
عراقچی :
تحریم ها روی کاغذ برداشته شده 

و مشکل اآلن در میدان اجراست

وزیر ارتباطات دولت دهم :
رفتار احمدی نژاد و قالیباف نشان می دهد

 در انتخابات 96 شرکت می کنند

 ایمانی ، فعال اصولگرا :
چهره های مطرح اصولگرا معتقدند 

روحانی بازهم رئیس جمهور می شود

نماینده ولی فقیه در استان  : 
کار اصحاب رسانه ارزشمند

ولی مشروط است

رفع حصر سران فتنه منتفی است / چرا اعضای فراکسیون مجلس را شرطی می کنند؟ / واکنش عارف به احتمال حضور در انتخابات 96 / چرا رشد اقتصادی ۴ درصد برای مردم ملموس نیست؟ / کارت سوخت می ماند/ بنزین دو نرخی می شود / وام ۵۰ میلیونی کاال هم آمد / کم کیفیت ترین و با کیفیت ترین  خودروها در تیرماه /  صفحه 2
 صفحه  7 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

بارانداز قاچاق
رقم های نجومی از تبادل کاالهای غیرمجاز در خراسان جنوبی 

صفحه 7

مدیر عامل آب منطقه ای در گفتگو با آوا :

استفاده کشاورزی 
از پسآب در انتظار 
تایید محیط زیست

صفحه 7
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به بهانه 26 مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن

اسارت زندان نبود 
دانشگاهی بود انسان ساز

صفحه 4

نجمه خدمتی ؛
 بانوی المپیکی استان

امروز وارد بیرجند می شود
نجمه خدمتی ، امروز سه شنبه در فرودگاه بیرجند

ساعت 7 و نیم صبح ،  رسماً مورد استقبال 
مردم و مسئوالن قرار خواهد گرفت

صفحه 6

12 دستگاه آمبوالنس تحویل و 12 دستگاه دیگر در راه  است

دانشگاه پزشکی حق استان را گرفت
صفحه 7

کباب گوسفندی  رستوران برادران خزیمه ) شمال شهر(
32311717 - 09153621477

هوالباقی
با نهایت تاسف  و تاثر درگذشت ناگهانی 

مرحوم حاج ابراهیم خسروی
 »فرهنگـی بازنشستـه«

 را به اطالع دوستان، آشنایان و همشهریان عزیز می رساند. 
مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز 9۵/۵/26 ساعت ۴ 

بعدازظهر از محل سالن بهشت متقین برگزار می گردد. 
امتنان  و  مرحوم  آن  روح  شادی  موجب  معزز  سروران  حضور 

بازماندگان می باشد.
خانواده های خسروی و فامیل وابسته

به مناسبت سومین روز درگذشت فرزندی مهربان مرحوم مغفور

شادروان امیر حسین حسین زاده 
مجلس ترحیمی روز چهارشنبه 9۵/۵/27 از ساعت ۴/۵ الی ۵/۵ 
بعدازظهر در محل هیئت محترم حسینی برگزار می گردد. حضور شما 
سروران گرامی در این جلسه باعث شادی روح آن عزیز از دست رفته و 

تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: حسین زاده، خرم نژاد و سایر بستگان

جنـاب آقـای حسـن خسـروی
مدیر کل محترم اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم 
علو درجات و برای جنابعالی  و بازماندگان محترم صبر و سالمتی آرزومندیم. 

همکاران و پرسنل اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
خراسان جنوبی

جنـاب سـرهنگ حسینـی
کسب رتبه اول سازمان بسیج اساتید خراسان جنوبی در جشنواره ملی مالک اشتر 
و انتخاب جنابعالی را به عنوان مدیر نمونه کشوری در اجالسیه ساالنه آن سازمان 
که نشان از شایستگی و توانمندی شما و همکارانتان دارد به شما و جامعه دانشگاهی استان تبریک عرض 

نموده و موفقیت روز افزون شما را از درگاه حق مسئلت داریم.

کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند

فروشگاه تخصصی بازی 
فکری الف

آموزش رایگان تمام بازی ها و 
آموزش روبیک و اوریگامی 

قوامین   بانک  جنب   12-1۰ معلم  بین  آدرس: 
تلفن: ۰91۵8677۴۵7

استخدام بازاریاب
 پورسـانت عالـی

NANO
 شرح در
صفحه ۵

شتر مرغ باالی 9۰ کیلوی
 شما را خریداریم
۰91۵82۵۴۰3۴

براساس مصوبه شورای عالی استاندارد ایران و اجباری بودن استانداردهای تجهیزات زمین بازی 
) مستقر در پارک ها، مهدهای کودک، مدارس و اماکن عمومی( و وسایل تفریحی شهربازی،  اخذ 
گواهي ایمني و کیفیت وسایل تفریحی و بازی، اجباری و داراي  اعتبار یکساله مي باشد و الزم 
است وسایل و تجهیزات تفریحی حین بهره برداري تحت سرویس و نگهداري مستمر قرار گرفته 
و بعالوه به منظور حصول اطمینان از برقراري شرایط استاندارد به صورت سالیانه توسط شرکتهاي 

بازرسي فني تائید صالحیت شده، بازرسي ادواری  شوند. 
بدیهي است در صورت عدم اخذ گواهینامه بازرسی و عدم انجام سرویس و نگهداري مستمر 
و بازرسي ادواري سالیانه مسئولیت مستقیم حوادث و سوانح احتمالي بر عهده مالکین  وسایل 

تفریحی، زمین بازی و شهربازی مي باشد.

   روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 18-3231۵۵16 داخلی 231 

تماس حاصل فرمایید.

رد	خراسان	جنوبی	 اطالعيه			اداره	کل	استاندا 	

برادر ارجمند 
جناب آقای حسن خسروی

مدیر کل محترم اموال و امالک خراسان جنوبی
تسلیت واژه کوچکی است در مقابل غم و اندوه فقدان پدری بزرگوار

از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای جنابعالی
 و خاندان محترم صبر و سالمتی آرزومندم.

رضوی - مدیر عامل شرکت شمیم ابتکار اریا

خانواده محترم

 خــرم نژاد و حسیــن زاده
درگذشت فرزند دلبندتان امیرحسین  را تسلیت عرض نموده

 و برایتان صبر و اجر آرزومندیم.

موسسه خیریه هیئت حسینی

جناب آقای حجت االسالم
 سید محمد باقر عبادی

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، خوسف و درمیان 

در مجلس شورای اسالمی

 آقای ناصری فرماندار محترم شهرستان بیرجند
آقای مهندس کریم پور معاونت محترم اداره کل راه و 

شهرسازی استان

آقـای مهنـدس علـی پور 
معاونت اداره کل منابع طبیعی استان

آقـای مالکـی
 بخشدار مرکزی شهرستان بیرجند 

و دیگر مسئوالن اجرایی استان
اهالی والیت مدار و  از حضور گرم و صمیمانه شما در جمع  برخود الزم می دانیم 
مومن روستای پسوچ، بررسی شرایط منطقه و چاره اندیشی جهت رفع مشکالت موجود، 

کمال تشکر را داشته باشیم.
بی شک دعای خیر مردم محروم و حق شناس پسوچ بدرقه راهتان خواهد بود.

از درگاه ایزد منان، سربلندی و عزت تمامی مسئوالن خدمت گذار 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را خواستاریم.

سید حاجی حسین حسینی و سید علی اکبر حسینی 
مسئوالن هیئت حسینی روستای پسوچ
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29 مرداد، زمان اعالم نتایج آزمون کتبی Ph.D پزشکی

Ph.D پزشکی  آزمون کتبی  نتایج  بهداشت گفت:  آموزش پزشکی وزارت  ایسنا - رییس مرکز سنجش 
)دکتری تخصصی( روز جمعه 29 مرداد اعالم می شود و مصاحبه شفاهی پذیرفته شدگان از ۳۱ مرداد آغاز 
شده و تا ۱۷ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

خروج  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
بخش صنعت از رکود خبر داد و گفت : در بخش 
خودرو نیز هیچ گونه خودرویی در انبار انباشت 

نشده است.
به گزارش جام جم آنالین ، محسن صالحی نیا 
صنعت  بخش  درصدی  رشد 5  امسال   : افزود 
هدفگذاری شده است و در سه ماه نخست امسال 
رشد بخش صنعت 4.2 درصد محقق شده است  
بوده  این رشد ۳.5 درصد  که در بخش خودرو 

است . وی با اشاره به اینکه در سه ماه نخست 
امسال 450 هزار دستگاه خودرو تولید شده است 
گفت: این میزان 9۳ درصد از هدف برنامه سه 
ماهه برای رشد این بخش را محقق کرده است . 
به گفته صالحی نیا هم  اکنون هیچ دپوی خودرو 
در انبار خودروسازان وجود ندارد و وزیر صنعت به 
 شدت پیگیر خروج خودرو از فهرست کاالهای 
صنعت  در  اینکه  بیان  با  وی  است.  انحصاری 
خودرو و خرید و فروش ها رکود وجود ندارد گفت: 

اجرای طرح هایی همچون جایگزینی خودروی 
فرسوده، تامین تاکسی ها و تامین نیازهای مردم 
شرایطی را فراهم کرده که رکودی در خرید و 
اینکه  ضمن   نمی شود،  مشاهده  خودرو  فروش 
بازار  تولیدات خودروسازان نیز رشد داشته و در 
هم  افزود:  صنعت  وزیر  معاون  می رود.  فروش 
اکنون به بهترین نحو ممکن خودروهای تولیدی 
خودروسازان در بازار به فروش می رود و هیچ گونه 
انباشت یا دپویی برای این خودروها وجود ندارد؛ 

البته خودروسازان به تعداد معقولی که عرف است، 
نگه  انبارهای خود  برای فروش در  را  خودروها 
می دارند. وی درباره نامه وزیر صنعت به شورای 
اقتصاد برای خروج خودرو از فهرست کاالهای 
فهرست  از  خودرو  خروج  گفت:  انحصاری 
کاالهای انحصاری همچنان مدنظر وزیر صنعت 
می باشد و با شرایطی که  اکنون در تولید و عرضه 
خودرو در بازار وجود دارد، انحصار و خروج خودرو 

از فهرست کاالهای انحصاری باید انجام شود.

 هیچ خودرویی در انبار انباشت نشده است /خروج بخش صنعت از رکود

 امسال130 هزارشغل در بخش فناوری
 اطالعات ایجاد می شود

گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
امسال  شده،  انجام  ریزی  برنامه  براساس 
و  ارتباطات  بخش  در  شغل  هزار   ۱۳0
فناوری اطالعات ایجاد می شود. به گزارش 
ایرنا، واعظی گفت: اشتغال زایی وظیفه ای 
همگانی است که با جدیت دنبال می شود. 
وی از ورود سرمایه گذاران خارجی به بخش ارتباطات و فناوری 
نیاید،  تا سرمایه گذاری خارجی  اطالعات کشور خبر داد و گفت: 
انتقال تکنولوژی معنا ندارد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر 
داد، سه ماه آینده شرایط اقتصادی کشور متفاوت می شود و شاهد 

رونق در ارکان اقتصادی خواهیم بود.

 کارت سوخت می ماند/ بنزین دو نرخی می شود

ماندن  دونرخی  از  مجلس،  انرژی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
بنزین خبر داد و گفت: دولت مکلف به اجرای 
کارت  حفظ  و  بنزین  شدن  نرخی  دو  قانون 
سوخت است. به گزارش میزان، علی ادیانی  
با اشاره به اینکه بخش مربوط به حذف کارت 
در  افزود:  نیاورد،  رأی  و  شد  بررسی  سوخت 
ادامه بررسی مواد این الیحه تک نرخی یا دو 
نرخی ماندن سوخت بررسی شد و بر این اساس تک نرخی شدن 
بنزین رأی نیاورد و کمیسیون انرژی به ابقای مفاد بودجه 95 رأی 
مثبت داد. ادیانی بر اجرای قانون و مفاد الیحه بودجه 95 از سوی 
دولت تاکید کرد و ادامه داد: دولت مکلف به اجرای قانون دو نرخی 

شدن بنزین و حفظ کارت سوخت است.

پرونده مسکن مهر تا پایان ۹۶ بسته می شود

معاون تعاون وزیر کار از اتمام یک میلیون واحد مسکن مهر در سال 
جاری خبر داد و بیان داشت: طبق برنامه ریزی 
صورت گرفته بقیه واحدهای مسکن مهر در 
گزارش  به  رسد.  می  پایان  به  آینده  سال 
تسنیم، سید حمید کالنتری گفت: تا کنون دو 
از سوی  میلیون و ۶00 هزار واحد مسکونی 
تعاونی های مسکن مهر ساخته شده که حدود 
2 سوم مجموع واحدهای مسکن مهر را شامل می شود. وی با اشاره 
میلیون واحد مسکن مهر در سال  اتمام یک  برای  برنامه ریزی  به 
جاری افزود: بقیه واحدهای مسکن مهر تا پایان سال آینده تکمیل 
می شود. کالنتری از افزایش سقف پرداخت وام مسکن مهر به تعاونی 

های مسکن از 250 میلیون ریال به ۳00 میلیون ریال خبر داد.

یک اقتصاددان معتقد است که برخالف برخی تصورات، 
رشد اقتصادی چهار درصدی مطرح شده در اقتصاد ایران 
برای فصل بهار صحیح است، ولی با توجه به اینکه این 
رشد در بخش هایی مانند نفت، کشاورزی و ... بوده تاثیر 

مستقیمی بر زندگی مردم ندارد.
علیرضا پورفرج در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: اگر تا پایان 
سال 95 به رشد پنج درصد برسیم با توجه به رکود حاکم 
در بازار ایران یک موفقیت است، ولی این رشد بیشتر در 
بخش کشاورزی و بنگاه های کوچک از طریق تامین مالی 

و اصالح گردش نقدینگی آنها و بخش نفت خواهد بود. 
اکنون صادرات نفت افزایش یافته و این افزایش در نرخ 
رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود. ولی مشکلی که در این 
بخش وجود دارد وصول پول های صادرات شده در حوزه 
نفت است و اگر دولت بتواند این پول ها را دریافت کند 
تحقق رشد اقتصادی پیش بینی شده میسر خواهد بود. وی 
بیان کرد: رشد به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی به 
قیمت حقیقی است. به این ترتیب که مثال اگر در یک 
بخش نرخ رشد منفی یک درصد باشد و به رشد مثبت 4 

درصد برسد نشان دهنده تغییرات پنج درصد است. در نظر 
داشته باشیم که ما رشد منفی را داشتیم و اینکه نرخ رشد 
مثبت شود به معنی رونق در بخش کسب و کار نیست. 
وی بیان کرد: اکنون ممکن است عده ای بگویند چطور 
رشد چهار درصدی داریم، ولی تاثیر آن را در زندگی خود 
نمی بینیم و بنگاه های اقتصادی درآمد بیشتری احساس 
نمی کنند. ممکن است نرخ رشد اعالم شده حتی عددسازی 
تلقی شود، ولی باید در نظر داشت که افزایش رشد با رونق 
کسب و کار و تغییر وضعیت در اقتصاد خرد متفاوت است.

 ایرانیان ساکن اروپا می توانند به حج بروندچرا رشد اقتصادی ۴ درصد برای مردم ملموس نیست؟

یک منبع در وزارت حج و عمره عربستان اعالم کرد 
که این کشور برای دادن ویزا به ایرانیان ساکن اروپا 
مشکلی ندارد. به گزارش تسنیم، یک منبع در وزارت 
حج و عمره عربستان اعالم کرد که ریاض با صدور 
ویزای حج برای ایرانیان ساکن اروپا مشکلی ندارد. 
روزنامه الوطن عربستان به نقل از منابعی در وزارت 
حج و عمره عربستان نوشت که شماری از ایرانیان 
ساکن خارج برای موسم حج درخواست ویزا داده اند 

و در شرکت های سیاحتی اروپا نام نویسی کرده اند.

وام ۵0 میلیونی کاال هم آمد!

پرداخت  به  حاضر  بانک ها  که  زمانی  آن  به  نه 
وام های خرد نیستند و نه به آن که یکباره سقف 
این تسهیالت را تا شش برابر مصوبه شورای پول 
و اعتبار افزایش می دهند که در نمونه ای بارز اکنون 
وام هشت میلیونی کاال تا 50 میلیون تومان هم 
قابلیت ارائه دارد! به گزارش انتخاب، این تسهیالت 
با اقساط یک میلیون و۳00 هزار تومانی و با سپرده 
حداقل پنج میلیونی برای چند ماه قابل پرداخت 
البته باید پیش فاکتور خرید کاال  است. متقاضی 

را نیز به منظور دریافت این تسهیالت ارائه کند.

الیحه استخدامی شهرداری ها 
به مجلس رفت

فناوری  و  اداری  تحول  نوسازی،  دفتر  مدیرکل 
اطالعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
توسط  که  ها  شهرداری  استخدامی  الیحه  گفت: 
وزارت کشور و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشور تهیه شده و پس از تصویب در هیات 
وزیران  با امضای رئیس جمهور برای سیر مراحل 

قانونی تصویب، تقدیم مجلس شورای اسالمی شد.

کم کیفیت ترین و با کیفیت ترین
 خودروها در تیرماه

معدن  صنعت،  وزارت  افکارنیوز،   گزارش  به 
در  خودروها  کیفی  ارزیابی  گزارش  تجارت  و 
اساس  بر  کرد.  منتشر  را  جاری  سال  تیرماه 
پایین ترین  خودروها،  کیفی  ارزیابی  جدول 
کیفیت مربوط به پراید ۱۳۱ و باالترین کیفیت 

مربوط به تندر90 اتوماتیک بوده است.

رفع حصر سران فتنه منتفی است

باهنر ، دبیرکل جبهه پیروان با بیان اینکه با توجه 
عملکرد  از  فتنه  سران  توبه  و  پشیمانی  عدم  به 
گذشته امکان رفع حصر منتفی است گفت: اگر 
محاکمه  عادالنه ای  دادگاه  هر  در  فتنه  سران 

شوند احکام سختی در انتظار آنان خواهد بود.

چرا اعضای فراکسیون مجلس
 را شرطی می کنند؟

جعفرزاده عضو هیأت رئیسه فراکسیون مستقلین 
فراکسیون  اساسنامه   ۱5 در  گفت:  مجلس 
اعضای  که  است  آمده  )اعتدال(  مستقلین 
باشند  دیگری  فراکسیون  عضو  نباید  فراکسیون 
باید  چرا  کنند.  شرکت  آنها  جلسات  در  حتی  و 

اعضای فراکسیون را شرطی کنیم ؟

واکنش عارف به حضور در انتخابات ۹۶

انتخابات  در  حضورش  احتمال  درباره  عارف 
خدمت  باشد  سنگری الزم  هر  در  می گوید:   9۶
می کنم، اما در ۳۸ سال گذشته تالش داشته ام از 
خودم عبور کنم. وی افزود : بنده در حال حاضر 

در سنگر وکیلی مردم، خدمت می کنم.

تحریم ها “روی کاغذ” برداشته شده

عراقچی رئیس ستاد اجرایی برجام با تاکید بر این 
موضوع که از نظر برجام کلیه وجوه ایران در خارج 
از کشور آزاد شده است گفت: تحریم ها روی کاغذ 
برداشته شده و مشکل اآلن در میدان اجراست و 
شیطنت و بدعهدی آمریکا از مشکالت برجام است.

رفتار احمدی نژاد و قالیباف نشان 
می دهد در انتخابات شرکت می کنند

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
قالیباف،  رفتارهای  که  است  معتقد  قبل  دولت 
احمدی نژاد و روحانی نشان می دهد که در صحنه 

انتخابات ریاست جمهوری حاضر می شوند.

چهره های مطرح اصولگرا معتقدند 
روحانی بازهم رئیس جمهور می شود

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا گفت : خیلی از 
چهره های مطرح اصولگرا از آقای روحانی حمایت 
به احتمال زیاد  بعد  دوره  او  که  گفتند  و  کرده اند 
رئیس جمهور خواهد بود . ایمانی حمایت اصولگرایان 
از احمدی نژاد را ناممکن می داند »من تصور نمی کنم 
اصولگرایان از احمدی نژاد حمایت کنند. اصولگرایان 
برای بازنگشتن احمدی نژاد به عرصه سیاست کشور 

فعال تر از اصالح طلبان هستند.

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 ۶۶ ۶۶    32 42 43 20 -2   

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

تلفن رزرو 32324444

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

به اطالع همشهريان گرامی می رساند:

 تـاالر  پذیرایــی درویــش
آماده پذيرايی از محافل و جشن های شما بزرگواران با رزرو قبلی از 50 نفر تا 400 نفر می باشد
الزم به ذکر است، رستوران درويش تا اطالع ثانوی به دليل پاره ای تعميرات با سرو چلوکباب

 چلو جوجه ممتاز و چلو مرغ پذيرای شماست

توجــه    توجــه
ساعت مراجعه 

برای رزرو :
 9 صبح الی 13 

و 17الی 22

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

091516۴2377 - وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 2053/94 اموال شامل کمپرسور سه سیلندر سه اسب مدل DENA تک فاز آبی رنگ به مبلغ 14/000/000 

ریال – کمپرسور 150 لیتری مدل ژنرال تک سیلندر قرمز رنگ به مبلغ 9/800/000 ریال – یک دستگاه کارواش خانگی w1500 – w1100 چینی 
زردرنگ به مبلغ 2/500/000 ریال – 20 دستگاه سنگ فرز آهنگری  w 1200 چینی به مبلغ 3/500/000 ریال جمعا به مبلغ 29/800/000 ریال 
کارشناسی شده در قبال بدهی آقای حسن رادمان به مبلغ 30/285/853 ریال در حق آقای عادل بهدانی و مبلغ 1/400/000 ریال  حق االجرا در حق 
دولت از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 95/6/8 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین 
طالقانی 16 و 14 و مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

ضمنا آگهی مزایده از وبسایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدیراجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم
کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان سربیشه

تاریخ انتشار: 1395/5/26

مجمع عمومی عادی کانون مذکور روز چهارشنبه مورخ 1395/6/17 ساعت 9 در محل مسجد صاحب 
الزمان )عج( به آدرس سربیشه خیابان شهید مطهری برگزار می گردد. از کلیه بازنشستگان عضو کانون 

دعوت می شود در جلسه شرکت نمایند. 
دستور جلسه:

-گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان کانون
- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال  و بازرسان کانون به مدت یکسال

هیئت مدیره

آگهي مناقصات عمومي )یك مرحله اي( شمارهاي )22-۹۵( الي )۹۵-31(
دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند

موضوع مناقصات : مشارکت در ارائه خدمات پیش بیمارستاني پایگاه هاي اورژانس 115 
استان با بخش غیر دولتي به شرح جدول ذیل.

شرایط شرکت در مناقصات : کلیه شرکتهاي داراي مجوز از کمیسیون ماده 20 دانشگاه.
مدت و محل انجام کار : یکسال شمسي از تاریخ عقد قرارداد

مدارك الزم جهت خرید اسناد مناقصات :  الف( واریز مبلغ 000 150 ریال جهت خرید اسناد هر یک از 
مناقصات ذیل به شماره حساب 2178162198007 بانک ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به 
 http://iets.mporg.ir  : تهیه اسناد اقدام نمایند. ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 
نوع تضمینمبلغ تضمین )ریال(تعداد پایگاهشهرستانشماره مناقصهردیف

21۴/600/000بیرجند195-22

ضمانت نامه بانکي یا 
چک تضمین شده 

بانکي و یا واریز نقدي 
وجه به حساب شماره 
26۴3856 بانک رفاه 

شعبه معلم بیرجند به نام 
سپرده جاري دانشگاه 

)شرکت در مناقصه(

21۴/600/000درمیان295-23
21۴/۴00/000سربیشه395-2۴
318/000/000نهبندان۴95-25
111/000/000فردوس595-26
21۴/۴00/000بشرویه695-27
111/000/000سرایان795-28
111/000/000طبس895-29
۴22/000/000قاین995-30
111/000/000زیرکوه1095-31

مهلت خرید اسناد : ازتاریخ 95/05/26  لغایت 95/05/31 مهلت تحویل اسناد : 95/06/10 محل تحویل 
اسناد : خراسان جنوبي - بیرجند - خیابان غفاري - دبیرخانه سازمان مرکزي دانشگاه تحویل و رسید دریافت گردد. 
 10(محل و تاریخ فرآیندبازگشایي پاکتها : ساعت 10 صبح-مورخ 95/06/13- سالن جلسات معاونت توسعه.

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده )یا برندگان(مناقصه مي باشد. دانشگاه در رد یا قبول یک 
یا کلیه پیشنهادات تابع آیین نامه مالي معامالتي دانشگاه مختار خواهد بود. 

به شماره  را  عدد 20  توانید  می  دانشگاه  درمانی  بهداشتی  مناقصات  پیامکهای  دریافت  توجه: جهت 
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند3000484877 ارسال فرمایید.

خرید و  فروش  انواع قالب بتن-داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازی  -   32313600  -  09151615069 جليلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل

محالتی - بین توحید و مدرس   0۹1۵3۶1۹2۹7
ایزوگــام  مصطفی هریوندی
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کسی هست به وضعیت کودکان کار رسیدگی کند 
باور کنید دیگه انسان تو خیابون راه می ره افسردگی 

می گیره . واسه شهری مثل بیرجند  خیلی بده 
915 ... 098
روز شنبه ساعت 1 ظهر به قصد رفتن بسمت خانه 
شماره  1۳۳به  تاکسی  که  شدم  خارج  کار  محل  از 
کد ... پشت  پارکینگ پارک کرده بود حدود بیست 
دقیقه منتظر بودم که این ماشین میتونه مال کدوم 
و   گرفتیم  110تماس  با  ناچارا  که  باشه  انصاف  بی 
از  بچم  من  آوردن  تشریف  ایشون  دقیقه    15 بعد 
ساعت 1 فلکه قدس منتظرم بوده و االن ساعت ۲و 
ده دقیقه بود !!!!!بعد از تشریف فرمایی ایشون بجای 
عذرخواهی هرچه تونستند ما رو بباد فحش پیچیدن 
و آخرشم گفتن حرف نزن که تو دهنت نزنیم 0بیایید 
را  دیگران  و  باشیم  داشته  منطق  کمی  فقط  کمی 
درک کنیم من به خاطر همسرم از شکایت از ایشون 

منصرف شدم تا بزرگی خودمو ثابت کنم.
915...14۲
را  ماشین  اینهمه  ظرفیت  مهرشهر  حافظ  خیابان 
ندارد ترافیک بیش از حد آن آسایش را از ما سلب 

کرده خواهشا مسئولین به فکر باشند!!!
9۳5..۲۳0
مخدرکه  مواد  با  مبارزه  ستاد  از  داشتم  انتقاد  یه 
انجام  مواد  فروش  با  مبارزه  در  اقدامی  هیچ 
از  همیشه  که  هست  یکنفر    ... میدان  نمیدن.در 
سیگارغیرمجاز تا ناس و ترامادول و قرص متادون 

و مشروبات الکلی میفروشه 
9۳۳...۲44
سالم چند ماه شده داریم با دل وجان کار میکنیم 
درمرغداری .... و هیچ حقوقی دریافت نکردیم وحتی 

عیدی  امسال را هم نگرفتیم .
915....1۲6
سالم یه پروانه ساختمانی برای یک طبقه در بیرجند 
سه تا چهار ماه طول میکشه .البته اگه دایما پیگیر 
باشی .شهردار میگه پروانه و ساخت و ساز کم شده 
. ولی برای کنترل یک طبقه ۷0 متر سه هفته عقب 
میندازند .هر وقت هم برین یا پشت میزشون نیستند 
برگزار  جلسه  هی  شما  سرگرمند.حاال  گوشیا  با  یا 
کنید که مشکل رکود مسکن رو در استان حل کنیم 

با این شرایط شدنی هست. 
915...864
بسیارکم  عبادی  میدان  حاشیه  عرض  و  روشنایی 
خودروی  زیاد  حجم  به  باتوجه  است.  خطرساز  و 
و سرعت  نقیله سنگین  وسایل  و  میدان  به  ورودی 
خودروها،شهرداری و راه شهرسازی نسبت به عریض 

ترکردن حاشیه میدان و روشنایی آن اقدام کنند.
9۳۷...89۷
 تبعیض تا چه حد میالن های زوج مدرس آسفالت 
شدچون از اعضای شورا ساکن هستند دراین میالنها 
ا...  آیت  و   ۷ و   5 و   ۳ مدرس  فرد  میالنهای  اما 
و  شهردار  آقای  مهری  بی  و  قهر  مورد   ۳ سعیدی 
حد  چه  تا  تبعیض  واقعا  گرفته  قرار  وابسته  عوامل 
ساکنان این میالنها چه گناهی کرده اند که آسفالت 

همین چند میالن فقط اضافه بود و مانده است .
915...595
چرا تابلوهای ورودی کوچه های  مدرس و توحید 
رو اینقدر  با خط ریز تعویض کرده اید؟؟ بطوریکه 
اصال نمیشه با ماشین در حال حرکت دنبال آدرس 
گشت در صورتیکه تابلوهای قدیمی با خط درشت 
درشتتر  رو  ها  کوچه  شماره  حداقل  بود  بهتر  واقعا 
بنویسید تا راحتتر برای رانندگان قابل خواندن باشد.
915....۷04

پیام شما

۲هزارطلبهدر۲۸مدرسهعلمیهخراسانجنوبیتحصیلمیکنند
مدیر برنامه ریزی و آموزش حوزه علمیه خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۲ هزار طلبه برادر وخواهر در ۲8 مدرسه علمیه این استان مشغول تحصیل هستند. 
حجت االسالم والمسلمین هابیل خسروی افزود: این طالب در سه سطح یک، دو و سه در مدارس علمیه استان مشغول به تحصیل هستند.وی تصریح کرد: در 

مرکز استان مرکز علمیه تخصصی امیرالمؤمنین با نزدیک به ۷0 طلبه دروس حوزوی شامل علوم و معارف اسالمی و کالم اسالمی را فرا می گیرند.

 سیمان باقران پشت ایستگاه وعده ها
 پروژه احداث کارخانه سیمان باقران به عنوان 
یکی از بزرگترین پروژه های صنعتی خراسان 
می گذرد  آن  عمر  از  دهه  یک  که  جنوبی 
که  است  وعیدهایی  و  وعده  اسیر  همچنان 
عملی نمی شوند.خراسان جنوبی یکی از استان 
های کمتر توسعه یافته و محروم کشور است که 
با محصوالت استراتژیک و ظرفیت های باالی 
گردشگری می تواند نقش بسزایی در توسعه 
کشور ایفا کند.متأسفانه عدم توجه مسئوالن 
به این استان مرزی و ناتمام ماندن بسیاری 
از پروژه های عظیم، جوانان را به سمت دیگر 
استان ها سوق داده و امید هزاران شهروند را 
نیز از بین برده است.کارخانه سیمان باقران از 
جمله پروژه های نیمه تمامی است که از سال 
84 عملیات اجرایی آن آغازشده و هنوز زمان 
دقیقی برای بهره برداری این کارخانه پیش بینی 
بزرگ ترین  از  یکی  کارخانه  نمی شود.این 
واحدهای صنعتی خراسان جنوبی بوده که برای 
جمعیت 55 هزارنفری شهرستان مرزی درمیان 

امیدبخش است.
شهرستان  نزدیکی  به  توجه  با  کارخانه  این 
نزدیک ترین  به عنوان  می تواند  افغانستان  به 
کارخانه سیمان کشور به افغانستان مطرح باشد 
بهره  این کشور  به  از ظرفیتهای صادرات  تا 
بگیرد. اما متأسفانه مشکالت مالی و عدم تأمین 
اعتبار سال هاست سرنوشتی خاکستری را برای 
با  مسئوالن  است.اگرچه  زده  رقم  پروژه  این 
دادن وعده هایی توخالی هر چند مدت، امیدی 
واهی را بر دل های محزون مردم استان تزریق 
می کنند اما این مسّکن نیز فصلی بوده و گذر 
زمان در حضور مسکوت ماندن پروژه ها، درد 

زخم هایشان را فزونی می دهد.

وعده هایی که محقق نشد

باگذشت 11 سال از آغاز به ساخت این پروژه 
موردنیاز  مالی  منابع  تأمین  عدم  دلیل  به  اما 
و  نرسیده  بهره برداری  به  پروژه  این  تاکنون 
آن  بازگشایی  برای  جدید  وعده ای  روز  هر 
سال  از  وعده ها  این  آغاز  است.  شده  مطرح 
9۲ با وعده ای بود که استاندار وقت خراسان 
جنوبی در سفر به شهرستان درمیان مطرح و 

در رسانه ها ثبت شد.
قهرمان رشید، استاندار اسبق خراسان جنوبی در 
فروردین ماه سال 9۲ و در جریان بازدید سرزده 
پیگیری  بود:  گفته  باقران  کارخانه سیمان  از 
مستمر و جدی از سوی مسئوالن مربوطه در 
راستای راه اندازی این کارخانه انجام شده است 
و مسئوالن کارخانه نیز باید در راستای پویایی 

هر چه بیشتر این واحد صنعتی تالش کنند.
رشید یادآور شد: تجهیزات و امکانات موردنیاز 
نیز خریداری شده است و هیچ  این کارخانه 
دلیلی مبنی بر توقف و یا کم کاری وجود ندارد.

این کارخانه در آذرماه 9۲ خبر  افتتاح  از  وی 
تومان  میلیارد   1۲0 تاکنون  گفت:  و  داد 
سرمایه گذاری در راستای راه اندازی این کارخانه 
انجام شده است و 40 میلیارد تومان نیز اعتبار 
از سوی اعضا بوده است.پس از آن نیز در هر 
دوره مدیریتی وعده ها برای افتتاح این پروژه 
مسئوالن  های  قول  آخرین  که  داشت  ادامه 

در یک سال اخیر را مرور می کنیم که بازهم 
پروژه  بزرگ ترین  که  داشت  این  از  حکایت 
وعده های  همچنان  جنوبی  خراسان  صنعتی 
کارخانه  افتتاح  می کشد.وعده  یدک  را  افتتاح 
سیمان باقران برای دهه فجر سال گذشته از 
سوی فرماندار شهرستان اعالم شد و همچنین 
مدیرعامل کارخانه نیز در دی ماه سال 94 در 
بازدید نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف 
در خصوص روند پیشرفت این کارخانه گفته 
بود که تست های راه اندازی کارخانه در دهه 
کامل  راه اندازی  از  قبل  و  می شود  آغاز  فجر 
کارخانه باید آزمایشات و تست های تولید انجام 

شود که این کار حدود دو ماه زمان نیاز دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی هم در هفدهم خردادماه سال جاری از 

ماه  دو  ظرف  باقران  سیمان  پروژه  راه اندازی 
آینده خبر داد و گفت: در صورت تأمین اعتبار 
و تسهیالت در گردش این پروژه ظرف دو ماه 
آینده به بهره برداری می رسد.داوود شهرکی با 
اشاره به توقف دو ساله این پروژه اظهار داشت: 
خراسان  استاندار  حمایت های  با  خوشبختانه 
جنوبی پروژه فعال شد و به جلو حرکت کرد.

سرمایه  مشکل  ما  اینکه  بیان  با  شهرکی 
نداریم، اظهار کرد: حدود  این پروژه  ثابت در 
1۳ میلیارد در بانک ملی است و مابقی توسط 
این در حالی است  تأمین می شود.و  سهامدار 

که هم اکنون چند روز دیگر تا زمان موعود 
نمانده و هیچ خبری در سطح استان از افتتاح و 

راه اندازی این پروژه به گوش نمی رسد.

تالش برای اخذ تسهیالت

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
خراسان جنوبی در گفت و گو با   مهر، اظهار 
کرد: تاکنون جلسات کشوری و استانی زیادی 
پیرامون حل مشکالت کارخانه سیمان باقران 
برگزارشده است.وی ادامه داد: از ابتدای سال 
جاری چهار جلسه در وزارتخانه و یک جلسه 
در مرکز استان با حضور دستگاه های ذی ربط و 
در راستای حل مشکل این کارخانه برگزارشده 
است.شهرکی با اشاره به مصوبات این جلسات، 

اظهار کرد: آخرین مصوبه کارگروه ملی رفع 
موانع تولید کشور مبنی بر این است که بانک 
تسهیالت  طرح،  ارزیابی  از  بعد  کشاورزی 
موردنیاز را پرداخت کند.وی با بیان اینکه هم 
خود  اجرایی  اقدامات  کشاورزی  بانک  اکنون 
باید  کارشناسان  گفت:  است،  کرده  آغاز  را 
بر اساس آن،  ارزیابی کرده و  را مجدد  طرح 
تسهیالت موردنیاز دریافت شود.شهرکی ادامه 
داد: همچنین مسئوالن اجرایی موظف هستند 
دو ماه بعد از اخذ تسهیالت بانک کشاورزی 
کارخانه سیمان باقران را به مرحله بهره برداری 

مهم ترین  از  را  مالی  مشکالت  برسانند.وی 
عوامل تأخیر اتمام پروژه سیمان باقران دانست 
بانک  تسهیالت  اخذ  با  است  امید  افزود:  و 

کشاورزی، فعالیت این کارخانه فراهم شود.

عدم همکاری بانک ها
 تکمیل پروژه را به تأخیر انداخت

مدیرعامل کارخانه سیمان باقران در گفت و گو 
با مهر، کمبود اعتبار را از مهم ترین عوامل تأخیر 
پروژه کارخانه سیمان باقران دانست و گفت: 
یک سال و نیم گذشته طی جلسه ای مصوب 
میلیارد   ۲0 میزان  کشاورزی  بانک  که  شده 

تومان تسهیالت بپردازد.
موسوی ادامه داد: این در حالی است که بانک 

منابع  نبود  از  اعم  مشکالت  برخی  دلیل  به 
بانکی این تسهیالت را پرداخت نکرده است.

اینکه جلسات زیادی در راستای  بیان  با  وی 
ترغیب پرداخت تسهیالت از سوی این بانک 
در حال حاضر طرح  افزود:  است،  برگزارشده 
اما  بوده  بانک  گرو  در  تسهیالت  اخذ  برای 
را درخواست می کند. از طرح  وثیقه ای خارج 

برگزارشده  جلسات  کرد: طی  اظهار  موسوی 
از ابتدای سال جاری این مصوبه دوباره مورد 
تاکید مسئوالن قرارگرفته و تاکنون نیز اقدامی 

انجام نشده است.

سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد تومانی

مدیرعامل کارخانه سیمان باقران از وجود ۳0 
هزار سهامدار در این کارخانه خبر داد و گفت: 
این افراد تا کنون بیش از 60 میلیارد تومان 
میزان  به  اشاره  با  سرمایه گذاری کرده اند.وی 
کارخانه،  درراه اندازی  شده  هزینه  اعتبارات 
اظهار کرد: تاکنون میزان 10۳ میلیارد و 500 
میلیون  و ۲4  ریالی  تسهیالت  تومان  میلیون 
این  راه اندازی  برای  ارزی  تسهیالت  نیز  یورو 
کارخانه هزینه شده. وی با بیان اینکه عملیات 
ساخت وساز، انجام برخی تست ها و نصب وسایل 
موردنیاز انجام شده است، گفت: برای راه اندازی 

کارخانه چشم انتظار تأمین اعتبار هستیم.

ایجاد اشتغال برای سه هزار نفر

مدیرعامل کارخانه سیمان باقران ادامه داد: با 
راه اندازی این کارخانه برای سه هزار نفر به طور 

مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می شود.
راه اندازی  با  همچنین  اینکه  بیان  با  وی 
سیمان  تن   ۳00 و  هزار  سه  روزانه  کارخانه 
پروژه  این  بهره برداری  افزود:  می شود،  تولید 
نقش شایانی در رونق اقتصادی، اجتماعی و 
امنیتی منطقه دارد.موسوی با اشاره به جمعیت 
باالی شهرستان درمیان، اظهار کرد: راه اندازی 
 ۲0 معیشتی  پوشش  باقران  سیمان  کارخانه 
درصد جمعیت این شهرستان را به دنبال دارد.

وی خواستار همکاری همه دستگاه های اجرایی 
در راستای تأمین اعتبار موردنیاز کارخانه شد و 
گفت: نقش کارخانه سیمان باقران در توسعه 
اقتصادی شهرستان درمیان انکارناپذیر است.

در هر صورت تنها وعده دادن و عقب انداختن 
زمان مربوط به تحقق آن، رسم نامبارکی است 
سوی  از  عادت  یک  به  می رود  آن  امید  که 
مسئوالن تبدیل نشود چرا که این خود یک 

ضعف مدیریتی است.

یکدههچشمانتظاری؛

در خصوص تیتر امروزتان برای آمارهای تلخ باید بگویم 
نیاز به اسالید نیست می توانید سری به آسیب های 
زنان معتاد حاشیه خیابان جمهوری و یا کودکان و زنان 

معتاد کار و متکدی بزنید تا آمار واقعی رویت شود 
915 ... 0۳9
تغییر وضعیت  افراد  که  همانطور  لطفا  استاندار  آقای 
شده را در مرکز استان بررسی و اعمال قانون کردید 
لطفا در حوزه کاری خودتان نیز افرادی که بدون مجوز 
طی سه روز بین سه دستگاه منتقل شدند و نهایتا در 
استانداری مسوولیت گرفتند را هم بررسی کنید. نکند 
برای رودربایستی از مدیران قدیم این تخلفات نادیده 

گرفته شود و حق بقیه کارکنان ضایع گردد
9۳0 ... 01۳
درد  مردم روستایی در دل شهر به نام اکبریه را خواهشن 

بنویس تا شاید یک ارگان خودش را تکانی بده . 
915...0۳9

سالم در رابطه با قلعه مخواستم بگم در عید با مهمان 
قلعه  اطراف  و  پایین  باال  از  داشتیم  بازدید  قلعه  از 
انبوهی از زباله پالستیک خانه های متروکه منظره 
زشتی بود باشد مسئولین هرچه زودتر تا عید امسال 

همت کنند و به سرانجام برسانن
915...896
ورود  و  تحصیلی  سال  آغاز  نزدیکی  به  باتوجه   
وپیاده  زیباسازی  به  نسبت  ،شهرداری  دانشجویان 

روسازی حدفاصل پونه تا دانشگاه بیرجند اقدام کند.
9۳۷...89۷
پرونده فوتی در پزشکی قانونی داشتیم که تشخیص 
پزشکی قانونی ۷5 درصد بیماری قلبی و ۲5 درصد 
پرونده  اکوی   طبق  که  صورتی  در  بوده  تصادف 
گزارش  قلبی  مشکلی  هیچ  بیمارستان  در  مرحوم 
پزشکی  نظرهای  اظهار  موندیم که  بود حاال  نشده 

قانونی از کجا درآمده 
 0915...۳86
همیشه  که  شما  گاز،  شرکت  محترم  عامل  مدیر   
کنند،لطفا  جویی  صرفه  گاز  توی  مردم  میخواین 
توضیح دهید چرا شب و روز المپ های یک طبقه 
روشن  اداری  سایت  توی  گاز  شرکت  ساختمان 

است؟پس بیت المال چی میشه؟
915...65۷
اطراف  های  زمین  میخواهیم  بدنی  تربیت  اداره  از 
مجهز  های  پیست  به  را  بیرجند  غدیر  ورزشگاه 
و  سواری  دوچرخه  سواری.  ماشین  موتورسواری. 
سوارکاری تبدیل کند تا مجموعه ورزشی مجهز و 

قطب مهم ورزشی در شرق کشور باشد.
9۳۷...89۷
چیزهای  مرکزی  به شهرهای  مسافرت  در  امسال 
بر  عالوه  کاشان  و  قم  در  آنجمله  از  دیدم  جالبی 
بود  گسترده  و  متعدد  عمرانی  های  فعالیت  آنکه 
با آن همه گرمای هوا و محیط کویری، درختان ، 
فضای سبز، چمن کاری و گل کاریها بسیار زیاد و 
و  بزرگترند  بیرجند  از  این شهرها هم  بود.  شاداب 
از کجا آب می آورند که  آنها  هم کویری تر. جدا 
بیرجند نمی تواند ؟! فکر کنم احساس مسئولیت را 
باید تقویت کرد. ضمنا پساب شهری بیرجند برای 

درختان غیر مثمر قابل استفاده است.
9۳9...085

 را برگزار نماید. لذا از کلیه هم  استانی های عزیز علی الخصوص سرمایه گذاران  
و تولید کنندگان محترم درخواست می شود نظرات و پیشنهادات خود را در 

خصوص موضوع نشست به

 شماره پیامک 3000272424 

یا تلگرام 09017245463  

و یا آدرس ایمیل

 ava.khjnews@yahoo.com 

تا روز سه شنبه 95/5/26 اعالم نمایند.

 قوانین و مقررات مخل کسب و کار از نظر مردم

بهاطالعمیرساند:روزنامهآوایخراسانجنوبیدرنظرداردنشستتخصصی

بیست و ششم مردادماه دومین سالروز درگذشت مادر عزیزمان

 مرحومه فاطمه رضائی اسفهرود 
»همسر مرحوم استاد عباس افتاده« 

را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. همدلی و همراهی همیشگی شما را خواستاریم.

فرزندان و نوه ها

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
باستناد مواد 121و 122- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا:

الف( ششدانگ یکباب ساختمان دارای پالک ثبتی 2860 فرعی از 200- اصلی بخش 11 کرمانشاه به نشانی استان ایالم، شهرستان ایوان، خیابان امام خمینی )ره(، جنب شیرینی فروشی آفتابگردان، کوچه بن بست که سند مالکیت آن ذیل ثبت 52590 صفحه 349 دفتر جلد 14 بنام آقای جعفر کریمیان فرزند 
علی اکبر دارنده شناسنامه شماره 876 ایوان و شماره ملی 6169498781 صادر و تسلیم گردیده است. محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماالً بطول 17/75 متر دیوار اشتراکی است به باقیمانده پالک اصلی شرقاً بطول 21/80 متر دیوار اشتراکی است به باقیمانده پالک 200 اصلی جنوباً بطول 
17/65 متر دیواریست به باقیمانده پالک 200- اصلی غرباً بطول 21/80 متر درب و دیواریست به کوچه بن بست )فاقد حقوق ارتفاقی( ب( ششدانگ یکباب خانه دارای پالک ثبتی 1539 فرعی مجزی شده از 1103 فرعی از 2250- اصلی بخش 6 اصفهان به نشانی اصفهان، سپاهان شهر، بلوار شاهد،خیابان 
فارابی 4، پالک 82 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 3723 صفحه 340 دفتر جلد 133 بنام خانم دلبر سلطانی فرزند کریم دارنده شناسنامه شماره 4 اصفهان و شماره ملی 4172569498 صادر و تسلیم گردیده است محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماالً بطول 12 متر دیوار به دیوار پالک 
1520 فرعی شرقاً بطول 20 متر دیوار به دیوار پالک 1540 فرعی جنوباً بطول 12 متر درب و دیواریست به خیابان 13 متری غرباً بطول 20 متر دیوار به دیوار پالک 1538 فرعی )فاقد حقوقی ارتفاقی(. امالک فوق بهمراه سایر وثائق از جمله محل اجرای طرح و ماشین آالت مربوطه طی سند رهنی شماره 
15888 مورخه 1388/12/09 دفترخانه 7 بیرجند در قبال مبلغ 5/550/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تا روز وصول و مازاد مالکیت آقای جعفر کریمیان به موجب سند متمم شماره 16016 -88/12/20 دفتر 7 بیرجند در ازای افزایش مبلغ قرارداد سابق از مبلغ مذکور به رقم 7/370/000/000 
ریال بانضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول موضوع بدهی شرکت مان روژین اندیشه )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 3478 بیرجند با مدیریت و امضای آقای محسن مهدوی فرزند یداله در رهن بانک ملت شعبه میدان امام خمینی )ره( بیرجند قرارگرفته است و بدلیل اینکه بدهکار و راهنین مذکور ظرف 
مدت مندرج در سند رهنی به تعهدات خود عمل ننموده اند بانک مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه تقاضای صدور اجرائیه برعلیه نامبردگان فوق را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9100001 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به 
اینکه محل اقامت راهنین و محل وقوع بعضی از وثائق در شهرستان های ایوان و اصفهان بوده، بنابراین باستناد مواد 30 و 31- آئین نامه اجرا نیابت اجرائی به ادارات اجرای مربوطه اعطاء و عملیات اجرائی تا مرحله قطعیت ارزیابی پیگیری و بس از قطعیت ارزیابی باستناد ماده 123- آئین نامه مذکور جهت تنظیم 
آگهی مزایده به اجرای اسناد رسمی بیرجند ارجاع شده است. مستند به رای وحدت رویه صادره از شورای عالی ثبت و برابر نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری پس از رسیدگی به اعتراضات واصله شش دانگ پالک ثبتی 2860 فرعی از 200- اصلی بخش 11 کرمانشاه با عرصه ای به مساحت 
385/86 متر مربع بصورت یکباب منزل مسکونی شامل 139 متر مربع اعیان مشتمل بر طبقه همکف دارای انباری با کاربری مسکونی بوده که حد شمال ملک بر طبق سند مالکیت صادره به پالک مجاور تعریف شده و در حال حاضر ملک مجاور در اثر طرح تفصیلی مصوب در مسیر تعریض قرار گرفته و حد 
شمال بطول 17/5 متر حاشیه خیابان 45 متری می باشد. نوع بنا آجری و دیوار باربر با سقف شیروانی و نمای پالستر سیمانی و سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی دارای یک امتیاز آب و یک اشتراک برق و یک اشتراک گاز به مبلغ 8/826/920/000 ریال و ششدانگ پالک ثبتی 1539 
فرعی از 2250- اصلی بخش 6 اصفهان با عرصه ای به مساحت 240 متر مربع که بصورت یکباب منزل دارای حدود 460 متر مربع اعیان مشتمل بر سه طبقه در همکف و دو طبقه روی آن با اسکلت فلزی و سقف های تیرچه بلوک و قدمت بنای حدود 13 سال با نمای آجر و درب و پنجره های خارجی فلزی 
و کف سرامیک و موزائیک و کابیت آشپزخانه فلزی و بدنه راه پله سرامیک و کف آن سنگ می باشد با سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی دارای یک امتیاز آب و یک اشتراک برق و یک اشتراک گاز و فاضالب توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 8/630/000/000 
ریال ارزیابی که قطعی می باشد و در روز چهارشنبه مورخ 95/6/31 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهداء در قبال طلب بانک بستانکار از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبالغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی واگذار می گردد. همچنین برابر گواهی بانک بستانکار موارد مزایده فاقد بیمه می باشند و بدهی متعهدین تا مورخه 94/6/3 مبلغ 11/338/576/277 ریال اعالم شده است که باستناد تبصره ذیل ماده 4- آیین نامه اجرا محاسبه خسارت تاخیر از تاریخ درخواست صدور اجرائیه 91/05/09 به بعد بر عهده اداره 
اجرا خواهد بود. هزینه های دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجراء وصول و سایر هزینه های احتمالی مربوط به نقل و انتقال و آب و برق و گاز اعم از مصرف و حق انشعاب و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است 
که در صورت وجود مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. هرگاه متعهدین تا قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

تاریخانتشار:1395/05/۲6غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند

زندگیآفرینششاهکاریماندگاراست
درتحققاینآرمانهمقدم
باشماخواهیمبود
سازنده انواع کابینت، 
 کمد،  غیره...... با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک  بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
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مغز بیرون زده به جمجمه بازگشت

موفق  و خطرناک  العاده دشوار  فوق  انجام یک عمل جراحی  اوهایو طی  پزشکان 
شدند مغز یک کودک را که در خارج از جمجمه شکل گرفته بود به حالت طبیعی 
برگردانند.

 فکر سعودی ها به کار افتاد!

منا  خیابان 204  توسعه  عربستانی طرح  مقامات 
علت  به  که  مکانی  همان  رساندند،  پایان  به  را 
قتل گاهی  به  گذشته،  سال  در  سوءمدیریت شان 
برای هزاران حاجی از کشورهای مختلف تبدیل 
شد. به گزارش ایسنا، کمتر از یک سال پیش بود 
که خیابان 204 منا که مسیر اصلی عبور هزاران 
محسوب  جمرات  رمی  مناسک  سمت  به  زائر 

و  سعودی ها  سهل انگاری  علت  به  می شود، 
هدایت نادرست زائران خانه خدا، موجب ازدحام 
بی سابقه و در نتیجه مرگ هزاران نفر از حجاج 
شد. حال مقامات عربستان با هدف جلوگیری از 
روی  گذشته  سال  در  آنچه  مشابِه  اتفاقی  وقوع 
تعریض  به  اقدام  حج  برگزاری  آستانه  در  داد، 

خیابان های اصلی منا کرده اند.

با این ردیاب کوچک خودرویتان
 را ُگم نمی کنید!

شدند  ردیابی  دستگاه  توسعه  به  موفق  محققان 
که با وجود ساده بودن و کوچکی، بهتر از تمام 
گزارش  به  می کند.  عمل  گرانقیمت  ردیاب های 
که  کوچک  دستگاه  این  با  کار  طرز  ایسنا، 
TrackR نام دارد بسیار آسان بوده و کافی است 
که آن را به هر وسیله مهمی که نیاز دارید متصل 

یک  کوچک  دستگاه  این  سازنده  شرکت  کنید. 
اپلیکیشن را به همراه این دستگاه توسعه داده که 
هم بر روی گوشی های آیفون و هم گوشی هایی 
عمل  می کنند  کار  اندروید  عامل  سیستم  با  که 
می کند. این دستگاه با دقتی بی نظیر می تواند در 
کمتر از پنج دقیقه می تواند محل دقیق وسیله ای 

که به دنبال آن می گردید را به شما نشان دهد.

خواستگاری روی سکوی المپیک

قهرمانی  نایب  از  پس  چینی  روی  شیرجه  یک 
مسابقات  محل  در  رشته  این  در  خود  هموطن 
المپیک از وی خواستگاری کرد. به گزارش جام جم 
ریو “هه  المپیک  رقابت های شیرجه  آنالین، در 
ژی” ورزشکار چینی که در لندن توانسته بود به 
مدال طال برسد، اینبار مغلوب ورزشکار دیگری از 

کشور چین شد تا به مدال نقره بسنده کند. با این 
حال پس از این ناکامی اتفاق غیرمنتظره و خوش 
آیندی برای ورزشکار چینی رخ داد؛ “کین کای”، 
شیرجه روی هم وطن او که روز گذشته به مدال 
برنز دست یافته بود هنگام توزیع مدال ها از “هی 
زی” خواستگاری کرد و به وی حلقه ازدواج داد. 
کرد  می  گریه  خوشحالی  از  که  چینی  ورزشکار 

همانجا پیشنهاد ازدواج هموطنش را پذیرفت.

سیستم پایش فشار باد
 الستیک )TPMS(  چیست؟

دادن  نشان  سیستم  این  وظیفه   - بهدانی  عادل 
این  باشد.  می  راننده  به  ها  الستیک  باد  میزان 
و  کند  می  کار  الکترونیکی  صورت  به  سیستم 
راننده  به  را  الستیک  باد  میزان  زنده  صورت  به 
گزارش می دهد. این سیستم می تواند نه تنها از 
 بروز تصادف هایی که به این دلیل پیش می آید
جلوگیری کند بلکه با تذکر به راننده در مورد کم 
سوخت  مصرف  میزان  ها،  الستیک  باد  بودن 
 TPMS Tire سیستم  دهد.  کاهش  نیز  را 
دو  به   Pressure Monitoring System
شود.  می  تقسیم   dTPMS و   iTPMS نوع 
که  است   Indirect TPMS مخفف  اول  مدل 
در آن از سنسورهایی که به صورت فیزیکی درگیر 
الستیک هستند استفاده نمی شود و تنها به کمک 
هایی سیگنال  دیگر  و  ها  چرخ  چرخش   سرعت 
باد   ، اند  شده  داده  قرار  الستیک  از  خارج  در  که 
 الستیک را تخمین زده و به راننده اعالم می کند.

را  الستیک  باد  دقیقا  تواند  نمی  سیستم  این 
 Direct مخفف   dTPMS اما  کند.  مشخص 
سنسورهایی  از  آن  در  و  باشد  می   TPMS
استفاده می شود که به صورت فیزیکی و مستقیم 
اند و  از الستیک نصب شده  یا خارج  در داخل و 
راننده  به  مجزا  صورت  به  را  ها  الستیک  باد 
 اعالم می کند. حتی بعضی از این نوع سیستم ها
می توانند دمای الستیک ها را نیز گزارش دهند. 
این نوع سیستم ها به دو نوع هستند که بعضی در 
دیگر  بعضی  و  اند  داده شده  قرار  داخل الستیک 
مزایای  باید گفت که  نهایت  در   . آن  از  در خارج 
این سیستم انکار ناپذیر است و این امر که راننده 
همیشه باد الستیک ها را بررسی کند می تواند در 
کاهش احتمال تصادف، افزایش عمر الستیک و کم 
شدن مصرف سوخت تاثیر به سزایی بگذارد. جالب 
است بدانید که به ازای هر 10 درصد کم بودن باد 
به مصرف سوخت خودرو  هر الستیک، 1 درصد 
اضافه می شود. نام دیگر این سیستم عبارتند از : 

)TPC)Tire Pressure Control

 1369 مرداد   26 روز   - کاری  نسرین 
آزادگان  بازگشت  شاهد  اسالمی  ایران 
 سرافرازی بود که پس از تحمل سال های
پا  عراق،  های  اردوگاه  در  خود  اسارت 
آغوش  به  و  گذاشتند  اسالمی  میهن  به 

خانواده های خود بازگشتند.
که  هستند  ارزشمندی  گنجینه های  آزادگان، 
در درون آن، فرهنگ انسان ساز دوران اسارت 
نهفته است. ثبت وقایع اسارت، پلی است برای 
به  اردوگاه ها  درون  از  اسارت  فرهنگ  انتقال 

شهرهای میهن اسالمی مان، ایران.
ای  منطقه  آب  بازنشسته  طحان  حسین 
عراق  بعث  رژیم  اسیر  سال   5-6 حدود  که 
بود در اوج نوجوانی و در سن 16 سالگی به 
عشق میهن به جبهه رفت. او کتابی با نام راز 
ماندن که خاطرات دوران اسارتش می باشد 
نهادن  ارج  برای  است.  رسانده  چاپ  به  را 
او صحبت   پای  ایرانی  مردان  شیر  این   به 
می نشینیم باشد که قدردان یک یک آزادگان 

شهر و کشورمان باشیم. 
از عشق به جبهه رفتن تان بگویید؟

در بهمن سال 1362 شانزده ساله بودم و در 
دوره دوم دبیرستان در رشته کشاورزی تحصیل 
می کردم با خوابی که دیدم ناگهان مرغ روحم 

به پرواز درآمد و مرا به سوی جبهه کشاند.
به سختی پدر و مادر را برای رفتن به جبهه 
راضی کردم و دوره آموزشی را در تربت جام 
گذارنده و به پادگان ظفر در منطقه ایالم اعزام 
نامه ای به قلم شدم و  آنجا دست   شدم. در 

برای خانواده نوشتم. 
گر نگهدار من آن است که من می دانم 

شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد
را ساماندهی کردند متوجه  نیروها  زمانی که 
به خط مقدم  افرادی هستم که  از  شدم من 
اعزام نمی شوم و باید در پشت جبهه بمانم 
و این برایم خیلی سنگین بود و با خواهش و 
التماس به هر قیمتی که بود مسئوالن را راضی 

کردم که به خط مقدم بروم.
چند شبی در منطقه سایت پنج بودیم فقط 
بود.  حاکم  آنجا  بر  جّوی  چه  داند  می  خدا 
و  اخالص  و  شوق  و  شور  از  مملو  فضایی 
روحانیت. بعضی از شبها برای آمادگی بیشتر 

به رزم شبانه می رفتیم.
در چه عملیاتی شرکت کردید؟

عصر روز 62/12/2 با اتوبوس به سوی دشت 
در  لشکر  فرمانده  کردیم  حرکت  آزادگان 
سخنرانی اش گفت: این عملیات )خیبر( اولین 
عملیات آبی و خاکی ایران است بنابراین شما 
که در این منطقه حضور دارید، فردا از طریق راه 
آبی معروف به هورالهویزه عازم منطقه عملیاتی 
خواهید شد. راه برگشتی وجود ندارد یا شهادت 
یا پیروزی. قرار بود یک پل را منفجر کنیم تا 

راه عبور عراقی ها را ببندیم.
در  هور  نیلگون  های  آب  برروی  لنج  با 

نیزارها حرکت کردیم و روز بعد هم در  بین 
 سرمای طاقت فرسا 1/5 کیلومتر پیاده روی
کرده و حدود ساعت شش صبح به نقطه ای 
شروع  آنجا  از  عملیات  بود  قرار  که  رسیدیم 
شود. پل ارتباطی بود که دسته یک ماموریت 
داشت با انهدام آن جلوی عبور نیروهای بعثی 
را بگیرد. ما عراقی ها را تحت نظر داشتیم آنها 
هم متوجه حضور ایرانی ها بودند با تک تیری 
که شلیک شد درگیری بین دو گروه شروع شد.
به شهادت  از عزیزان  زیادی  تعداد  آنجا  در 
رسیدند و تعدادی هم مجروح شدند در این 
حرکت  تا  بودم  امدادگران  از  من  عملیات 
آخرین نفر آنجا ماندم تا شاید بتوانم کمکی 

به مجروحان کنم.

از چگونگی اسارت بگویید؟
 با یکی از عزیزان امدادگر در حال عقب نشینی
 بودیم بازو به بازو خود را روی زمین می کشیدیم.
 تیر همچون رگبار تگرگ بر سر ما می ریخت.
به  که  کرد  اصابت  من  پای  به  هم  ترکشی 

عنوان یادگار جنگ برایم ماند.
هنگامی که به صورت بر زمین خوابیده بودم 
ادامه  راهم  به  و  کنم  پیدا  طبیعی  حالت  تا 
را  بازوانم  طرف  دو  از  نفر  دو  ناگهان  دهم 
گرفتند و مرا از روی زمین بلند کردند. قبل 
از اینکه به چهره آنها نگاه کنم خیال کردم 
افتاد خدایا  آنها  به  نگاهم که  ایرانی هستند 
چه می بینم دو عرب با لباس شخصی، قد 
آنها  روح.  بی  و  خشن  های  صورت  بلند، 
جلو به  مرا  و  گرفته  را  لباسم  و  گرفتند   مرا 
آهنی  پل  به  بیشتر  متری  می کشیدند چند 
قرار  که  پلی  همان  بود  نمانده  نظر  مورد 
بیشتر  متر  دویست  شاید  شود.  منهدم  بود 
باقی نمانده بود مردم  العزیز  ابتدای شهر  به 
ایستاده  به تماشا  آمده و  بیرون  از منازلشان 

بودند. بچه های کوچک را در آن هوای سرد 
برهنه کرده و به رقص وا می داشتند برای 
هر  شده  دستگیر  رزمندگان  روحی  شکنجه 
کسی آنجا به ما می رسید یا با مشت بر سر ما 
می کوفت یا با لگد خوشامد می گفت یا با آب 

دهان ما را مورد لطف قرار می داد.
پس از حدود یکساعت ما را به پاسگاهی در 
العماره منتقل کردند. در آنجا از همگی بازجویی 

کردند سن، شغل، رده سنی نظامی و...
سپس با یک اتوبوس به سمت بغداد حرکت 
کردیم  از فرط خستگی به محض نشستن در 
صندلی اتوبوس خوابم برد. ما را به بغداد بردند 
ساختمانی بزرگ با سقف شیروانی بعد مدتی 
آبخوری  ظرف  بدون  بزرگ  های  دیگ  در 

باید سرمان را توی  دیگ می کردیم و آب 
می خوردیم.روز بعد باز با اتوبوس ما را بردند 
و باالخره به اردوگاه رسیدیم. حدود بیست تا 
بود که  مانده  اردوگاه  به در ورودی  متر  سی 
به دستور عراقی ها با ستون یک وارد اردوگاه 
شدیم. سربازها در دو طرف راهرو به صورت 
سایزهای  با  های  کابل  و  ایستاده  ضربدری 
خود  میهمان  به  و  داشتند  دست  در  مختلف 

خوش آمد می گفتند!!
زندگی در اردوگاه چطور بود؟

هشت  گروه  شانزده  به  آسایشگاه  هر  افراد 
ها  گروه  شماره  و  شدند  می  تقسیم  نفری 
بود. هر گروه یک مسئول  تا شانزده  از یک 
از نظر مکانی کنار  داشت و همه هشت نفر 
مشترک  غذای  ظرف  یک  و  بودند  همدیگر 
داشتند افراد هر گروه از قومیت ها، شهرها و 
زبان های مختلف بودند. مزیت این کار این 
 بود که این افراد با یکدیگر ارتباط می گرفتند
با فرهنگ و آداب و  و درد دل می کردند و 

رسوم هم آشنا می شدند.

اردوگاه که بنظر می رسید قبال پادگان نظامی 
چهارده  طبقه  هر  در  که  بود  طبقه  دو  بوده، 
سمت  در  داشت  وجود  آسایشگاه  پانزده  تا 
راست اردوگاه، آشپزخانه، یخچال مخصوص 
نگهداری گوشت، انبار آذوقه و استخر آب واقع 
برای دریافت  بود که محل تجمع اسرا  شده 
غذا هم بود . در سمت چپ اردوگاه یک تک 
سلولی، مطب پزشک عراقی و همینطور یک 
سرویس بهداشتی و یک سایه بان  قرار داشت.
وضعیت تغذیه )کیفیت و کمیت نحوه 

غذا( چگونه بود؟
در مدت شش سال و نیم که در عراق بودم 
صبحانه یک نوع آش بود به نام شوربا که هر 
روز صبح با یک چای سرو می شد. سهمیه هر 

کس یک استکان آش بود. ناهار برنج بود، با 
یک نوع خورشت که تعداد دوازده قاشق برنج 
و چهار قاشق خورشت سهمیه هر اسیر بود. تا 
یک سال  و نیم از شام خبری نبود از باغچه ای 
که خودمان آماده کرده بودیم برای شب غذای 

ساده و حاضری آماده می کردیم.
از  روز  چند  گذشت  از  بعد  اسارت،  اوایل  در 
به فکر چاره  دربند  اسرا، کم کم شیران  ورود 
افتادند تا ضمن برآوردن احتیاجات اولیه خود 
به نوعي هنرنمایي کنند. اولین اختراع، ساختن 
تسبیح بود تا اوقات فراغت خود را با ذکر و یاد 
خدا سپري کنند. خمیر نان و گل، از مصالح 
اولیه این اختراع بود و به مرور، ساخت تسبیح 
مي گرفت.  صورت  خرما  هسته  و  سنگ  با 
ابتدایي ترین امکانات، بافت گیوه،  با  گلدوزي 
شلوار،  و  پیراهن  به  عربي  لباس هاي  تبدیل 
پخت انواع شیریني و کیک با خمیرهاي خشک 
شده ي نان، تهیه شام با خورشت هاي متنوع 
از محصوالت باغچه هاي اردوگاه، تهیه انواع 
نبات معمولي و نبات شاخ، تهیه ي ماست با 

شیرخشک نیز از هنرهاي اسرا به شمار مي آمد.
از خاطرات سخت اسارت بگویید؟

یک روز جمعه تمام وسایل آسایشگاه ها را 
داخل حیاط اردوگاه آورده بودیم و کامال وضع 
بود و هر کسی مشغول نظافت  بهم ریخته 
وسایل شخصی خودش بود من نیز مشغول 
ناگهان احساس  بودم که  تمیزکاری وسایلم 
اردوگاه  در  ای  منتظره  غیر  سکوت  کردم 
اطراف  به  و  کرده  باال  را  سرم  شده،  حاکم 
و  خبردار هستند  دیدم همگی  و  کردم  نگاه 
سرباز عراقی در حال نزدیک شدن به من بود 
خبردار ایستادم ولی دیر شده بود و من متوجه 
حضورش نشده بودم وقتی به من نزدیک شد 
با تمام توان سیلی محکمی به گوش چپم زد 
به شکلی که همراه ضربه، هوا وارد گوشم شد 
و باعث پاره شدن پرده گوشم شد که امروز 

اثرش باقی مانده است.
وضع و سختی های اردوگاه؟

 از ساعات اولیه اسارت عالوه بر شکنجه های
گریبانگیر  مختلف  اشکال  در  که  جسمی 
برادران اسیر بود دشمن سعی داشت در ابعاد 
مختلف روحیه اسرا را تضعیف کند و با طرح 
شکنجه  به  واقعیت  از  دور  و  پوچ  مسایل 
از  یکی  ورزیدند  می  مبادرت  اسرا  روحی 
کردند تکرار می  را  آن  که همیشه   جمالتی 

این بود که ما می خواهیم اسرا آزاد شوند ولی 
ایران حاضر به قبول این موضوع نیست. دیگر 
اینکه جمع آوری افراد کم سن و سال در یک 
از کشور  منحرفان خارج  از  و دعوت  اردوگاه 
جهت دیدار و عکسبرداری آنها علیه نظام و 

دولت مردان بود.
از روز آزادی تان بگویید؟

حدود ساعت یازده به محل تبادل اسرا رسیدیم 
تعدادی چادر نصب شده بود و کار کنترل نهایی 
و تبادل با حضور نیروهای صلیب سرخ جهانی، 
ناظران عراقی و پاسداران و مدافعان حیثیت و 

شرافت ایرانی انجام می شد.
پیشانی ساییدن بر خاک گرم وطن، به عنوان 
سجده شکر، اولین حرکت اسرا در بدو ورود به 

خاک پاک میهن اسالمی بود.
شب جمعه در اردوگاه ثامن مشهد بسر بردیم 
و فردای آن روز با هماهنگی های انجام شده 
 69/6/2 جمعه  روز  در  شدم.  بیرجند  عازم 
با  و  وارد شهر عزیزم شدم  ساعت 10 صبح 
استقبال گرم مردم روبرو شدم. بنظر من دوران 
اسارت نه تنها زندان محسوب نمی شد بلکه 
دانشگاهی بود انسان ساز، سکوی پرتابی بود 
برای  بود  محلی  حق،  سوی  به  رفتن  برای 

خالص شدن و رها شدن از من و ما.
از کتاب خود  آزاده حسین طحان در بخشي 

چنین عنوان مي کند:
به  را  ما  آخرت  سراي  در  اگر  »خداوندا! 
بهشت نبري شکوه اي نداریم، چون در دنیا 

با بهشتیان همراه بودیم.«

 دوران اسارت زندان نبود دانشگاهی بود انسان ساز

به بهانه 26 مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن

فیتیله ای ها به آنتن باز می گردند

تهیه کننده برنامه »فیتیله« اعالم کرد که در حال 
برنامه   پاییز  فصل  آغاز  با  که  تالشند  در  حاضر 
تلویزیون  آنتن های  از  یکی  راهی  را  جدیدشان 

کنند. آقایی، یادآور شد که قطعًا ساختار طرح های 
»فیتیله«  برنامه  ادامه  برای  پیشنهادی مان 
ولی  نیست،  قبلی  ساختارهای  همان  بر  منطبق 

با همان سبک و سیاق خواهد بود.

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

عرضــه کننـده روکــش های مقــاوم سـاز شیشـه

ضد گلوله
ضد سرقت

ضد انفجار
ضد بخار 

عایق حرارتی

شیشه معمولی منزل، 
فروشگاه و خودرو، 
خود را باکمترین 

هزینه و بدون تعویض 
ضد سرقت و یا عایق 

حرارتی کنید

  09120212260 -  09155610585آدرس دفتر:بین توحید 8 و 10     05632449129
نصب در سراسر کشور
ساخت کشور کانـادا

آدرس: نبــش مـدرس 57
09128664599 خرمشاهی/ 09155629368 عرب 

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید
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بی خیال ناامیدی شو؛ هدفت را تعریف کن! 

سه شنبه * 26  مرداد  1395 * شماره 3579

آیه روز  

خدابهسرمنزلسعادتوسالمتميخواندوهرکهراميخواهدبهراهمستقيمهدايتميکند.
يونسآيه۲۵

حدیث روز  

بدترينافرادکسىاستکهآخرتخودرابهدنيايشبفروشدوبدترازاوآنکسىخواهدبودکهآخرت
خودرابراىدنياىديگرىبفروشد.حضرتمحمد)ص(

درمنزلغمفگندهمفرشماييم
وزآبدوچشمدلپرآتشماييم
عالمچوستمکندستمکشماييم
دستخوشروزگارناخوشماييم

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چند جمله بسیار زیبا و قابل تامل

*يادتباشهتاخودتنخوايهيـچکسنميتونه
زندگيتراخرابکند

بايدتووجودخودت *يادتباشهکهآرامشرو
پيداکني

*يادتباشهخداهميشهمواظبتهست.
براي جايي يه قلبت ته هميشه باشه يادت *

بخشيدنآدمابگذاري....
دنيا اين جاي هيچ در دستي هيچ منتظر *
کن؛ پاک خودت دستهاي با را نباش...اشکهايت

همهرهگذرند
آنقدرقويهستکه اما *زباناستخوانيندارد

بتواندقلبيرابشکند
*مراقبحرفهايمانباشيم.

*گاهيدرحذفشدنکسياززندگيتانحکمتي
نهفتهاست.اينقدراصراربهبرگشتنشنکنيد

*آدمامثلعکسهستند،زياديکهبزرگشونکني
کيفيتشونميادپايين

ما که اينجاست مشکل نيست، کوتاه زندگي *
زندگيراديرشروعميکنيم

*دردهايترادورتنچينکهديوارشوند،زيرپايت
بچينکهپلهشوند

ديروز خداي نباش، فردايت نگران هيچوقت *
وامروزت،فرداهمهست

ديدگاهتون هميشه هستيد. خيلىخالق شما *
نسبتبهاموررودوستداشتم.

*شماهميشهنهايتتوانتانروبهکاراختصاص
مىدهيدومناينويژگىتانراستايشمىکنم.

يکشبسردپاييزيکپروانهپشتپنجرهاطاق
پسرکآمدوبهشيشهزد:تيک،تيک،تيک.پسرک
کهحسابىسرشگرمبود،برگشتوديديکپروانه
کوچکآنجاست.پروانهباشوروشوقگفت:مىخوام
باهاتدوستبشم،لطفاپنجرهروبازکن.اماپسرکبا
اوقاتتلخىجوابداد:نمىشه،تويهپروانههستى.
پروانهخجالتزدهسرشراکجکردوباصداىلرزان
گفت:لطفاپنجرهروبازکن،هواخيلىسرده.آن
پسربازهمقبولنکرد:بروازاينجاومنوراحتبذار.
پروانهباغمزيادازآنجادورشد.فرداپسرکازرفتار
خودپشيمانشدوباخودگفت:براىاولينبارکسى
خواستبامندوستبشهولىمنحرفشوگوش
نکردم.ودوبارهباخودفکرکردکه“ممکنهپروانه
برگرده،ايندفعهديگهباهمدوستمىشيم.مدتها
کنارپنجرهبازاتاقشنشست.پروانههاىزيادىآمدند
اماازپروانهآنشبى،خبرىنشد.خستهازانتظار،
پسرکپيشمرددانارفتوماجرارابرايشتعريف
کرد.مردداناگفت:پسرعزيزم،عمرپروانههابيشتر
ازيکيادوروزنيست!پسرکازآنروزبهبعدديگه
براىدوستىودوست ماندکه يادش به هميشه
ازکوچکترين نبايد داشتنفرصتکوتاهىداردو
فرصتىبگذرد.منبع:شماجوجهاردکزشتنيستيد

سرگشتگى،نااميدى،گمکردنهدفوهزار
ويکمشکلديگرهمهاحساساتىهستند
کهروزانهبهسراغشمامىآيند.نگراننباشيد
چراکههمهىماشبيههمهستيم.باماهمراه
باشيدتابازاويهاىمتفاوتتربهزندگىخود
نگاهکنيم.راهحلخيلىسادهبهنظرمىرسد؛
ازحبابخودخارجشويد.احتماالهرکداماز
ماهمچندينکتاب،مجلهياحداقلصفحات
اينترنتىدرموردموفقيتوپيداکردنهدفدر
زندگىمطالعهکردهايم.اينمقالهسعىمىکند
براى را تايکروشسادهويکمرحلهاى
تغييرزندگىفردىمعرفىکند؛روشىکوتاهبا

تاثيرگذارىفراوان.

یک قدم تا پیدا کردن هدف
حبابکليدواژهىاصلىاينروشواستعارهاى
ازدنياىشخصىفرداست.راهحلمقالههم
سادهبهنظرمىرسد؛ازحبابشخصىخود
دنيايى شما شخصى حباب بياييد. بيرون
استکهدرآنزندگىمىکنيد.درايندنياى

شخصىشمادرمرکزقرارمىگيريدوعاليق
وآرزوهايىمثلکسبثروت،جذابيتظاهرى
ولذتهاىشخصىدغدغهىاصلىشمابه
تمام شما شخصى دنياى مىآيند. حساب
جنبههاىزندگىشمارااحاطهکردهاستو
براىخواستههاىخوددراينمحدودهدنبال
در دوستتان وقتى نمىگرديد.بنابراين دليل
موردچاقىشمانظرمىدهدناراحتمىشويدو
احساسشرمسارىمىکنيد؛درحبابشخصى
و مىشود تلقى ارزش يک ظاهرى زيبايى
الغرىياخوشاندامبودنمعياراينارزش
استوهرچيزىکهاينارزشهاراقضاوت

کندموجبناراحتىشمامىشود.
مشکالتىکهاينحبابشخصىرابراىشما
ايجادمىکند:درحبابشخصىدنبالراحتى
وخوشگذرانىهستيد.بهخاطرهمينهم
غذاهاىناسالممىخوريد،سيگارمىکشيديا
کارهايىانجاممىدهيدکهفقطدرلحظهبه
مذاقشماخوشبيايد.احساسازدسترفتن
فرد در استرس باعث مواقع اکثر در آساى

مىشود.اينحالتبهخصوصزمانىکهدر
موقعيتىناآشناقرارمىگيريدبيشتراست.فکر
مداومبهموفقيت،ترسبيشترىازشکسترا
درپىدارد.درنتيجهريسککمترىرامتحمل
مىشويد.درموردحرفهاىديگرانقضاوت
مىدهيد. نسبت خود به را آنها و مىکنيد
همينعاملباعثتنشهاىروحىوفردى
خواهدشد.انتظارداريدبهاهدافخودبرسيد.
اگرچنيناتفاقىرخندهدياديگراناجازهى

آنراندهندسريعاعصبانىخواهيدشد.

تعریف  را  خود  زندگی  هدف  چطور 
کنیم؛ شکستن حصار حباب شخصی

دراينمسيراهميتىنداردکهچهمهارتىداريد
ياچهشغلىراانتخابمىکنيد،مهمهدفهاى
بزرگترىهستندکهشمابراىآنهافعاليت
مىکنيد.شايددرزندگىخودچندينبارشغل
عوضکردهوحرفههاىجديدىيادبگيريد،
بااينحالهدفاصلىشماهيچوقتتغيير
خود از شما مراحل اين تمامى در نمىکند.

عبورمىکنيد،يادمىگيريدوبهسمتتغيير
حرکتمىکنيد.

چطور از حباب شخصی 
خود خارج شویم؟

بهنظرمىرسدخارجشدنازحبابمزاياى
زيادىبههمراهدارد،اماطىکردناينمسير
بايد اول قدم در نيست. آسان وجه هيچ به
موقعيتخودراتشخيصدهيد،آيادرحباب
قرارگرفتهايد؟هرموقعکهعصبانى،ناراحت،
نااميديانسبتبهآيندهواطرافخودبيمناک
هستيد،هرموقعدرانجامکارهاىخودتنبلى
مىکنيدياآرزوىتغييررفتارديگراننسبتبه
خودراداريداحتماالدرحبابشخصىخود
کنندهى بازگو نشانهها اين شدهايد. گرفتار
احساسات و اطراف دنياى در شما وضعيت
شماهستند.بهايننشانههامىتوانعالئق
شخصىهماضافهکرد،زمانيکهعالئقشما
بهتماماتفاقاتمهماطرافشماارجحيتپيدا

مىکنديعنىدرمرکزحبابقرارداريد.
درمرحلهىدومبهجاىغرزدنومتهميا

آنها رفتار کنيد سعى بقيه، کردن قضاوت
رادرککنيد.دراينمرحلهپىخواهيدبرد
کهچقدرخواستههاومشکالتشمادربرابر
جاى به پس است. ناچيز اطرافتان آدمهاى
ببينيدسعى ازمنظرخود اينکههمهچيزرا
برسيد. شرايط از جامع تصوير بهيک کنيد
درمرحلهىبعدفقطبراىشادىبقيهتالش

کنيد،همانطورکهخوددنبالشادىهستيد.

شکستن حصار حباب شخصی
درآخرهمبهاينموضوعفکرکنيدکهچطور
بايدبهبقيهکمککرد؟چطوربايدمرهمدرد
آدمهاىاطرافخودشد؟بعضىوقتهايک
توجهساده،حضوردرکنارفردياگوشدادن
بهحرفدليکنفرکمکزيادىبهحساب
مىآيند.پسنبايدحتمابهمسائلمالىتوجه
کردوتاحرفپولدرميانآمدپاپسکشيد.
و بنشيند بقيه لب بر لبخند که کنيد کارى
جزوىازدنياىآنهاشويد.اينجاستکهخود

شماهملذتمىبريد.

عارفانه روز

معبودا! هدیه امروزتو بما تواضع وبخشش 
باشد یادم هست گفتی  جایی که بخشش

 باشد دشمنی وکینه وجود ندارد

وقتىدرزندگىبهداشتههايمانفکرمىکنيم،
خودراخوشبختوزمانىکهبهنداشتههايمان
مىانديشيم،خودرابدبختحسمىکنيم،
پسخوشبختىمادرتصورخودماست.

شايداالنفکرکنىشرايطتبده
ومشکالتزيادىدارى،يادتباشهيهروزى
ازمشکالتىکهامروزدارىخندتميگيرد

فردىکهبيشترازهمهوقتتانرابااومىگذرانيد
خودشماهستيد.پسسعىکنيد
براىخودتان،دوستداشتنىباشيد

نهفقطبراىديگران...
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میساتپیورهنایم1

یماحیروانفمکی2

گنرواتارجسورا3

وسارهنیگنرین4

پپلالبزولبزگ5

لاوکاغملالخی6

ونازلدانیبورن7

دناراودینرو8

باینادریشبانب9

یلمجتامرخکاه10

نزیبیلهواپسم11

هابورمعخنامن12

اورپرایدهرجنپ13

یرزهملاکمارای14

تاناریمششرفبوچ15

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

تجربه کنید.   09158668002

فروش دو قطعه زمین کشاورزی 
برای باغ ویال در روستای تقاب

هر کدام 4000 متر
09153621595

به تعدادی راننده پایه یک جهت کار در 
کارگاه راهسازی نیازمندیم.

شماره تماس: 09373810973

استخدام مربی در آموزشگاه رانندگی پرشیا
از تعدادی آقا و خانم با شرایط زیر 

دعوت به همکاری می نماید:
شرایــط:

متاهل- مدرک تحصیلی دیپلم
 گواهینامه پایه دوم یا ب2

مراجعه فقط حضوری
آدرس: خیابان انقالب- نبش انقالب 14

ساعت 7 الی 13 و 16 الی 20

سمساری تهران پارس:کلیه لوازم منزل و 
اداری شما را به باالترین قیمت نقداً در محل 
خریداریم  09159618050- 32239048

سوپرمارکت با کلیه امکانات در موقعیت 
عالی به فروش می رسد یا معاوضه با 

سواری و وانت  09351614873

ups خرید ضایعات باطری
09197491800

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

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

پیچ و رولپالک نما  
شستشوی نما

09156694379- موذن

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال - فریزر- لباسشویی  

کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت

 فقط 60 هزار تومان    آدرس: پاسداران 8 
پالک 24    09153618984 - ارغوانی

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

اقساط 10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
تعویض رایگان، باالنس و گازنیتروژن 

در محل انجام می شود
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2، پهلوی پارک آزادی

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

مجوز اسلحه کالیبر مدل گلنگدنی 
به شماره 2501 ساخت آلمان 

به نام اینجانب بهرام بابایی راد 
فرزند محمدرضا مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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 

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

استخدام بازاریاب
NANO

پورسانت عالی- نیمه وقت- تمام وقت

سالن های آرایشی، خانم
آرایشی بهداشتی و 

لوازم طبی

 5
نفر

هاپرمارکت، لوازم آقا
5 خودرویی و ... 

نفر

محصوالت ماشوینده، عطرینه، البسه، 
خودرویی و ...

نمایندگی انحصاری محصوالت نانو
 - 09155130433 :شاترهم

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

فست فود فعال با موقعیت 
عالی به علت مهاجرت با قیمت 

استثنایی بفروش می رسد 
)فروش فوری( قابل معاوضه با 

خودرو 09128399395

فروش لوازم آشپزخانه صنعتی 
)دست دوم(    09155616181

فروش
منزل ویالیی 2 طبقه با 300 متر 

و 350 متر زیربنا - دو نبش
 واقع در بلوار غدیر، غدیر 2

09155615438

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

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

پخش فجر توزیع کننده انحصاری محصوالت اوه ، 
سافتلن، گلرنگ، پوشک مرسی ، آدامس بایودنت ، 
ماء الشعیر جوجو، محصوالت آسان ، اسنک لینا و...

جهت تکمیل کادر فروش ویزیتور
 با روابط عمومی باال استخدام می نماید 

مزایا : حقوق قانون کار - بیمه تامین اجتماعی  
پورسانت عالی و هزینه ماموریت

32440191-2

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

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

ایستاده در غبار

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن
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نجمه خدمتی؛  بانوی المپیکی استان
امروز وارد بیرجند می شود

برنامه های استقبال مردمی از نجمه خدمتی، دارنده عنوان هشتمی 
المپیک ریو در حالی از سوی این ستاد عنوان شد که قهرمان ارزنده 
فرودگاه  در  ماه  مرداد  شنبه26  سه  امروز  صبح  جنوبی،  خراسان 
بیرجند، رسمًا مورد استقبال گرم مردم و مسئولین قرار خواهد گرفت. 
برنامه  از  اداره کل ورزش و جوانان، پس  به گزارش روابط عمومی 
استقبال که در ساعت  7 و سی دقیقه صبح امروز برگزار خواهد شد، 
ادای احترام به منزلت شهداء و تجدید میثاق با آنان در قطعه شماره 
یک گلزار شهدای بیرجند حاشیه خیابان موسی بن جعفر)ع( و پس 
استاندار و حجت االسالم و  پرویزی،  اکبر  با سید علی  دیدار  از آن 
المسلمین سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در استان از دیگر برنامه 
های پیش بینی شده است. نجمه خدمتی در المپیک سی و یکم در 
برزیل برای کشورمان در دو ماده تفنگ بادی 10 متر و سه وضعیت 
50 متر به مصاف حریفان خود رفت که در پایان موفق شد در ماده 50 
متر  با راهیابی به مرحله فینال، عنوان هشتمی المپیک را کسب کند.

اعزام تیم رول بال هیئت اسکیت طبس به مسابقات کشوری

تیم رول بال هیئت اسکیت طبس در سالروز میالد امام رضا)ع( و با حضور 
در آستان مقدس حضرت حسین ابن موسی الکاظم)ع( و اهدای دسته 
گل به چهارمین حرم امن الهی ایران و زیارت قبور مطهر شهداء، عازم 
مسابقات کشوری اردستان شد. به گزارش تسنیم، در این بدرقه معنوی 
وکیل زاده و قدیمی از اداره ورزش و جوانان، روحی عضو هیئت رئیسه 
هیئت اسکیت و جمعی از خانواده های ورزشکاران حضور داشتند. همچنین 
خدام امامزاده با اهدای بسته های فرهنگی از ورزشکاران اسکیت استقبال کردند.

تیم کاراته استان خراسان جنوبی 
به مسابقات کشوری بایاکورن اعزام می شود

مسابقات قهرمانی کاراته کشور سبک کیوکوشین بایاکورن 28 و 29 مرداد 
در شیراز برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و 
جوانان، تیم کاراته قاین  با  ترکیب علی خیبری، امیرحسین جعفری، 
ابوالفضل خیبری و علیرضا   ، محمدرضا خوردبین، محمدعلی غالمی 
زارعگر به مربیگری جواد پوررضایی و سرپرستی محمدعلی غالمی  به  
نمایندگی از استان خراسان جنوبی در این  رقابت ها  حضور خواهد  داشت.

آخرین عضو کاروان امام رضا )ع( عازم المپیک شد

آخرین عضو کاروان امام رضا)ع( صبح روز گذشته برای حضور در بازی های 
المپیک ریو راهی برزیل شد. به نقل از فارس، محمد جعفر مرادی دونده ماراتن 
کشورمان به عنوان آخرین نفر اعزامی به بازی های المپیک 2016 ریو عازم 
برزیل شد. مسابقه دوی ماراتن المپیک با حضور نماینده کشورمان ٣1 مرداد و 
در آخرین روز بازی های المپیک از ساعت 17 به وقت تهران برگزار می شود.

بر  نظارت  و  ارزیابی  اداره  چای  ارشد  کارشناس 
محصوالت غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان 
غذا و دارو در مورد چای و مصرف آن گفت: تمامی 
لحاظ  از  کشور  داخل  در  وارداتی  سیاه  چای های 
اندازه گیری سموم و فلزات سنگین، مطابق مقررات 
ملی کشور مورد آزمایش قرار گرفته و بعد از آزمایشات 

مختلف در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. تمام 
چای های وارداتی، در کشور مبدا، از مزرعه تا کارخانه 
مورد نظارت های دقیق کارشناسان سازمان غذا و دارو 
قرار گرفته و در صورت تایید شرایط فنی و بهداشتی، 
مجوزهای الزم برای آنها صادر می شود. وی با اشاره 
به اینکه مصرف کنندگان از طریق استعالم از سازمان 

غذا و دارو می توانند نسبت به صحت پروانه ساخت این 
قبیل محصوالت مطلع شوند، افزود: به دلیل نگهداری 
و بسته بندی در شرایط نامناسب، هرگز چای هایی که به 
صورت فله به فروش می رسند را مورد استفاده قرار ندهند. 
مردم از چای هایی که بر روی بسته بندی آن ها شماره پروانه 
ساخت و لوگوی سازمان غذا و دارو درج شده، استفاده کنند.

برای باهوش بودن در جلسات، بایستید!

برای باهوش بودن تنها داشتن تغذیه و رفتارهای 
و  حاالت  بلکه  نیستند.  موثر  ذهن  تقویتی 
رفتارهای  فیزیکی انسان هم می تواند یکی از 
افراد باشد و  افزایش هوش  عوامل موثر برای 
افراد می توانند از آن برای باهوش شدن استفاده 
نمایند. براساس جدید ترین تحقیقات، افرادی 

که در جلسات به صورت ایستاده قرار می گیرند 
برای  بیشتر  سالمت  آوردن  بدست  بر  عالوه 
بدن، راندمان کاری بیشتر و همینطور خالقیت 
باالتر به دست می آوردند. افراد در حالت ایستاده 
دارای میزان هیجان احساسی بیشتری هستند که 
سبب می شود بیشتر دچار تعریق پوستی شوند. 
این تعریق پوستی می تواندعالمت مهمی برای 
داشتن خالقیت بیشتر در این دسته از افراد باشد.

این خوراکی ها 
انرژی شما را می گیرند!

1- غالت صبحانه: خوردن دونات به عنوان 
خوردن  اما  نیست،  خوبی  انتخاب  صبحانه 
به  تواند  می  نیز  صبحانه  غالت  کاسه  یک 
باشد.  قند داشته  بیشتر،  یا شاید  اندازه  همان 
قند به سرعت انرژی تان را باال می برد. اما 

سطح  دوباره  و  آورد  نمی  دوام  افزایش،  این 
قند خون سقوط می کند 2- نوشیدنی های 
انرژی زا: باعث کاهش قند خون و آب بدنتان 
دار،  سبوس  غالت  سفید:  نان   -٣ شود  می 
گوارششان بیشتر طول می کشد  4- غذاهای 
سرخ کرده: طوالنی بودن هضم آنها 5- قهوه 
کاهش  باعث  کالری:  کم  های  وعده   -6
سوخت و ساز بدن می شود 7- غذاهای کم آهن.

سرخ کردن ماهی ها
در چه روغنی؟

مطالعات نشان می دهد بهترین شیوه پخت 
ماهی، سرخ کردن آن در روغن زیتون خام و 
تصفیه نشده است. در واقع سرخ کردن ماهی 
در روغن زیتون خام موجب می شود روغن 
به گفته  اُمگا٣ غنی تر شود.  از لحاظ میزان 

محققان ماهی سرخ شده در روغن زیتون فوق 
خام و آماده شده در مایکروویو، سالم ترین نوع 
پخت ماهی است. جالب است بدانید انتخاب 
روغن پخت و پز، بواسطه تاثیر بر الگوی لیپید 
احتمالی  ایجاد  بر  و  ماهی  در  )چربی(موجود 
سرخ  طول  در  روغن  در  سمی  ترکیبات 
تواند  اهمیت است و می  بسیار حائز  کردن، 
بر سالمت مواد خوراکی و انسان تاثیر گذارد.

همراه غذای اصلی چی بخوریم؟ 

زیتون را فقط باید همراه غذا خورد تا ترکیبات 
آن به خوبی جذب شود و آثار مغذی آنها ظاهر 
مواردی  تنها  سبزی خوردن،  و  زیتون  شود. 
هستند که مصرف آنها کنار غذا، به طور عمومی 
منعی ندارد. توصیه می شود از خوردن ساالد، 
ماست، ترشی های زیاد و نوشیدنی های مختلف 

جای  تا  و  کنیم  پرهیز  اصلی  غذای  کنار  در 
ممکن از زیتون، هویج پخته و سبزی خوردن 
استفاده کنیم، مگر آنکه منع پزشکی خاص یا 
توصیه ویژه ای داشته باشیم. الزم است بدانید 
سیـستم  برای  )مفید  فراوانی  فنلی  ترکیبات 
ایمنـی بدن( در زیتون سبز وجود دارد که با 
تیره و سیاه شدن آن، کم می شود و متأسفانه 
در زیتون کنسروی و شور تقریبًا وجود ندارد!

سم زدایی کامل بدن با آبلیمو

قرن  و  است  خواص  از  بسیاری  دارای  لیمو 
برای  درمانگر  میوه  عنوان  به  که  هاست 
از  جلوگیری  برای  و  شده  شناخته  سالمتی 
لیمو  آب  و  لیمو  شود؛  می  استفاده  بیماری 
از  زدایی  سم  کبد،  و  گوارش  دستگاه  برای 
بدن، الغری و ضد ویروس بودن بسیار مفید 

دارد  که  باالیی   C ویتامین دلیل  به  و  است 
موجب تحریک سیستم ایمنی بدن می شود. 
و  سیتریک  اسید   ،C ویتامین  از  غنی  لیمو 
فالونوئیدهاست؛ ضمن اینکه خواص هیدراتی 
خوبی  طعم  غذا  به  و  دارد  کننده  مرطوب  و 
می دهد. مصرف آب لیمو نیز برای یبوست، 
سوزاندن کالری، کم کردن  اشتها، رفع بوی 
بد دهان و پاکسازی پوست پیشنهاد می شود. 

نوشیدن چای فله درست است؟!

دستگیری سارقان غیر بومی در بیرجند

با هوشیاری پلیس، سارقان غیر بومی محتویات داخل خودرو در 
بیرجند دستگیر شدند. به گزارش پایگاه خبری پلیس، جانشین 
فرماندهی انتظامي بیرجند گفت: با وقوع چند فقره سرقت 
محتویات داخل خودرو در بیرجند، بالفاصله بررسی موضوع 
در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت، تا اینکه خودروی 
سارقان شناسایی و مشخصات خودرو به کلیه واحدهای گشت 
شهر اعالم شد. وی افزود: مأموران گشت یگان عملیات فوریتی 
در سطح شهر خودرو را شناسایی و آن را متوقف کردند. وی 
ادامه داد: متهمان 16 و 19 و27 ساله که ساکن یکی از استان 
های همجوار بودند به چهار فقره سرقت محتویات داخل خودرو 
در بیرجند اعتراف کردند که تحقیقات در این رابطه نیز ادامه دارد. 

توقیف سواری زانتیا با 200 کیلومتر سرعت
در شهرستان نهبندان

یک دستگاه خودروي سواری زانتیا که با سرعت غیر مجاز 200 
کیلومتر در حرکت بود، توقیف شد. به گزارش پایگاه خبري 
پلیس، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گفت: تیم 
کنترل سرعت پلیس راه شهرستان نهبندان، هنگام کنترل 
خودروهاي عبوري در محور نهبندان-زاهدان، یک دستگاه 
سواري زانتیا که باسرعت200 کیلومتر در حال حرکت بود را 
متوقف کردند. سرهنگ حسین رضایی افزود: به علت ارتکاب 
تخلفات حادثه ساز، سرعت و سبقت غیر مجاز راننده متخلف 
مبلغ چهار میلیون ریال جریمه و 15 نمره منفی در سوابق گواهینامه 

وی ثبت شد و پس از اعمال قانون خودرو نیز روانه پارکینگ شد.

حوادث رانندگی در محور طبس 
دو کشته و پنج مجروح برجای گذاشت

رئیس پلیس راه استان خبر از وقوع تصادف در محور طبس با دو 
کشته و پنج مجروح داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
حسین رضایی گفت: دوشنبه شب با دریافت خبری مبنی بر 
تصادف در 75کیلومتری محور طبس-اصفهان بالفاصله مأموران 
پلیس راه به محل اعزام شدند.که در این حادثه، یک پراید با یک 
کامیون برخورد بود و یکی از سرنشینان پراید کشته، چهار نفر 
دیگر به شدت مجروح و جهت مداوا به بیمارستان منتقل  شدند. 
وی علت حادثه را انحراف به چپ راننده کامیون اعالم  کرد. وی 
افزود: بامداد روز گذشته نیز بر اثر واژگونی یک پژو 405 در محور 
دیهوک-راهور،  سرنشین این خودرو کشته و  راننده  آن مجروح شد.

173گرم ماده مخدر درمعده مسافر اتوبوس 
 

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه، از کشف 17٣گرم هروئین 
فشرده ازمعده یک قاچاقچی خبر داد. به گزارش پایگاه خبری 
پلیس، سرهنگ علیرضا فوالدی در تشریح این خبر گفت: 
مأموران انتظامی شهرستان، هنگام کنترل خودروهای عبوری به 
یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و خودرو را جهت بازرسی 
متوقف کردند. وي تصریح کرد: مأموران در بازرسي از خودرو 
مورد مشکوکي را مشاهده نکردند اما با توجه به حاالت رواني و 
استرس یک نفر از مسافران خودرو، احتمال حمل مواد به صورت 
بلعي از وی متصور بود که بالفاصله با هماهنگي مقام قضائي 
نامبرده تحت نظر قرا گرفت و در بررسی ها 17٣گرم هروئین 
فشرده به صورت جاساز بلع از معده قاچاقچی کشف و ضبط شد.

ایـزوگام شرق 
 بخشی

آدرس: میدان توحید
32442331

09155622050

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

32318382 - 09155614417

حمل اثاثیـه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و 

ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان

 -09159618581 

09363448729  فاروقی

تعمیر لوازم خانگی در منزل      
لباسشویی، کولر،ماکروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 

     نبش انقالب 6- شهریاری  32229117-  3778  164 0915    

مکان جدید غذای آماده یـاس)شعبه1( افتتاح شد

کیفیت باال- قیمت پایین- ارسال رایگان
مرغ بریان کامل 13000 تومان )با ادویه مخصوص یاس(

          ارسـال مـرغ رایگــان
ران بریان- بال بریان-پاچین بریان موجود میباشد

ضمنا هر هفته جمعه ها از ساعت 6:30 صبح با توزیع شله مشهدی
 در خدمت شما هستیم

تلفن:32448000-32448989     پاسداران19  آدرس:نبش 
همراه:09155610366 رمضانی

ضامن ما: 15 سال تجربه ماست
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دیدار استاندار با مدیرعامل و اعضای موسسه خیریه امام علی)ع( کشور

قوسی-  استاندار روز گذشته در دیدار مدیرعامل و اعضای موسسه خیریه امام علی )ع( کشور بیان کرد: تالش های این موسسه خیریه در مناطق محروم روستایی قابل تقدیر و تشکر 
است. سیدعلی اکبر پرویزی مشکل عمده روستاییان را بازاریابی محصوالتشان دانست و خاطرنشان کرد: موسسه خیریه امام )ع( می تواند با مشارکت با مردم در اجرای این طرح 

ها همکاری خوبی در استان داشته باشد. گفتنی است مؤسسه خیریه امام علی )ع( طرح توانمندسازی روستایی را در ۷ روستایی که در ۴ شهرستان قرار دارند در حال پیگیری است.
سه شنبه * 26 مرداد 1395 * شماره 3579

7
استفاده کشاورزی از پسآب شهری

در انتظار تاییدیه محیط زیست

پیشه ور- مدیر عامل آب 
بیان  با  استان  ای  منطقه 
اینکه اداره محیط زیست 
برای  الزم  تاییدیه  هنوز 
در  را  پسآب  از  استفاده 
نداده  کشاورزی  مصارف 

است عنوان کرد: نامه نگاری ها حدود 2 ماه است 
ایم.  نکرده  دریافت  ولی هنوز جوابی  انجام شده 
قابل  پسآب  آب  اینکه  دلیل  به  داد:  ادامه  امامی 
شرب نیست قصد داریم آن را جایگزین چاه های 
کشاورزی و شهری کرده و حتی لوله گذاری هم 
انجام شده است که چاه های کشاورزی و شهری 
از پسآب  را می گیریم و  قابلیت شرب دارند  که 
برای کشاورزی و سایر کارها استفاده می کنیم و 

مابقی به سفره های زیرزمینی می رود.

طوفان 7۰ میلیارد ریال
به استان خسارت زد

مهر- مدیرکل مدیریت بحران استانداری از خسارت 
ماه  پنج  طی  استان  در  طوفان  ریالی  میلیارد   ۷۰
ابتدای  از  کرد:  اظهار  میرجلیلی  داد.  خبر  گذشته 
امسال تاکنون شش مورد حادثه طوفان به صورت 
است. داده  رخ  استان  در  کوتاه  زمانی  های  بازه 
وی ادامه داد: حجم بیشتر این خسارات مربوط به 
شهرستان های بیرجند، خوسف، سربیشه، زیرکوه، 
قاین، نهبندان و فردوس بوده و بیشترین خسارات 

به بخش کشاورزی وارد شده است.

برگزاری دومین جلسه هماهنگی شرکت در
جشنواره سفره ایرانی در شهرستان فردوس

و  گذاری  سرمایه  گردشگری،  معاون  ور-  پیشه 
جلسه  دومین  برگزاری  از  کل  اداره  منابع  تامین 
هماهنگی جهت شرکت در جشنواره سفره ایرانی، 
نظام  عماد  هتل  محل  در  گردشگری  فرهنگ 
شهرستان فردوس خبر داد. عربی هدف از برگزاری 
این جشنواره را ارائه غذاهای بومی هر منطقه  که 
آشپز جهت  برترین  و شناسایی  اند  مانده  مهجور 

شرکت در جشنواره های بین المللی برشمرد.

65۰ دقیقه مستند دفاع مقدس
در استان تولید شد

ایرنا - رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی استان 
گفت: در سه سال اخیر 65۰ دقیقه فیلم مستند 
دفاع مقدس با هزینه ای افزون بر 9۰۰ میلیون 
روز  کریمیان  است.  شده  تولید  استان  در  ریال 
بیان  با خبرنگاران ضمن  گو  و  در گفت  دوشنبه 
با   » غبار  در  ایستاده   « فیلم  اکران  از  خبر  این 
در  متوسلیان  احمد  حاج  سردار  زندگی  محوریت 

سینما بهمن بیرجند خبر داد.

بازدید کارشناس صنایع دستی استان
از کارگاه های  صنایع دستی قاینات

و  سنتی  هنرهای  کارشناس  مقدم-  دادرس 
از  اداره کل میراث فرهنگی استان   صنایع دستی 
کارگاه های سفالگری، ماشته بافی، تراش سنگ و 
پالس بافی شهرستان قاینات بازدید کرد. دلخوش 
گفت: مسئول کارگاه ماشته بافی موظف به داشتن 
گواهی نامه فنی و حرفه ای و تکمیل پروانه تولید 
کارگاهی است تا بتواند در آینده از طرح پشتیبان 

استفاده نماید و با صنایع دستی همکاری نماید. 

پیش بینی هواشناسی از استقرار
جریان نسبتا خنک شمالی در استان

پیش  صدور  و  بینی  پیش  گروه  رئیس   -  ایرنا 
نکردن  تغییر  گفت:  استان  جوی  های  آگاهی 
بیانگر  هواشناسی  یابی  پیش  های  نقشه  الگوی 
تاثیر آن بر  استقرار جریان نسبتا خنک شمالی و 
جو استان است، طوریکه کماکان برای ۴8 ساعت 
آینده شرایط دمایی نسبتا مطلوبی مورد انتظار است.

لزوم تقویت صنایع کوچک و روستایی

جنوبی  خراسان  داشگاهی  جهاد  رئیس  ایسنا- 
با تأکید بر تقویت صنایع کوچک و روستایی در 
استان، گفت: توجه به گیاهان دارویی و راه اندازی 
ایجاد  در  عمده ای  سهم  دارویی  گیاهان  دهکده 
دارد.  روستاییان  مهاجرت  به ویژه کاهش  اشتغال 
صادقی عنوان کرد: حاضر به همکاری با کمیته 
گیاهان  کارگاه های  برگزاری  درخصوص  امداد 

دارویی برای روستاییان هستیم.

اهداء خون آزادگان در بیرجند

دفاع  دوران  آزادگان  از  جمعی  سیما-  و  صدا 
بازگشت  روز  مرداد   26 آستانه  در  مقدس، 
آزادگان به میهن، بخشی از خون خود را اهداء 
کردند. این آزادگان با لباس های نمادین دوران 
بیماران  به  استان  انتقال خون  مرکز  در  اسارت، 

نیازمند، خون اهداء کردند.

افتتاح دو پروژه  آبفای شهری  نهبندان
در هفته دولت

شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  مدیر  تسنیم- 
نهبندان از افتتاح دو پروژه در ایام هفته دولت در 
این شهرستان خبر داد. حسنی گفت: پروژه  های 
حفر و تجهیز چاه رزرو شوسف، اصالح کلکتور 
خروجی مخزن 2 هزار و بهسازی حوضچه های 

شیرآالت نهبندان اجرا شده است.

خط انتقال فاضالب شهری بیرجند به طول 
1۰ کیلومتر در حال انجام است

فاضالب  آب  تجهیزات  دفتر  مدیر  ور-  پیشه 
شهری بیرجند به گفتگو با آوای خراسان جنوبی 
شهر   2 مودل  فضالب  خانه  تصفیه  کرد:  عنوان 
بیرجند برای خط انتقال فاضالب شهری به طول  
که  است  متر  میلی  قطر 12۰۰  به  و  1۰کیلومتر 
مهدی  است.  انجام  حال  در  عبادی  بلوار  ابتدا  از 
بهارشاهی اظهار کرد: چون این پروژه یک پروژه 
تجارت  بانک  توسط  اعتبارات  است  الملی  بین 
به  است.  شده  داده  یورو  1۷میلیون  مبلغ  به  اکو 
تا خرداد 139۷ مهلت  از خرداد 139۴  گفته وی 
است.  شده  گرفته  نظر  در  پروژه  این  برای  اجرا 
سال 9۴ شروع  از  را  کار  کرد:  عنوان  بهارشاهی 
کردیم و این  احتمال وجود دارد که تا پایان 96 
برسد.  برداری  بهره  به  بعد  یکسال  و  شود  تمام 
نفر  یا  مکعب  متر  بر  را  تصفیه  کرد:  تاکید  وی 
اعالم می کنند که 1۴۰ هزار نفر یا 215۰۰ متر 
مکعب در شبانه روز ظرفیت تصفیه خانه مودل 2 
است. بهارشاهی ادامه داد:جنس لوله ها از پولیتن 
کارگل است و با اجرای این پروژه حدود 25۰ لیتر 
برثانیه امکان تصفیه آب فاضالب  بوجود می آید 
و همچنین فرآیند هوازی که به روز ترین فرآیند 
دارد  را  بو  فعال که کمترین  زدایی  لجن  و  است 
ظرف کمتر از 8 ساعت انجام می شود. این پروژه 
باعث اشتغال زدایی 3۰۰ نفر به صورت موقت شده 
است و13۰ نفر هم در لیست بیمه مستقیم و ما 
بقی به صورت غیر مستقیم در ارتباط هستند که 
دائم  به صورت  نفر  پروژه حدود 3۰  اتمام  از  بعد 
مشغول کار خواهند شد. وی در پاسخ به سوال ما 
که 25۰ لیتر بر ثانیه چه کاربردهایی دارد عنوان 
کرد: کمیته تخمین داریم که میزان رامشخص می 
کند که در صنعت  ۴ درصد، خدمات و آب شرب 3 

درصد و 93 برای درصد کشاورزی است. 

بیش از ۹۰ درصد مشکالت حوزه تولید
در استان شناسایی شده است

حسینی- استاندار خراسان جنوبی گفت: بیش از 
9۰ درصد مشکالت حوزه تولید شناسایی شده و 
مسائل  ازجمله  موانع  برخی  رفع  برای  زودی  به 
اجتماعی،  تأمین  با  اقتصادی  فعاالن  به  مربوط 
مالیات و بانک ها و... اقدامات الزم صورت خواهد 
پذیرفت. پرویزی در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
استان عنوان کرد: تنفیذ اختیارات به استانداران و 
مدیران استانی، گامی مؤثر در کاهش بروکراسی 
اداری و شتاب پیشرفت و توسعه کشور است. وی 
از وزرا به استان در هفته دولت  از سفر تعدادی 
خبر داد و افزود: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
وزیر   ، تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مسلح، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزیر راه 
و شهرسازی برای سفر به استان در هفته دولت 
اعالم آمادگی کرده اند. پرویزی به دیدار اخیر با 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: 
و  باقران  سیمان  شرکت  مشکالت  گردید  مقرر 
با  استاندار  گردد.  مرتفع  زودی  به  طبس  کک 
در  کنندگان  تولید  مالیاتی  مشکالت  به  اشاره 
استان تاکید کرد: بر اساس تنفیذ اختیارات جدید، 
در استان می توانیم مالیات را برای تولیدکنندگان 
تا 5 سال قسط بندی نماییم که این موضوع قبال 

در اختیار مرکز کشور بوده است.

مدیران کل دفاتر فنی،مدیریت عملکرد 
استانداری و مشاور استاندار منصوب شدند

حسینی- طی احکام جداگانه ای از سوی استاندار، 
محمد فرهادی به عنوان مدیرکل دفتر فنی، امور 
عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری، سید 
مهدی موسوی به عنوان مدیر کل دفتر مدیریت 
عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و حمید 
رضا اطمینانی به عنوان مشاور استاندار و مسئول 
استان  ریزی  برنامه  شورای  و  بودجه  پیگیری 
منصوب شدند. این گزارش حاکیست در این احکام 
مدت  در  قبلی  مدیران  های  تالش  و  خدمات  از 

تصدی این پست ها قدردانی به عمل آمده است.

زمان پرواز مسیر مشهد- بیرجند- تهران 
روزهای چهارشنبه تغییر کرد

اعالم  استان  های  فرودگاه  کل  اداره  ایرنا- 
ایر  ایران  هواپیمایی  پرواز شرکت  زمان  که  کرد 
مسیر مشهد - بیرجند- تهران از روز چهارشنبه، 
2۷مرداد تا پنجم آبان ماه 1395تغییر کرد. ساعات 
حرکت جدید از مشهد 11:5۰ و خروج از بیرجند به 
سمت تهران: 13:35 شده است. گفتنی است هر 
هفته 9 پرواز بیرجند - تهران و بالعکس و دو پرواز 
بیرجند- مشهد و بالعکس و یک پرواز بیرجند به 

عتبات عالیات و بالعکس انجام می شود.

37۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز
در استان اجرا شده است

غالمی- مدیر عامل شرکت گاز با اشاره به اجرای 
حدود 3۷۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در 
استان، گفت: 228 کیلومتر  از شبکه مزبور در۴ماه 
نخست امسال اجرا شده است. دشتي اظهار کرد: 
215۴ کیلومترشبکه تغذیه و توزیع شهری و 1535 

کیلومتر شبکه روستایي مي باشد.

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  حسینی- 
با  آمبوالنس  دستگاه   12 ورود  از  بیرجند 
تجهیزات کامل به استان خبر داد و گفت: این 
سری جایگزین ناوگان فرسوده آمبوالنس های 
استان خواهد شد. رئیس مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی استان نیز در تشریح 
این خبر گفت: استان ما توانست از 28 دستگاه 
آمبوالنس 12تا را تحویل بگیرد، این در حالی 
است که استان کرمان 8 دستگاه و استان های 
خراسان شمالی و سبزوار )خراسان غربی(  هر 

کدام ۴ دستگاه از وزارت خانه تحویل گرفتند.
صبح  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  قائمی 
کرد:  عنوان  آوا  خبرنگار  با  گفتگو  در  دیروز 
در  جدید  های  آمبوالنس  کارگیری  به   در 
و  کمبود  مالک،  استان  های  شهرستان 
با  وی  بود.  خواهد  ها  آمبوالنس  فرسودگی 
آمبوالنس  اینکه هزینه هر دستگاه  به  اشاره 
32۰ میلیون تومان و هزینه تجهیزات داخل 
آن 15۰ میلیون تومان برای هر دستگاه است 
بیان کرد: تمامی این مبالغ توسط وزارت خانه 
پرداخته شده است. وی از قول وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی برای اختصاص 12 
دستگاه آمبوالنس دیگر تا پایان سال 95 خبر 
داد و تاکید کرد: پیگیری ها برای گرفتن تعداد 

بیشتر و انتقال زودتر در حال انجام است.

آغاز توزیع آمبوالنس ها
از نیمه اول شهریور

گذاری  بیمه  کارهای  دلخروشان  گفته  به 
حال  در  و  شده  انجام  کامل  ها  دستگاه   این 
نامه نگاری با وزارت خانه برای پالک گذاری 
اول  نیمه  تا  امیدواریم  که  گارانتی هستیم  و 
شهریور به پایان برسد و بتوانیم توزیع را آغاز 
کنیم. وی به تجهیزات کامل داخل آمبوالنس 
اشاره کرد و ادامه داد: در این آمبوالنس ها دو 
کیسه باد زیر برانکارد تعبیه شده که براساس 
وزن بیمار تنظیم می شود و به صورت مواج 
از آسیب ها در تکان های احتمالی مخصوصا 

برای بیماران تروماتیک جلوگیری می کند.
فوریت های  و  رئیس مرکز مدیریت حوادث 
پزشکی با بیان اینکه دستگاه های ساکشن، 
)تنفس  ونتیالتور  دستگاه  و  الکتروشوک 
مصنوعی( در آمبوالنس های قبلی قرار نداشته 
و خود دانشگاه اقدام به خرید آنان می کرد، 
افزود: این دستگاه ها توسط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در قرار داد با شرکت 

مه شکن سازه خریداری و تعبیه شده است.
دلخروشان به مجوز استخدام بیش از 1۰۰ نفر 

این  افزود:  و  کرد  اشاره  اورژانس 115  برای 
مجوز در سال 9۴ گرفته شده و امسال عملیاتی 

نیروی   35۰ االن  تا  همچنین  شد،  خواهد 
پیمانی و شرکتی گرفته شده است.

ایجاد 16 پایگاه اورژانس جدید
به گفته وی پروژه بهسازی و گسترش اورژانس 
بیمارستان ولی عصر که از ابتدای خرداد امسال 
آغاز شده بود تا ابتدای شهریور به اتمام خواهد 
حضور  با  مراسمی  طی  دیگر  هفته  و  رسید 
ریاست دانشگاه علوم پزشکی به بهره برداری 
خواهد رسید. رئیس مرکز مدیریت حوادث و 

فوریت های پزشکی به ایجاد 16 پایگاه جدید 
اورژانس که در دستور کار امسال قرار گرفته 

بود اشاره کرد و افزود: تعدادی از این پایگاه ها 
تقریبا آماده شده است.

استان باالتر از استاندارد کشوری است
کشوری  استاندارد  اینکه  بیان  با  دلخروشان 
برای پایگاه های اورژانس به ازای هر ۴۰ تا 
بعد مسافت هر 5۰ کیلومتر  و  نفر  5۰ هزار 
یک پایگاه است اضافه کرد: در استان به ازای 
هر 2۰ تا 25 هزار نفر با بعد مسافت هر 18 
کیلومتر پایگاه اورژانس داریم که این مقدار از 

استاندارد کشوری بسیار باالتر است. به گفته 
تجهیزات  و  تشکیالت  تقویت  اکنون  وی 
دانش  سطح  بردن  باال  و  اورژانس  داخل 
پرسنل در دستور کار ما اهمیت باالتری دارد.

مدیر مرکز فوریت های پزشکی به اورژانس 
امیدواریم  افزود:  و  کرد  اشاره  استان  هوایی 
آینده  در  هلیکوپتر  پد  استانداردهای  کمبود 
به  اشاره  با  دلخروشان  شود.  مرتفع  نزدیک 
برای عقد  اگر وزارت خانه مجوز الزم  اینکه 
با  توانیم  را بدهد می  با شرکت نفت  قرارداد 
همکاری آنان شهرستان هایی با فواصل دورتر 
مانند طبس، فردوس و نهبندان را نیز تحت 
پوشش قرار دهیم بیان کرد: شعاع پرواز بالگرد 
اورژانس 15۰ کیلومتر است و اگر ناجا بالگردی 
با شعاع پرواز 3۰۰ کیلومتر داشته باشد آماده 

عقد قرارداد با آنان هستیم.
با روزنامه  دلخروشان در گفتگوی تخصصی 
آوا، در پاسخ به حضور پرسنل زن در اورژانس 
به درخواست های زیاد مردم استان، بیان کرد: 
سختی کار اورژانس به نحوی است که رشته 
فوریت های پزشکی تنها دانشجوی مرد می 
پذیرد. وی ادامه داد: ولی در بخش کارشناسی 
پزشک   ۴ همچنین  و  پرستار   6 اپراتوری 

ارتباطات خانم در اورژانس فعالیت دارند.

دانشگاه پزشکی حق استان را گرفت
12 دستگاه آمبوالنس تحویل و 12 دستگاه دیگر در راه است

حسینی- صبح دیروز مسئوالن و خبرنگاران 
دو  همراه  به  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 
نماینده  اولین  با  استان  دیگر  مطرح  روزنامه 

ولی فقیه در خراسان جنوبی دیدار کردند.
ضمن  عبادی  علیرضا  سید  االسالم  حجت 
خوش آمدگویی و تبریک والدت امام رضا )ع( 
بیان کرد: شما اصحاب رسانه افراد با تجربه 
ای هستید که در گذر زمان موضوعات مختلف 
را با دقت بررسی کرده و می توانید نظرهای 

مشورتی خوبی ارائه دهید.
وی با بیان اینکه در طول تاریخ همواره خطر 
بزرگ استبداد وجود داشته و زمان هایی بوده 
که به موقع اطالع رسانی انجام نشده است، 
عنوان کرد: وجود نشریات نعمت بزرگی است 
که لحظه به لحظه اخبار را منعکس می کنند 
و این می تواند به عدالت و آزادی انسان ها 

کمک کند. نماینده ولی فقیه در استان ادامه 

داد: آن هایی که کمر به استبداد بسته اند و 

بر ظلم و ستم تاکید دارند، پرده های حیا را 

کنار گذاشته و برای خود نیز هیچ آبرویی قائل 

نیستند و بدتر از گذشته اقدام می کنند.

ها  انسان  زودگذر  عمر  به  اشاره  با  عبادی 

نقش  رساندن  عمل  به  تنها  کرد:  عنوان 
عدالت طلبی و آزادی خواهی است که باقی 
می ماند. وی با تاکید بر اینکه کار اصحاب 
رسانه ارزشمند ولی مشروط است بیان کرد: 
تونید در مقابل  اندازه که شما می   به همان 
بی عدالتی وظیفه خود را انجام دهید، از آن 
طرف کوتاهی از آن بسیار مخرب خواهد بود.

نماینده ولی فقیه رسانه را عامل تغذیه روحی 
و فکری جامعه دانست و گفت: امروزه برخی 
از جوانان و نوجوانان به وادی های سرگردانی 
کشیده شده اند که از همین تغذیه نامناسب و 

خبرهای نادرست است.
به گفته عبادی به گمراهی کشیدن انسان ها 
است  جبران  غیرقابل  و  نابخشودنی  گناهی 
افرادی هستند که  بهترین   و اصحاب رسانه 
می توانند پیام عقل و عدل را به مردم برسانند.

کار اصحاب رسانه ارزشمند ولی مشروط است
نماینده ولی فقیه در استان:

برنامه ریزی  کمیسیون  دومین  مالئی- 
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز استان در سالن کنفرانس حوزه استاندار 
برگزارشد. حسنی مقدم دبیر این کمیسون با 
اشاره به گستردگی کاالهای قاچاق در ۴ماه 
نخست امسال عنوان کرد:  3۷ هزار و 88 قلم 
لوازم آرایشی، 12 هزار و 399 قلم دارو، 12۴ 

دستگاه موبایل کشف شده است.
وی همچنین از کشف 3 هزار و 256 دستگاه 
لوازم خانگی و 85 دستگاه تجهیزات رایانه ای 
دو  یدکی،  لوازم  قطعه  افزود: 39  و  داد  خبر 
دستگاه وسایل نقلیه، 11هزار و 82 متر پارچه، 
9هزار و 533 البسه، هزار و 23۰ جفت کیف 
و  هزار  مسکوکات، 519  عدد   ۷1 کفش،  و 
۴3۰ نخ سیگار، 15 هزار و 53۰ لیتر سوخت، 
هزار و ۴۴۴ رأس دام و احشام از ابتدای سال 

جاری در استان کشف و ضبط شده است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با 
اشاره به حوزه کشاورزی تاکید کرد: 931 کیلو 
کود شیمیایی، 16۷کیلوگرم چای، 235هزار و 
8۷۷ کیلوگرم برنج، 66هزار و 6۴2 کیلوگرم 
مواد خوراکی در چهار ماه نخست امسال در 
استان کشف شد. به گفته وی هزار و ۴۴۴ 
راس دام و احشام  و 131تن برنج قاچاق نیز 
از دستگیری  کشف شده است. حسنی مقدم 
رابطه خبر داد و  این  استان در  نفر در   ۴۷9
تصریح کرد: این آمار نسبت به سال گذشته 
افزایش داشته است. به گفته وی ۴21 پرونده 
زیر 1۰۰ میلیون ریال و چهار پرونده باالی 
این  بر  و  شده  تشکیل  ریال  میلیون   1۰۰
به  نسبت  استان  در  قاچاق  کشفیات  اساس 
سال گذشته 15 درصد افزایش داشته است. 
ارزش  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کمیسیون  دبیر 
ابتدای  از  را  قاچاق  کاالی  کشفیات  ریالی 

امسال 3۴ میلیارد ریال عنوان کرد.

برای مبارزه با قاچاق
از مردم کمک بگیرد

رئیس  و  استاندار  پرویزی  اکیر  علی  سید 
کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تأکید 
بر اینکه باید برای مبارزه با قاچاق کاال برخورد 
اجرایی  مراکز  باید  افزود:  شود،  انجام  جدی 
و نظارتی بر روی کانون ها ، مراکز عرضه و 

خروج قاچاق کاال از مبدا متمرکز شوند.
پرویزی به بازرسی ها از بازارها و فروشگاه ها 
اشاره و تاکید کرد: اگر پدیده قاچاق کاال را در 
مغازه ها و بازاریان دنبال کنیم مسیر را منحرف 
رفته و گم کرده ایم چون قطعا پیگیری پدیده 
قاچاق کاال در بازار اثربخش نخواهد بود و به 
نتیجه ای نمی رسیم و این امر فقط مانع اشتغال 

عده ای از افراد می شود.
وی با تأکید بر اینکه در راستای این موضوع 
باید از توان و ظرفیت دهیاری ها ، بخشداری 
ها و به ویژه مردم استفاده کرد و گفت: افرادی 

که کار قاچاق می کنند معدودند.
ورود  و  کنترل  اسکنر،  نصب  استاندار، 
 GPS دستگاه  نصب  استان،  به  کامیون ها 
کاال  قاچاق  پدیده  کاهش  راهکارهای  از  را 
دانست و تصریح کرد: باید در زمینه برخورد 
با قاچاق کاال بر دالالن، تجار و کلی فروشی ها 
متمرکز شویم. وی با بیان اینکه باید اطالعات 
جامعی از انبارها، کامیون داران و تجار در اختیار 
کرد:  تصریح  بگیرد  قرار  کارگروه  اعضای 
بخشی از کاالهای قاچاق وارده تحت عنوان 
تعاونی های مرزنشین است لذا باید حساب های 
بانکی تعاونی ها و تجار رصد شود. پرویزی با 
طرح این سوال که میزان سهمیه برنج وارداتی 
به استان تحت عنوان تعاونی های مرزنشین 
به کجا می رود؟ خود چنین پاسخ داد: وقتی 
وارداتی در استان صورت می گیرد باید ببینیم 

که آیا به فروش می رسد یا خیر. استاندارگفت: 
مرزنشین به علت سهمیه کمی که دارد برنجی 

نمی بیند، پس این برنج ها کجا می رود؟

دستگیری 163 متهم به قاچاق کاال

در  نیز  ناجا  فرماندهی  جانشین  مجید سرمد 
این جلسه عنوان کرد: در مجموع طرح های 

متهم   163 و  توقیف  خودرو   3۴ اجرایی 
کاالهای  ریالی  ارزش  که  شده اند  شناسایی 

کشف شده 5۴9 میلیون تومان بوده است.
سرمد به قاچاق محصوالت باغی و  کشاورزی 
کاالهایی   از  بعضی  یادآورشد:  و  کرد  اشاره 
قاچاق در استان به عنوان کاالی بومی تلقی 
طبق  که  گردو(  و  آلو  برگه  )مانند  می شود 
محصوالت  این  گرفته  صورت  بررسی های 
از استان های دیگر خریداری شده و قاچاق 
ناجا  فرماندهی  جانشین  می شود.  محسوب 
تعاونی  اموال  دپوی  و  ورود  محل  خواست 
مرزنشینان تعیین شود و اگر پنجره الکترونیکی 
نیز زمان آن کمتر شود می  توان عبور و خروج 
کاهش  از  سرمد  کنیم.  کنترل  را  کامیون ها 
آمار  25درصدی  پارچه،  قاچاق  18درصدی 

و  آرایشی  لوازم  32درصد  شدگان،  دستگیر 
و  داد  خبر  توقیفی  خودروی  درصدی   19
جاری  سال  نخست  ماه  چهار  در  یادآورشد: 
پوشاک،  قاچاق  درصدی   8 افزایش  شاهد 
2۷۷درصدی قاچاق کیف و کفش، 93 هزار 
و 1۰۰ درصدی قاچاق کود شیمیایی بوده ایم. 
به گفته ناصری افزایش قاچاق برنج در استان 
از امکان حمل و نقل سریع آن است  ناشی 

راننده در عرض 2۴  با سه  که یک کامیون 
ساعت کاال را به مقصد می رسانند و سریع 
برمی گردند تا مهلت برگه ویچک یا )برگه 

پنجره الکترونیک( تمام نشود.
 وی تاکیدکرد: از حذف مدارک مثبته، اکتفا 
کردن به برگه ویچک و نقص سامانه کنترلی 

را از دالیل افزایش قاچاق کاال دانست.

کشف 2 میلیارد ریال کاالی قاچاق
 

داوود شهرکی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
نیز در این جلسه از شناسایی 5۴ میلیون تومان 
داد  خبر  استان  در  قاچاق  خودروی  قطعات 
و  شده  شناسایی  انبار   166 کرد:  اعالم  و 
13سردخانه هر ماه گزارش عملکرد خود را به 

این سازمان ارسال می کنند.
علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون  ناصری 
استان  در  بیوتروریسم  از  نیز  بیرجند  پزشکی 
از  توان  به سادگی می  بیان کرد:  و  داد  خبر 
روی رنگ، بو  و شکل کاال تقلبی بودنش را 
تشخیص داد. وی تاکید کرد: متاسفانه بعضی از 
کاالهای سالمت محور تولید داخل، شناسنامه 
ندارند فقط طعم، رنگ و PH استانداردهای 
دارو  و  غذا  معاون  کنند.  می  رعایت  را  اولیه 
کاالها  این  یادآورشد:  پزشکی  علوم  دانشگاه 
آزمون استاندارد دارند و مشکل آن ها آلودگی 

به فلزات است و عارضه های فراوانی دارد.

مصوبات:
اولین مصوبه کمیسیون جاده پاسگاه دیهوک 
به در خواست نیروی انتظامی دوبانده شود. به 
دستور استاندار کاالهایی که در انبارها به نفع 
دولت ضبط شده و نیاز به مجوز ندارد سریعا 
امحاء شوند. مهمترین مصوبه شناسایی کانون 
های قاچاق حتی با اجازه مرجع قضایی بازرسی 
از حساب های بانکی تعاونی های مرزنشین، 
تجار و افراد که مشکوک صورت پذیرد. آخرین 
مصوبه نمایندگان دستگاه بازرسی و نظارتی 
پاسگاه  حکومتی  تعزیرات  گمرک،  مانند: 

دیهوک حضور بیشتری داشته باشند.
   

درحاشیه:
به گفته حسنی مقدم دبیر کمیسیون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، آیین نامه ماده 2۷ وزارت 
بهداشت از سال 92 تا 9۴ تدوین نشده بوده 
که این قانون در تاریخ 13 تیر امسال تدوین 
آیین   2۷ ماده  طبق  افزود:  وی  است.  شده 
نامه وزارت بهداشت کشف هر گونه کاالی 
قاچاق خوراکی، بهداشتی و آرایشی مجازات 

دارد و شامل دیه نمی شود.

بارانداز قاچاق
رقم های نجومی از تبادل کاالهای غیرمجاز در خراسان جنوبی 
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 امام علی عليه  السالم :
يطاِن اَلّصالُة ِحْصُن الرَّْحمِن َو َمْدَحَرُة الشَّ

نماز، دژ محكم خداوند مهربان و وسيله راندن شيطان است.
غررالحكم، ح 2213

مجتمع آهن آالت حاجی رضایی 
بزرگترین تولیدی و عرضه آهن آالت صنعتی و ساختمانی در خراسان جنوبی 

محمد حسین حاجی رضایی صنعتگر پیشکسوت استان در عرصه فروش و تولید آهن آالت صنعتی و ساختمانی بیان کرد: 
از سال 54 مشغول به این کار هستم. مدیر مجموعه آهن آالت حاجی رضایی افزود: شروع فعالیت از سال 54 در میدان 
 فرزان بود و بعد از سه سال به میدان آزادی رفتیم که از سال گذشته کارگاه را توسعه دادیم و به حاشیه بلوار مسافر آمده ایم.   

نتیجه 40سال زحمت و تالش
به گفته وی نتیجه 40 سال زحمت، تالش و رنج در این صنعت یک مجموعه 6 هزار و 500 متری با دو سوله است که 
همراه با پسرانم در این مجموعه فعالیت می کنیم. مهدی حاجی رضایی مدیر داخلی این مجموعه نیز عنوان کرد: این 
مجموعه دارای ساختمان اداری، کافی شاپ و کارواش برای مشتریان، استراحتگاه رانندگان، نمازخانه و باسکول می باشد.

محصوالت تولیدی در آهن آالت حاجی رضایی 
 وی با بیان اینکه  31  نفر در این مکان مشغول به کار هستند یادآورشد: محصوالتی که از این کارگاه به داخل استان و استان های

مجاور صادر می شود شامل: انواع تیر آهن، میلگرد ، صفحه و بولت، ورق کرکره ) ایرانیت( و غیره می باشد.
حاجی رضایی خاطرنشان کرد: تبدیل ورق خام به ورق خردشده توسط گیوتین های 3 متری و 6 متری در اندازه های دلخواه، 
 تولید شبکه آهن ، تبدیل نبشی و ناودانی به گونیا و برشگیر توسط پانچ 7 کاره ، سوراخکاری انواع فلزات در ضخامت های

مختلف با دریل رادیال و تولید بولت بخشی از خدمات این مجموعه است.
وی از بکارگیری باسکول 60 تنی در این مرکز خبر داد و یادآورشد: سه جرثقیل و یک دستگاه نیسان باری آماده ارائه 

خدمات شبانه روزی به همشهریان و هم استانی های عزیز می باشند.
وی تاکید کرد: رکود بازار و نوسانات قیمت آهن در چند سال اخیر ضررهای فراوانی را به ما وارد کرده است که اگر این 
روال ادامه داشته باشد این مجموعه تعطیل خواهد شد و 31 خانوار گرفتار معضل بیکاری می شوند. حاجی رضایی با گالیه 
از بعضی از مسئوالن گفت: حمایت از تولید داخل به معنای واقعی انجام نمی شود و فشار های مالی زیادی بر دوش ما 
قرار دارد که اگر سازمان های محترم مانند: مالیات و بیمه با ما همکاری خوبی داشته باشند می توانیم کارگاه را گسترش 

دهیم و نیروی بیشتری را به کار گیریم.
مدیر داخلی آهن آالت حاجی رضایی با اشاره به رکود سنگین بازار و شرایط سخت کار در این فضا از مسئوالن خواست 
ترتیبی اتخاذ کنند که از طرق گوناگون مشوق هایی مانند تسهیالت کم بهره بانکی و کاهش عوارض و مالیات و بیمه 

کارگران برای ادامه کار در اختیار اینگونه واحد ها قرار گیرد.
 وی تاکید کرد: تمام دستگاه هایی که در آهن آالت حاجی رضایی وجود دارد ساخت داخل کشور است و محصوالت و 
خدمات را با نازلترین قیمت به مشتریان ارائه می کنیم. آهن آالت حاجی رضایی در بیرجند - بلوار مسافر- سمت راست 

میدان قائم قرار دارد.

این مجمتع از ساعت 7 صبح تا 21 عصر تمام وقت پاسخگوی نیاز مشتریان عزیز است
تلفن:  09151613088- 09151633658- 09155622534

تلفن ثابت: 32338325- 056 )10خط(   










