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رئیس ستاد کل نیروهای مسلح  :  
روس ها به دنبال تکنولوژی ایرانی 

در ساخت پهپادهای بلند برد هستند

میر تاج الدینی :  
نهی احمدی نژاد از نامزدی در انتخابات 

به نفع جریان اصولگرا تمام شد

سعید جلیلی :
مردم مشکل اقتصادی دارند ولی
برخی به دنبال کنسرت هستند

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

چند درس از یک سفر 

* هرم پور

 اولین بار سفر کردن به اصفهان یعنی تماشای 
دیدنی هایی که برای هر ایرانی الزم و شاید برای 
هر ایرانی وطن دوست واجب باشد. من اصفهان 
را از همین باب می پسندیدم و شاید این سال ها 
شوق و ذوقی برای سفر به این شهر زیبا داشتم 
که اصفهان ندیده از دنیا نروم. در روزهای سفر به 
اصفهان، این شهر را  زیباترین شهر ایران دیدم و 
شاید با قرابت ها و شباهت هایی  از جنس تاریخ، 
سرزمین و مردمش با همه یا بخشی از خراسان 
جنوبی؛  تاریخ کهن، اقلیم گرم و کویری و خشک، 
و مردمی خونگرم و با صفا، درست مثل خراسان 
شاید  ها  همان  که  هایی  تفاوت  با  اما  جنوبی. 
اصفهان را اصفهان و نصف جهان کرده بود؛ هم 

برای من و هم برای مسافران. 
تفاوت هایی که انحصاری بودند  نه ودیعه ای، 
امیران،  و  حاکمان  توجه  جنس  از  هایی  تفاوت 
خاص  نگاه  و  تعصب  جنس  از  هایی  تفاوت 
جنس  از   هایی  تفاوت  و  شهرشان  به  مردمش 
ساختن برای نسل فردا. زاینده رود، این رود زندگی 
بود،  شده  خشک  شهر  آستانه  در  اصفهان،  در 
آنچنان که مردم و مسافران پا روی سینه خشک 
رفتند؛ راه می  و  بستر رود می گذاشتند   و ستبر 
رود  زاینده  برای  داشند.  می  بر  قدم  محکم  اما 
برای  برای لذت هایشان و  احترام قائل بودند و 
خاطره هایشان از این رود باصفا، و امید داشتند به 
دوباره جاری شدنش، به شکستن سکوت مرگبار 
جریان  دوباره صدای  شنیدن  به  و  هایش  کناره 
آب از زیر سی و سه پل. کلیسای وانک برای من 
مظهری از زیستن های ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2(

سرمقاله
60 درصد سالمندان 
خراسان جنوبی زیر 
چتر کمیته امداد
معاون سالمت و حمایت خانواده کمیته امداد امام 
خمینی )ره( عنوان کرد: 60 درصد سالمندان استان 
تحت پوشش کمیته امداد هستند و این نشان دهنده 

وضع اقتصادی نامناسب سالمندان استان است.
صفحه 7 

ساخت دستگاه تصفیه »فتوکاتاپ«
 توسط مخترع جوان بیرجندی برای:

 بازگشت پسآب
 به چرخه آب

صفحه 7 

 اختالل موقت در 
سایت سرشماری؛
 امروز مشکل رفع می شود
صفحه 7

نامه یک سرمایه گذار 

لطفا پیدا کنید 
پرتقال فروش را ؟
سال 84 برای احیای ملکی موروثی از تهران به 
بیرجند مهاجرت نمودم این ملک حدود 7 هکتار 
سالیان  که  بوده  آبی  قنات  دهنه  یک  با  زمین 
اجدادم کشت  توسط  سال   300 بر  بالغ  طوالنی 
و کار کشاورزی می شده ... ) مشروح نامه در صفحه 3 (

هفته دفاع مقدس گرامی باد

بانک ها ؛ 
فعال در کشور 
 منفعل در استان

معمای چند مجهولی رفع موانع تولید در خراسان جنوبی

پرداختی  درکشور  تومان  میلیارد  هزار  ها  بانک  از  یکی   : متولی صنعت   
مستقیم سامانه بهین یاب داشته است اما بانک عامل آن در خراسان جنوبی 
: مسئول  متولی کشاورزی   / نداده است  اختصاص  به خود  را  هیچ رقمی 
شعبه ای در یکی از شهرستان ها با نظر غیرکارشناسی  پرونده را یک سال 
معطل کرده است /  از 405میلیارد تومان سهم استان تاکنون بانک ها فقط 
18درصد آن را  توانستند پرداخت کنند.
صفحه 7

در مراسم افتتاح اولین هنرستان هوانوردی استان عنوان شد : 

پیش بینی دو هواپیمای ثابت برای استان
صفحه 7

عکس : بهدانی 

مدیریت و کادر محترم 
موسسه آموزشی و مشاوره ای پرنیان طلوع

قطعاً اگر دلسوزی های پدرانه آن مدیریت و دبیران گرامی نبود 
فرزندم در این جایگاه علمی قرار نداشت، هم اکنون که این تالش ها 

به بار نشسته الزم دیدم از توجه بی دریغ تان تشکر کنم
 موفق و موید باشید.

علی آبادی

عزیزان مان
محمود خسروانی  ومحبوبه خسروانی

قبولی مسرت بخش شما عزیزان را در مقطع دکتری 
تبریک عرض نموده و از ایزد منان توفیقات روز افزون تان را خواستاریم. 

خانواده خسروانی

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم

 حاج شیرعلی خدمتی
 جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 95/7/5 از ساعت 15 الی 16 

در محل مسجد مرتضوی )واقع در خیابان مفتح( منعقد می گردد
 تشریف فرمایی یکایک شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های: خدمتی ، سیمبر و سایر بستگان

ASA آسانسور

جناب آقاي مهندس شجاعي نصیرآبادي
انتصاب شایسته جناب عالي را به سمت  رئیس بیمه نوین سرپرستي خراسان جنوبی

 تبریک عرض نموده، آرزومندم در سایه دانش فني و تجارب ارزنده شما شاهد پیشرفت روزافزون
 آن مجموعه باشیم.

زمانیان - نماینده کد ٢٤٠٥

جناب آقای جعفر نصراللهی
مدیر محترم دبستان پسرانه امام حسین )علیه السالم( دوره دوم

با تبریک شروع سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، از تالش ها و زحمات جناب عالی و همکاران محترم 
به ویژه معاونین ارجمند جناب آقای جوادی و جناب آقای شهرکی

 در سال تحصیلی گذشته، در انجام امور آموزشی و پرورشی فرزندمان محمد حسین رضایی پایه ششم 
نهایت تشکر و سپاس را داریم، توفیق روزافزون شما را از خداوند منان مسئلت می نماییم.

سعید رضایی و بانو

)هوالباقی(

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر عزیزمان 
مرحومه  مغفوره

 حاجیه شهربانو 
عابدین پور

  همسر مرحوم 

حاج محمد ابراهیم رندیان

همشهریان  و  اقوام  دوستان،  اطالع  به  را   
محترم می رساند: مراسم تشییع و تدفین 

آن عزیز امروز دوشنبه 95/7/5 
محل  از  بعدازظهر   4 الی   3 ساعت   

غسالخانه بیرجند برگزار می گردد.

خانواده های
 رندیان و سایر فامیل وابسته

اطالعیــه
با توجه به اطالعیه ها و تبلیغات منفی در خصوص اهمیت مدارک دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی غیر دولتی- غیرانتفاعی به ویژه در سطح برخی مراکز آموزش عالی استان، در این راستا 

علوم  وزارت  آموزشی  محترم  معاونت  نامه 
با  مورخ 95/06/25  به شماره 2/133674 
این  آموختگان  دانش  که  مطلب  این  درج 
موسسات بی تردید از اعتباری مشابه دانشگاه 
های دولتی برخوردار بوده و مورد تایید وزارت 
متبوع می باشند به تمامی موسسات آموزش 
گردیده  ارسال  دولتی  غیر  و  دولتی  عالی 
 است و عین نامه مذکور در سایت موسسه
قابل دسترس    www.bir-hormozan.ac.ir  
نشر  و  مشاهده  درصورت  باشد.  می  عموم 
هرگونه شبهه و شایعه در این خصوص موضوع 
 از طریق دفتر حقوقی قابل پیگرد قانونی است . 

روابط عمومی 
موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند

 

اطالعیـه شماره ٢
پیرو اطالعیه قبلی مبنی بر تأیید دانشنامه های دانش آموختگان مؤسسات 
 آموزش عالی غیر دولتیـ  غیر انتفاعی استان خراسان جنوبی به اطالع می رساند
در اجرای سیاست عدم تمرکز و واگذاری تدریجی امور مربوط به مؤسسات 
آموزش عالی با هدف تسهیل و تسریع امور ذینفعان برابر اصالحیه آیین نامه 
واگذاری اختیار صدور تأییدیه تحصیلی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
 از تاریخ 1395/6/2 صدور تأییدیه های تحصیلی و امضای دانش نامه های
کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسساتی که شرایط ماده 2 آیین 
نامه را در استان خراسان جنوبی دارا نیستند به رئیس دانشگاه بیرجند 
است. گردیده  تفویض  استان  منتخب  دولتی  دانشگاه  ریاست  عنوان   به 

روابط عمومی دانشگاه بیرجند

آگهی استخدام
یک واحد تولیدی معتبر واقع در شهرک صنعتی بیرجند 5 نفر نیرو با مشخصات 
ذیل استخدام می نماید. متقاضیان محترم، مدارک الزم شامل مشخصات فردی، 
رزومه تحصیلی و شغلی، دوره های آموزشی مرتبط، آدرس و تلفن تماس خود را به 

نشانی اینترنتی info@dos-co.com تا تاریخ 95/7/11 ارسال نمایند.
به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد.

مدرک و رشته عنوان شغلردیف
تحصیلی

مهارت های 
الزم

تعداد

کارشناسی کارمند بازرگانی1
)مدیریت صنعتی، 
مدیریت بازرگانی( 

رشته های مالی
 و بازاریابی

روابط 
عمومی 

باال

5 نفر

باغ به متراژ 3700 متر دارای انواع درختان میوه به همراه یک ساعت و نیم 
آب در بهترین نقطه استان و موقعیت عالی در چاه فخرآباد تقاب
 به صورت یکجا یا تفکیکی به فروش می رسد.  09151609460

فـروش بـاغ
به متراژ 4000 متر داراي اشجار، ٢ فنجان 
سهم آب از قنوات نوفرست وآب لوله کشي 
و برق در بهترین نقطه نوفرست به صورت 

یک جا و یا تفکیکي  به فروش مي رسد. 

091530٢4138  - نوفرستي راد
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تخفیف ۵۰ درصدی هتل ها در روز جهانی جهانگردی
ایسنا- معاون گردشگری کشور از تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی هتل ها به مناسبت روز جهانی جهانگردی خبر داد. مرتضی رحمانی موحد 
گفت: همزمان با روز جهانی جهانگردی )6 مهر( بازدید از تمام موزه های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
رایگان و اقامت دو شب متصل به این روز در هتل های کشور، مشمول ۳۰ تا ۵۰ درصد تخفیف است.

 دریافت اینترنت مجانی در صورت 
ورود به سایت سرشماری

هزار   ۴۰۰ اینکه  بیان  با  آمار  مرکز  رئیس 
سایت  به  اینترنتی  ثبت نام  برای  خانوار 
سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ وارد شده اند، 
گفت: به هر فرد مشارکت کننده در این طرح، 
یک گیگابایت اینترنت رایگان داده می شود.

به گزارش مهر، امیدعلی پارسا گفت: بر این 
اساس، ۳۰ هزار خانوار موفق شده اند که اطالعات خود را در این 
سامانه ثبت کنند. این در شرایطی است که با هماهنگی اپراتورها، 
یک  طرح،  این  در  مشارکت کننده  فرد  هر  که  است  این  بر  قرار 
ما  تالش  که  نماید  دریافت  رایگان  و  تشویقی  اینترنت  گیگابایت 

این است که این بسته تشویقی را به دو گیگابایت افزایش دهیم.

زمان  انتشار کارنامه آزمون سراسری 7 مهر

آزمون  کارنامه  گفت:  کشور  آموزش  و  سنجش  سازمان  رییس 
منتشر  مهر  هفتم  چهارشنبه،  روز  سراسری 
ایسنا  با  گفت وگو  در  توکلی  دکتر  می شود. 
آزمون  کارنامه  افزود:  مطلب،  این  بیان  با 
آزمون  نهایی  پذیرفته شدگان  سراسری 
سراسری سال ۹۵ به تعداد ۳۹8 هزار و 8۳2 
نفر روز چهارشنبه، هفتم مهر بر روی سایت 
سازمان سنجش قرار می گیرد. وی تصریح کرد: همچنین آن دسته 
از داوطلبانی که فرم انتخاب رشته اینترنتی خود را تکمیل کرده ولی 
پذیرفته نشده اند، می توانند کارنامه علمی خود را در این روز مشاهده 
کنند. داوطلبان می توانند سواالت خود را با شماره تلفن ۰21۴216۳ 

با سازمان سنجش در میان بگذارند.

اضافه شدن 4 درس جدید به دبیرستان

وزیر آموزش و پرورش از ارائه ۴ درس جدید در دوره متوسطه دوم 
برای اولین بار در نظام آموزشی کشور خبر داد.

به گزارش فارس، علی اصغر فانی وزیر آموزش 
1۳.۵میلیون  امسال  داشت:  اظهار  پرورش،  و 
فرهنگی،  هزار   ۹۵۰ به  قریب  و  دانش آموز 
تحصیل را آغاز کردند. وی ادامه داد: در سال 
تحصیلی جاری، 1۳۴ میلیون جلد کتاب درسی 
در قالب هزار عنوان تولید و چاپ شده است. فانی افزود: امسال برای 
سواد  و  »تفکر  درس  کشور،  پرورش  و  آموزش  نظام  در  بار  اولین 
تولید«، »انسان و محیط زیست«  رسانه ای«، »کارآفرینی و کارگاه 
و »انسان و سالمت« پیش بینی شده است که امیدواریم با اجرای آن 

در دوره متوسطه دوم، بخشی از خأل آموزشی کشور را جبران کنیم.

به تفاوت شایان میان قیمت تمام شده آب و  با توجه 
آنچه از مردم اخذ می شود وزیر نیرو معتقد است که به 
نمی کند  تغییر  برق  و  آب  انشعاب  هزینه  ساالنه  طور 
به طوری که می توان گفت هزینه برقراری انشعابات آب 

و برق دو برابر هزینه دریافتی از مشترکان است.
به گزارش ایسنا، حمید چیت چیان در خصوص افزایش 
برقراری  هزینه  کرد:  اظهار  برق  و  آب  انشعاب  قیمت 
دریافت  مشترکان  از  که  است  پولی  برابر  دو  انشعابات 
می شود و این رقم با توجه به افزایش نرخ تورم ساالنه 

و  آب  صنعت  برای  شده  تمام  قیمت  از  کمتر  همواره 
برق بوده است.

عمومی  منابع  به  اتکا  با  هستیم  تالش  در  افزود:  وی 
فشار کمتری به مشترکان وارد شود، باید به این نکته 
انشعابات هر چند سال یکبار  نیز توجه شود که هزینه 

افزایش می یابد و این افزایش قیمت ساالنه نیست.
وزیر نیرو درباره  بحران آب در ایران و تشابه این بحران 
با خسارات جنگ ایران و عراق بیان کرد: وزارت نیرو 
انجام  بحران  این  با  مقابله  برای  را  خود  تالش  تمام 

می دهد و دراین خصوص پروژه هایی را در برنامه ششم 
توسعه تدوین و به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرده 
است که امیدواریم با اجرای این پروژه ها بتوانیم با این 

بحران مقابله کنیم.
به گفته وزیر نیرو درحال حاضر در حدود ۹۰ درصد از 
کل صادرات خدمات فنی و مهندسی به صنایع آب و 
برق اختصاص دارد و با این حال اعتقاد داریم در دنیای 
فناوری جدید در حوزه آب و برق باید تولید کنندگان ما 

نیز تجهیز و بر اساس دانش روز حرکت کنند.

 افزایش قیمت آب و برق کمتر از نرخ تورم بوده است

تحت  پیوند  داروهای  گفت:  بهداشت  وزیر 
پوشش  سطح  اما  دارند،  قرار  بیمه  پوشش 
تا۷۰   ۹۰ بین  و  نیست   1۰۰ آنها  از  برخی 
پرداخت  توان  مردم  از  برخی  و  است  درصد 
اساس  همین  بر  ندارند،  هم  را  میزان  همین 
زمینه  این  در  بیمه  عالی  شورای  امیدواریم 
این  به  بیشتری  کمک  بتوانیم  تا  کند  کمک 
تولید  نیز  داروها  برخی  البته  کنیم.  افراد 
آنها  از  هم  ها  بیمه  و  دارد  وجود  داخل شان 

حمایت می کنند.
هاشمی  سیدحسن  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
درباره تعداد مراکز فراهم آوری اعضا در کشور 
گفت: مراکز پیوند عضو در کشور ما عالی است 
و اکنون ۵۰ مرکز فراهم آوری عضو داریم که 
البته  می کنند.  فعالیت  شبانه روزی  صورت  به 
باید  که  داریم  کمبودهایی  تجهیزاتی  نظر  از 
تامین شوند. در عین حال سازمان هواپیمایی 

هم به ما کمک می کند. 

که  آنچه  حال  عین  در  افزود:  بهداشت  وزیر 
و  فرهنگ سازی  است،  واجب  پیوند  حوزه  در 
معرفی کسانی است که خانواده هایشان اهدای 

عضو کرده اند. 
مشکالت  از  یکی  اینکه  بیان  با  هاشمی 
لیست  در  که  است  بیمارانی  پیوند،  حوزه  در 
کلیه  دو  خداوند  گفت:  دارند،  قرار  کلیه  پیوند 
به ما داده و یکی از آنها برای ادامه حیات مان 
کافی است و خوب است که خانواده هایی که 

عزیزشان نیازمند پیوند کلیه است، یک کلیه را 
به آنها اهدا کنند. 

ساالنه  حال  عین  در  اینکه  بیان  با  هاشمی 
۵۰۰۰ مورد مرگ مغزی در کشور داریم، گفت: 
در حال حاضر تعداد کسانی که در لیست پیوند 

قرار دارند، بالغ بر ۳۰ هزار نفر است.
اندام های  باید توجه کرد که تقریبا همه  حال 
بدن قابل پیوندند و ممکن است اهدای اعضای 

یک نفر بتواند هشت نفر را نجات دهد.

بیمه برای پوشش داروهای پیوند کمک کند

سرمقاله

یادداشت

چند درس از یک سفر 

* هرم پور

از صفحه  اول ( کلیسای وانک برای  ادامه سرمقاله   (

بی  و  ساله  صدها  های  زیستن  از  مظهری  من 
در  ها  ارمنی  و  مسلمانان  آمیز  مسالمت  و  تنش 
ایران  آبادانی  برای  همه  تالش  و  بود  هم  کنار 
و سربلندی اش،  چه اسلحه در دست ستارخان 
ارمنی؛  یپرم خان  در دست  باشد چه  باقرخان  و 
برای و  ایران  آزادی  برای  همه  بود:  این   مهم 

سربلندی اش کوشیده بودند. 
و  گفتند  می  شهرشان  از  افتخار  با  همه  آنجا 
 تقریبًا هیچکس نبود که برای سؤال از دیدنی ترین
نقاط اصفهان پاسخی برایت نداشته باشد. پیر و 
جوان با چنان عالقه و ذوقی ده ها منطقه و محل 
برای دیدن را معرفی می کردند که میماندی کجا 
بر عالوه  تاکسی  راننده  هر  و  کنی  انتخاب   را 
بود  لیدری  پا  یک  خودش  شهر،  از  ای  نقشه 
برای همان تور خانوادگی ات که گاهی شاید از 
راهنمای بناهای تاریخی بیشتر می گفت و حتی 

بیشتر می دانست.
این شهر زیبا از کوچک ترین بناها و امکانات 
 تاریخی برای شناساندن فرهنگ استانی و ایرانی اش
بهره گرفته بود، بازارش عمدتًا متکی به صنایع 
دستی بومی اش بود، محصول کشاورزی آنچنانی 
شان بیکاری  و  اشتغال  های  حفره  اما   نداشتند، 
صنعت  اکناف  و  اطراف  از  گرفتن  عاریت  با  را 
توریسم و صنایع دستی، حسابی و با آبرو پر کرده 
روزهای  در  حتی  شد،  می  مدیریت  شهر  بودند. 

تعطیل، حتی در نیمه های شب. 
صبح به دلیلی بخشی از کوچه های اطراف را 
گود برداری می کردند، عصر همه ی کارها انجام 
کارگران  از  شیفت  دو  شب  نیمه  تا  و  بود  شده 
مشغول کار بودند و ظهر روز بعد، کوچه آسفالت 
از  قدردانی  مضمون  با  ای  نوشته  پارچه  با  شده 

صبر اهالی محل تحویل می شد. 
با  شورایی  دست  در  شهر  رسید  می  نظر  به 
اداره  مردم  با  و  خودشان  با  شهردار،  با  تعامل 
نه کنجکاوی،  زندگی می کردند  می شد. مردم 
و مدیران با خالقیت زندگی می خریدند و زندگی 
می بخشیدند، چه بسا در مسیر نایین به جندق، 
به  مشهدالرضاست،  زوار  از  پرتردد  ای  جاده  که 
باید  می  دقیقه   1۰ عبوری  خودروی  هر  اجبار 
با همین  بودم  استراحت می کرد و من مطمئن 
ابتکار بی خرج، هم برای چندین جوان مغازه دار 
آمار  هم  و  بود  شده  زایی  اشتغال  جاده  کنار  در 

تلفات جاده ای به نصف رسیده بود. 
خالصه آنجا اصفهان بود، شهری که خراسان 
جنوبی هم می توانست شبیه به آن باشد یا شبیه 
به آن را داشته باشد، می توانست از ده ها و صدها 
ظرفیت تاریخی و طبیعی اش بسیار و بسیار بیشتر 
و بهتر استفاده کند، می توانست بخش مهمی از 
توانست می  پرکند،  را  اش  بیکاری  های   حفره 
آموزش  هایش  سرویس  و  تاکسی  رانندگان  به 
شهر وارد  توریستی  یا  مسافری  وقتی  که   دهد 
می شود، در مقابل سؤال آنها از جاهای دیدنی، 
داشته  ای  وکتابچه  ای  نقشه  نمانند،  جواب  بی 
باشد و با افتخار ده ها منطقه و جا و مکان طبیعی 

و تاریخی را معرفی کند. 
خراسان جنوبی می توانست پایلوت اصلی وحدت 
 اقوام در کل کشور باشد، اینجا هم می توانست
به مردمش آموزش داد که از خشکسالی فقط غمش 
 را به بغل نگیرند و تالش کنند و جایگزین سازی
میهمان   این  پذیرفتن  برای  سازی  فرهنگ  و 
با  همراه  بخش  لذت  همزیستی  و  ناخوانده 
نوین  های  روش  از  استفاده  و  تجربه  و  درس 
از  توان  در مقابلش. در خراسان جنوبی هم می 
نعمت.  ها،  همت  از  و  ساخت  برکت  ها  حرکت 
می توان صنایع بومی و سنتی را به بازار بزرگی 
و محصوالت  کرد  تبدیل  درآمد  و  اشتغال  برای 
کشاورزی بومی را آنچنان حفظ کرد و شناساند 
درآمد  دالر  و  ریال  میلیاردها  بعد،  ها  سال  که 
خالص و ناخالص برایمان داشته باشد. اینجا هم 
می توان شهر را مدیریت کرد، زیباسازی اش را، 
ترافیکش را، چاله کندن هایش را، اعصاب مردم 
تعامالت داخل  را و حتی  را بهم ریختن هایش 

شورای شهرش را.
اینجا هم می توان وقتی نه دولت و نه هفت 
پشت دولت نمی تواند برای پروژه دوبانده شدن 
هر  که  دیهوک  طبس-  یا  قاین  بیرجند-  جاده 
کداممان را به عزای عزیزی از عزیزانمان نشانده 
ترافیک  و  آمدها  و  رفت  حداقل  بکند،  فکری 
طرح  همان  مثل  طرحی  با  و  شود  مدیریت 
آنکه  خالصه  شود.  کاسته  تلفات  از  استراحت 
مردمی  دو  هر  داشتن  شباهتمان  اصفهان  و  ما 
و  پررنگ،  سرزمینی   دو  هر  خونگرم،  و  خوب 
مردمشان  آنها  اما  بود،  پربها   تاریخی  دو  هر 
می خواستند، مطالبه می کردند و مدیرانشان را 
مجبور به اقدام می کردند و ما می خواهیم؛ اما 
به  از مدیرانمان هم  مطالبه نمی کنیم و بعضی 

خوابی نازتر از ناز فرو رفته اند. نمی دانم چرا؟ 
مطالبه  نیست،  بردار  خجالت  کردن  مطالبه 
حق  کردن  مطالبه  نیست،  شکنی  تابو  کردن 
دیگران را ضایع کردن نیست، مطالبه کردن بی 
ادبی در گفتار یا رفتار نیست. مطالبه کردن حق 
برای  و  خودمان  برای  چرا  پس  شماست.  و  ما 
نسلی که فردا یقه بی مطالبه گری ما را خواهد 
گرفت، مطالبه نمی کنیم؟ چرا ما هم نتوانیم در 
آینده شهری در حد شهرهای زیبا و  سال های 

پرآوازه ایران باشیم؟ 
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳8۳1 ارسال فرمایید(

تقدس دفاع 
و دفاع مقدس

* انبارلویی

آمریکا  اسبق  خارجه  امور  وزیر  پاول  کالین 
اسرائیل 2۰۰ کالهک هسته ای  است  گفته  اخیراً 
دارد که همه را به سمت ایران هدف گیری کرده 
 است. عوامل آمریکا و رژیم صهیونیستی در قالب
گروه های القاعده، داعش و جبهه النصره در عراق 
و سوریه و افغانستان شیعه کشی راه انداخته و برای 
اند، روزشماری می کنند  ایران حاکم تعیین کرده 
ببرند، سر  بیندازند،  راه  خون  حمام  ایران   بیایند 
زنده سوزی کنند و... آمریکایی ها و سعودی ها با 
ایران را  از مردم مظلوم  نفر  منافقین که 1۷ هزار 
شهید کرده اند، وارد گفتگو شده اند و قرار است یک 

سلسله ترور را در ایران ساماندهی کنند.
ناتو و آمریکا دور تا دور ایران سرباز پیاده کرده 
و پادگان زده اند و پایگاه نظامی تدارک دیده اند، 
ناوهای هواپیمابر  دریای عمان  و  فارس  در خلیج 
ما می کشند  به رخ  مان  آبی  را در مرزهای  خود 
این  در  آورند.  می  وجود  به  حادثه ای  روز  هر  و 
به جدی  آسیب  برجام  با  ها  آمریکایی   معرکه 
را  ها  تحریم  زدند،  ما  هسته ای  های  توانمندی 
پروسه  در  را  خودتحریمی  پروژه  دارند  برنداشتند، 
»اف.اِی.تی.اف«، »کنوانسیون پالرمو«، »کی.وای.

سی« و... عالوه بر تحریم ها دنبال می کنند.

از کاستن توانمندی های  برخی بی پروا سخن 
به  دفاعی  های  بودجه  از  بخشی  قطع  و  نظامی 
میان می آورند. این در حالی است که همین چند 
روز پیش خبری مبنی بر کمک ۳۰ میلیارد دالری 
آمریکا به اسرائیل به عنوان بزرگترین بسته کمک 

نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی تایید شد!
ملت  های  حماسه  گرامیداشت  هفته  در  امروزه 
کنیم  فراموش  نباید  داریم.  قرار  مقدس  دفاع  در 
انقالب، دشمن  آغاز  روزهای  در  ما  نظامی  ضعف 
ما  عزیز  میهن  خاک  به  که  انداخت  طمع  به  را 
حمله کند و میلیاردها خسارت مالی و صدها هزار 
خسارت انسانی وارد کند. اگر فردا »شوخی« گزینه 
نظامی روی میز به دلیل تضعیف توان دفاعی کشور 
»جدی« شود چه کسی پاسخگوی خون های به 

ناحق ریخته ناشی از این بالهت خواهد بود؟
آیا این با عقالنیت سیاسی و تدبیر و عقالنیت 
خود  که  است  سازگار  امنیتی  و  دفاعی  و  نظامی 
بهانه های  به  مسلح  نیروهای  تضعیف  داوطلب 
خارجی  سرمایه گذاران  می گویند  شویم؟  بی اساس 
به دلیل توانمندی های نظامی ایران و بهانه های 
آمریکا در این مورد و ترس از بازگشت تحریم ها، 
بیایند. این حرف بی ربطی  ایران  حاضر نیستند به 
باعث  ایران  نظامی  های  توانمندی  چون  است. 
جهان  منطقه  ناامن ترین  در  ایران  کامل  امنیت 
بارها  آنکه  با  آمریکایی ها  دلیل  همین  به  است. 
جرأت  است،  میز  روی  نظامی  گزینه  گفته اند 
نکردند به ایران حمله کنند. سرمایه گذاران خارجی 
اتفاقاً به دلیل توانمندی های نظامی ایران باید به 
تهران بیایند و اگر این توانمندی ضعیف شود ایران 
تبدیل به سوریه و عراق و افغانستان می شود و هیچ 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی هم جواب نمی دهد.

انقالب  پاسداران  سپاه  فرماندهان  همایش 
اسالمی فرصتی است برای اندیشیدن به ایرانی امن 
با حمایت میلیون ها ایرانی که در قالب گردان های 
بسیج مردمی در خدمت سپاه و ارتش است. آنان که 
فکر می کنند کلید مشکالت اقتصادی در خارج از 

مرزهای ایران است، اشتباه می کنند.
مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان نظامی 
مهم ترین مولفه های قدرت ملت و نظام جمهوری 
اسالمی را بیان فرمودند و به شبهه کاهش بودجه 
دفاعی کشور به بهانه پیشرفت  و رفاه پاسخ دادند 
 و فرمودند: هیچ عاقلی نیروی دفاعی خود را کنار
 نمی گذارد و تاکید کردند؛ تنها عامل رفع تهدید ها
حقیقت  درک  عدم  متاسفانه  است.  نظامی  اقتدار 
ایران  و  اسالم  به  نسبت  آمریکا  های  دشمنی 
گاهی باعث می شود تقدس دفاع و اقتدار دفاعی را 
فراموش کنیم ما با باور به »تقدس دفاع« توانستیم 
عنوان  به  را  مقدس«  »دفاع  تحمیلی  جنگ  از 
درخشان ترین صفحات تاریخ اسالم و ایران  شکل 
دهیم و با افتخار از نوامیس ملت و تمامیت ارضی  
انقالب  پاسداران  سپاه  امروز  کنیم.  دفاع  کشور 
برای  و  است  انقالب  مستحکم  سنگر  اسالمی 
به  را  انقالب و کشور سنگر های خود  از  صیانت 
بیرون  از مرز های کشور در عراق، سوریه یمن و ... 
برده است و پشت مرزهای خون خوار ترین دشمن 

انقالب یعنی رژیم صهیونیستی استقرار دارد.
تحمیلی،  جنگ  شهدای  و  انقالب  شهیدان  یاد 
آزادگان و جانبازان و افتخار آفرینان مدافعین حرم را 

گرامی می داریم .
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 ارائه پیشنهادات خود به سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی واقع در بیرجند- خیابان غفاری- خیابان یاس- پالک 45 و یا پورتال استانداری خراسان جنوبی به نشانی
 www.sko.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس: 81-32341280-056 1- اخذ پاکت های پیشنهادی به همراه اصل ضمانت نامه تضمینی یا چک تضمین شده یا فیش واریزی به میزان 5 
درصد قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط شرکت در مزایده و تکمیل آن همه روزه در ساعات تعیین شده قابل انجام است. 2- بازگشایی پاکت های پیشنهادی در محل سازمان 
همیاری شهرداری های خراسان جنوبی روز پنجشنبه مورخ 95/7/15 ساعت 9 صبح طبق برنامه زمان بندی شده انجام خواهد شد. 3- شرایط فروش ملک به صورت نقدی خواهد بود. 
4- پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و امضای پشت و روی فرم تقاضا ضروری است. 5- هزینه محضر )حق الثبت، حق التحریر و انتقال( به عهده 
خریدار می باشد. 6- اخذ اطالعات از دفتر مزایده و بازدید از امالک الزم و ضروری می باشد. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم مسئولیتی متوجه این سازمان نخواهد 
بود. 7- هزینه های برگزاری مزایده به عنوان هزینه های مزایده نقداً از برندگان دریافت خواهد گردید. 8- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 9- رعایت قانون منع 

مداخله کارکنان دولت الزامی است. 10- متقاضیان می بایست فرم مربوط به شرکت در مزایده را دریافت و پس از مطالعه نسبت به تکمیل آن با پذیرش مفاد و مندرجات اقدام نمایند.

قیمت پایه )ریال(میزان مالکیتنوع ملک کاربریاعیان متر مربعآدرس قطعه/ پالک ثبتیردیف
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 توضیحات: استفاده اشتراکی از راه پله به مساحت 10/20 مترمربع و راهروها به مساحت 29/96 مترمربع و آسانسور و عرصه استیجاری به مساحت 16/42 مترمربع به صورت مشاع
 از کل 172/50 مترمربع پالک ثبتی 12522 فرعی از باقیمانده 4294 فرعی از 5 اصلی بخش 9 از سرده و سعدآباد موقوفه گوهرشاد آغا - حد فاصل فلکه سعدآباد و پمپ بنزین

حمل بار و اثاثیه منزل با کامیون اتاق 6 متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچین ماهر

09155618308 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه  حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581- 09363448729  فاروقی

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

2۰ ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا 3 ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب
هر سه سرویس یک سرویس رایگان هدیه 

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 1۵ خرداد
تلفن خدمات 31۰۵7        

۰91۵161۵329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M در دکوراسیون داخلـی ساختمـان رضایـی5 سال ضمانت
دیگر محصوالت: پارکت - کفپوش - پرده )زبرا ، حصیر ، کرکره( 

استیکر- چسب کاغذ دیواری - براق کننده  و واکس پارکت و کفپوش
فروش ویژه فرهنگیان اقساط 20 ماهه

فروش و اجرای کاغذ دیواری 100 درصد قابل شستشو  به قیمت رنگ

آدرس: بیرجند- بین مدرس 37 و چهار راه سیلو - دکوراسیون رضایی
09151641463 - 09355311686 - 32450560

تأسیس : 1352

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- ۰91۵1642377- وسیله کار

آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام   با مجوز رسمیبیمه مسئولیت
نقاط استان / حمل آب از ما قیمت از 

شما    09159639415- زارعی 

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

۰91۵9639۰6۵-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

از میان نامه های رسیده

3
دوشنبه * 5 مهر 1395 * شماره 3612

فعالیت 107 انجمن میراث فرهنگی در سطح استان 

برزجی- 107 انجمن میراث فرهنگی در سطح استان تشکیل گردیده که 566 نفر عضو این انجمن ها هستند. مالکی مسئول انجمن های میراث 
فرهنگی استان گفت: از این تعداد 8 انجمن در مراکز شهرها، 21 انجمن در مراکز بخش ها و 78 انجمن در روستاها تشکیل شده است. وی افزود: ادامه 

از روند تشکیل این نهاد مردمی در حال انجام است که امیدواریم بزودی انجمن های بیشتری با حضور مردم فرهنگی استان تشکیل گردد. خواهشی  است  باز شده  تغییرات  باب  که  حال 
استاندار محترم دارم قبل از شروع به کار مسوولین 
جدید از آنها برنامه بخواهید و همچنین تعهدی برای 
به سرانجام رساندن آنها . لطفا حاال که داریم هزینه 

تغییرات می دهیم حداقل  ضرر نکنیم 
915 ... 026

باتوجه به اینکه بیشترین و سخت ترین جریمه های 
رانندگی در خراسان جنوبی وجود دارد ولی امسال از 
خط کشی معابر خبری نبود درآمدش به کام تهرانیها
936....166
با سالم. این دستگاه عابر بانکی که قرار بود خیابان 

موسی ابن جعفر)ع( بزنید به کجا رسید؟
936...802
جدیدا بعد از گذشت چندین سال تجربه ... تازه 
تکمیل  برای  تواند  می  مدیرکل  شدیم  متوجه 
زمان  برای  کاری  و  کند  دخالت  شرکتها  معامله 

بازنشستگی رزرو نماید.
903....277
ناقص  آوا  خبر  ظاهرا  سالم  با  استاندار  آقای   
بندر چابهار  لطفا در خصوص توسعه  درج شده  
و ربط آن به خراسان جنوبی و منطقه ما توضیح 

بیشتری  بدهید . متشکرم
915...724
می خواستم از مسوولین اداره را بپرسیم کمربندی 
ما  که  شود  می  درست  کی  قطارگز  به  چلونک 

همیشه باید بیست کیلو متر اضافی طی کنیم.
915...661

پیدا کنید پرتقال فروش را ؟

 بارها و بارها از زبان مسئوالن استان شنیده ایم
پهن  قرمز  فرش  گذاران  سرمایه  برای  باید  که 
  84 سال  که  گذارم  سرمایه  یک  من  اما  کرد 
و  گذاشتم  بیرجند  به  پا  گذاری  سرمایه  برای 
سرمایه  تنها  نه  سال   11 گذشت  از  بعد  االن 
ضررهای  بلکه  ام  داده  دست  از  را  خود  اولیه 
محترم  ادارات  لطف  به  هم  ناپذیری  جبران 

متحمل شده ام !
امیدوارم خوانندگان روزنامه پس از خواندن این 
مطلب بتوانند پرتقال فروش مشهور در حکایت 

ها را پیدا کنند !
تهران  از  موروثی  ملکی  احیای  برای   84 سال 
 7 حدود  ملک  این  نمودم  مهاجرت  بیرجند  به 
که  بوده  آبی  قنات  دهنه  یک  با  زمین  هکتار 
سالیان طوالنی بالغ بر 300 سال توسط اجدادم 
کشت و کار کشاورزی می شده . با سندی که 
از این زمین داشتیم اقدام به اخذ مجوز تاسیس 
گاوداری نمودم در نامه ای که به تاریخ 84/6/6  
منابع  اداره  رئیس  وقت  مدیریت  امضای  با 
گوساله  پرواربندی  احداث  دارم  بیرجند  طبیعی 
بوده  بالمانع  اراضی   در  راس   50 ظرفیت  به 
جهاد  از  برداری  بهره  پروانه  همچنین   . است 
کشاورزی هم در همان سال اخذ شد که مجوز 
 84 سال  در  نیز  زیست  محیط  اداره  از  مربوطه 

صادر گردید .
گرچه در آن سالها همه امضاها پای مجوزهایی 
که پیگیر آن بوده ام کشیده شده اما اکنون به 
سند  دو  صدور  دلیل  به  قوانین  در  نقص  علت 
ساله من  زحمات چندین  تمام  زمین  برای یک 
من  مقصر  دانم  نمی  حال  است.  رفته  هدر  به 
زادگاه  در  گذاری  سرمایه  به  تصمیم  که  بودم 
خودم نمودم یا مسئوالنی که در 11 سال پیش 
اداره ای که برای یک  یا  مجوز صادر کردند و 

زمین دو سند صادر می کند یا...

بازگشت پسآب به چرخه آب
ساخت دستگاه تصفیه »فتوکاتاپ« توسط مخترع جوان بیرجندی برای:

مصطفی مالئی - »جنگ آینده ، جنگ آب 
آب  به  نفر  میلیارد  در جهان حدود یک  است« 
 50 روزانه  و  ندارند  دسترسی  سالم  آشامیدنی 
هزار نفر در دنیا بر اثر مصرف آب غیر بهداشتی 
جان خود را از دست می دهند که طبق بررسی 
تا سال 2050 میالدی  محققان و پژوهشگران 
بیش از نیمی از دنیا در تامین آب آشامیدنی مورد 
با بحران روبرو خواهند شد. تمام این  نیاز خود 
بحران جدی  بیانگر  دهنده،  جمله های هشدار 
آب است که در حال گسترش و پیچیده تر شدن 
روز  که  نیز  نیرو  وزیر  چیان  چیت  حمید  است. 
یکشنبه 14 اردیبهشت به منظور ارایه ی گزارشی 
درباره آخرین وضع آب و برق در صحن مجلس 
کند:  می  بیان  یافت،   حضور  اسالمی  شورای 
خشک شدن تاالب ها، کاهش سطح سفره های 
زیرزمینی و کاهش روان آب رودخانه ها از مهم 
ترین نمودهای شرایط بحرانی وضع آب در کشور 
است. وزیر نیرو می افزاید: در 10 سال گذشته 
متوسط بارش ها از 250 میلیمتر به 242 میلیمتر 
کاهش یافته و کشور با مسایل بسیار جدی در 
منابع آب روبروست. به گفته ی چیت چیان میزان 
مصرف آب در ایران 96 میلیارد مترمکعب است 
و این در مقایسه با 120 میلیارد مترمکعب از تمام 
منابع آب تجدیدشونده نشان دهنده وضع بحرانی 

آب در کشور است.
تصفیه خانه فاضالب 17میلیون یوریی بیرجند 
پساب  200لیتر  و  است  ساخت  حال  در  که  
مصارف  در  تواند  می  که  آبی  دارد.  خروجی 
کشاورزی و صنعتی دوباره استفاده شود ؛ اما باید 
استاندارد های مواد شیمیایی و آالینده های آن 
حذف و مورد تایید محیط زیست ، بهداشت  و 
آب منطقه ای قرار گیرد. در این بحران بی آبی 
قطره قطره این آب می تواند برای سفره های 
به  باشد  مفید  کشاورزی  و  ، صنعت  زیرزمینی 
به گفته  رفتیم که  پساب  سراغ محقق تصفیه 
وی می تواند برخی از مواد آالینده و سرطان زا 

را در پساب تصفیه شده حذف کند .

استفاده دوباره از آب نیاز استان

خانم »ام الفروه نخعی« مخترع  جوان 29 ساله 
بیرجندی با کارشناس ارشد شیمی معدنی و عضو 
بنیاد ملی نخبگان در گفتگوی اختصاصی با آوا از 
ایده دستگاه »فتوکاتاپ« و بحران آب می گوید: 
بحران آب دراستان ما ،کشور و منطقه خاورمیانه، 
هزاران   گریبان  مدیریتی  های  بحث  از  جدا 
روستایی که در بی آبی مطلق به سر می برند را 
گرفته  و استفاده دوباره از آب های سرگردان در 
بیابان ها حداقل به کشاورزان ما ، در بهبود روش 
های آبیاری کمک زیادی خواهد کرد و از همه 
مهمتر  چرخ همه ی صنایع بدون ، بازچرخش 
میزان  رفت  با هدر  و  پساب  تصفیه ی  اصولی 
زیادی از آب غیر قابل بازگشت ، نخواهد چرخید.

ایده ساخت دستگاهی به ذهنم  وی می گوید: 
رسید که آالینده های آلی پساب را کمتر و آن 
را با ارزش افزوده ی باالتری تصفیه کند که هم 
برای آبیاری در کشاورزی و نیز استفاده ی دوباره 
در صنایع اعم از کشتارگاه ها، صنایع رنگرزی، 
کارخانه های کاغذ سازی ، چرم سازی استفاده 
شود ارائه دادم در شروع کارم ، خیلی ها سنگ 

اندازی کردند تا این اختراع حمایت نشود.
نخعی می افزاید: به نظر من متوقف کردن ایده 
ها اشتباه است اما من از سنگ اندازی ها سنگر 
داشتم  ام  رشته  به  که  ای  عالقه  با  و  ساختم 
تحقیق را ادامه دادم که بعد از فارغ التحصیلی در 
سال 92 با استفاده از »فناوری نانو اقسام« »نانو 
ذرات«، »نانوکمپلکس ها«،  »نانوکامپوزیت ها« 

را تولید می کند آشنا شدم.

استفاده از پساب خوب یا بد؟

وی می گوید: همه ما می دانیم که به علت یون 
پساب  از  استفاده  و  آب  در  محلول  مضر  های 
آبیاری محصوالت کشاورزی مردم به  آلوده در 
امراض مختلف مبتال می شوند. این مخترع می 
افزاید: برای اینکه بتوانیم از بروز این بیماری ها 
جلوگیری کنیم باید روش های قدیمی تصفیه ی 
آب و پساب از جمله کلر زنی که خود عامل ثانویه 
ی آلودگی محسوب می شود را کنار بگذاریم . 
صورت  استان  مسئوالن  که  پرسید  باید  حال 
مسئله را پاک می کنند یا به دنبال جواب سوال 

می گردند؟؟
نخعی می گوید: نام اختراع دستگاه »فتوکاتاپ« 
یا »بستر غیر غشائی فتوکاتالیستی تصفیه کننده 

ی پساب« است.
وی ادامه می دهد: با حمایت پارک علم و فناوری 
بیرجند توانستم مبلغ اندکی وام کم بهره بگیرم که 
با آزمایش های تخصصی که انجام شد ساخت 
این دستگاه در فاز آزمایشگاهی و کارگاهی  حدود 

2سال زمان برد.
این مخترع ادامه می دهد: تحقیقات علمی من 
حدود پنج سال طول کشید و هنوز ادامه دارد  ولی 
متاسفانه وقتی برای آزمایش دستگاه به شرکت 
آب و فاضالب  مراجعه کردم از این طرح استقبال 
ی  جلسه  در  ای  منطقه  آب  شرکت  و  نکردند 
دفاعیه استقبال کرد و  اما حاضر نشدند گواهی 
مبنی بر اینکه این دستگاه کاربردی مفید دارد را 

به من  بدهند.
های  هزینه  همه  کند:  می  خاطرنشان  نخعی 

آزمایشگاهی را خودم پرداخت کردم.

ثتبیت مواد سنتز شده

وی می افزاید: در ساخت دستگاه تصفیه پساب 
از بسترهای مختلف فلزی و پلیمری با ویژگی 
ساخته  آن  سطح  روی  شده  سنتز  مواد  تثبیت 

از  دیگر  پساب   تصفیه  های  روش  در  شده 
فیلتراسیون«،  فیلتراسیون«،»میکرو  »نانو 
»اولترافیلتراسیون«،« اسمز معکوس » و تلفیقی 
از این روش ها استفاده می شود که زئولیت های 
جاذب، گرافن ها و نانو ذرات آهن در فاز تحقیقاتی 
استفاده شده که این روش نسبت به سایر روش 
ها از برتری نسبی و ارزش افزوده ی باال برخوردار 

است. 
وی می گوید: رشد دیگر نانو ذرات، شست و شو و 
تعویض مکرر فیلترها از اندک معایب برخی  روش 
ها است. این مخترع ادامه می دهد: در دستگاه 
پساب  تصفیه  فتوکاتالیستی  غشائی  غیر  بستر 
از هیچ غشایی استفاده نشده به همین علت به 
فیلتری نیاز نیست و از ویژگی های منحصر به فرد 
این دستگاه حذف و از بین بردن ذرات ناشی از 
پراکنده شدن سموم، حشره کش ها، آفت کش ها، 
روغن ها، رنگ و سموم است که به محیط زیست 

کمک زیادی خواهد کرد.

حذف مواد سرطان زا

نخعی می افزاید: نمونه  ی صنعتی »بستر غیر 
غشائی فتوکاتالیستی« تصفیه پساب می تواند در 
هر بار بارگیری مخزن، حدود 14.2 لیتر پساب 
مصارف  برای   ، آلی  آلودگی  فاقد  پساب  به  را 
کشاورزی تبدیل کند و جهت بازچرخش سالم 
و جلوگیری از هدر رفت پساب در صنعت بسیار 

مناسب است. 
  BOD، میزان  اگر  افزاید:  می  مخترع  این 
 ، شیمیایی  های  آالینده  ))میزان   COD
بیولوژیکی و میکرواورگانیزم(( دارای تنش و عدم 
تثبیت است چرا به اختراع من که یکی از ویژگی 
هایش کاهش این فاکتور و آالینده هایی نظیر 

نیترات، سولفات وغیره است بها داده نشد؟

ماندن  زمان  روش  این  در  دهد:  می  ادامه  وی 
پساب  به 3 ساعت کاهش پیدا می کند و تمامی 
سموم، حشره کش ها، آفت کش ها، رنگ روغن 
و نیز باکتری ها را با استانداردی باالتر از روش 
های استفاده شده در تصفیه خانه ی بیرجند از 

بین می برد.
به گفته وی ، حذف کامل مواد سمی  و حتی 
رادیو اکتیو موجود در پساب ها در بستر غیر غشائی 
فتوکاتالیستی ویژگی عالی است و این دستگاه 
تمامی مواد آلی سرطان زا از جمله کلرات ها که به 
هیچ وجه در تصفیه معمولی تصفیه خانه ی شهر 
حذف نمی شوند را از بین می برد.  وی به ویژگی 
دیگر دستگاه فتوکاتاپ اشاره می کند: قابل حمل 
بودن، بدون تهیه زیر ساخت ها و انتقال به مناطق 
کمتر توسعه یافته و روستایی نیاز به صرف هزینه 
ای بسیار کمتر دارد که این از مهمترین مزایای 

این دستگاه محسوب می شود.

دغدغه محیط زیستی / نانو فیلتر ها

نخعی از دغدغه محیط زیستی خود می گوید: نانو 
الیاف تولید شده از مواد دوستدار محیط زیست 
بوده که بتواند یون های  سنگین آب  مانند نقره را  
از پساب حذف کند و به نوعی آب سالمتر بیشتری 

داشته باشد.
پساب  حذف  روش  متاسفانه  افزاید:  می  وی 
آبکاری های نقره با استفاده از ریختن و تزریق 
مواد آلی زیادی به داخل پساب می باشد که برای 
محیط زیست بسیار مضر است ، از همه مهمتر 
کشاورزی  مصارف  برای  پساب  همان  از  اینکه 

استفاده می شود که به نوعی فاجعه است.
این مخترع می گوید: اختراع مربوط به نانو الیاف، 

نقره ی سمی را جذب می کند.

مهم صفحات است نه مخزن

دستگاه  مخزن  بودن  کوچک  وی  گفته  به 
فتوکاتاپ ربطی به ناکارآمد بودن آن ندارد و مهم 
آالینده  مواد  که  است  آن  غیرغشایی  صحفات 

شیمیایی را جذب می کند.
نخعی خاطرنشان می کند: پس از بررسی ایده 
هایم ، ثبت شرکت  الزامی بود و اکنون در دوره ی 

ارزیابی دوباره دانش بنیان شدن شرکت هستم.

موج منفی در ادارات

رفاه  ، کار و  تعاون  اداره کل  به  وی می گوید: 
اجتماعی رفتم که شاید بتوانم اختراعاتم را انبوه 
سازی کنم.من را به بانک معرفی کردند و بانک 
از من مجوز  پروانه تاسیس و بهره برداری کارگاه 
صنعتی می خواست که وام با بهره ی 18 درصد 

را به من بدهد حال باید پرسید کدام شرکت نوپا 
می تواند با این بهره باال وام را باز پرداخت کند؟ 

به  مرا  موانع  احتمالی  رفع  برای  وی می گوید: 
سازمان صنعت ، معدن و تجارت حواله دادند که 
آن ها هم گفتند اخذ مجوز برای پژوهشگر سخت 
است و فایده ندارد و آن قدر مانع تراشی کردند که 

از اخذ تسهیالت منصرف شدم.

آیا بحران آب جدی نیست!؟

وی با گالیه از این که چرا پژوهش در صنعت 
هیچ  گوید:  می  ندارد  جایی  جنوبی  خراسان 
سازمانی از پژوهش حمایت واقعی نمی کند مگر 
برای دادن گزارش کار. وقتی می پرسیم چرا از 
طراحی که نیاز جامعه است حمایت نمی کنید؟؟ 
مسئوالن آب منطقه ای می گویند: در سر فصل 

های پژوهشی امسال ما، طرح شما جایی ندارد.

نخعی می گوید: من و امثال من ایده و طرح هایی 
صنعتی داریم و می توانیم به استان کمک کنیم، 
اختراعی که تا بیش از 80 درصد در مصرف آب 
نیز  آب مجتمع ها، مساجد، مدارس  خانگی و 
و غیره در هر شهر و استانی صرفه جویی می 
کند و بسیار مقرون به صرفه است جایگاهش 

کجاست؟؟ 

پساب تصفیه شده جایگزین
 کمبود آب شرب !

خانم موعذی کارشناس محیط زیست و کیفیت 
منابع آب در شرکت آب منطقه ای استان درباره 
تصفیه پساب فاضالب می گوید: استفاده از تصفیه 
پساب فاصالب باید مجوز محیط زیست را داشته 

باشد.
وی ادامه می دهد: مطالعات فاز اول و دوم خط 
لوله تصفیه پساب شهر بیرجند از محل خروجی تا 

محمدیه توسط مشاور در حال انجام است.
کارشناس محیط زیست و کیفیت منابع آب عنوان 
می کند: با توجه به سیاست ها و ضوابط موجود 
های  چاه  با  جایگزینی  برای  پساب  از  استفاده 
بود آب شرب شهر  برای جبران کم  کشاورزی 

استفاده خواهد شد.
موعذی می افزاید: تصفیه پساب به عهده شرکت 
باشد و پساب تصفیه شده  آب و فاضالب می 

مسولئیتش به عهده آب منطقه ای است.
وی به دستگاه فتوکاتاپ اشاره می کند و می 
گوید: خروجی تصفیه پساب شهر200لیتر است 
کاربرد  صنعتی  درکارخانجات  دستگاه  آن  و 

بیشتری دارد.  

پساب تصفیه شده استاندارد است

به سراغ محمدنژاد معاون بهره برداری و کیفیت 
منابع آبی در شرکت آب و فاضالب استان رفتیم.

وی درباره پساب تصفیه شده می گوید:پساب ها 
با استانداردها و شاخص های خاصی که از طرف 
محیط زیست ، بهداشت، جهاد کشاورزی و آب و 

فاضالب ارائه می شود تصفیه می شود.
بیرجند  ادامه می دهد: پساب تصفیه خانه  وی 
مصارف  های  استاندارد  رده  در  کیفی  لحاظ  از 

کشاورزی قرار دارد و استفاده می شود.
محمد نژاد یادآور می شود: برای استفاده پساب 
نداریم  در کشاورزی هیچ مشکلی  تصفیه شده 
وچنددستگاه نظارتی تمام آزمایش ها را بررسی 
می کنند.وی می گوید:دستگاه فتوکاتاپ مخزن 
کوچکی دارد و در تصفیه خانه شهر نمی توان 
دمورد استفاده قرار گیرد و در مکان های صنعتی 

کاربرد بیشتری دارد.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان 
بیان می کند: این دستگاه باید از نظر اقتصادی و 

بهره برداری  ارزیابی شود. 

عکس: مالئی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده  اجرایی شماره 940848 محکوم علیه آقای مهدی صمدی فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 

658/872/277 ریال بابت باقیمانده محکوم به در حق محکوم له آقای محسن مودی و پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق 
دولت و با توجه به اینکه از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی پالک ثبتی به شماره 127 فرعی از 4337 
اصلی بخش یک بیرجند به آدرس خیابان 17 شهریور 29 پالک 14 را به عنوان وثیقه گذار معرفی نموده است لذا با توجه به دادخواست اعسار رد گردیده 
است لذا حسب نظریه کارشناسی پالک فوق عرصه طبق سند 188 مترمربع و دارای اعیان 231/5 مترمربع قدیمی ساز و ملک مقدار 53/6 متر مربع در 
تعریض می باشد که ارزش ششدانگ از پالک فوق با توجه به مراتب فوق به مبلغ 980/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده  روز 
یکشنبه تاریخ 1395/07/25 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا 
یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده  اجرایی شماره 950047 محکوم علیهم محمد علی نوکی و طیبه مجتهدی نیا و محمد صادق قهستانی محکومند 

متضامناً به پرداخت مبلغ 132/687/375 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له بانک قوامین و پرداخت مبلغ 5/853/092 ریال بابت حق 
االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف اموال به شرح ذیل که به مبلغ 140/000/000 ریال کارشناسی شده است. 1- دو عدد رقص نور ARC به ارزش 
40/000/000 ریال 2- یک عدد لیزر رقص نور به ارزش 10/000/000 ریال 3- یک عدد فالو رقص نور به ارزش 30/000/000 ریال 4- یک عدد 
تلویزیون سونی LCD به ارزش 20/000/000 ریال 5- سه عدد پرده LED رقص نور به ارزش 20/000/000 ریال 6- سه عدد صفحه LED مربع به ارزش 
20/000/000 ریال که از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1395/07/18 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه 

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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
ریال   2/900/000 مبلغ  به   09121851544 شماره  به  همراه  تلفن  خط  اجرایی   1253/94 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر 

ریال   819/500 مبلغ  و  پرهیز  علیرضا  آقای  حق  در  ریال   123/680/323 مبلغ  به  حیدری  مصطفی  آقای  بدهی  قبال  در  شده  کارشناسی 
شورای  مجتمع  احکام  اجرای  دفتر  در  صبح  الی 10   9 ساعت  از  تاریخ 1395/7/19  دوشنبه  روز  مزایده  طریق  از  دولت  حق  در  االجرا  حق 
حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد . 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد 
www.dadkj.ir مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

 حاجی پور - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند  قابل مشاهده می باشد.                                               

دادگستری کل استان خراسان جنوبی قابل توجه مردم ، مسئولین و خیران محترم خراسان جنوبی
در حال حاضر تعداد قابل توجهی از جمعیت کشور به افرادی اختصاص دارد که هر یک به نوعی دارای 
معلولیت های متعددی هستند. این عزیزان با وجود مشکالت فراوان، اراده های مستحکمی دارند که 
شناخت استعداد و حمایت از آثار و ایده های آنان اولین و مهمترین گام در جهت خودکفایی این 

عزیزان می باشد.
اگر بخواهیم در راستای تعالی هر چه بیشتر این افراد حرکت کنیم، باید حضور جامعه هدف معلول 
در سطح اجتماع عملیاتی شود و خود معلولین برای احقاق حق شان گام بردارند زیرا اگر افراد دارای 

معلولیت خودشان پای کار بیایند، دسترسی به این آرمان های بلند هدف بسیار آسان می شود.
شرکت رسانه معلولین خاوران اولین و تنها شرکت سینمایی ویژه معلولین سراسر کشور می باشد که 
با هدف استعدادیابی گروه های هدف سازمان بهزیستی و حمایت از آثار و ایده های هنرمندان معلول و 
اشتغال این افراد بر مبنای هنر تاسیس گردیده تا هم از تولیدات معلوالن در آثار عمومی رسانه ای استفاده 
شود و هم بتوانیم به فرهنگ سازی در خصوص معلوالن و شناخت نیازهای آنان جامه عمل بپوشانیم 
 و این ما حصل فعالیت های همه کسانی است که در جهت توانمندسازی معلوالن گام برمی دارند.

نیکوکار محترم شما می توانید از طریق پیوستن به جمع اعضای افتخاری عالوه بر مشارکت در یک امر 
معنوی و گسترش فرهنگ حمایت به جای ترحم، زمینه اشتغال پایدار و ارائه خدمات رایگان به قشر 
قابل توجهی از معلولین را فراهم آورید. درحال حاضر برای اجرایی شدن این طرح عظیم که برای اولین 
بار در استان فرهیخته خراسان جنوبی اجرا می گردد به یک منزل مسکونی یا مکانی امن  و مناسب 
با امکانات اولیه نیازمندیم که به رسم ادب و ارادت از خیران محترم و مردم فهیم و نیکوکار خراسان 

جنوبی، در توسعه مسیر تکاملی این طرح به عنوان یار کمکی دعوت به همکاری می نماییم.
عالقه مندان برای همکاری و کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره 09158667657 تماس 

روابط عمومی رسانه معلولین خاورانحاصل فرمایند. 

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
0 9 0 1 3 7 7 2 6 2 ان6
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ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

پوشاک آداک
 عرضه کننده انواع لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجینال  با قیمت های باورنکردنی 

بلوار معلم، خیابان فردوسی،  جنب مطب دکتر مطهری
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بود  پیش  هفته   3-4 همین   - لُپ  لُپ 
را  شان  خانه  کلید  خاله  پسر  فرامرز  که 
مسافرت  خواهند  می  چه؟  که  سپرد  ما  به 
باید  که  دارند  گلدان  چند  خانه  در  و  بروند 
بنام  سخنگویی  »طوطی«  و  بدهیم  آبشان 
و  بدهیمش...  دانه  و  باید آب  »قندک« که 
پخش  موسیقی  برایش  ساعت  یک  روزی 

کنیم که دلش نگیرد و از غصه نمیرد!
و از آن شب به مدت 15 روز بنده و ساسان 
پسر 5 ساله ام شدیم باغبان و طوطی بان 

بی مزد و مواجب پسر خاله...
راستش را بخواهید از خدا هم می خواستیم 
نزدیک  از  را  ریالی  میلیون  این طوطی 60 
ها  مهمانی  موقع  چون  کنیم...  زیارت 
را طوطی  دقیقه  چند  برای  فقط   پسرخاله 

می آورد و چند کلمه ای بلغور می کرد بعد 
هم سریع می برد و قایمش می کرد... و ما 

نمی دانستیم چرا...
بگذریم ساعت 9 هر شب وقت دیدار ما و 
تخمه  کیلو  یک  با  اول  شب  بود...  قندک 
آفتابگران و نیم کیلو پسته و کلی خوراکی 
دیگر پیش قندک رفتیم که کارد خورده همه 

را خورد...
و بعد از 2 ساعت سر بسر گذاشتن ساسان 

و من با او گفت: برو گم شو! برو گم شو!
برای  اول  که  بعد...  تا شب  گمشدیم!  ما  و 
ساسان  هم  بعد  گذاشتیم  موسیقی  قندک 
کلی حرکات موزون برایش انجام داد و بعد 
اهدای خوراکی ها، تخمه کدو،  هم مراسم 

فندق، پسته و ... که انجام شد.
اضافه  قندک آن شب آخر وقت چند کلمه 

به ما پاداش داد.
برید گمشید خونه تون... گنده بکها!

از  واَتسیدم  گفت:  غلیظی  لهجه  با  هم  بعد 
دست شما!

دق  شما  دست  از  شود  می  اش  معنی  )که 
کردم(...

و ما یعنی من و ساسان غش کردیم و ریسه 
رفتیم...

شب بعد خانمم که داستان را شنید همراه ما 
شد و 3 نفری رفتیم دیدن قندک...

آبروریزی  چه  سر  بر  خاک  دانید  نمی  که 
باال آورد.

زن  لهجه  با  همسرم  دیدن  محض  به 
تقلید  را  او  که صدای  حالی  در  و  پسرخاله 
طبق  طبق  ها  افاده  به  به  گفت:  کرد  می 

فرزانه خانم

خوش اومدیه... شما کجه اینجه کجه!
و  بود  شده  باز  قندک  منقار  چاک  حاال 

همینطوری از نوکش ُدر و گوهر می ریخت...
نو ندارن بخورن اِشکم اینو و تخت پشتینو 
چسبیده دهن خور چراغ مکنن مگن: رژیم 

دارم ، رژیم دارم. 
خو  راست  داد:  فحش  من  خود  به  هم  بعد 
آقا فرامرز دراِز دیالق... اصال آدمون  گفتن 

قد دراز خون به مغز اینو نمی رسه!...
ور  گله  چه  خاله  خود  بوده...  خاله  پسر  کو 

سرتو زده که پسری بزنه!
شدم  عصبانی  آنقدر  بخواهید  را  راستش 

تربیت،  بی  طوطی  نوک  خواستم  می  که 
با چسب 3-2-1  را  بی شعور  بی فرهنگ، 
بچسبانم تا برای همیشه الل شود... که زنم 
اجازه نداد و گفت: 7-6 میلیون قیمت اینه... 

ول کن
خالصه این داستان در شب های بعد و بعد 
ادامه یافت. ما هم بعد از شنیدن حرف  هم 
های توهین آمیز طوطی به خودمان که قبال 

هایش  بچه  و  زن  و  پسرخاله  فرامرز  توسط 
گفته شده بود و قندک آنها را تحویل خودمان 
می داد... فی المجلس جواب های زننده تری 

به آنها در یک مجادله فرضی می دادیم. 
غافل از اینکه...

برای  خانمش  و  خاله  فرامرز  بعد  روز   20
خانه  به  سوغاتی  کلی  با  ما  زحمات  عذر 
که  بود  دستشان  در  هم  چیزی  آمدند...  ما 

رویش را پارچه کشیده بودند...
های  حرف  به  کنجکاوی  همه  با  ما  و 

پسرخاله و زنش گوش دادیم...
که  کرد  گله  هایش  صحبت  حین  فرامرز 
ماشین  کردم  وادار  شمار  کجه  مو  چه...  
تصادفی مور بخره... آقا بنده کچل... گامبو... 
من و زنم و البته ساسان نگاهی استفهام آمیز 
 به هم انداختیم ... که مثاًل از این حرف ها

خان  فرامرز  لحظه  این  در  که  خبریم  بی 
آنوقت...  برداشت...  را  قفس  روی  پارچه 

قیافه شرور قندک پیدا شد.
سالم عرض می کنم... عرض سالم و احترام

های  حرف  همه  که  همانطور  شرور  نامرد 
بود  کرده  تکرار  ما  برای  را  فرامرز  خانواده 
تمام حرف های ما را هم به گوش صاحبش 
رسانده بود... و آنهم درست مثل خودمان با 

گویش و تن صدای خودمان...
روی  کاغذی  دستمال  جعبه  تمام  شب  آن 
میز توسط دو خانواده مصرف شد... حاال ما 
سر  پشت  بیاموزیم  اگر  که  کنیم  می  فکر 
همدیگر مثل روبری هم باشیم... دنیا چقدر 

زیباتر می شود...
و طوطی ها چقدر با تربیت تر!

طوطی ها می بینند، طوطی ها یاد می گیرند، طوطی ها تکرار می کنند

و
ذره بین

قاب عکس

ضرب المثل بیرجندی
اِشپشوِن  منیژه  خانم  اسم َداره : کنایه از اینکه به قدری آدم سخت گیر و گرانفروشی 
است که حتی شپش هایش را نام منیژه خانم نهاده است .  

راز اصلی جدایی 
آنجلینا جولی و برد پیت

تو مصاحبه  آنجلینا جولی   - مرعشی  مسعود 
اش گفته بخاطر یه سری مشکالت الینحل 
می خواد جدا بشه، خوب خواهر من! شما از 
تا  آشنایی  بین  اگه  بپرسی  مادربزرگی  هر 
عروسی هشت، نه سال طول بکشه چی میشه 
بالفاصله می گه داماد سرد میشه، خوب همین 
میشه مشکل الینحل، همین میشه که ملت 
میگن برد رفته دنبال یه زن دیگه، تو هشت 
یکسان  خاک  با  رو  مملکت  یه  میشه  سال 
دوام  زندگی  این  خوای  می  وقت  اون  کرد 
داشته باشه! بعد شما عروسی کردی و تاریخ 
وقتی  و  ندادی  اطالع  بابات  به  رو  عروسیت 
از جان ویت پرسیدن عروسی چطور بود گفته 
ظاهرا با شکوه بوده! خوب تو همین تهران که 
عروس دوماد رو پدر عروس دست به دست 
اونوقت شما  داریم  تا یکی طالق  میکنه سه 

انتظار داری با هم پیوند ابدی داشته باشین.
البته اگر از خود من بپرسن علت اصلی طالق این 
دو نفر چیه من می گم نبود یک مشاور مناسب. 
وقتی  که  رو  سلحشور  آقای  کنه  رحمت  خدا 
به همین زوج تلنگر زد که فساد در سینمای 
غرب بی داد میکنه این دونفر بالفاصله رخت و 
لباسشون رو پوشیدن و عروسی گرفتن اما وقتی 

رفت دیگه این زندگی، زندگی سابق نشد.
حاال ما که از خدامونه زمان دادگاه این دو نفر 
بخوره به هفته ازدواج تو خارج و هیچ محضری 
طالقشون رو ثبت نکنه ولی اگه بنا بر طالق 
شد از خانم آنجلینا جولی خواهش می کنیم که 
بجای دریافت مهریه برد پیت رو مجبور کنه تو 
یکی از فیلمهای ده نمکی بازی کنه که حداقل 

دینش رو به اون مرحوم ادا کرده باشه.

 10 دلیل براى فرارکردن از مدرسه

چی،  یعنی  مدرسه رفتن   - عالمی  پوریا 
با  تو  فردا  اگر  دوم،  میدون  جان  به  سوفیا؟ 
پیدا  را  باباها  حالت  من  و  کنی  ازدواج  من 
کنم، امکان ندارد بچه مان را بفرستم مدرسه. 

چرا؟ به 10 دلیل. 
را  آینده اش  که  مي خواند  درس  بچه   -1  
تضمین کند. درحالی که االن هر کی خواسته 
آینده اش را تضمین کند، دنبال ضمانت و سند 
است. من هم که سند ندارم و نمي توانم ضامن 

بشوم، پس این دلیل اول.
مغزها  فرار  درس خوانده،  هر کی  االن   -2  
شده. اگر بچه ما فرار مغزها نشد چی؟ یعنی 

مغز ندارد؟ 
رانندگی  هم  مثل  همه  چرا  مي دانی   -3  
مي زنند  گند  همه  و  بد؟  هم  آن  مي کنند، 
نمی ایستند؟  توی صف  همه  و  طبیعت؟  به 
جای  به  همه  و  مي کنند؟  اختالس  همه  و 
مي سازند؟  را  آینده خودشان  کشور،  ساختن 
نمي دانی؟ چون همه عین هم رفتند مدرسه 
را  بچه ام  گرفته اند. من  یاد  و عین هم چیز 
کشور  به  نگیرد  یاد  که  نمي فرستم  مدرسه 
بزند،  آسیب  خواست  هم  اگر  و  بزند  آسیب 
مدل خاص خودش عمل کند، نه مثل همه. 

عین خاوری که خارج درس خواند.
که  مدرسه  بفرستم  سال   12 را  بچه   -4
و  بشود  بي کار  بعد  و  دانشگاه  برود  بعد 
عمرا.  است.  اعتیاد  پدر  که  هم  بي کاری 
بچه را بفرستم بازار االن کار کند، بعد از 10 
سال، جای اینکه دنبال کار بگردد، همه این 

تحصیل کرده ها می آیند براش کار مي کنند.
هم  مدرسه،  بفرستمش  زود  صبح  هم   -5
شب مجبورش کنم کلی مشق الکی بنویسد؟ 

آزار دارم؟ نچ. نمي فرستمش مدرسه.
6- بچه برود مدرسه که چی بشود؟ هیچی. 
خب نرود مدرسه و هیچی بودن را به صورت 

تجربی یاد بگیرد، نه علمی.
که  بگیریم  یاد  سواد  مدرسه  رفتیم  ما   -7
و  خوردند  که  بخورند،  را  حقمان  نگذاریم 
و  مالی  فساد  و  اختالس  این همه  با  االن 
ما  نجومی،  حقوق های  و  نجومی  امالک 
کماکان زیر خط فقریم و روزنامه مي خوانیم 
افسرده شده ایم. بچه اگر نرود مدرسه، همیشه 

خوشحال است.
٨- واال ما بچه بودیم مي گفتند درس بخوانید 
االن  باشید.  داشته  مدرک  ازدواج  موقع  فردا 
که  را  ماشینت  سوئیچ  خواستگاری،  موقع 

بگذاری روی میز، مهم ترین مدرک است.
و  ندارد  سواد  خودش  سوفیا،  تو  بابای   -9
برای  باسوادم،  این همه  که  را  من  صالحیت 
ازدواج با تو تأیید نمي کند. بچه درس بخواند که 
فردا یکی مثل بابای تو بي سواد، صالحیتش را 

برای عاشقی و خواستگاری رد کند؟
10- سوفیا، وقتی من جای اینکه درس پس 
بدهم، همه اش مجبورم جواب پس بدهم؟ از 
همان اول هی بله قربان، بله قربان مي گویم 

که راحت جواب پس بدهم.
اگر  اما  دارم،  دوستت  من  سوفیا  وصیت: 
کودک آزاری داشته باشی و فردا بچه را بفرستی 

مدرسه، من هم اختالس مي کنم. حاال ببین.

کاریکاتور

کاهش آستانه تحمل افراد/ بیکاری 
و نابرابری مردم را پرخاشگر کرده   
نماز خواندن داماد در کنار خیاباناست!- طاهر شبانی

دستگاه ساب سیار امیرآبادى زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

با تکنولوژی ضد چروک      
3245 00 14  / 09903189181   شستشوى فرش با روزى هزار تومان

استخدام ویزیتور :
پخش فجر توزیع کننده انحصاری محصوالت اوه - سافتلن - گلرنگ 

پوشک مرسی - آدامس بایودنت - مالشعیر جوجو ، محصوالت آسان  

و ... ویزیتور با روابط عمومی باال استخدام می کند 

مزایا : حقوق ثابت قانون کار ، بیمه تامین اجتماعی

هزینه ماموریت و پورسانت عالی 

تلفن :2-  32440191

آگهی استخـــدام
شرکت یکتا پخش شرق به نمایندگی شرکت هنکل آلمان جهت تکمیل کادر 

فروش اختصاصی هنکل به تعدادی بازاریاب حضوری آقا و خانم در استان 

خراسان جنوبی نیازمند است.

افراد متقاضی می توانند با در دست داشتن یک قطعه عکس جهت مصاحبه 

حضوری به دفتر شرکت واقع در : سجادشهر ، امامت 7 پالک 2 بین ساعت 9 

تعمیر لوازم خانگی در منزل      لباسشویی، ظرفشویی، ماکروفر، جاروبرقیو... الی 12 ظهر مراجعه نمایند.    تلفن تماس : 32327144-6
     نبش انقالب 6- شهر یاری       3778-32229117  164 0915    
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آیه روز  

پس از فرارسیدن وحی به تو، هر کس درباره او ]حضرت عیسی)ع([، با تو به چالش برخیزد، به او بگو: بیایید تا فرزندانمان و 
زنانمان و جان هایمان را فراخوانیم، آنگاه زاری کنیم تا لعنت خداوند را بر دروغگویان نهیم. آیه 61  از سوره مبارکه آل عمران

حدیث روز  

تقوا و پرهیزکاری سرآغاز هر توبه ای و سّر هر حكمتی و شرف و بزرگی هر عملی است و هر که از با تقوایان 
کامیاب گشته به وسیله تقوا کامیاب شده است. امام حسن مجتبی )علیه السالم(

تا چند کشم غصه هر ناکس را
وز خست خود خاک شوم هر کس را

کارم به دعا چو برنمی آید راست
دادم سه طالق این فلک اطلس را

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

مناسبتها

نگرش

یک لحظه مکث کن

اعمال روز مباهله

در کتاب شریف مفاتیح الجنان، اعمال مخصوصی 
بدین شرح برای این روز ذکر شده است:اول: غسل، 
که نشان پاالیش ظاهر از هر آلودگی و آمادگی برای 
آرایش جان و صفای باطن است؛دوم: روزه، که سبب 
شادابی درون است؛سوم: دو رکعت نماز؛ چهارم: دعای 
مخصوص این روز که به دعای مباهله معروف است 
و شبیه دعای سحر ماه رمضان می باشد. هم چنین 
در این روز خواندن زیارت امیرالمؤمنین به ویژه زیارت 
جامعه روایت شده است. احسان به فقرا و محرومان به 
تأّسی از مولی الموحدین علی )ع( که در رکوع نمازش 

به نیازمند احسان فرمود، سفارش شده است.
بخش هایی از دعای روز مباهله

به  و  فرست  درود  محمد  آل  و  محمد  بر  خداوندا، 
من شادی و خّرمی، استقامت و گشایش، عافیت و 
سالمت و کرامت، روزی پاک و فراوان، و هر نعمت 
 و وسعت که نازل شده یا از آسمان به زمین نازل
 می شود، قسمت کن.خداوندا، اگر گناهان چهره مرا 
نزد تو فرسوده اند و میان من و تو حایل شده اند 
و حالم را نزد تو دگرگون کرده اند، از تو درخواست 
می کنم به نور آبرویت که خاموش نشود و به آبروی 
حبیبت محمد مصطفی )ص( به آبروی وصّیت علّی 
مرتضی )ع( و به حق اولیائت که آنها را برگزیدی که 
بر محمد و آل محمد درود بفرستی و هر گناه که 
کرده ام بیامرزی و مرا در باقی مانده عمرم حفاظت 
کنی.خداوندا، من مطیع توام، پس از من خشنود باش. 
عملم را ختم به خیر کن و ثواب آن را برایم در بهشت 
 مقّرر دار و آنچه خود سزاوار آنی برای من انجام ده، 

ای سزاوار تقوا و آمرزش. 

عروسک پنج سالگی

کلی  و  شد  خراب  سالگی  پنج  در  که   عروسكی 
غصه اش را خوردیم، در ده سالگی دیگر اصال مهم 
دبیرستان کم شدیم  در  امتحانی که  نمره  نیست. 
و آنقدر به خاطرش اشک ریختیم و روزگارمان را 
تلخ کرد در دوران دانشگاه هیچ اهمیتی ندارد و کال 
فراموش شده است.آدمی که در اولین سال دانشگاه 
آنقدر به خاطرش غصه خوردیم و اشک ریختیم و 
بعد فهمیدیم ارزشش را نداشته و دنیایمان ویران شد، 
در سی سالگی تبدیل به غباری از یک خاطره دور 

دور دور شده که حتی ناراحتمان هم نمی کند.
و چكی که برای پاس کردنش در سی سالگی آنقدر 
استرس و بی خوابی کشیدیم، در چهل سالگی یک 

کاغذ پاره بی ارزش و فراموش شده است.
پس یقین داشته باش که مشكل امروزت، اینقدرها 
یكی  این  نیست  بزرگ  میكنی  فكر  که   هم 
هم حل می شود. می گذرد و تمام می شود. غصه 
خوردن برای این یكی هم همان قدر احمقانه است 
که درسی سالگی برای خراب شدن عروسک پنج 

سالگی ات غصه بخوری.
 همه مشكالت،همان عروسک پنج سالگی است.

شک نكن.

مباهله در اصل از »بَهل« به معنی رها کردن 
و برداشتن قید و بند از چیزی است. اما مباهله 
به معنای لعنت کردن یكدیگر و نفرین کردن 
است. کیفیت مباهله به این گونه است افرادی 
که درباره مسئله مذهبی مهمی گفتگو دارند در 
یک جا جمع شوند و به درگاه خدا تضّرع کنند و 

از او بخواهند که دروغ گو را رسوا سازد.
شرح مختصر واقعه مباهله

با مسیحیان نجران، سال دهم  مباهله پیامبر 
هجری اتفاق افتاد. پیامبر )ص( طی نامه ای 
ساکنان مسیحی نجران را به آیین اسالم دعوت 
کرد. مردم نجران که حاضر به پذیرفتن اسالم 
نبودند نمایندگان خود را به مدینه فرستادند و 
پیامبر آنان را به امر خدا به مباهله دعوت کرد. 
وقتی هیئت نمایندگان نجران، وارستگی پیامبر را 
مشاهده کردند، از مباهله خودداری کردند. ایشان 
حكومت  تحت  دهد  اجازه  پیامبر  تا  خواستند 

اسالمی در آیین خود باقی بمانند.
دعوت به اسالم

پیامبر اکرم، برای گزاردن رسالت خویش و ابالغ 

پیام الهی، به بسیاری از ممالک و کشورها نامه 
نوشت یا نماینده فرستاد تا ندای حق پرستی 
و یكتاپرستی را به گوش جهانیان برساند. هم 
»ابوحارثه«،  نجران،  اسقف  به  ای  نامه  چنین 
نوشت و طی آن نامه ساکنان نجران را به آیین 

اسالم دعوت فرمود.
عکس العمل نجرانی ها

نمایندگان پیامبر که حامل نامه دعوت به اسالم 
از جانب پیامبر بودند، وارد نجران شدند و نامه 
را به اسقف نجران دادند. او نیز شورایی تشكیل 
داد و با آنان به مشورت پرداخت. یكی از آنان 
که به عقل و درایت مشهور بود گفت: »ما بارها 
از پیشوایان خود شنیده ایم که روزی منصب 
نبوت از نسل اسحاق به فرزندان اسماعیل انتقال 
خواهد یافت و هیچ بعید نیست که محمدـ  که 
از اوالد اسماعیل است ـ همان پیامبر موعود 
به  گروهی  که  داد  نظر  شورا  بنابراین  باشد«. 
عنوان هیئت نمایندگان نجران به مدینه بروند 
تا از نزدیک با محمد )ص( تماس گرفته، دالیل 

نبوت او را بررسی کنند.

گفتگوی پیامبر )ص( با هیئت نجرانی
پیامبر اکرم )ص( در مذاکره ای که با هیئت 
به  را  آنان  رسانید  انجام  به  مدینه  در  نجرانی 
بر  آنان  اّما  کرد.  دعوت  واحد  خدای  پرستش 
ادعای خود اصرار داشتند و دلیل الوهیت مسیح 
را، تولد عیسی علیه السالم بدون واسطه پدر می 
دانستند. در این هنگام فرشته وحی نازل شد و 
این سخن خدا را بر قلب پیامبر جاری ساخت: 
»به درستی که َمَثل عیسی نزد خداوند مانند آدم 
است که خدا او را از خاک آفرید«. اما با وجود 
گفتن این دلیل، آنان قانع نشدند و خداوند به 
پیامبر خود، دستور مباهله داد تا حقیقت آشكار 

و دروغ گو رسوا شود.
مباهله، آخرین حربه

خداوند پیش از نازل کردن آیه مباهله، در آیاتی 
چند به چگونگی تولد عیسی )ع( می پردازد و 
مسیحیان را با منطق عقل و استدالل روبرو می 
کند و از آنان می خواهد که عاقالنه به موضوع 
بنگرند. بنابراین پیامبر، در ابتدا سعی کرد با دالیل 
روشن و قاطع آنان را آگاه کند، اما چون استدالل 

موجب تنّبه آنان نشد و با لجاجت و ستیز آنان 
مواجه گشت، به امر الهی به مباهله پرداخت. 
دیدگاه بزرگان نجران درباره مباهله

در روایات اسالمی آمده است که چون موضوع 
مباهله مطرح شد، نمایندگان مسیحی نجران از 
پیامبر مهلت خواستند تا در این کار بیندیشند و با 
بزرگان خود به شور بپردازند. نتیجه مشاوره آنان 
که از مالحظه ای روان شناسانه سرچشمه می 
گرفت این بود که به افراد خود دستور دادند اگر 
مشاهده کردید محمد با سر و صدا و جمعیت و 
جار و جنجال به مباهله آمد با او مباهله کنید 
و نترسید؛ زیرا در آن صورت حقیقتی در کار 
او نیست که متوسل به جاروجنجال شده است 
نزدیكان و  از  نفرات بسیار محدودی  با  اگر  و 
فرزندان خردسالش به میعادگاه آمد، بدانید که 
او پیامبر خداست و از مباهله با او بپرهیزید که 

خطرناک است.
در میعادگاه چه گذشت؟

نمایندگان  و  )ص(  پیامبر  قبلی،  توافق  طبق 
نجران برای مباهله به محل قرار رفتند. ناگاه 

نمایندگان نجران دیدند که پیامبر)ص( فرزندش 
حسین )ع( را در آغوش دارد، دست حسن )ع( را 
در دست گرفته و علی )ع( و زهرا )س( همراه 
اویند و به آنها سفارش می کند هرگاه من دعا 
کردم شما آمین بگویید. مسیحیان، هنگامی که 
این صحنه را مشاهد کردند، سخت به وحشت 
افتادند و از این که پیامبر، عزیزترین و نزدیک 
ترین کساِن خود را به میدان مباهله آورده بود، 
دریافتند که او نسبت به ادعای خود ایمان راسخ 
دارد؛ زیرا در غیر این صورت، عزیزان خود را در 

معرض خطر الهی قرار نمی داد. 
سرانجام مباهله

ابوحارثه، بزرگ گروه، به خدمت حضرت آمد و 
گفت: »ای ابوالقاسم، از مباهله با ما درگذر و با 
ما مصالحه کن بر چیزی که قدرت بر ادای آن 
داشته باشیم«. پس حضرت با ایشان مصالحه 
نمود که هرسال دوهزار ُحلّه بدهند که قیمت 
هر حلّه چهل درهم باشد و بر آنان که اگر جنگی 
اسب  و سی  نیزه  و سی  زره  دهد، سی   روی 

به عاریه بدهند.

عارفانه روز

هرگاه به  صداي خدا در قلبت گوش کنی به آرامشی 
محض و شگفت انگیز مي رسی به آرامشی بسیار 

عمیق و ژرف او زیباترین سخنان را در گوش تو با تو 
مي گوید  به  تو وعده های زیبا و نیكو مي دهد

کسی که تفكرش با تو متفاوت است دشمنت نیست! 
انسان دیگری است با دیدگاهی دیگر فقط همین. 

اگر فقط همین یک اصل را بپذیریم روابط مان
 بهتر خواهد شد و زندگیمان سر شار از آرامش

وجود خویش را بشناس تا کلید را بیابي. شاه کلیدي 
که بسیاري از درها را مي گشاید. در حقیقت، آن 

کلید براي گشودن همه درها کافیست.

گنجشک از باران پرسید:  کارِ توچیست؟ باران با لطافت 
جواب داد: تلنگر زدن به انسانهایي که آسمان خدا را

 از یاد برده اند. گاهي بایدکرکرۀ زندگي را پایین
 بكشیم و با خود خلوت کنیم و به پیرامونمان نگاه کنیم

طراح: نسرین کاری                        

و  شده  نوشته   - زیر  افقي:1- 
نوشتاري  نشانه  شده-  گنجانده 
2- دومین کشور بزرگ بریتانیا- 
دوم!-  قلب   -3 تابستاني  ماه 
امر  نشده!-  آدم  هنوز  صحرا- 
شمال  در  میداني   -4 زیستن  از 
خارجي-  پول  ستم-  تهران- 
به   -5 گل   از  زنبور  برداشت 
جماعت  دهند-  عروس  خانواده 
آفریقا  مرکز  در  کشوري  مردم- 
پادشاه  نمک-  هالوژن   -6
ملیح  طبي 7-  گیاهي  کمیاب- 
محمد  کارگرداني  به  سریالي   -
مایه  آب  عسگرپور-  مهدي 
دباغي 8- هنر فرهنگي- رشته 
با  ورزش  نوعي  اروپایي-  کوه 
از  گروهي  چوگان-  و  گوي 
افراد 9- پیشواي زرتشتي- ضد 
نام  با  کننده- دستگاهي  عفوني 
راهنمایي   -10 پویشگر  فارسي 
کردن- روشن و آشكار- تعجب 
زنانه 11- امپراتور دیوانه- عنوان 
گذرگاه   -12 مناره  رجال- 
جاذبه-  فرودگاه-  در  مسافران 
آموزش  محلي-  بلند  جامه 
هوا-  از  گرفتني  یازده!-   -13
ناگهاني- لنگه بار 14- رشته و 
رنگ  دو  از  مرکب  رنگي  بند- 

سبز و آبي 15- سال آذري- اهل 
و عیال دارد- زن گندمگون

توطئه  از  کنایه   -1 عمودي: 
سهولت-   -2 مكاتبه  سازي- 
بهترین و مشهورترین نمایشنامه 
نویس  داستان  چخوف  آنتوان 
عدد   -3 روس  دست  چیره 
ماه  هندوان-  بازي   - توحیدي 
پیدا   -4 رگ  بریدن  فوتبالي- 
پسوند  خوبي-  ضد  کن!- 
 -5 کلفت  صداي  آلودگي- 
حاصل کار- ششمین شهر بزرگ 
فرانسه- سخن و حرف 6- جزیره 
جوال-  ایران-  جنوب  در  اي 
گوش  الفباي  صدا-  ناصافي 

طباخ  وعظ-  کرسي   -7 نواز 
درجه  آینه-  نوعي  بانگ-   -8
ترازو  سیني  رزمي-  ورزش  در 
ونوع  گونه  جنگ-  میدان   -9
روي  از  گریز  کم-  باران   -10
ترس- خاندان- باران تند و کم 
دوام 11- عروس با خود میبرد!- 
دانشنامه  عهد-  به  کردن  وفا 
محله-  گذشتن-   -12 معروف 
نفع- شكست دادن 13- زنده و 
جاوید- ساعت عهد بوق!- پیشه 
نزدیک   خطاب  ربردار-  تصوي 
مغول   - کردن  افطار   -14
 15- شهري در استان اصفهان- 
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یزپراخبتخاسرون1
ایاروشاعهینرق2
وبدبرکتبمرودص3
راوطاهنیباکنا4
رهوجهرهزیهن5
لوونالفمنرت6
قاهسیاقماسیرپ7
مجنمزییاپامیا8
هبیتکههجاومنز9
سارتندرادگل10
باتارفسولسا11
اردنمریهزیراک12
دیسرزیراکرتخا13
یکرامایلیمایش14
ههدزاودینکفارف15

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

تجربه کنید.   09158668002

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

 ICDL به یک نفر نیروی خانم مسلط به
برای کار در کافی نت نیازمندیم.

32405225 -09385017766

آژانس پائیزان )ویژه بانوان(
به تعدادی راننده خانم برای کار در آژانس 

نیازمند است.    09156646758

به یک فروشنده خانم برای 
کار در گالری در دو شیفت با 

حقوق ماهیانه 250 هزار تومان 
نیازمندیم.

32423860-09012363260

به تعدادی نیسان و راننده 
برای پخش مواد غذایی نیازمندیم. 

)هر روز کار(
09158645089

ساعت تماس: 8 صبح الی 14

واحد فروشی واقع در مفتح 30 پالک 
32، طبقه دوم واحد 5 ، 100متری
 با تمام امکانات 09157266561

کارت دانشجویی محمد رحیم قربانی 
مقدم فرزند حسین مقطع کارشناسی 

رشته مهندسی مواد به شماره 
دانشجویی 9413332512 

از دانشگاه صنعتی مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی رضا سلطانی مقدم فرزند غالمعلی به 
شماره دانشجویی 9411712514 دانشگاه صنعتی 
بیرجند رشته مهندسی  کامپیوتر- فناوری اطالعات 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

09153613243 - شریفی

فروش بلوک کامل )3 واحدی(
دو کله - تکمیل شده

واقع در مهرشهر فی: توافقی
09155633400

خدمات فنی شایان
تعمیر انواع  یخچال  فریزر، آب سرد  کن

 در محل / نصب انواع کولر گازی
09159656641 - روزی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب ، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

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

   کاظمی - خرم نژاد

برق کشی و نورپردازی 
داخلـی و منـا

)نمونه کار: ساختمان رویال ، معلم 13(
09358031766 - الوندی

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت    

09380160779 - علی آبادی

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

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

09157561075 

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم
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تیم هندبال جوانان شهرستان سرایان 
به مقام قهرمانی مسابقات چهار جانبه دست یافت

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سرایان و به نقل 
از محمد حسین شمسی رئیس هیئت هندبال این شهرستان، یک دوره 
مسابقات هندبال در رده جوانان به مناسبت هفته دفاع مقدس و عید باستانی 
غدیر خم با حضور تیم هایی از شهرستان های، سرایان، قائن، فردوس و 
نیشابور در تاریخ 30 شهریور در سالن ورزشی ملت سرایان برگزار گردید. 
شمسی بیان نمود: این مسابقات جهت تقویت روحیه ورزشی جوانان با انجام 
چهار بازی در دو نوبت صبح و بعدازظهر صورت پذیرفت و درنهایت تیم هندبال 
سرایان مقام اول، فردوس مقام دوم و نماینده قائن مقام سوم را کسب کردند.

نوجوانان فوتبال ایران جهانی شدند

ایرنا - تیم فوتبال نوجوانان ایران با برتری پنج بر صفر مقابل ویتنام و صعود 
به مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا، جواز حضور در جام جهانی 
2017 را کسب کرد. به گزارش ایرنا، تیم های فوتبال نوجوانان ایران و 
ویتنام، روز گذشته در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های قهرمانی آسیا 
که در هند در حال برگزاری است با قضاوت کیمورا هیرویو کو از ژاپن، به 
مصاف یکدیگر رفتند. در نهایت شاگردان عباس چمنیان در این مسابقه با 
نتیجه قاطع 5 بر صفر به برتری دست یافته و ضمن صعود به مرحله نیمه 
نهایی مسابقات قهرمانی آسیا، مجوز حضور در جام جهانی 2017 را به 
دست آوردند. در این دیدار، الهیار صیادمنش دو گل به ثمر رساند و محمد 
قادری، علیرضا اسدآبادی و امیرحسین خدامرادی دیگر گلزنان ایران بودند.

صعود دو نماینده موی تای ایران به دیدار نهایی

دو نماینده تیم ملی موی تای ایران به دیدار نهایی بازی های ساحلی آسیا 
راه یافتند.  به گزارش ایرنا، روز گذشته و در ادامه بازی های ساحلی آسیا 
که در شهر دانانگ ویتنام در حال برگزاری است، مسعود مینایی و کاوه 
سلیمانی در رشته موی تای با شایستگی به فینال رسیدند. مسعود مینایی 
نماینده وزن 71 کیلوگرم کشورمان که موفق شده بود در مبارزه اول خود، 
سون گیل از کره جنوبی را شکست دهد، در دومین رقابت برابر یان بین 
از چین به برتری دست یافت و راهی دیدار نهایی شد. کاوه سلیمانی که 
در وزن 67 کیلوگرم که ابتدا حریفی از ازبکستان را مغلوب کرده بود، روز 
گذشته توانست موی تای کار چینی را نیز شکست داده و فینالیست شود.

حذف کاپیتان تیم ملی کاراته ایران در لیگ هامبورگ

ایرنا- روز گذشته در سومین روز از نهمین مرحله لیگ جهانی کاراته وان که 
در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد، ذبیح اله پورشیب، کاپیتان تیم ملی کاراته 
مردان ایران و نماینده وزن منهای 84 کیلوگرم تیم ملی کشورمان در مرحله 
یک چهارم نهایی به مصاف کنجی گریلون فرانسوی رفت و با نتیجه 2 بر 
یک شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد. این در حالی بود که صبح روز 
گذشته پورشیب در برابر اوکراین، صربستان، فرانسه و کوزوو  پیروز شده بود.

بخور و نخورهایی 
برای کاهش غلظت خون 

یک کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه، به 
افراد مبتال به غلظت خون توصیه کرد که برای 
از مصرف برخی مواد  کاهش غلظت خونشان 
غذایی در رژیم روزانه خود پرهیز کنند و مصرف 
برخی دیگر از خوراکی ها و نوشیدنی ها را بیشتر 

کنند. وی افزود: این افراد باید به مقدار کافی آب 
بنوشند و منابع غنی از ویتامینE  را در برنامه غذایی 
روزانه خود وارد کنند. همچنین از مصرف روغن 
جامد، روغن نارگیل، چربی های حیوانی، دل، قلوه، 
مغز، پیه گاو و گوسفند، جگر سیاه، گوشت کنسرو 
شده، سرخ کردنی ها، سوسیس و کالباس، چیپس، 
پفک و نان های کم سبوس و بدون سبوس مانند 
نان ساندویچی و خمیرهای پیتزا اجتناب کنند.

8  علت عجیب سردرد

بدن انسان در اثر گرمای زیاد یا کم مصرف کردن 
آب، بخش عمده آب و الکترولیت های موردنیاز 
برای عملکردهای طبیعی را از دست می دهد. در 
این شرایط، بدن برای حفظ آب باقی مانده، رگ 
ها را تنگ تر می کند و این فرآیند موجب سردرد 
می شود. در ادامه به هشت مورد از عجیب ترین 

دالیل سردرد توجه کنید:  1- غذاهای دودی، 
خشک شده، نمک سودشده یا کهنه)پنیر کهنه، 
مشروبات الکلی و ...( 2- عطر و بوی مواد مختلف 
3- نمایشگر رایانه 4- کم آبی بدن 5- تغییر نحوه 
مصرف کافئین 6- اضطراب ناشی از ارتباط با افراد 
7- سفت بستن موها 8- مصرف مواد غذایی بسیار 
سرد )سبب تحریک اعصاب حساس در جمجمه 
و کاهش دمای رگ های سقف دهان می شود(.

در مصرف قرص ها بیشتر دقت کنید!

آسپرین برای کودکان خطرناک است: بعضی از 
مادران، برای درمان تب یا آنفلوآنزای کودکان خود 
از آسپرین اطفال استفاده می کنند، این امر نادرست 
بوده زیرا گاهی استفاده از آسپرین در کودکان باعث 
سندروم ری می شود. این سندروم هرچند نادر بوده 
اما اگر اتفاق بیفتد، باعث واردشدن آسیب ناگهانی 

به مغز و کبد کودک می شود. بنابراین نباید قبل 
از 12 سالگی از آسپرین اطفال استفاده کرد. در 
این مورد، استفاده از استامینوفن و ایبوپروفن با 
دوز مناسب، ارجحیت دارد. اگر معده حساس 
برخی  نکنید:  مصرف  را  مسکن ها  این  دارید 
مانند  استروئیدی  غیر  التهاب  داروهای ضد  از 
ایبوپروفن و ناپروکسن باعث ایجاد حساسیت، 
التهاب، زخم و خونریزی در معده می  شود. جهت 
پرهیز از این امر، باید این مسکن  ها با کمترین 
دوز و درکوتاه ترین مدت و همراه یا بعد ازغذا مورد 
استفاده قرار گیرند. در صورتی که بیمار به درمان 
بیش از یک هفته نیازمند باشد، باید به پزشک خود 
مراجعه کند. قاتل خاموش کلیه: مسکن های ضد 
التهاب غیر استروئیدی بر کارکرد کلیه تاثیر گذاشته 
و استفاده مداوم از آنها به مدت طوالنی باعث از 
کارافتادن کلیه ها خواهد شد. همچنین اگر شما 
از مشکالت مزمن کبدی رنج می  برید، باید با 
پزشک خود در مورد مسکن مناسب، مشورت کنید.
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

یکی از عوارض سیگاری بودن والدین 
بر فرزندان آنها

مهم ترین نکته در زمینه سیگاری بودن والدین، 
مبتال شدن کودکان به عفونت گوش است و باید 
فرزندان را در محیط هایی به دور از دود نگه 
از جمله مشکالت  تا دچار عوارض آن  داشت 
گوش نشوند. عفونت گوش معمواًل در کودکان 

بین سنین 2 تا 12 سالگی بروز می کند و به طور 
معمول یک دفعه در این سنین روی می دهد که 
اگر بیشتر از یکبار عفونت گوش یا به طور کلی 
گوش درد رخ دهد باید علت به صورت تخصصی 
پیگیری شود. اگر عفونت گوش در سنین پایین 
بالفاصله بعد از آنفلوآنزا اتفاق بیفتد، مراجعه به 
متخصص برای درمان ضروری است و شاید 
در مواقعی نیاز به تزریق واکسن آنفلوآنزا باشد.

رازی جالب برای پیر نشدن پوست 

با باال رفتن سن،  عوارض آن هم ظاهر می شود. 
ماهیچه های  افتادگی  عوارض،  این  از  یکی 
صورت است. برای جلوگیری از این اتفاق، یخ 
درمانی کنید: نگران نباشید! قرار نیست صورت تان 
را سرما بدهید. یکی دیگر از راهکارهای طبیعی 
حفظ کیفیت پوست، خنک کردن آن است، اما 

این یعنی چه؟  وقتی صبح از خواب بیدار می شوید 
شیر آب را به سمت خنک چرخانده و با آب سرد 
صورت را بشویید. در حمام سعی کنید آب ولرم رو 
به سرد باشد تا پوست شل و افتاده نشود. گاهی 
چند تکه یخ یا کیسه های ویژه ای را که در فریزر 
گذاشته و یخ می بندند داخل نایلون گذاشته و به 
آرامی روی نقاط مختلف پوست بگذارید. این کار 
به سفت شدن عضالت صورت کمک می کند.

فوت شهروند بیرجندی در برخورد اتوبوس با یدک تریلی 

برزجی- مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان از فوت یک 
شهروند بیرجند در برخورد  یک اتوبوس با یدک یک تریلی خبر داد و گفت: این 
حادثه صبح روز یکشنبه 4 مهرماه در بلوار بقیه ا... بیرجند اتفاق افتاد، که یک فوتی 
و یک مجروح به جا گذاشت. دکتر دلخروشان  با اعالم این خبر به آوا گفت: 
ساعت 5:57 صبح روز گذشته  حادثه برخورد اتوبوس و یدک یک تریلی در بلوار 
بقیه ا... به مرکز پیام اورژانس بیرجند اعالم و بالفاصله 2 دستگاه آمبوالنس به 
محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: یکی از سرنشینان اتوبوس جوانی 22 ساله 
بود که به دلیل شدت صدمات وارده در زمان رسیدن کارشناسان اورژانس فاقد 
عالیم حیاتی بود، بالفاصله اقدامات پیش بیمارستانی و احیاء قلبی ریوی آغاز 
و منتقل بیمارستان امام رضا)ع( گردید که متاسفانه علیرغم تالش کادر درمانی 
مصدوم فوت کرد و وضعیت سرنشین 36 ساله دیگر اتوبوس مطلوب می باشد.

سارق سابقه دار لوازم داخل خودرو هنگام سرقت دستگیر شد
 

فرمانده انتظامي شهرستان بیرجند خبر از دستگیری سارقی سابقه دار در بیرجند داد. به گزارش پایگاه خبري پلیس، 
علیرضا امیرآبادی زاده در تشریح این خبر گفت: با هوشیاري و اقدام به موقع مأموران انتظامي کالنتري 11 توحید 
شهرستان بیرجند، سارق سابقه دار لوازم داخل خودرو هنگام سرقت دستگیر شد. وی افزود: با وقوع چندین فقره سرقت 
لوازم داخل خودرو در شهرستان بیرجند، بالفاصله بررسي موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت. امیرآبادی زاده اظهار 
داشت: مأموران با انجام تحقیقات گسترده و گشت هاي نامحسوس در سطح شهر، سارق را هنگام سرقت از یک دستگاه 
خودرو دستگیر و به کالنتري منتقل کردند. وی ادامه داد: سارق در اظهارات خود لب به اعتراف گشود و به شش فقره 
سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کرد. سرهنگ امیرآبادی زاده با بیان اینکه سارق نوجوان، قربانی طالق بوده اظهار 
تصریح کرد: طالق مانند زمین لرزه اي است که بنیان خانواده را فرو مي ریزد و کودکاني که والدین آنان از هم جدا شده اند، 
اغلب محروم از محبت و در بزرگسالي افرادي براي شرارت و جنایت خواهند بود. فرمانده انتظامي شهرستان بیرجند در 
پایان به شهروندان توصیه کرد: خودروهاي خود را به سیستم ایمني مجهز کرده و از نگهداري اشیاء و اموال قیمتي و 
وجه نقد در خودروها خودداري کنند و هرگونه موارد مشکوک را بالفاصله به مرکز فوریت هاي پلیسي 110 اطالع دهند.

توقیف سواری هیوندا  با 160 کیلومتر سرعت 
در شهرستان نهبندان

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی، از توقیف یک دستگاه سواری 
هیوندا که با سرعت غیر مجاز 160کیلومتر در حرکت بود، خبر داد. به 
گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ حسین رضایی در تشریح این خبر 
گفت: تیم کنترل سرعت پلیس راه نهبندان هنگام کنترل خودروهاي 
با  هیوندا  سواري  دستگاه  یک  نهبندان-زاهدان،  محور  در  عبوري 
سرعت160کیلومتر در حال حرکت بود را متوقف کردند. وی با بیان 
این که برخورد با تخلفات حادثه ساز خط قرمز پلیس راه است، تصریح 
کرد: به علت ارتکاب تخلفات حادثه ساز، سرعت و سبقت غیر مجاز 
راننده متخلف مبلغ چهار میلیون ریال جریمه و 15نمره منفی در سوابق 
گواهینامه وی ثبت شد که پس از اعمال قانون خودرو روانه پارکینگ شد.

ارسالی به تلگرام- تصادف زنجیره اي در چهار راه سیلوی شهرستان بیرجند - ظهر روز گذشته

با عرض تبریک عید والیت و اما مت و هفته دفاع مقدس ،  هفته نیروی انتظامی و روز ملی خانواده و تشكر از نیرو های نظامی و انتظامی 
و دستگا ه های اجرایی و فرهنگی و سایر ادارات که ما را در برگزاری هما یش  پیا ده روی خانوادگی یاری نمودند و تشكر از عموم  مردم 
والیتمدار و شهید پرور شهرستان بیرجند که با حضور گسترده خود همراه با امام جمعه محترم شهرستان بیرجند ، حضرت حجت 
االسالم و المسلمین جناب آقاي دكتر رضايي صحنه های باشكوهی را در همایش پیاده روي خانوادگي آدینه 18 به نمایش گذاشته ، 

بدین وسیله  اسامي خواهران و برادران که در این همایش به قید قرعه برنده شده اند ، به شرح ذیل اعالم مي گردد:

شمارهنوع هدیهردیف

221804كمک هزينه عتبات عالیات1
223362كمک هزينه عتبات عالیات2
223680كمک هزينه عتبات عالیات3
222453كمک هزينه عتبات عالیات4

شماره برندگان دوچرخه به تعداد 11 دستگاه: 
223642 -224021 -224016-222967-2236900 - 222904 - 223753 - 222945 -223111  -  221524  -  221609

شمارهنوع هدیهشمارهنوع هدیه

222953توپ والیبال
 221385 
223534
222679 
 223146 

كارت هديه
200000 ريالی

  223499  -221645  -221640  -223394  -223255
 223578  -222215  -222669  -222603  -223066

221052 - 221613 -223923 -2223666 -221803

چادر
20 فقره

 221734  -221638  -221509  -223034  -223477  -223547  -221309  -201109  -221337  -221896
 223016-223630 -223878 -221848-223833-221991 -223102-222942 -222946 -223040

221618-221939-223957-223515-222381توپ فوتبال

 222997-222925-223506 - 223140-223843توپ فوتسال

 221819- 221632- 223393-  221620- 222575- 221070- 221960-221642- 221690- 222928 لباس ورزشی

223116- 222687- 223299- 221138- 223298- 221758- 221537- 223935 - 222277  مفاتیح
 222387

222288-221625-221233-223677-223097تابلو نفیس

222291-223332-222607-223081-221187تابلو قرآنی

221808-223009-221582-223692-222452-222370-221257-223725-222750-222938کیف تبلیغاتی

برندگان عزیز از تاريخ چهارشنبه 07/07/ 1395  لغايت 21 / 07 /1395 برای دريافت هدايا  با در دست داشتن كارت
 قرعه كشی به آدرس مطهري 14 دفتر امامت محترم جمعه و ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند مراجعه فرمایند.

ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

آگهي مزايده عمومي شماره  95/204
» سرمايه گذاری و واگذاری حق بهره برداری

 از بناي تاريخي خانه اعتمادي نيا«
موسسه صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشور در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 9537004/40122 مورخ 1395/06/20کارگروه واگذاری ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( منظور احیاء و ایجاد کاربري پذیرایی بنای تاریخی خانه اعتمادي نیا واقع در استان خراسان 
جنوبی، شهر بیرجند، به مساحت حدود 400متر مربع، مدت قرارداد 15 سال است که شامل 9 ماه عملیات تكمیلي مرمت و آماده سازي 
احیاء و مدت باقیمانده مدت بهره برداری می باشد. قیمت پایه اجاره  بهاي ماهانه مبلغ 5/000/000 ریال که ضریب افزایش ساالنه مطابق 
آخرین شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی محاسبه و اعمال خواهد شد. طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومي 

دو مرحله اي به صورت قرارداد سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری واگذار نماید.
اشخاصی که صالحیت هاي الزم را از نظر کمیته فني و بازرگاني دارا بوده  و باالترین مبلغ اجاره  بها را پیشنهاد نموده باشند به عنوان برنده 

مزایده شناخته خواهند شد.
برآورد هزینه اجرای عملیات تكمیلي مرمت و آماده سازي احیاء بنای تاریخی مذکور مبلغ  1/400/000/000ریال می باشد.

دوره عملیات تكمیلي مرمت و آماده سازي احیاء مشمول پرداخت اجاره  بها نمی باشد. 
برنده مزایده می تواند در دوره عملیات تكمیلي مرمت و آماده سازي احیاء با شرایط مندرج در متن قرارداد و با تایید و موافقت صندوق احیاء 

از بخش های تكمیل شده، بهره برداری و از منافع آن استفاده نماید. 
لذا از کلیه واجدین صالحیت و درخواست کنندگان دعوت مي شود حداکثر ظرف مدت10روز از تاریخ نشر آگهي تا تاریخ 95/07/13 اسناد 
مزایده را از دبیرخانه کمیسیون مزایده صندوق احیاء به نشاني تهران- میدان بهارستان- خیابان اکباتان - عمارت مسعودیه - ساختمان 
صندوق احیاء تلفن 33992016-021 یا پایگاه اینترنتي صندوق احیاء و یا پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات دریافت نمایند. متقاضیان 

جهت دریافت اسناد مزایده مي بایست نماینده خود را کتباً به دبیرخانه مذکور معرفي نمایند.
1- شرکت کنندگان در مزایده باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ پایان مهلت دریافت اسناد، حداکثر تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 95/07/24 
مدارک مربوطه را تكمیل و تحویل دبیرخانه نموده و رسید دریافت نمایند. تاریخ گشایش پاکت الف و ب روز یكشنبه مورخ 95/07/25 
راس ساعت 11در محل دفتر مرکزی صندوق احیاء به نشاني تهران- میدان بهارستان- خیابان اکباتان – عمارت مسعودیه – ساختمان 
صندوق احیاء خواهد بود. حضور شرکت کنندگان و یا نمایندگان تام االختیار آنها با ارائه معرفي نامه در جلسه گشایش پیشنهادها اختیاری 
است. 2- به پیشنهادات فاقد امضا، مشروط، مخدوش، ناقص و پیشنهاداتي که پس از تاریخ 95/07/24 واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده 
نمی شود. 3- " تضمین شرکت در مزایده" به مبلغ 100/000/000 ریال فقط به صورت ضمانت نامه بانكي و یا پرداخت نقدي به حساب 
شماره 37506/60 بانک مرکزي تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده جاري صندوق احیاء و بهره برداري از بناها و اماکن تاریخي و فرهنگي 
قابل واریز خواهد بود. مدت اعتبار ضمانت نامه بانكي تضمین شرکت در مزایده مي بایست با مدت اعتبار پیشنهادها )6 ماه( برابر باشد. 
پیشنهادهایی که برای مدت کمتری اعتبار داشته باشند، رد خواهند شد به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های 
کمتر از میزان مقرر، چک های شخصی و نظایر آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.  4- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد تحت هیچ شرایطي 
حقي براي شرکت کننده ایجاد نخواهد کرد و صندوق احیاء در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 5- هزینه درج آگهی در 
روزنامه از برنده مزایده اخذ خواهد شد. 6- سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مزایده درج شده است.                                         

www.chre.ir : اطالعات بیشتر در سایت
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کنفرانسبینالمللیتهویهمطبوعوتاسیساتدردانشگاهبیرجندبرگزارمیشود

تسنیم- دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی در ششم و هفتم مهرماه در دانشگاه بیرجند برگزار می شود. ذوالفقاری در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث کارگاه های 
جانبی دومین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی اظهار کرد: در این کنفرانس 12 کارگاه جانبی برگزار می شود که از این تعداد 6 عنوان نرم افزار کاربردی و 6 عنوان مربوط 
به اصول اجرایی تأسیسات برودتی است. وی همچنین با بیان اینکه از 56 مقاله برتر پوستر تهیه می شود افزود: همچنین در یک مجله مهندسی مکانیک مدرس این تعداد مقاله چاپ می شود.

دوشنبه * 5 مهر 1395 * شماره 3612
7

اختاللموقتدرسایتسرشماری

امروزمشکلرفعمیشود
 

برزجی- مراجعه همزمان تعداد زیادی از متقاضیان 
باعث  در سایت سرشماری 1395  اطالعات  ثبت 
در  که  بود  شده  سایت  این  در  اختالل  ایجاد 
پیگیری خبرنگار ما عنوان شد مشکل امروز رفع 
می شود. روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استانداری در تماس تلفنی خبرنگار ما درباره 
زیادی  تعداد  مراجعه  که  داد  توضیح  اختالل  این 
سایت  به  همزمان  صورت  به  شرکت کنندگان  از 
است  شده  اختالل  این  بروز  به  منجر  سرشماری 
با تهران داشتیم مقرر شد از  و در مکاتبه ای که 
است؛  گفتنی  شود.  رفع  مشکل  این  دوشنبه  روز 
سرشماری الکترونیکی سال 1395 از روز شنبه  آغاز 
شده و تا 2۴ مهرماه ادامه دارد و مخاطبان می توانند 
الکترونیکی  برای شرکت داوطلبانه در سرشماری 
www.sarshomari95. آدرس  به   1395
ir مراجعه کنند. روابط عمومی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استانداری یادآور شد: اطالعات خواسته 
شده در این سرشماری هیچ حساسیتی برای افراد 
به همراه ندارد و طبق قانون اطالعات فردی مردم 
محرمانه است و تنها در برنامه ریزی های کالن مورد 
استفاده قرار می گیرد. هنوز آماری از ورود هم استانی 

های ما در این سایت اعالم نشده است. 

انتصاب سرهنگ علی قاسمی به عنوان
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر

سپاه  فرمانده  قاسمی  علی  سرهنگ  قوسی- 
انصارالرضا)ع( طی حکمی از سوی آیت اهلل جنتی، 
به عنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 

خراسان جنوبی منصوب شد.

آموزش فنی و حرفه ای
تنها راه اشتغال پایدار جامعه

مالئی- مدیر کل فنی و حرفه ای استان عنوان 
به  دستیابی  برای  فرصتی  آموزی  مهارت  کرد: 
شغل پایدار است. خوشایند با اشاره به اجرای طرح 
و  دولتی  مراکز  در  امسال  تابستان  فراغت  اوقات 
دوره   3۴5 کرد:  خاطرنشان  آزاد  آموزشگاه های 
فنی  آموزش  مرکز  در 18  فراغت  اوقات  مهارتی 
و  فنی  آزاد  آموزشگاه   150 و  دولتی  حرفه ای  و 
حرفه ای در قالب دوره های 10 تا ۴70 ساعته برگزار 
شد. وی افزود: آموزش های مهارتی ارائه شده در 
طرح اوقات فراغت، 371 هزار نفر ساعت معادل 3 

هزار و 135 نفر دوره آموزش مهارتی است.

پرداخت تسهیالت 100میلیون تومانی
به سرمایه گذاران گردشگری

شهرستان  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  مالئی- 
طبس به پرداخت تسهیالت 100 میلیون تومانی 
با کارمزد ۴ درصد اشاره کرد و افزود: این تسهیالت 
جهت راه اندازی و احداث اقامتگاه های بوم گردی 
در روستاهای سطح کشور در نظر گرفته شده است.

فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  بهبهانی  رسول 
شهرستان طبس عنوان کرد: طبق تفاهم نامه ای 
بین سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و  که 
گردشگری کشور با صندوق کارافرینی امید منعقد 
واحد های  به سرمایه گذارانی که  شده است که 
اقامتی را احداث کنند تسهیالت داده شود. بهبهانی 
به پرداخت تسهیالت 100 میلیون تومانی با کارمزد 
افزود: این تسهیالت برای  ۴ درصد اشاره کرد و 
در  بوم گردی  اقامتگاه های  احداث  و  اندازی  راه 
روستاهای کشور در نظر گرفته شده است. بهبهانی 
بیان کرد: تاکنون 7 اقامتگاه گردشگری تجهیز و 
راه اندازی شده که از این تعداد ۴ اقامتگاه دارای 
پروانه بهره برداری  است. رئیس سازمان میراث 
فرهنگی طبس از بزرگترین اقامتگاه زیر بنا ، نوع 
شکل معماری در این شهرستان خبرداد و افزود: 
اقامتگاه بوم گردی کلمرد که در آینده نزدیک به 
بهره برداری خواهد رسید. وی ادامه داد: این بنا در 
منطقه بکر و دست نخورده قرار دارد که با مجاور 
بودن با کویر حلوان و دق خیر آباد، قرار گرفته است 
طبس-یزد-اصفهان- جاده  در  که  مسافرانی  که 

و  کوه  وجود  از  توانند  می  کنند  می  عبور  تهران 
صخره نوردی در این  منطقه عظیم استفاده کنند. 
بهبهانی خاطرنشان کرد: این مناطق برای تحقیقات 
زمین شناسی و از آسمانی صاف و بدون هر گونه 
آلودگی نوری برخوردار است و محل خوبی برای راه 

اندازی ایستگاه رصد نجوم می باشد.

کارگروه  جلسه  پنجمین  گذشته  روز  عصر  مالئی- 
هماهنگی رفع موانع تولید با مدیران عامل بانک ها در 

معاونت امور اقتصادی استانداری برگزار شد.
شهرکی رئیس سازمان صنعت و معدن عنوان کرد: یکی 
از بانک ها هزار میلیارد تومان درکشور پرداختی مستقیم 
“سامانه بهین یاب” داشته است که بانک عامل آن در 
خراسان جنوبی هیچ رقمی را مستقیم به صنعتگران و 
پرداخت نکرده است. داوود شهرکی  اقتصادی  فعاالن 
کرد:  عنوان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
طبق آخرین پایشی که درباره پرداختی های بانک ها به 
متقاضیان تسهیالت انجام شده رتبه استان در کشور از 
28به 23 ارتقا پیدا کرده است. وی به بسته شدن سامانه 
بهین یاب اشاره کرد و افزود: 65 درصد پرونده ها در این 
سامانه به تصویب کارگروه استانی رسیده است. رئیس 
سازمان صنعت و معدن خاطرنشان کرد: از 65 درصد 
پرونده ها 51 درصد به شعبات بانک ها ارجاع داده شده 

که رتبه استان در زمینه ارجاع به شعابات  16 است.
شهرکی بیان کرد: از 51 درصد پرداختی ها که معادل 
106میلیاد تومان می شود بانک ها 76 میلیارد تومان آن 
را به متقاضیان پرداخت کرده اند.  وی به آخرین تفکیک 
پرونده ها در سامانه بهین یاب اشاره کرد و ادامه داد: 6۴ 
درصد پرونده ها مربوط به جهادکشاورزی و 36 درصد 

آن مربوط به صنعت است.
رئیس سامان صنعت و معدن تصریح کرد: 652 پرونده 
بانک  به  آن  مورد  است که ۴28  ثبت شده  در سامانه 
ها معرفی شده که بالغ بر ۴20 میلیارد تومان می شود. 
شهرکی افزود: از ۴05 میلیارد تومان سهم استان تاکنون 
بانک ها فقط 18درصد آن که معادل 76 میلیارد تومان 
توانستند پرداخت کنند. وی ادامه داد: با رایزنی که در مرکز 
کشور انجام شد بانک ها می توانستند باتوجه به اختیاراتی 
تسهیالت  و  کنند  انتخاب  را  خود  متقاضیان  دارند  که 
مسقیم بدهند اما بانک های استان فقط 36میلیارد تومان 
پرداخت مستقیم داشته است و این مبلغ قابل قبول نیست.

عملکردبانکها
زیرذرهبیندستگاههاینظارتی 

عابدی معاون امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری 
نیز عنوان کرد: آخرین آمار و اطالعاتی که در سامانه 
بهین یاب است به دستگاه های نظارتی بدهید تا واکاوی 

انجام دهند.
گرفتن  متقاضیان  از  برخی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شکایت  و  نیستند  راضی  پرداخت  نحوه  از  تسهیالت 
دارند افزود: بانک ها باید برای رد کردن پرونده ها و 
پرداخت نکردن تسهیالت پاسخگو باشند. عابدی 

و  اشاره  استان  به  وزیر صنعت  معاون  یزدانی  به سفر 
خاطرنشان کرد: در آن جلسه معاون وزیر قول داد اگر 
بتوانیم رقم ۴05میلیارد تومان را جذب کنیم این رقم را 
افزایش دهد. معاون استاندار خطاب به بانک ها تاکید 

کرد: حاضر نیستیم کسی به ناروا تسهیالت بگیرد.

نقاطکوردرپرداختتسهیالت
ولی پور مطلق رئیس سازمان جهادکشاورزی نیز بیان 
کرد:نقاط کوری در پرداخت تسهیالت دیده می شود. 
با شروع طرح پروژه های  انتظار می رفت  افزود:  وی 
اقتصاد مقاومتی شور و هیجانی درپرداخت تسهیالت 
ایجاد شود اما بانک ها روال اداری همیشگی را ادامه 
کرد:  تاکید  استان  در  کشاورزی  متولی  دهند.  می 
مسئول شعبه ای در یکی از شهرستان ها با اعمال نظر 
انداخته و  به عقب  را یک سال  پرونده  غیرکارشناسی 

استانداری را معطل کرده است.
ولی پور از مدیران شعب بانک های استان خواست تا 
پیگیری می  پرونده هایی که در شهرستان ها  درباره 
شوند اما متقاضی انصراف می دهد به مسئوالن مربوطه 
اطالع رسانی کنند تا پرونده راکد نشود.  وی خاطرنشان 
کرد: برای طرح های توجیع پذیر، جهادکشاورزی حاضر 

به تامین وثیقه و ضمانت است.

درحاشیه:درجازدنممنوع
درآمد  ها  بانک  عامل  مدیران  از  برخی  این جلسه  در 
می  تسهیالت  نشدن  پرداخت  عامل  را  استان  سرانه 
رد  را  موضوع  این  استان  صنعت  متولی  که  دانستند 
کرد و گفت: قرار نیست ما در جایگاه28کشور بمانیم 
و باید نگاهمان را تغییر دهیم.به گفته شهرکی یکی از 
بانک ها هزار میلیارد تومان درکشور پرداختی مستقیم 
“سامانه بهین یاب” داشته است که بانک عامل آن در 
خراسان جنوبی هیچ رقمی را مستقیم به صنعتگران و 
فعاالن اقتصادی پرداخت نکرده است.در این جلسه همه 
مدیران بانک ها گزارشی از کارها خود ارائه دادند که در 
این میان به بعضی از بانک ها هیچ پرونده ای ارجاع 
نشده بود اما بیشترین پرونده های به علت تامین وثیقه 
ضمانتی و سود باالی تسهیالت از گرفتن  وام خودداری 
کرده اند. رئیس سازمان صنعت و معدن تاکید کرد: هر 
به  بدهیم  فرصت  پرداخت   برای  ها  بانک  به  ما  چه 
ضرر صنعت استان است وباید بانک ها تالش خود را 
بیشتر کنند. مقررشدجلسه ششم این کارگروه در نیمه 
در  که  هایی  پرونده  ها  بانک  و  برگزار شود  مهر  دوم 
نتایج را به  دست بررسی دارند را به نتیجه برسانند و 

کارگروه اعالم کنند. 

معمای چند مجهولی رفع موانع تولید در خراسان جنوبی

بانک ها ؛ فعال در کشور
منفعل در استان

60درصدسالمنداناستانزیرچترکمیتهامداد
حمایت  و  سالمت  معاون  حسینی- 
)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  خانواده 
استان  عنوان کرد: 60 درصد سالمندان 
هستند  امداد  کمیته  پوشش  تحت 
اقتصادی  وضع  دهنده  نشان  این  و 
صبح  است.  استان  سالمندان  نامناسب 
دیروز نشست خبری شورای ساماندهی 
سالمندان استان به مناسبت روز جهانی 
کل  مدیر  عزیزی  شد.  برگزار  سالمند 
نه،   “ به شعار  اشاره  با  استان  بهزیستی 
علیه هرگونه تبعیض سنی” برای هفته 
های  برنامه  اهم  کرد:  عنوان  سالمند 
با  مرتبط  مسئوالن  حضور  هفته  این 
در  جشن  ها،  آسایشگاه  در  سالمندان 
ولی  نماینده  با  دیدار  نوفرست،  اردوگاه 
فقیه و ایجاد پایگاه های پایش سالمت 
جمعیت  اینکه  بیان  با  وی  بود.  خواهد 
سالمند استان رو به افزایش است ادامه 
منفی  عوامل  از  ولد  و  زاد  کاهش  داد: 
رفتن  باال  و  سالمند  جمعیت  افزایش 
سن امید به زندگی از عوامل مثبت این 

موضوع است.

60درصدجمعیتسالمند
استانروستاییاست

عزیزی به آخرین آمار جمع آوری شده 
در سال 90 اشاره کرد و افزود: بیش از 
سالمند  کشور  جمعیت  از  نفر  میلیون   6
هستند که پیش بینی شده این تعداد در 
سال 1۴05 به 15 میلیون نفر برسد. به 
گفته وی جمعیت سالمند استان 63 هزار 
و 66 نفر است که 60 درصد این تعداد 
توجه  موضوع  این  و  هستند  روستایی 
ویژه در خدمت رسانی را می طلبد. مدیر 
کل بهزیستی با بیان اینکه در استان 10 
پوشش  تحت  سالمند  نفر   ۴۴0 و  هزار 
خدمات بهزیستی هستند، اضافه کرد: از 
این میزان 9۴9 نفر مستمری بگیر این 

اداره هستند.
عزیزی به 6 مرکز روزانه و 5 مرکز شبانه 
روزی نگهداری از سالمندان اشاره کرد و 
افزود: 250 نفر از این مراکز خدمت می 
گیرند. وی با تاکید براینکه آموزش باید 
داد:  ادامه  شود  ریزی  برنامه  جانبه  چند 
آموزش کل جامعه اولین قدم در آموزش 
است و باید خود مراقبتی را در الزم بدانند. 
جوانان  به  آموزش  بهزیستی  کل  مدیر 
را  سالمندان  از  صحیح  مراقبت  برای 
و گفت: خود سالمندان  دانست  ضروری 
را  مراقبتی  خود  ها  آموزش  باید  نیز 

فراگیرند تا دچار مشکل نشوند.
ارائه  شکل  اینکه  به  اشاره  با  عزیزی 
سالمندان  به  معیشتی  و  رفاهی  خدمات 
نیست  آنان  تکریم  جهت  در  و  مناسب 
کل  اداره  اقتصادی  های  نیاز  گفت: 
های  نیاز  همه  جوابگوی  بهزیستی 
سالمندان نیست، کاش دولت در پوشش 
نظر  در  سالمندان  برای  را  مبلغی  بیمه 
می گرفت و با تکریم به آنان تقدیم می 
کرد. به گفته وی اگر همه منابع مملکت 
برای نیازهای سالمندی هزینه شود ولی 
تکریم و پشتوانه اجتماعی وجود نداشته 

باشد، بی فایده خواهد بود.

بهحفطحرمت
وتکریمسالمندانتوجهشود

دانشگاه  بهداشتی  معاونت  فنی  معاون 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
بیرجند نیز در این جلسه با بیان اینکه اگر 
بخواهیم از اندوخته های سالمندان بهره 
کنیم  توجه  آنها  سالمتی  به  باید  ببریم 
افزود: در این ارتباط آموزش هایی را در 
نظر گرفته و اجرایی کرده ایم. زنگویی 
مطلق به کالس های شیوه زندگی سالم 
اشاره کرد و افزود: 66 هزار و 300 نفر 
آموزش های الزم را فرا گرفتند. به گفته 
از  سالمندان  معنوی  نیازهای  باید  وی 
جمله حفظ حریم و حرمت آنان از طرف 
گرفته  نظر  در  دولت  و  اجتماع  خانواده 
عظیمی  بخش  افراد  این  که  زیرا  شود 
مردم  به  خدمت  صرف  را  خود  عمر  از 
شان  خور  در  احترام  انتظار  و  اند  کرده 
خود دارند. معاون فنی معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی همچنین به طرح 
های ارائه شده اشاره کرد و گفت: کالس 

های آموزش خودمراقبتی، مراقبت های 
استان،  شهرستان   10 در  یافته  ادغام 
و  مشاوره  و  ها  مکمل  تامین  و  توزیع 
های  بیمارستان  در  اجتماعی  مددکاری 
اهم  از  عصر)عج(  ولی  و  رضا)ع(  امام 

آنان است.

60درصدسالمنداناستان
تحتپوششکمیتهامدادهستند

معاون سالمت و حمایت خانواده کمیته 
امداد امام خمینی )ره( نیز در این نشست با 
بیان اینکه 37 هزار و 532 نفر از جمعیت 

سالمند استان تحت پوشش کمیته امداد 
کشوری  متوسط  کرد:  عنوان  هستند 
استان  در  که  حالی  در  بوده  درصد    25
نشان  این  و  است  درصد   60 تعداد  این 
دهنده وضع اقتصادی نامناسب سالمندان 
است. نخعی بیان کرد: اگر چه سن امید 
به زندگی سال به سال افزایش یافته اما 
سالمندی  به  که  افرادی  زندگی  کیفیت 
رسیدند کمتر شده و باال رفتن هزینه ها 
موجب شده به سالمت خود کمتر توجه 
و  هزار  اینکه  بیان  با  وی  باشند.  داشته 
600 بیمار سالمند زیر پوشش کمیته امداد 
کاهش  کرد:  خاطرنشان  هستند،  استان 
حمایت های اجتماعی و خانوادگی موجب 

شده شادی و نشاط آنان از بین برود.
نخعی با اشاره به اینکه در سال گذشته 
10 هزار و 73 نفر از سالمندان از برنامه 
های فرهنگی، آموزشی، مذهبی، هنری 
استان  امداد  کمیته  اشتغال  و  ورزشی   ،
سالمت  پایش  گفت:  شدند  مند  بهره 
سالمندان از برنامه های دستور کار این 
نفر  نهاد است همچنین 2 هزار و 706 
از مراکز مذهبی استان و عتبات عالیات 

دیدن کردند.

نبودبانکاطالعاتیدرست
ازسالمنداندغدغهبنیاداست

پیشکسوتان  فرزانگان،  بنیاد  مدیرعامل 
این نشست  نیز در  استان  و صاحبدالن 
اینکه 8 هزار و 500 نفر عضور  با بیان 
این بنیاد هستند گفت: با توجه به روند 
این   ،92 سال  در  سالمندی  رشد  به  رو 
در  مردمی  موسسه  عنوان یک  به  بنیاد 
کنار بهزیستی در این استان تاسیس شد.
ایجاد  پیگیری  افزود:  نژاد  خانی  حسن 
افراد  برای  بنیاد  الحسنه  صندوق قرض 

فرزندان  آموزی  باال، حرفه  به  60 سال 
بیکار سالمندان، ورزش صبحگاهی ویژه 
سالمندان، ارائه برنامه های شیوه زندگی 
سالم با برگزاری کارگاه های مختلف در 
اردوی  برگزاری  سالمندان،  مهر  خانه 
سیاحتی، زیارتی و درمانی آبگرم فردوس 
از جمله فعالیت های این بنیاد در استان 
است. وی مهمترین دغدغه این بنیاد را 
نبود بانک اطالعاتی درست عنوان کرد 
و گفت: برخی ادارات در این زمینه با ما 
همکاری نکرده اند و اطالعات دقیقی از 
تعداد سالمندان نداریم تا بتوانیم به آنان 

خدمت کنیم.
درحاشیه:

بیان  با  این جلسه  در حاشیه  نژاد  خانی 
ساله   10 پیشنهادی  برنامه  در  اینکه 
درخواست  بود  شده  ارائه   93 سال  که 
تخصصی  مرکز  یا  و  شهرک  ایجاد 
کرد:  عنوان  بودند  کرده  سالمندان  ویژه 
اولین  اینکه  دلیل  به  سال  همان  در 
بود،  استان  در  ما  های  فعالیت  سال 
دبیر شورای سالمند قول تخصیص 50 
این  از  متاسفانه  که  داد  اعتبار  میلیون 

مقدار تنها 3 میلیون داده شد.

نخستین  افتتاح  مراسم  دیروز  صبح  مالئی- 
هنرستان هوانوردی خراسان جنوبی همزمان با 

گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد.
سالمی مدیرکل فرودگاه های استان فرسودگی 
ناوگان هواپیمایی را موضوعی فراگیر دانست و 
عنوان کرد: این موضوع تنها متعلق به خراسان 
جنوبی نیست و یکی از دالیل فرسودگی ناوگان 
هوایی کمبود قطعه به دلیل تحریم های استکبار 
جهانی علیه ایران است. وی افزود: عمر متوسط 
هواپیماهای کشور حدود 15 تا 20 سال است 
گونه  این  دیگر  کشورهای  در  که  صورتی  در 
نیست.سالمی به در خواست خرید 150 فروند 

کرد  اشاره  ایران  بوئینگ  و  ایرباس  هواپیمای 
توسط  آن  خریداری  اولیه  مذاکره  داد:  ادامه  و 
ازمجموع  که   شده  انجام  هواپیمایی  سازمان 
هواپیماهای خریداری شده دو فروند در استان 
مستقر شود بدین معنا که هواپیما شب در استان 
باشد تا صبح زود و عصر بتوانند پروازهای استان 
را تکمیل کنند.  مدیرکل فرودگاه های استان 
یادآور شد: استقرار پرواز در استان نیازمند نیروی 
هنرستان  این  هنرآموزان  که  است  متخصص 
اکنون  و  بود  خواهند  استان  آینده  پاسخگوی 
برای تامین نیروی متخصص الزم برای ماندن 
هواپیما مشکل داریم اما تالش می کینم تا این 

مشکل به زودی رفع شود.
وی خاطرنشان کرد: اکنون چند فروند هواپیما 
هنوز  اما  شده  وارد  و  خریداری  کشور  توسط 
بتوان  که  نیست  ای  اندازه  به  هواپیماها  تعداد 
سهم استان را دریافت کرد و منتظر ورود بقیه 
هواپیماها به کشور هستیم. سالمی با بیان اینکه 
خراسان جنوبی در اولویت دریافت هواپیماهای 
خریداری شده قرار دارد، تاکید کرد: برای تامین 
نیروی متخصص نیز در حال رایزنی هستیم که 
مسئوالن استانی می توانند برای جذب و اسکان 

نیروی متخصص ما را یاری کنند.
وی افزود: 30 پرواز رفت و برگشت هفتگی به 

مقصد تهران، مشهد، کربال و عربستان انجام 
تعطیل  االن  عربستان  به  پرواز  که  شده  می 
است. وی ادامه داد:  تالش هایی توسط بخش 
خصوصی برای انجام پرواز کیش از مبدا مرکز 

استان در حال انجام است.
حسین رندیان مدیر هنرستان هوانوردی شهید 
دانش آموزان  اینکه  به  اشاره  با  هم  فرد  رئوفی 
این هنرستان نخستین دانش آموزانی هستند که 
 در طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش شرکت 
هنرستان  این  آموزان  دانش  افزود:  کنند  می 
هدایت تحصیلی را در کالس نهم انجام داده اند 

و در کالس دهم مشغول به تحصیل می شوند.

پایان  در  این رشته  عنوان کرد: هنرجویان  وی 
مهندسی  خلبانی،  رشته های  در  می توانند  دوره 
هواپیما،  نگهداری  و  تعمیر  مهندسی  پرواز، 
مهندسی تکنولوژی هواپیما، خدمات فرودگاهی، 

مهمانداری و مراقبت پرواز تا سطح کارشناسی 
و  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  در  باالتر  و 
شکل  به  هوانوردی  عالی  آموزشی  مؤسسات 

تخصصی ادامه تحصیل دهند.

پیشبینیدوهواپیمایثابتبرایاستان

ایـزوگام شرق  
بخشی
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حضور طیب نیا در مجلس برای توضیح 
درباره »فریدون« و »فیش های نجومی«

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با 
اشاره به دستور کار هفته آینده کمیسیون متبوع 
وزیر  طیب نیا،   علی  از  دعوت  کرد:  اظهار  خود، 
کمیسیون  این  آینده  هفته  کار  دستور  در  اقتصاد 
قرار دارد. وی با بیان اینکه تاکنون چندین بار از 
اقتصادی  اقتصاد برای حضور در کمیسیون  وزیر 
دعوت شده، خاطرنشان کرد: تا امروز وزیر به دلیل 
موسوی  است.  نیامده   کمیسیون  به  مشغله کاری 
اقتصاد  وزیر  از  دعوت  به  دلیل  اشاره  با  الرگانی 
گفت: از طیب نیا به منظور ارائه توضیحاتی درباره 
درباره فیش  نمایندگان  از  پنج گانه یکی  سؤاالت 
های نجومی، تغییر مدیرعامل بانک ملت و برخی 
و  جمهور  رئیس  دستیار  فریدون  اقدامات حسین 
ارائه گزارش و عملکرد، دعوت به  عمل آمده است.

 انتقاد کواکبیان از  برخورد جناحی 
در تجلیل از  ایثارگران مجلس 

اینکه  بیان  با  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
گفت:  نشد،  تجلیل  امید  فراکسیون  جانبازان  از 
ایثارگر و جانباز مجلس  نمایندگان  از  در تجلیل 
جناحی برخورد شد. وی با بیان اینکه نباید دفاع 
داد:  ادامه  کنیم،  جناحی  را  ها  ارزش  و  مقدس 
مجلس  جانباز  و  ایثارگر  نمایندگان  از  تعدادی 
از  اما  بودند،  خاصی  جناح  از  که  شدند  تجلیل 
جانباز  و  شهید  برادر  آن  در  که  امید  فراکسیون 

حضور دارد، تجلیل نشد.

قاسمی: اقتصاد ما روی ریل منطقی نیست

وزیر سابق نفت گفت: هیچ فرد عاقلی از تحریم ها 
استقبال نمی کند اقتصاد ما روی ریل منطقی قرار 
ربطی  دولت  به  هم  صرفاً  موضوع  این  و  ندارد 
دهیم.  تغییر  را  خود  اقتصادی  مدل  باید  و   ندارد 
رستم قاسمی افزود: تغییر اقتصاد ما سیاسی است و 
اگر بخواهیم اقتصاد ما مقاوم شود باید این مسیر را 

پشت سر بگذاریم. 

احمدی نژاد از ورود به انتخابات منع شد

بر  تاکید  با  مهندسین  اسالمی  جامعه  دبیرکل 
اینکه به دنبال اجماع اصولگرایان برای انتخابات 
برای  دالیلی  به  احمدی نژاد  گفت:  هستیم،  آتی 
داشت:  اظهار  باهنر  شد.  منع  انتخابات  به  ورود 
سیاست کلی ما برای انتخابات بررسی کلی است 
و هیچ گزینه ای را از روحانی گرفته تا تمام کسانی 
که در مظان کاندیداتوری هستند، رد نمی کنیم. 
قوی  مظنه های  از  که  احمدی نژاد  افزود:  وی 
به  ورود  برای  دالیلی  به  بود  ریاست جمهوری 
می کنیم  را  خود  تالش  تمام  شد،  منع  انتخابات 

 استقبال مردم طبس از کاروان 110نفری پیاده مشهد به کربال     عکاس: سجاد نجفیعکس روز که اصولگرایان به اجماع و جمع بندی برسند. 

تهدیدات امارات علیه ایران: داوطلبانه 
جزایر سه گانه را برگردانید، وگرنه...!

وزیر خارجه امارات طی سخنانی در مجمع عمومی 
سازمان ملل اعالم کرد که منطقه با درگیری های 
عدیده روبرو است بدون اینکه چشم اندازی برای 
حل مسئله فلسطین وجود داشته باشد. »عبدا... بن 
زاید« با تاکید بر اینکه ایران باید از ایفای نقش 
برخالف  افزود:  کند،  اجتناب  منطقه  در  منفی 
انتظار پس از توافق هسته ای با ایران، این کشور 
همچنان موجب ناامنی در منطقه است. وی گفت: 
امارات از ایران می خواهد که داوطلبانه جزایر سه 
گانه را به امارات بازگرداند در غیر این صورت به 

دادگاه بین المللی رجوع می کنیم.

 سعودی ها بن الدن را فراموش کرده اند 
 مرکز بین المللی وودرو ویلسون در مقاله ای نوشت: 
از گروه های  به حمایت  متهم  را  ایران  عربستان، 
آن ها  حال  عین   در  می کند  جهان  در  تروریستی 
به تازگی  خودشان  دولت  که  کرده اند  فراموش 
به  طوالنی  مدتی  برای  که  است  کرده  اعتراف 
کرده  ارسال  مالی  افراطی سنی کمک  گروه های 
است. آن ها همچنین ادعا می کنند که ایران برای 
حمالت تروریستی در جهان محکوم  شده  است اما 
اسامه بن الدن و  فراموش می کنند که  راحتی  به  
15 نفر از 19 هواپیما ربای حادثه 11 سپتامبر از 

شهروندان عربستان سعودی بوده اند.

 شما  فرزندان ابوجهل و هند جگرخوارید

با تأکید بر حفظ  رئیس دفتر مقام معظم رهبری 
وحدت و یکپارچگی جوامع اسالمی اظهارات برخی 
خواندن  مجوس  بر  مبنی  عربستانی  مفتی های 
ایرانیان را محکوم کرد. حجت االسالم  محمدی 
گلپایگانی خاطرنشان کرد: »پیروی از اهل بیت )ع( 
قطعاً در این قضیه نقش اساسی دارد. البته به این 
بگوییم  بد  اسالمی  فرق  به سایر  نیست که  معنا 
و  اتحاد  اسالمی  جوامع  اصلی  نیاز  اکنون  چون 
یکپارچگی است. اما چند مفتی می گویند ایرانیان 
مجوسی بوده و مسلمان نیستند. یادمان نرفته شما 
فرزندان ابوجهل و هند جگرخوار هستند و سوابق 

سیاه شما در تمام تاریخ نمایان است.«

ارزیابی یک سیاستمدار آمریکایی 
 از اوضاع سیاسی و انتخاباتی  ایران

با  صهیونیست  ضد  آمریکایی  سیاستمدار  میلر،   
اشاره به فضای انتخاباتی در ایران می گوید ، مردم 
ایران از نتایج اقتصادی اجرای برجام ناامید شده اند.  
او همچنین مدعی است بسیاری از مردم روحانی را 
یک شخصیت نزدیک و متمایل به غرب می دانند، 
در حالی که پس از اجرای برجام قدرت های غربی 
با عدم تمایل به حضور اقتصادی در ایران ، روحانی 
را تنها گذاشته اند و در این مدت کشورهایی چون 
چین و روسیه از فضای باز شده پس از لغو تحریم 

ها بهره برده اند.

 نهی احمدی نژاد از کاندیداتوری به نفع اصولگرایان 

در  نامزدی  از  احمدی نژاد  نهی  گفت:  میرتاج الدینی 
چون  شد  تمام  اصولگرا  جریان  نفع  به   ،96 انتخابات 
احمدی نژاد مورد اختالف در میان جریان اصولگرا بود و 
هیچ وقت اصولگرایان روی نام او به وحدت نمی رسیدند. 
وی افزود: رأی آقای روحانی شکننده است پس جریان 
اصولگرا باید با امید بیشتری به پیروزی نگاه کنند. وی اظهار داشت: اعتقاد دارم 

نه تنها آقای روحانی بی رقیب نشده است بلکه باید منتظر رقیب جدی باشد.

سعید جلیلی: مردم مشکل اقتصادی دارند ولی برخی به دنبال کنسرت هستند
 

سعید جلیلی، نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به این که مردم مشکل اقتصادی دارند ولی برخی به دنبال کنسرت 
دیپلماسی  که  است  حالی  در  این  بگذارند،  کنار  را  داستان  اصل  فرعی  موضوع های  طرح  با  می کنند  سعی  برخی  شد:  یادآور  هستند، 
ما  برای  را  امنیت  و  زیرا که عزت  امام و شهدا مدیون هستیم  به  امروز  فراموش کنیم که  نباید  دارد،  اقتصادی  به تالش  نیاز  صحیح 
برقرار کردند، به همین منظور باید پیام آنها را بفهمیم، کسانی که امروز دشمن را بزک می کنند و جای دوست جا می زنند راه شهدا را 

دنبال نمی کنند. جلیلی گفت: امیدوارم که ما میراث دار شهدا و امام باشیم و با آگاهی از مولفه های آنها بتوانیم آینده خوبی را برای کشور فراهم کنیم.

فروزنده : اصالحات نمی تواند لکه ننگ فتنه را پاک کند

حاضر  فتنه  عوامل  گفت:  ایثارگران  جمعیت  سخنگوی 
به عذرخواهی و اظهار پشیمانی نیستند و از آنجایی که 
با آنها محکم برخورد نکرده است، روز  دستگاه قضایی 
از  اینکه یکی  بیان  با  به روز طلبکارتر شده اند. فروزنده 
روسیاهی های جریان اصالحات که هیچگاه پاک نخواهد 
شد حمایت از جریان فتنه است، اظهار کرد: این جریان در سال ۸۸ به دشمنان 

چراغ سبز نشان دادند، ۸ ماه کشور را معطل و حق ملت را تضییع کردند.

مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
سال   ۸ گفت:  اسالمی  جمهوری 
جنبه های  بر  عالوه  مقدس  دفاع 
در  نیز  بزرگی  نقش  خود،  حماسه آفرین 

عرصه تولید علم کشور داشت.
رئیس  باقری،  محمد  سرلشکر  سردار 
نیروهای مسلح طی سخنانی  ستاد کل 
جدید  تحصیلی  سال  آغاز  مراسم  در 
داشت:  اظهار  ملی  دفاع  عالی  دانشگاه 
حماسه  جنبه  از  عمدتا  را  مقدس  دفاع 
نگاه  ملت  روحیات  در  تاثیر  و  آفرینی 
های  جنبه  از  که  حالی  در  می کنند 
مختلف قابل بررسی است که یک جنبه 

تولید علم برای آینده کشور بود.
وی برای نمونه به عملیات والفجر ۸ و 
عبور غواصان ایرانی از اروند اشاره کرد 
و  علمی  پشتوانه  با  اقدام  یک  را  آن  و 

عملی بی نظیر در دنیا دانست.
باقری تصریح کرد: باید به این موضوع 
دفاع  علمی  بُعد  این  آیا  که  شود  توجه 

بررسی  و  بحث  مورد  و  تدوین  مقدس 
قرار گرفته است یا خیر؟

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان 

اینکه امروز در مقابله با تروریست ها در 
عراق و سوریه نیز تولید دانش می تواند 
که  همین  داد:  ادامه  بگیرد،  صورت 

با یک  مقرهایی  بلند،  برد  با  پهپادهایی 
در  دهند،  قرار  هدف  دقیقا  را  مترمربع 
در  امر  این  ولی  نیست  ها  خیلی  اختیار 

انجام است و روس برای  آنجا در حال 
رسیدن به این دستاورد به شدت دنبال 

کمک ما هستند.
شاید  البته  کرد:  خاطرنشان  وی 
آْن  هم  ها  صهیونیست  و  ها  آمریکایی 
و  علوم  افزود:  باقری  باشند.  داشته  را 
ملی  دفاع  دانشگاه  در  که  رشته هایی 
کشورهای  و  میهمانان  برای  است 
نافع  می تواند  هم  دیگران  و  مسلمان 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  باشد. 
مرکز  این  ارتباط  و  اتصال  گفت: 
عالی  مدیریتی  سطوح  با  را  آموزشی 

نیروهای مسلح برقرار خواهیم کرد.
باید  کرد:  تصریح  حال  عین  در  وی 
متونی  و  جزوات  و  باشیم  روز  به  دایما 
که ناکارآمدی آن به اثبات رسیده را در 

کالس ها مطرح و تکرار نکنیم.

روس ها به دنبال تکنولوژی ایرانی در ساخت پهپادهای بلند برد
انهدام اهداف به اندازه یک مترمربع توسط پهپادهای دوربرد در عراق و سوریه

جناب آقای 
حاج علی معاشری

با نهایت تاسف درگذشت
 مادر گرامی تان فقیده سعیده

 فاطمه بازرگان 
را حضور شما تسلیت عرض نموده، خود را 
در غم شما شریک می دانیم وعلو درجات 
را برای آن مرحومه و صبر و اجر بازماندگان 

را آرزومندیم.

موسسه خیریه هیئت حسینی

خاندان محترم 
معاشری و رعیت

درگذشت مرحومه مغفوره 

فاطمه بازرگان 
را حضور شما تسلیت عرض نموده، برای آن 
فقیده سعیده علو درجات را آرزومندیم و در 

جلسه ترحیمی که سه شنبه 95/7/6
محل  در  بعدازظهر   5 الی   4 ساعت  از   
هیئت حسینی برگزار می گردد ضمن دعوت
 از شهروندان محترم ، شرکت خواهیم نمود. 

کارگزاران زیارتی دفاتر و شرکت های 
زیارتی: فدک ،بیرجند  تنعیم ، وحیدنیا 

وعماد بیرجند

 به اطالع می رساند:  معاونت پیشگیری ازآسیب های اجتماعی مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور

در نظر دارد: درخصوص طرح ترویج سبک زندگی خانوادگی سالم یا الگوهای روابط سالم درون نسلی و برون نسلی

از طریق فراخوان دعوت به همکاری نماید. از این رو تقاضا داریم متقاضیان ضمن مراجعه به بخش آگهی و اطالعیه در پورتال بهزیستی 
خراسان جنوبی به آدرس  behzisti-kj.ir و مطالعه فایل های مربوطه، پروپوزال های پیشنهادی به انضمام رزومه خود در این طرح را 

حداکثر تا پایان 12مهر 1395 در پاکت های سربسته به آدرس ذیل ارسال فرمایند تا در فرایند داوری و انتخاب نهایی قرار گیرد.

آدرس: تهران،میدان امام خمینی)ره(خیابان شهید فیاض بخش،ضلع شمالی پارک شهر،سازمان بهزیستی کشور،
طبقه 6 مرکز توسعه پیشگیری ودرمان اعتیاد، معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی خانم دکتر احمدنیا

آدرس: شعبه یک: خیابان مدرس، نبش بیست متری چهارم )گل چوب(
شعبه دو: نبش مطهری 16 )تخت طاووس(

09155618059- 09155619149 - مظلومی

طراح و مجری: سرویس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط 6 ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان

با نهایت تاسف و تالم درگذشت مرحوم مغفور بزرگ خاندان 

سید حسین حسینی  )محضر دار(
 را به اطالع عموم می رساند:  مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم

امروز دوشنبه 95/7/5 ساعت 14 الی 15 از محل بهشت متقین
) غسالخانه( برگزار می گردد. 

حضور سروران ارجمند موجب امتنان است.
خانواده حسینی و فامیل وابسته

اناهلل و انا الیه راجعون 


