-86316 هندا 155
7911393/12/10-16964 هندا 156
954791393/12/12تهران43 هندا 157
381393/12/18-37525 هندا 158
827135611393/12/18 هندا 159
7631393/12/18-25595 هندا 160
96121393/12/18مشهد هندا 161
7911393/12/22-55136هندا162
84362961393/12/22هندا163
7911393/12/23-21741هندا164
54631393/12/25بیرجندهندا165

تاریخ توقیف شماره پالک یا تنهنوع موتورردیف
83329541387/5/13 هندا 1
84049251387/10/4 هندا 2
79071091388/1/6 هندا 3
84062981389/4/17 هندا 4
82106901389/5/3 هندا 5
87566691389/5/8 هندا 6
86110901389/5/18 هندا 7
88041071391/1/5 هندا 8
84162031391/1/5 هندا 9
65361391/1/7تربتجام1 ایژ 10
820016661391/1/12 هندا 11
87226921391/1/12 هندا 12
83250841391/1/13 هندا 13
87231851391/1/13 هندا 14
88020361391/1/14 هندا 15
8209661391/1/22 هندا 16
163201391/1/23 ایژ 17
3507851391/1/23 ایژ 18
81776231391/1/23 هندا 19
12583006041391/1/24 هندا 20
91054040661391/1/27 هندا 21
78006701391/1/27 ایژ 22
84027341391/1/27 هندا 23
83702501391/2/11 هندا 24
85242391392/2/14 هندا 25
86227961391/2/19 هندا 26
87762121391/2/25 هندا 27
821010151391/2/28 هندا 28
86039601391/3/1 هندا 29
80158821391/3/1 سوزاکی 30
1870181391/3/1 سوزاکی 31
1774861391/3/1 ایژ 32
83129531391/3/6 هندا 33
1254045061391/3/8 هندا 34
84049871391/3/16 هندا 35
83686081391/3/16 هندا 36
85302581391/3/19 هندا 37
10145521391/3/20 هندا 38
828016721391/3/21 هندا 39
84115481391/3/21 هندا 40
19361391/3/22 هندا 41
85169791391/3/22 هندا 42
84098941391/3/22 هندا 43
810095581392/3/23 هندا 44
87774361391/3/27 هندا 45
821593261391/4/1 هندا 46
544500201391/4/5ش.موتور هندا 47
85088461391/4/6 هندا 48
83104411391/4/7 هندا 49
86562801391/4/7 هندا 50
90075381391/4/28 هندا 51
70133261391/4/28 هندا 52
320102731391/4/28 یاماها 53
89412901391/4/29 هندا 54
82030277631391/5/2 هندا 55
83187381391/5/5 هندا 56
86236721391/5/5 هندا 57
90540531391/5/5 هندا 58
66043141391/5/5 هندا 59
85148401391/5/6 هندا 60
830144401391/5/6 هندا 61
83044631391/5/6 هندا 62
3275651391/5/9ش.موتور هندا 63
86492721391/5/12 هندا 64
89457481391/5/31 هندا 65
942051391/5/31 هندا 66
86430901391/6/6 هندا 67
85211971391/6/15 هندا 68
85138081391/6/19 هندا 69
638931391/6/21 ایژ 70

81417641391/6/21 هندا 71
83742551391/6/21 هندا 72
86241001391/6/21 هندا 73
85429991391/6/21 هندا 74
84330301391/6/21 هندا 75
83198421391/6/25 هندا 76
89539391391/6/30 هندا 77
8325471391/7/1 هندا 78
85293521391/7/3 هندا 79
84214441391/7/4 هندا 80
84422661391/7/5 هندا 81
8370100811391/7/5 هندا 82
81015471391/7/15 هندا 83
83030323751391/7/27 هندا 84
86194841391/7/27 هندا 85
83168991391/7/28 هندا 86
84103511391/8/11 هندا 87
84010881391/8/11 هندا 88
79016541391/9/30 سوزاکی 89
71111601391/9/30 هندا 90
85313741391/10/2 هندا 91
8328341391/10/3 هندا 92
86789331391/10/4 هندا 93
91362771391/10/7 هندا 94
86069461391/10/7 هندا 95
8308217841391/10/7 هندا 96
86224001391/10/7 هندا 97
86180411391/10/7 هندا 98
88130271391/10/10 هندا 99
821040391391/10/10 هندا 100
70820483151391/10/22 هندا 101
62253331391/11/4 هندا 102
84884331391/11/4 هندا 103
86663001391/11/12 هندا 104
83420851391/11/28 هندا 105
83104751391/12/2 هندا 106
86151461391/12/6 هندا 107
83488831391/12/6 هندا 108
74018461391/12/9 هندا 109
82249441391/12/18 هندا 110
86126731391/12/24 هندا 111
85121741391/12/24 هندا 112
90232941392/2/3 هندا 113
82267991392/2/14 هندا 114
95801392/2/19 ایژ 115
30212861392/2/19 هندا 116
84088611392/2/19 هندا 117
3174741392/2/21 هندا 118
82248281392/2/28 هندا 119
تاریخ توقیفشماره پالک یا تنهنوع موتورردیف

82049181392/12/12 هندا 1
49521393/1/30یزد31 هندا 2
73281393/1/30بیرجند1 هندا 3
76641393/1/30 هندا 4
82991393/2/10مشهد 23 هندا 5
69181393/2/22بیرجند3 هندا 6
7911393/2/31-47183 هندا 7
83531393/2/31مشهد26 هندا 8
81002551393/3/13 هندا 9
8570100691393/3/18 هندا 10
85211291393/3/21 هندا 11
84028841393/3/21 هندا 12
85081281393/3/22 هندا 13
7641393/4/16-93319 هندا 14
83218881393/4/16 هندا 15
56751393/4/16بیرجند هندا 16
39581393/4/16بیرجند هندا 17
86175501393/4/16 هندا 18
441393/4/25-16448 هندا 19
451393/4/25-6761 هندا 20
151393/4/29-74521 هندا 21
10171111393/4/29 هندا 22
86162901393/5/12 هندا 23
86032081393/5/14 هندا 24
31118481393/5/14 هندا 25
821186891393/5/22 هندا 26
82411393/6/2مشهد42 هندا 27
84084731393/6/19 هندا 28
78671393/6/31گناباد1 هندا 29
7911393/7/18-89113 هندا 30
8221393/7/30-54537 هندا 31
8200701393/8/17 هندا 32
21861393/8/20بیرجند1 هندا 33
7911393/9/11-47274 هندا 34
29631393/9/24بیرجند1 هندا 35
1252321393/9/24 ایژ 36
131393/9/24-35181 هندا 37
7911393/12/6-61586 هندا 38

تاریخ توقیف شماره پالک یا تنهنوع موتورردیف
7911392/11/6-43129 هندا 1
28991392/12/5یزد هندا 2
85375801392/12/21 هندا 3
331393/1/6-99296 هندا 4
1393/1/12کامال سوخته هندا 5
8.3E+091393/2/13 هندا 6
7911393/2/27-47196 هندا 7
7911393/2/28-41184 هندا 8
7911393/3/15-17589 هندا 9
38631393/3/25مشهد هندا 10
71317051393/4/10 هندا 11
83100411393/4/22 هندا 12
65231393/5/5مشهد هندا 13
7911393/5/21-48973 هندا 14
964521393/5/21تهران هندا 15
321005191393/5/22 هندا 16
7911393/6/31-68575 هندا 17
7921393/6/31-19628 هندا 18
83189201393/7/1 هندا 19
34581393/7/2مشهد74 هندا 20
93471393/7/3بیرجند2 هندا 21
62541393/7/3بیرجند3 هندا 22
45781393/7/10زاهدان4 هندا 23
97721393/7/19یزد23 هندا 24
7911393/8/6-67799 هندا 25
7911393/8/14-68872 هندا 26
85393051393/8/20 هندا 27
933921393/9/2 ایژ 28
86274661393/9/2 هندا 29
471393/9/3-7773 هندا 30
7911393/9/3-71932 هندا 31
8221393/9/29-43855 هندا 32
7911393/10/11-64127 هندا 33
7911393/10/11-57822 هندا 34
125080611393/10/18 هندا 35
13431393/10/18بیرجند1 هندا 36
53721393/11/12گرگان22 هندا 37
7921393/11/20-19641 هندا 38
25271393/11/20بیرجند4 هندا 39
7911393/12/17-88869 هندا 40










