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سرلشکر فیروزآبادی  :
رگه های تجدیدنظرطلبی در

دولت یازدهم هم دیده می شود

عطریانفر ، فعال اصالح طلب :
سال 92 اصالح طلبان به قطعیت

رسیده بودند که عارف رأی ندارد

کریمی قدوسی :
روحانی دیگر کاندیدا نشود تا بتوانیم 

کشور را از بن بست نجات دهیم 
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

سوگواری شیرخوارگان استان
برای علی اصغر )ع( کربال

گزارش تصویری در صفحه  8

دیوار پوالدین امنیت ! 

* هرم پور

در  آمریکایی  از سناتورهای  یکی  قبل   چندی 
اظهار  منطقه  مرتجع  کشور  یک  به  سفر  جریان 
کرده بود که » امنیت در جهان امروز مقوله ای 
پیچیده و سخت است و ما متحیر هستیم که در 
دنیای پرآشوب امروز، ایران، چگونه موفق به تأمین 
امنیت مرزها و امنیت داخلی اش شده است.« این 
صحبت، به ظاهر اعتراف یا شاید تعارفی ساده بود، 
اما درواقع پیامی مهم برای کشورهای دوست و 
دشمن داشت و آن هم اینکه ما یعنی آمریکا، یعنی 
جبهه بزرگ استبداد، یعنی امپراطوری گسترده ی  
ایجاد نا امنی در جهان، از ایجاد ناامنی در ایران 

ناامید شده ایم. 
در  روزها  همین  سلیمانی  قاسم  حاج  سردار 
مراسم بزرگداشت شهید همدانی از ایجاد داعش 
داد،  خبر  ایران  برای  و  ایران  بر  تمرکز  هدف  با 
دورتر  خیلی  نه  و  اخیر  ماهه  دو  یکی  همین  در 
که همین تاسوعا و عاشورای حسینی هم، امینان 
امنیتی کشور تیم های تروریستی را در چند نقطه 
از کشور منهدم، ابزار و محموله های انفجاری آنها 
را کشف و ضبط و تیم های تروریستی آماده برای 

اقدام را مهار کردند. ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( 

سلیمی نمین :
احمدی نژاد قسم خورده بود که

قالیباف را از هستی ساقط می کند
 صفحه  8

دلیلی ندارد به سپاه خدشه ای وارد شود / آغاز فعالیت های تبلیغاتی برای ضرغامی / تا دقیقه 90 چراغ خاموش می رویم /  افزایش احتمال ورود مینو خالقی به مجلس /  بشار اسد در قدرت باقی خواهد ماند / ریاض می خواهد خود را »خیر« و ایران را »شر« معرفی کند؛ اروپا  باور نمی کند/ صفحه8

نماینده مردم نهبندان و سربیشه
در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد : 

دامداران بی 
نصیب از سود 
گرانی گوشت
نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس با تاکید بر 
اینکه سود گرانی گوشت نصیب دامدار نمی شود، 
برای  به مصرف گوشت عاملی  تولید  بازار  گفت: 

حذف دالالن است ) مشروح خبر در صفحه 7 (

تضمین سالمت 
شیر در استان
 لنگ3 میلیارد
صفحه 7

پایش شبانه واحدهای 
صنعتی، تولیدی و خدماتی
صفحه 7

زنگ خطر افزایش 
متکدیان زن معتاد
 در مرکز استان

افزایش متکدیان گرفتار اعتیاد به خصوص زنان در 
بیرجند زنگ خطری جدی...) مشروح گزارش در صفحه 3 (

مدیرعامل بیرجندی فرابورس ایران  : 

ظرفیت های 
استان مغفول 

مانده است 
هامونی : با حضور منطقه ویژه اقتصادی در خراسان جنوبی ، شاهد تحول و 
رونق چشمگیری در حوزه صنعت و تولید و ایجاد اشتغال خواهیم بود

اتمام طرح پژوهشی معرفی
قابلیت های کاربردی گیاهان

دارویی خراسان جنوبی
صفحه 7

 صفحه  7

مدیرعامل کانون ناشنوایان خراسان جنوبی : 

ناشنوایان استان از قابلیت باالیی برخوردارند
صفحه  7 حی

صال
س : 

عک

جناب آقای دکتر زمانی
سوگ فقدان مادر گرامی تان

صبری الهی را می طلبد، از درگاه خداوند سبحان
 برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی  و برای جناب عالی

 صبر و شکیبایی آرزومندیم.

خانواده های: خراشادیزاده و رمضانی

جناب آقای دکتر غالمرضا زمانی
معاون محترم اداری و مالی دانشگاه بیرجند

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامی تان 
 را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای جناب عالی

 و خانواده محترم صبوری و شکیبایی آرزومندیم.

مدیریت شعب بانک تجارت خراسان جنوبی

3 باب مغازه فروشی با یک سند  بین حکیم نزاری 2 و 4 
روبروی بازارچه اسالمی     09014433609 - نوری نژاد

جناب آقای مهندس سلیم
توفیق خدمت به خلق موهبتی است که از طرف خداوند به بندگان صالح اعطا می گردد 

انتخاب شایسته جناب عالی را به عنوان عضو شورای اسالمی شهر بیرجند

 صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

دکتر غنی فر- مهندس جواد موذن

آن کس که مرا روح و روان بود، پدر بود
آن کس که مرا فخر زمان بود، پدر بود

26 مهر ماه دومین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان

شادروان حاج علی سورگی 
 را با ذکر صلوات و فاتحه گرامی می داریم. روحش شاد و یادش سبز و نامش جاودان

همسر و فرزندان

به مناسبت هفتمین روز درگذشت شادروان

 سرهنگ حاج جواد نجاتی
 )قاری و حافظ قرآن( در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم )ع( در روز تاسوعا 

جلسه یادبودی امروز دوشنبه 95/7/26 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر 
در محل مسجد جامع توحید برگزار می گردد

 تشریف فرمایی سروران معزز موجب امتنان می باشد.
خانواده های: نجاتی ، حسینائی و فامیل وابسته

جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپور مقدم
مدیر مسئول محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی

با عرض تسلیت درگذشت پدرخانم گرامی تان  شادروان حاج محمد محمدنژاد

 برای آن مرحوم غفران الهی و برای جناب عالی و خانواده محترم صبر و اجر مسئلت می نمایم.

دکتر خلیل خلیلی-  رئیس دانشگاه بیرجند

جناب آقای مهندس ناصری  فرماندار محترم شهرستان بیرجند
جناب آقای مهندس مالکی بیرجندی

بخشدار محترم بخش مرکزی شهرستان بیرجند
حضور شما بزرگواران در جمع عزاداران حسینی خراشاد و روستاهای همجوار

 که موجب گرمی محفل عزاداری مان گردید، قابل تقدیر است.

دهیاری و شورای اسالمی روستای خراشاد

مراسم سومین روز درگذشت مرحومه مغفوره 

شادروان حاجیه مرضیه بیکی
والده آقای دکتر غالمرضا زمانی ) معاون اداری و مالی دانشگاه بیرجند(

 امروز دوشنبه 26مهرماه  از ساعت 3 الی4بعدازظهردر محل هیئت ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد.

خانواده های:زمانی ، بیکی و سایر بستگان

جناب آقای دکتر زمانی
مصیبت درگذشت مادر گرامی تان  شادروان حاجیه مرضیه بیکی

 را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان محترم 
صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

خانواده های: معروفیان ، پورصدری

برادر بزرگوار جناب آقای ا... نظر اسعدزاده

به راستی که فقدان عزیزان به سختی به باور می نشیند
ولی در برابر تقدیر پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست

مصیبت های وارده را خدمت جناب عالی  و خاندان داغدیده صمیمانه تسلیت عرض می نمایم.

محمد کاظمی

اداره کل استاندارد خراسان جنوبی درنظر دارد

 به مناسبت روز جهانی استاندارد )23 مهرماه(
مسابقه نقاشی با موضوع

 استــانــدارد
در مقطع ابتدایی در سطح استان برگزار نماید. شرکت کنندگان گرامی 
می توانند آثار خود را با ذکر نام، نام خانوادگی و آدرس به آموزشگاه های  
 مربوطه خود جهت ارسال تحویل و یا به نشانی: بیرجند- بلوار امام رضا )ع( 
 بین امام رضا )ع( 16 و 18 واحد دبیرخانه اداره کل استاندارد خراسان جنوبی

 ارسال نمایند

 مهلت تحویل آثار  تا پایان آبان ماه
الزم به ذکر است فقط آثاری در مسابقه شرکت داده خواهد شد که تا قبل 

از مهلت مقرر به این اداره کل ارسال گردد.
همچنین به نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا می شود.

مسابقه نقاشی
 استانـدارد

روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی

اصالحیه مسابقه نقاشی اداره کل استاندارد

سرکـار خانـم مهتـرانی
رئیس محترم کانون آموزشگاه های آزاد استان خراسان جنوبی 

درگذشت والده محترمه را خدمت شما و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می نماییم.

هیئت مدیره کانون و انجمن های عضو کانون آموزشگاه های آزاد خراسان جنوبی

مزایـده امالک مـازاد بانک سپـه
شرح در صفحه آخر
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  مهلت ۲ ماهه برای تفکیک ترافیک اینترنت
تسنیم - وزیر ارتباطات با بیان اینکه در فاز دوم فیلترینگ هوشمند هستیم، گفت: فاز دوم فیلترینگ هوشمند روی محتوای نامناسبی که رمز نباشد پاسخگو 
است. محمود واعظی درباره تفاوت تعرفه دسترسی به محتوای داخلی )بر بستر شبکه ملی اطالعات( و خارجی )اینترنت( گفت: از زمان راه اندازی فاز نخست 
شبکه ملی اطالعات، دو ماه به کلیه اپراتورهای ارتباطی زمان داده ایم تا تفکیک قیمت محتوای داخلی و خارجی را در سیستم های خود اعمال کنند.

سرمقاله

دیوار پوالدین امنیت ! 

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( به کشورهای اطرافمان 

نگاه کنیم؛ به افغانستان، به پاکستان، به ترکیه،  
به عراق، به سوریه، به یمن، حتی به جایی مثل 
بدرقه  دعای  رساندن  امید  مسلمانان  نیجریه. 
حتی  و  ندارند  را  شبشان  سالم  به  صبحشان 
آن طرف تر، در کشورهای اروپایی و حتی خود 
آمریکا، که به قول خودشان پیچیده ترین، بزرگ 
ترین و کارآمدترین و پرمدعاترین سیستم های 
مقوله  در  و  دارند  را  جهان  امنیتی  و  اطالعاتی 
تأمین امنیت، هیچ حد و  مرز شرعی و قانونی و 
اخالقی را نمی شناسند، هیچ تضمیمی برای در 
امان ماندن از حمالت تروریستی در هر لحظه و 

در هر مکانی وجود ندارد! 
حیرت انگیز، عجیب و غرور آفرین است که در 
ایران، در جبهه ای که همه ی گلوله های دشمن، 
شب و روز به سمت آن نشانه رفته اند، مردم در 
امن و آرامش، به کار خودشان مشغولند، اگر قوت 
الیموتشان یک روز کمتر و روز دیگر بیشتر است، 
حداقل امیدی به سالمت، به آرامش، به آسایش 
و به تداوم لذت از لبخند شیرین زندگی در کنار 
امنیت  کنیم  باور  هم   ما  دارند.  هایشان  خانواده 

مقوله ای سخت و پیچیده است.
اطالعاتی،  مداوم  رصد  اطالعاتی،  اشراف 
به دشمن، چه عیان و آشکار  به موقع  ضربه ی 
به موقع، اساسی  آنهم  پنهان و غیرآشکار،  و چه 
و محکم، در میان جمعیتی 80 میلیونی و هزاران 
چشم زهرآلود که در بیرون از مرزها مترصد خواب 
ما و دستگاه اطالعاتی ما و ضربه به نظام هستند، 
پرتوان و  به قدرتی الیزال، همتی  تأسی  نیازمند 
قدرتمند  گیری  تصمیم  مرکز  و  وسیع  تفکری 
و  ندارد  مکان  و  زمان  امنیت،  تأمین  پویاست.  و 
امنیت در کشور، سربازان گمنام  تأمین کنندگان 
امام زمان)عج(، با سختی، با جانشفشانی، با ایثار و 
از خودگذشتگی، سال های سال است برای آرامش 
ما، برای متوازن و متعادل نگه داشتن شرایط داخلی 
های  حریم  به  متجاوزین  به  ضربه  برای  کشور، 
اقتصادی و علمی  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 
و مذهبی و برای دفاع از عظمت انقالب اسالمی 
در سراسر جهان، دیوار بلند و پوالدین امنیت را دور 
تا دور کشور کشیده اند و برفراز آن پرچم پرافتخار 
ایران را برافراشته اند. شاید تا سال ها، موساد نتواند 
عرق شرم شکست های اطالعاتی اش در ایران را 
از پیشانی پاک کند، یا ضربه های مهلکی را که 
همین سربازان گمنام و عزیز بر پیکره اش زدند و 
به واسطه آن از بخشی از خباثت های دامنه دار و 
بی شرمانه اش در ایران دست برداشت، فراموش 
تا انگلیس  سرویس  اینتلیجنت  و  سیا  یا   کند، 
های  طرح  شکست  از  پس  آشفتگی  از  ها  سال 

خباثت بارشان در ایران نتوانند به در آیند.
بازگو  هم  کشور  داخل  در  شاید  چیزها،  این 
نظام  با  عهدشان  به  ما  مردم  اما  نشوند، 
وزارت  مخلصانه  های  تالش  قدردان  وفادارند، 
قدردان  کشور،  امنیتی  های  ارگان  و  اطالعات 
والیت  سربازان  این  بیدار  همیشه  های  چشم 
 و قدردان همت ها و تالش ها و رشادت ها و
شهادت هایشان هستند و قطعًا با همکاری های 
دلیل  به  روزها  این  که   - نهادها  این  با  مؤثر 
هم  تر  ضروری  دشمنان  تهدیدهای  افزایش 
پاسداری  دار  از گذشته سهم  بیش  نماید-   می 
از  ارزش های انقالب و خون شهدا خواهند بود.

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

شرایط حضور در راهپیمایی اربعین
 برای مشموالن غیرغایب

ناجا  جام جم آنالین - سازمان وظیفه عمومی 
که قصد حضور  غیرغایبی  کرد: مشموالن  اعالم 
طبق  باید  دارند  را  حسینی  اربعین  راهپیمایی  در 
ضوابط و با پرداخت وثیقه معین، مجوز خروج را از 
سازمان وظیفه عمومی دریافت کنند. سازمان وظیفه 
عمومی ناجا در اطالعیه ای افزود: ثبت درخواست 
خروج از کشور مشموالن ساکن استان تهران برای 
سفرهای زیارتی و سیاحتی به صورت اینترنتی است 
و مشموالن سایر استان ها نیز با مراجعه حضوری 
به معاونت وظیفه عمومی مرکز استان می توانند 

برای اخذ مجوز خروج از کشور اقدام کنند.

قراردادهای کار ساماندهی می شود

از  کار  وزیر  معاون  هفده تن  محمدحسن   - مهر 
بررسی پیش نویس اصالح قراردادهای کار، تعیین 
در  کارگران  اخراج  غیرموجه  حکم  و  آنها  تکلیف 

شورای سه جانبه ملی در آینده نزدیک خبرداد.

سکوت سیف شکست/ رشد
 اقتصادی ۵.۴ درصد اعالم شد

بانک  سکوت  مدت ها،  از  بعد  سرانجام   - ایسنا 
در  شکست.  اقتصادی  رشد  نرخ  درباره  مرکزی 
بود که  از 1.۵ سال  بانک مرکزی بیش  شرایطی 
هیچ آماری از رشد اقتصادی اعالم و حتی برای بهار 
امسال نیز در این باره هیچ رقمی منتشر نکرده بود 
و تنها رئیس کل بانک مرکزی به پیش بینی رشد 
حدود پنج درصدی برای سال جاری در اظهاراتش 
اکتفا می کرد، وی اعالم کرده که رشد اقتصادی سه 
ماهه ابتدایی سال جاری به ۵.4 درصد رسیده است.

۶۱ هزار میلیارد تومان خرید
 الکترونیکی ایرانیان در یک سال

عصر اعتبار- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات: 
 ۶1 به  ایرانیان  الکترونیکی  خرید  حجم  پارسال 
هزار میلیارد تومان رسید. محمود واعظی گفت: 
بانک  با  وزارتخانه  این  مذاکره  به  ای  اشاره 
الکترونیکی  پول  کردن  عملیاتی  درباره  مرکزی 
به آینده  ماه  دو  تا  امیدواریم  گفت:  کشور   در 

نتیجه ای روشن و عملیاتی برسیم.

تحلیلگر بازار کار بر این باور است که مرکز آمار یک 
سازمان بسیاری تخصصی است و کسی نباید آن را زیر 
سوال ببرد، اما وقتی پای خط فقر به میان آید فرد شاغل 
کسی است که دارای درآمد باشد ولی فقیر محسوب نشود.
حاج اسماعیلی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: انتقادی 
که به مرکز آمار ایران وارد می شود این است که افرادی 
را در سرشماری بر اساس استانداردهای سازمان جهانی 
کار شاغل محسوب می کند که زندگی آنها تامین شود 
بنابراین فردی که زندگی اش را در مسیر حداقل ها تامین 

کند ولو با یک ساعت کار در هفته می توان شاغل نامید 
اما حقیقت آن است که این تعاریف مربوط به کشورهای 
توسعه یافته است و سازمان جهانی کار مکانیسم محاسبه 
یک ساعت کار در هفته را برای کشورهای توسعه یافته 
پیش بینی کرده است؛ چون اقتصاد این کشورها متکی به 
بخش خصوصی است و مشاغل آنها عمدتا ساعتی تعریف 
می شود و نکته قابل توجه اینکه حقوق یک ساعت کار 
در خارج حداقل ها را تامین می کند لذا اگر در ایران فرد دو 
روز در هفته هم به این طریق شاغل محسوب شود دارای 

اشکال است. این کارشناس بازار کار اظهار کرد: باید شغل 
کامل را برای استخراج نرخ بیکاری شفاف اعالم کنیم تا 

تردیدهایی که در این زمینه  ایجاد می شود از بین برود.
به  هم  قبل  دولت  در  اینکه  بیان  با  اسماعیلی  حاج 
همین استاندارد سازمان جهانی کار استناد کردند و چالش 
برانگیز شد، گفت: دلیل اینکه امروز نقدهایی با دو گرایش 
مختلف به آمار اشتغال مرکز آمار وارد می شود به دلیل آن 
است که بخش اعظمی از کارها در کشور سیاستزده است 

و با نگرش سیاسی به آنها نگاه می شود.

شاغل کسی است که با وجود درآمد فقیر نباشد!

بیان  با  زعفران  ملی  شورای  رئیس  نایب 
اینکه از پایان اردیبهشت تا نیمه مهر هرسال، 
با قاچاق پیاز طالی سرخ مواجه هستیم، گفت: 
مانند  باتریلی های حامل محصوالتی  کار  این 

پیاز و سیب زمینی انجام می شود.
درباره  مهر  با  گفتگو  در  میری  غالمرضا 
قاچاق پیاز زعفران از کشور اظهار داشت: االن 
زمان قاچاق پیاز زعفران نیست چراکه درحال 
حاضر گیاه در فصل گلدهی قرار دارد و پیاز آن 

درون زمین است. وی اضافه کرد: ما معموال از 
پایان اردیبهشت تا نیمه مهر هرسال، با قاچاق 

پیاز طالی سرخ مواجه هستیم.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه 
براساس شنیده ها  قاچاق پیاز این محصول با 
تریلی هایی که بار آنها پیاز و سیب زمینی است 
انجام می شود، گفت: در این تریلی ها  حدود 10 
تا ۲0 تن بار وجود دارد و یک سوم یا دو سوم آن 
پیاز زعفران است که در میان محصوالتی مانند 

پیاز و سیب زمینی جاسازی شده تا کسی متوجه 
آن نشود. به گفته وی افزایش سطح زیر کشت 
زعفران در کشور افغانستان این شنیده ها را تایید 
با  زعفران  ملی  شورای  رئیس  نایب  می کند. 
اشاره به اینکه کشور هندوستان همچنان تعرفه 
38 درصدی برای واردات زعفران از ایران اعمال 
می کند، افزود: این تعرفه برای کشور افغانستان 
صفر است. میری درباره تعرفه واردات زعفران 
ایرانی به چین نیز گفت: این تعرفه از گذشته 

واردکنندگان  برخی  اما  است  داشته  وجود  نیز 
چینی این محصول را به عنوان گیاه دارویی و با 
ترفندهای خاصی وارد می کردند تا شامل اعمال 
تعرفه نباشد اما اخیرا مسئوالن این کشور متوجه 
شده اند که این محصول زعفران است و برای 

آن تعرفه اعمال می کنند. 
تا  معموال  برداشت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
دهم آذرماه ادامه دارد، اضافه کرد: هنوز قیمت 

طالی سرخ در بازار تغییری نکرده است.

مرگ تدریجی زعفران به دست سوداگران

 پایان اختالف دستمزد بازنشستگان وشاغالن

معاون سازمان برنامه و بودجه از تدوین الیحه حمایت از بازنشستگان 
دریافتی  اختالف  اینکه  بر  عالوه  می شود  تالش  گفت:  و  خبرداد 
بازنشستگان و شاغالن کاهش یابد، بازنشستگی 
پیش از موعد هم به صفر برسد.به گزارش مهر، 
نمکی از طرح ویژه دولت برای ساماندهی حقوق 
بازنشستگان خبرداد و گفت: تیمی کارشناسی از 
سوی سازمان برنامه و بودجه به شدت مشغول 
کار بر روی الیحه ای هستند تا بازنشستگان کشور را تحت حمایت قرار 
دهد؛ به نحوی که تحت عنوان الیحه ای که در سازمان حال آماده سازی 
است، تالش شده تا میان دریافت حقوق بازنشستگی در مقاطع مختلف 
تغییر ایجاد کرده و فاصله آن را به حداقل برسانیم تا به نوعی عدالت 

در پرداخت را به بازنشستگان کشور هدیه دهیم.

نیاز وزارت بهداشت به جذب
 ۱0هزار عضو هیئت علمی

باید مشکل کمبود  بهداشت، درمان وآموزش پزشکی گفت:  وزیر 
بر  علمی  هیئت  اعضای  استخدامی  ردیف 
طرف شود. در وزارت بهداشت به جذب 10 
هزار عضو هیئت علمی جدید نیاز است. به 
زاده  قاضی  دکتر  آنالین،  جم  جام  گزارش 
ردیف  کمبود  مشکل  باید  گفت:  هاشمی، 
استخدامی اعضای هیئت علمی بر طرف شود. در وزارت بهداشت 
به جذب 10 هزار عضو هیئت علمی دیگر نیاز است و برای رفع 
این نیاز ۶ هزار عضو هیئت علمی در حال جذب هستند که ۵ هزار 
نفر از این تعداد بر اساس مجوزهای مربوط به سال های قبل در 

حال جذب می باشند.

 دلیل تغییر در قبض های تلفن ثابت اعالم شد

سخنگوی شرکت مخابرات ایران درباره دلیل تغییر رخ داده در مبلغ قبض 
این دوره تلفن ثابت مشترکان گفت: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی ایران برای افزایش تعرفه 
تلفن ثابت که از آغاز مرداد امسال اعالم شده 
بود، بتازگی اجرا شده است. به گزارش ایرنا، داود 
زارعیان گفت: مصوبه مرداد کمیسیون تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی ایران در این دوره 
صدور قبض های مشترکان اعمال شده و هیچ تعرفه تازه دیگری لحاظ 
نشده است. کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۲۲ خرداد 
تصمیم گرفت نرخ جدید تعرفه تلفن ثابت تعیین شود. وی افزود: تعرفه 
تعیین شده از سوی رگوالتوری در این دوره قبض های مشترکان اعمال 
شده است و از این به بعد تعرفه رگوالتوری مبنای محاسبه قرار می گیرد.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند 
شماره ثبت: 2779        تاریخ انتشار: 95/7/26

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(  شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند به شماره ثبت 2779 روز دوشنبه مورخ 
95/8/10 ساعت 9 صبح در محل بیرجند خیابان مطهری حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود 
برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً 
حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود 

به جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیئت مدیره  2- استماع گزارش بازرس
3- تصویب ترازنامه ها و صورت های مالی سال های 92،91، 94،93

تصویب بودجه پیشنهادی سال 95
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر شماره ۲ بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند 

 شماره ثبت: 2779             تاریخ انتشار: 95/7/26
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(  شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند به شماره ثبت 2779 روز دوشنبه 
مورخ 95/8/10 ساعت 10 صبح در محل بیرجند خیابان مطهری حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت 
می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی 
نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم 
و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمناً 
داوطلبان عضویت در سمت هیئت تصفیه موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی مدارک مربوطه را به 

دفتر تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه: 

تصمیم گیری در  خصوص انحالل تعاونی
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر شماره ۲ بیرجند

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر 9 بیرجند )نوبت دوم(
تاریخ انتشار : 1395/7/26

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن مهر 9 بیرجند با شماره ثبت 2924 روز شنبه 
1395/8/8 ساعت 15 در محل مسجد فاطمه معصومه )س( واقع در مهرشهر بین جنت 12و 14 برگزار می گردد. از 
کلیه اعضا دعوت می شود برای اخذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور به هم رساند. ضمناً چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر تعاوني مراجعه 
و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رأی و هر 

فرد غیر عضو یک رأی می باشد. 

دستور جلسه: 1- تصمیم گیري درخصوص اخراج اعضا طبق ماده 17 اساسنامه 
هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند 

 شماره ثبت: 2779         تاریخ انتشار: 95/7/26
جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(  شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند به شماره ثبت 2779 روز دوشنبه مورخ 

95/8/10 ساعت 11 ظهر در محل بیرجند خیابان مطهری حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می شود.
 از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ 

وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید.
حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

دستور جلسه: 
1- انتخاب سه نفر اعضای هیئت تصفیه برای مدت 2 سال  2- تعیین حق الزحمه هیئت تصفیه

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر شماره ۲ بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
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 چهارشنبه تاریخ 1395/08/12 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 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

حمل بار و اثاثیه منزل با کامیون اتاق ۶ متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچین ماهر

09۱۵۵۶۱8308 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

آبکش ارزان قیمت 
حمل آب به تمام 

نقاط استان 
 حمل آب از ما قیمت از شما  
  09159639415- زارعی 

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

3۲319۲63- 0915164۲377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

حمـــل اثاثیـــه 
۱00 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581- 09363448729  فاروقی

 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  3۲۲56465 -  3۲۲56444 056 - 091556۲9648

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

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 ۴3 ۴2 32  / ۶۶ ۶۶ ۴۴ 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه * 26 مهر 1395 * شماره 3627

لطفا در مورد فعالیتها و اقدامات در دست انجام نماینده 
مردم در مجلس اطالع رسانی شود تا  ببینیم نماینده 
برای پیشرفت استان چه اقداماتی انجام می دهد! چون 
ما که تا حاال جز زمان انتخابات چیزی در مورد نماینده 

نشنیده ایم....آیا ما در مجلس نماینده ای داریم؟
915...077
 مسئوالن بیمه کشاورزی ، کشاورزان منطقه رو چی 
فرض کردن؟ پارسال برای 120هزارتومان حق بیمه 
پرداختی اینجانب بعد از یک سال، 100هزارتومان 
در کمال تعجب بابت بیمه خشکسالی واریزی به 
حساب بوده !!!مثل اینکه خشکسالی وجود ندارد به  
مسئوالن مربوطه بفرمایید در فاصله چند روز مانده 
این  واریز شدن  بیمه شدن محصوالت  به شروع 

مبالغ توهین به شعور کشاورز است !
ارسالی از کانال تلگرامی آوا

این  با  نکردند  مسئوالن  اقدامی  هیچ  متأسفانه 
طبل های غول پیکر که خیلی گوش خراش بود. 
حتی ساعت 12 شب صدایش شنیده می شد. آیا 

این  عزاداریست؟ بهتره قبل از عمل فکرکنید.
915...929
باعرض تسلیت تاسوعا و عاشواری حسینی واقعا 
امام حسین  غریبان  شام  در شب  خاوران  شبکه 
برنامه سوگواری دیگری  نداشت  )ع( هیچگونه 
که نسبت به تکرار اقتصاد مقاومتی اقدام نموده 
بود هرچند که اکثر برنامه های شبکه خاوران نیز 
که درطول سال پخش می گردد قابل مقایسه با 

سایر شبکه های استانی نمی باشد.
915...893
ها  هیأت  از  یکی  نوحه  بیت  عاشورا  روز  در 
این  آیا  بود  رنگارنگه«  باغ  یه  قشنگه  »کرببال 
نوحه رسالت نهضت امام حسین )ع( را یاد آور می 

شود؟ مرجعی نیست که به این مهم توجه کند؟
915...084

به  از شما خواهش داریم نسبت  استاندار محترم   
تعطیلی شواری شهر بیرجند اقدام کنید بهتر است 
از این همه بی برنامگی و جنگ و جدال با یکدیگر 

و با ابروی یک شهر بازی کردن
915...104

 کجایند  مسوالن فرهنگی عفاف و حجاب امر به 
معروف و نهی از منکر فقط بلدند جلسه بگیرند و 
رئیس تعیین کنند اول شب در پارک توحید دختران 
انظار  لو و پسران بی غیرت در  بی توجه و ساده 
عمومی و حضور خانواده ها رفتار ضد فرهنگی و 

منکر انجام می دهند.
915...211
 از مسئوالن شورای ترافیک بیرجند می خواهیم 
غیر  کامال  گیر  سرعت  دو  بجای  و  کنند  لطف 
استاندارد در تقاطع بلوار پیامبر اعظم )ص( و شهدای 
گیر  سرعت  یک  دارد!(،  راهنما  چراغ  )که  عبادی 
استاندارد قبل از میدان ابن حسام بزنن که بیشتر 
ماشین ها آنجا را با پیست مسابقه اشتباه می گیرند و 

عبور از میدان را بسیار خطرناک کرده اند!
937...494

نخستین شرکت تولید بنتونیت در خراسان جنوبی موفق به دریافت موافقت اصولی شد

تسنیم-  رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی استان خراسان جنوبی از اخذ موافقت اصولی شرکت تولید بنتونیت و مواد معدنی ویژه خوراک دام، طیور و آبزیان در استان خبر داد.
ابوذر احمدی اظهار داشت: با توجه به اهمیت سالمت و بهداشت عمومی و ضررهای اقتصادی احتمالی صنعت دامپروری و تولید محصوالت لبنی ناشی از مایکوتوکسین ها، پیدا کردن 

روشهای علمی و سریع جهت شناسایی و سم زدایی از مایکوتوکسینها در غذای انسان و دام، به لحاظ اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد.

تکدی گری و اعتیاد دو روی یک سکه 
 افزایش آمار متکدیان گرفتار اعتیاد به خصوص 
زنان متکدی در شهرستان بیرجند زنگ خطری 
جدی است که متأسفانه از سوی متولیان اقدام 
معضل صورت  این  حل  برای  مؤثر  و  ریشه ای 
سینی  است.  ریزنقش  قامتش  است.  نگرفته 
اسپند در دست دارد و مدام صلوات می فرستد و 
به طرفم هدایت می کند،  را  بیگاه دودش  و  گاه 
مقابلم می ایستد. شروع می کند به داستان سرایی 
و دعا و مناجات...»بال ازت به دور باشد، چشم 
بد حریفت نشود... دشمنت خوار و ذلیل شود« 
دستش را به طرفم دراز کرده؛ نه راهی برای ماندن 
دارم و توانی برای رفتن.... انگار دعاهایش پای 
بندم کرده است. بی اختیار مبلغ ناچیزی را بر روی 

سینی نهاده و راهم را پیش می گیرم.
در  که  است  واژه ای  نام  تکدی گری  و  متکدی 
این چند سال اخیر بسیار به گوشمان خورده و 
به اصطالح عامیانه گدا و گدایی است.همه ما روزانه 
به اسم گدا در کنار خیابان های افرادی   شاهد 

از  پول  کسب  برای  افراد  این  هستیم.  شهر 
شیوه های مختلفی استفاده می کنند. همه گداها 
در شهر، افراد بی بضاعت یا فقیر نیستند. کسانی را 
دیده ام که خانه و همه چیز دارند اما گدایی می کنند.
چند سالی می شود جوالن متکدیان در شهرستان 
بیرجند روزبه روز در حال افزایش است و اگر چه 
در بازه های زمانی شاهد برخورد مسئوالن متولی 
و نیروی انتظامی با این معضل بوده ایم اما باز هم 
بعد از گذشت زمانی دوباره شاهد حضور مجدد 

آنان در سطح شهر هستیم.

پرده اول: درخواست هایی
 که رنگ اجبار دارند

خاک  به  دستانش  است.  طاقت فرسایی  ظهر 
آغشته و قسمتی از چادرش را بر روی لباس های 
رنگی اش انداخته است. کیسه ای لباس بر پشت 
دارد و در سکوت خیابان انقالب به جلو می رود.با 
دیدنم اندکی مکث می کند. احوال پرسی مفصلی 
دارد. سراغ پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده ام 
را می گیرد. انگار سال ها است که مرا می شناسد. 
نگاهم سرد و مبهم می شود. لبخندی می زند و 
می گوید: »من از شهرستان آمده ام و گدا نیستم! 
اگر می شود هر چقدر در   ... تمام شده  پول هایم 

توان دارید بدهید تا به شهر خود بازگردم«.
پانصدتومانی  است.  التماس  از  سراسر  نگاهش 
برای  می گوید  مدام  و  دارد  دست  در  ژولیده ای 

کرایه ام دو تومان دیگر کم دارم.
احساس عجیبی وجدانم را زیر و رو می کند ... 
راست و دروغ حرف هایش را نمی دانم. اسکناس 
را  هزارتومانی را کف دستش می گذارم و راهم 
ادامه می دهم. تا فاصله زیادی صدای دعاهایش 

به گوش می رسد.

پرده دوم: پدرم مریض است، پول 
درمانش را نداریم

حاشیه خیابان مدرس را به سمت میدان ابوذر قدم 
می زنم. کودکی سیاه چهره در جلوی پاهایم توقف 
می کند. بدون اندکی مکث جمالتش را پشت سر 
هم بیان می کند: »پدرم مریض است، پول درمان 
را ندارد... به خدا برادرم هم کوچک است.. مادرم 
تومان  هزار  می کند...  پاک  سبزی  مردم  برای 
نداری بدی قرص بابا مو بخرم؟«نگاهم به دستان 
کوچک نقش بسته... نسخه ای در یک دست دارد 
و نمونه قرصی نیز در دست دیگرش خودنمایی 
می اندازم.  نگاهی  قرصش  و  نسخه  می کند.به 
دستم  از  را  نسخه  می شود.  هراسان  نگاهش 
بده،  پول داری  اگر  می گوید:  و  می کشد  بیرون 
نداری هم وقت من را نگیر!!از وی در مورد شغل 
بیماری پدرش می پرسم. صورتش قرمزرنگ  و 
می شود و درحالی که سعی دارد از نسخه سر در 
بیاورد، می گوید: بیماری اش در این نسخه نوشته 
و قرص قلب مصرف می کند.از نگاه مضطربش 
پیداست که از چیزی می هراسد. لبخندی می زنم 
و می گویم: تازه واردی؟؟ قدم هایش را استوار کرده 
و به سرعت از مقابل چشمانم به آن طرف خیابان 

می گریزد.
ساله  دو  کودکی  دارد.  تن  بر  کهنه  لباس هایی 
بر دامانش خوابیده و پسربچه ای نیز در کنارش 
خوشه ای انگور را دانه به دانه در دهان می گذارد.
هر عابر و رهگذری که از مقابلش عبور می کند، 
دستش را به نشانه درخواست کمک دراز می کند. 
تعارف  پسربچه اش  به  را  ای  آبمیوه  و  کیک 
می کنم و با اندکی فاصله از وی می نشینم.از علت 
حضورش در کنار خیابان شهدای بیرجند می پرسم. 
نگاهش را به آسمان می دوزد و می گوید: خداوند 
هیچ انسانی را محتاج و نیازمند نکند.زهرا با بیان 
پسر  یک  و  ساله  نیم  و  یک  دختر  یک  اینکه 
پنج ساله دارم، می افزاید: شوهرم یک سال پیش 
بر اثر بیماری از بین رفت.وی می افزاید: از ابتدای 
زندگی وضعیت مالی مناسبی نداشتیم و هم اکنون 

فوت شوهرم مرا برای گدایی به خیابان ها کشانده 
است. از گودی چشم ها، لرزش دست ها و رنگ 
زرد دندانش هایش پیداست که معتاد است و بنا 
به گفته خودش هزینه های باالی زندگی و گرانی 

اجناس وی را به گدایی مجبور کرده است.

متکدیان چهره شهر
 را مخدوش می کنند

یک شهروند بیرجندی در گفت و گو با مهر با 
بیان اینکه تکدی گری برخاسته از فقر و اعتیاد 

است، می گوید: متکدیان چهره  شهر را مخدوش 
یتیمان  می افزاید:  علی آبادی  محمد  می کنند. 
هیچ گونه  که  زنانی  و  ساالن  پیر  بی سرپرست، 
منبع درآمدی ندارند، به دلیل نبود امکانات حمایتی 
دست به تکدی گری می زنند.وی ادامه می دهد: 
تکدی گری زنان در داخل شهر و مواجه شدن آنان 
با افراد گوناگون در برخی از موارد منجر به انحراف 

اخالقی می شود.
علی آبادی خواستار جمع آوری متکدیان از سطح 
شهر شد و گفت: افزایش تعداد گداها در سطح 
شهر و تجمع بیش ازحد آن ها در اکثر نقاط، سبب 
آزار و اذیت مردم شده و باید موردتوجه قرار گیرند.

دولت توجه ویژه ای به مبارزه با 
تکدی گری داشته باشد

و  گفت  در  بیرجندی  از شهروندان  دیگر  یکی 
پدیده ای  تکدی گری  کرد:  اظهار  مهر،  با  گو 
دردسرساز برای کشور بوده و حرفه ای شدن این 
بسیار خطرناک  آینده  برای  نیز می تواند  پدیده 
باشد.مجید شریفی ادامه داد: کودکانی که امروز 
است  ممکن  می کنند،  تکدی گری  به  اقدام 
جامعه  امنیت  و  اجتماع  برای  آینده  سال  چند 
مشکل آفرین باشند.وی با تاکید بر اینکه دولت 
معضل  این  با  مبارزه  برای  ویژه ای  توجه  باید 
داشته باشد، افزود: اگر زمینه اشتغال فراهم شود، 
بسیاری از مشکالت و آسیب های اجتماعی نیز 

رفع می شود.شریفی با بیان اینکه نباید به برخی 
از متکدیان کمک شود، افزود: امروزه روش های 
زیادی برای تکدی گری در جامعه رواج یافته 
است.وی ادامه داد: کمک به این گونه افراد نه 
تنها مشکلی را برطرف نمی کند، بلکه زمینه ساز 

بسیاری از آسیب های اجتماعی می شود.

استفاده از ظرفیت دستگاه ها 
برای مقابله با تکدی گری

در  اجتماعی  اورژانس  یک کارشناس مددکاری 
گفت و گو با مهر، اظهار کرد: کودکان متکدی 
و  نداشته  در دسترس  مناسب  آموزشی  خدمات 
مسائل اجتماعی و فرهنگی آن ها برای والدین 

نیز اهمیتی ندارد.
فرهنگی،  مسائل  اینکه  بیان  با  فرزانه  فاطمه 

به  گرایش  جمله  از  اقتصادی  و  اجتماعی 
تکدی گری است، گفت: تکدی گری کودکان از 

مخرب ترین اشکال سوءاستفاده از آن ها است.
وی با بیان اینکه تکدی گری، دست دراز کردن 
برای کسب درآمد است، افزود: معاف از مسئولیت 
نیازمندی،  خاطر  به  نشدن  سرزنش  اجتماعی، 
استفاده از دسترنج دیگران و عدم مشارکت در 
تولید اجتماعی از جمله خصوصیات تکدی گری 
همه  ظرفیت  از  باید  کرد:  اظهار  است.فرزانه 
پدیده  با  مقابله  برای  مؤسسات  و  دستگاه ها 

تکدی گری در سطح جامعه استفاده کنیم.

وضعیت متکدیان در بیرجند
 آمار مطلوبی ندارد

به  افراد  گرایش  دالیل  مهم ترین  از  اعتیاد 
معاون  است.  بیرجند  شهرستان  در  تکدی گری 
خدمات شهری شهرداری بیرجند در گفت و گو با 
مهر با بیان اینکه وضعیت متکدیان در بیرجند آمار 
مطلوبی ندارد، گفت: شهروندان نباید به این گونه 
افراد  داد:  ادامه  خانزاد  کنند.حسن  کمک  افراد 
نیکوکار می توانند کمک های خود را به صندوق 
صدقات انداخته و یا به موسسه های خیریه بدهند.
وی با اشاره به برنامه های پیش رو برای مبارزه با 
تکدی گری، بیان کرد: تبلیغات محیطی زیادی در 
این رابطه انجام شده است.خانزاد با بیان اینکه با 
همکاری پلیس با متکدیان برخورد جدی می شود، 
گفت: همچنین شناسایی و مبارزه با مجموعه های 

دارد.وی  قرار  کار  دستور  در  همواره  متکدیان 
متکدیان  برای  ارشادی  برنامه های  به  اشاره  با 
دستگیرشده، بیان کرد: افرادی که در سنین پایین 
قرار دارند به مراکز ترک اعتیاد و افراد سن باال  را 

به مراکز بازپروری می فرستیم.

اعتیاد عامل اصلی تکدی گری است

اعتیاد  بیرجند  معاون خدمات شهری شهرداری 
در  تکدی گری  به  افراد  گرایش  مهم ترین  از  را 
اقتصادی  و گفت: مشکالت  دانست  شهرستان 
و فرهنگی، بیکاری و نبود منبع درآمد از دیگر 
داد:  ادامه  است.وی  آسیب  این  پیدایش  عوامل 
شخص معتاد در جامعه جایگاه مناسبی نداشته و 
از طرفی هزینه های اعتیاد بسیار باالست، بنابراین 
با  می آورند.خانزاد  روی  تکدی گری  به  به ناچار 
بیان اینکه مردم و همه مسئوالن باید برای رفع 
این پدیده تالش کنند، افزود: نقش روحانیت در 
آگاهی بخشی مردم از این آسیب بسیار مؤثر در 

رفع آن خواهد بود.
خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
جنوبی نیز پیش از این در ستاد ساماندهی متکدیان 
از دستگاه های اصلی  استان به عنوان  یکی  
متولی ایجاد اشتغال با اشاره به اصل 44 قانون 
خراسان  اجرایی  دستگاه های  بود:  گفته  اساسی 
جنوبی مکلفند که متکدیان را ساماندهی کنند.
محمد سنجری با بیان اینکه ابعاد گوناگون این 
مشکل را باید تحلیل و براساس آن وظایف قانونی 
دستگاه ها را مشخص کرد، گفت:باید  دستگاه ها 
طبق  متکدیان  ساماندهی  برای  شوند  مکلف 
وظیفه عمل کنند.ابعاد گوناگون این مشکل را باید 
تحلیل و براساس آن وظایف قانونی دستگاه ها را 
مشخص کرد و دستگاه ها نیز مکلف شوند برای 
ساماندهی متکدیان طبق وظیفه عمل کنند.وی 
افزایش تعداد متکدیان به ویژه رشد آمار زنان را 
زنگ خطری جدی  اعالم کرده بود و گفته بود:  
هر چند عامل اصلی تکدی گری، بیکاری عنوان 
می شود، ولی با توجه به آمار و آثار مطالعه شده، 
باید گفت اعتیاد از عوامل اصلی تکدی گری افراد 
در این استان است که اراده ای جمعی برای ریشه 
کنی ان الزم است.اگر چه مسئوالن بنا به دستور 
معاون استانداری خراسان جنوبی آمار دقیقی از 
تعداد متکدیان در اختیار رسانه ها قرار نداده اما 
شواهد پیداست که حضور این افراد به خصوص 

زنان روزبه روز در بیرجند رو به افزایش است.

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

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

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

تجربه کنید.   09158668002

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

09153613243 - شریفی

یخچال ایستاده به ابعاد 1/52 و 2/5 
متر و ویترین فلزی خریداریم.

32228982 -09155617899

منزل فروشی واقع در مهرشهر 
خیابان امام خمینی   فی: توافقی

09153623720

توجه              توجه
کلیه اجناس

 )پوشاک بانوان( 
به قیمت خرید

 به فروش می رسد.
 بین مدرس 16 و 18   

جنب بانک مهر اقتصاد     
32236227

به یک راننده پایه یک مسلط به کار 
جرثقیل نیازمندیم.
09158508100

به یک نفر برای نگهداری کودک در منزل 
نیازمندیم. تقریبا تمام وقت 

09128011721 - 32409004

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

09380160779 - علی آبادی

خدمات فنی شایان
تعمیر انواع  یخچال  فریزر، آب سرد  کن

 در محل / نصب انواع کولر گازی
09159656641 - روزی

مدرک تحصیلی اینجانب سید 
سجاد مصطفوی در مقطع کاردانی 

رشته معماری به شماره شناسنامه 
79، صادره از قاین مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

به تعدادی ویزیتور خانم و آقا با پورسانت 
عالی در سطح استان نیازمندیم.

09150918208 - 05632237067

ایزوگام سـال   ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه
چهار راه بهشتی ، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369

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 گان6

ل رای
منز

رب 
ل د

حوی
ت

کار خوب اتفاقی نیست

زلزله بال نیست، بلکه بی توجهی و عدم آمادگی ما از آن بال می سازد.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
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رقیب جدید تلگرام در راه است

ایسنا - شرکت مخابراتی روسی »روس تلکام« قصد دارد تا پایان سال جاری میالدی پیام رسان خود با نام »الو« را راه اندازی کند. سرگی کالوگین - مدیر این کمپانی - گفت: 
اپلیکیشن جدید در مرحله نخست برای مکالمه صوتی از طریق انتقال داده طراحی شده است. به گفته وی از مهمترین ویژگی های متمایز این پیام رسان اتصال آن به شماره 
تلفن شهری است. کارشناسان حوزه فن آوری بر این باورند که پیام رسان جدید الو، زنگ خطری جدی برای ادامه یکه تازی نرم افزارهای محبوب وایبر، واتس آپ و تلگرام است.

به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و 
مراتع كشور مصوب 1346/5/30و اصالحات بعدی آن و قانون اصالح 
تبصره یک ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 
1387/12/14 مجلس شورای اسالمی و ماده 10 آئین نامه اجرایی 

مصوبه 91/1/20 هیئت وزیران، این شیوه نامه تهیه و ابالغ می گردد.
فصـل اول:

تعاريف:
1- مرتع: اعم است از مشجر و غیر مشجر

الف ( مرتع غیر مشجر: زمینی است اعم از كوه و دامنه یا زمین مسطح 
كه در فصل چرا، دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه 
به سابقه چرا، عرفا مرتع شناخته شود. اراضی كه آیش زراعتند، ولو آنکه 

دارای پوشش نباتات خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
ب( مرتع مشجر: اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد، مرتع 
مشجر نامیده می شود ، مشروط به آنکه حجم درختان موجود در هر 
هکتار، در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر 

مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب نباشد. 
2- مراتع يیالقی شمال کشور: مراتع دامنه شمالی البرز حدفاصل 

آستارا تا گلیداغی از ارتفاع 2400 متر به باال.
3- جنگلهای شمال: جنگلهای ناحیه خزری )هیركانی( كه به صورت 
نوار باریکی به طول )800( كیلومتر و عرض )20( تا )70( كیلومتر از 
جلگه تا ارتفاع )2400( متری از سطح دریا، حدفاصل آستارا در غرب 

تا گلیداغی در شرق دامنه شمالی رشته كوه البرز را شامل می شود.
4- جنگل دست کاشت : جنگلي است كه منشاء طبیعي نداشته و به 

دست انسان ایجاد شده باشد.
5- مناطق بحرانی: مناطقی كه با توجه به روند تخریبی منابع طبیعی، 
پایداری تولید درآن از دست رفته و استمرار بهره برداری از آنها موجب 
زیان های فراوان اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی به منابع پایه 

)آب، خاک و پوشش گیاهی( می گردد.
مورد بهره  6- مرتع روستايي: مرتع اطراف روستا است كه عرفاً 
برداري دام هاي روستائیان قرارمي گیرد و توسط هیئت های ممیزی 

مراتع تعیین و مشخص می گردد.
7- مرتع عمومی: كلیه مراتع به جزء مراتع روستایی كه از سوی 
هیئت ممیزی مرتع جهت اشخاص حقیقی و حقوقی پروانه چراي دام 

صادر می گردد. 
8- واحد دامي: هر رأس گوسفند یک واحد دامي محسوب مي گردد 
سایر احشام با توجه به نیاز علوفه ای آنها در مقایسه با گوسفند محاسبه 

می گردند.
بز: یک واحد دامی، شتر و گاو دو رگ : 6 واحد دامی، گاو بومی: 4 واحد 

دامی، گاومیش: 7 واحد دامی، اسب و سایر احشام: 5 واحد دامی 
تبصره : نتاج گوسفند و بز از 4 تا 6 ماهگی معادل 0/5 )پنج دهم( واحد 

دامی مورد محاسبه قرار مي گیرد.
9- ظرفیت چرا: حداكثر تعداد واحد دامی كه در مرتع مشخص و در 
مدت معین می تواند بهره برداری نماید، مشروط به آنکه به منابع پایه 

)آب، خاک و گیاه( لطمه ای وارد نشود.
10- قرق مراتع: به منظور حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش خاک 
و با هدف افزایش پوشش گیاهی مراتع انجام می گیرد. هر گونه چرای 

دام در مناطق قرق شده ممنوع می باشد.
11- ممیزی مرتع: مجموعه اقدامات مربوط به تعیین محدوده عرفی، 
تعیین ظرفیت چرا و شناسایی مرتعدار ذی صالح برای اعطای پروانه 

چرا
12- هیئت ممیزی مرتع: تعدادی از كارشناسان مجرب و فنی كه در 
هر استان توسط اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تعیین و 

با ابالغ و شرح وظایف مشخص وظیفه ممیزی مرتع را به عهده دارند.
ظرفیت  گرفتن  نظر  در  با  كه  مجوزی  دام:  چراي  پروانه   -13
واجد  اشخاص  بنام  برداری  بهره  سابقه  و  مدت  چرا،  فصل  چرا، 
به  توجه  با  و  دوره  یک  در  دام  تعلیف  برای  )مرتعدار(  شرایط 
كل  اداره  توسط  مشخص  محدوده  با  مرتع  یک  در  محل  عرف 
گردد. می  صادر  مرتع  ممیزی  اتمام  از  پس  ممیزی(   )هیئت 
14- مرتعدار: شخص حقیقی یا حقوقی دارنده پروانه چراي دام یا 

مجری طرح مرتعداری می باشد.
15- طرح مرتعداري: سندی مشتمل بر مجموعه فعالیت های مربوط 
به حفظ، احیا، اصالح، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع كه در قالب 
برنامه زمانی و مکانی معین و نیز پیـش بینی حجم عمـلیات و برآورد 
هزینه و درآمد، تهیه و به تأیید وزارت جهاد كشاورزی)سازمان(می رسد.

16- سامان عرفی: محدوده معینی از عرصه های منابع طبیعی می باشد 
 كه به طور عرفی توسط یک یا چند مرتعدار مورد بهره برداری قرار می گیرد.
17- مرتعدار عشايري: مرتعداری  است كه جزء نظام خاص اجتماعي 
عشایري بوده و دارای پروانه چرای دام، قرارداد اجرای طرح مرتعداری 
و یا مدارک مثبته بهره برداری مرتع  از اداره كل منابع طبیعی باشد و 

براي تعلیف دامهایش كوچ مي كند. 
بوده و  دامداري است كه در روستا ساكن  18- روستايي دامدار: 

دامداري فعالیت تکمیلي وي مي باشد و جهت چراي دامهایش كه كمتر 
از 10 واحد دامي مجاز خواهد بود از مراتع روستایي استفاده مي نماید.

19- گروه های همگن : به تعدادی از بهره برداران ذیحق یک سامان 
عرفی اطالق می شود كه از نظر تعداد دام مجاز به هم نزدیک باشند 

20- دام مجاز: تعداد واحد دامی است كه برابر ظرفیت چرایی مرتع 
توسط هیئت ممیزی تعیین و در زمان مشخص وارد مرتع گردد. 

21- سازمان : منظور از سازمان، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری 
كشور می باشد.

 22- اداره کل: منظور اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان می باشد.
23- تنسیق: تعیین و مشخص نمودن محدوده بهره برداری فرد یا 
گروهی از بهره برداران ذیحق در مراتعی كه توسط هیئت های ممیزی 
و در صورت ضرورت توسط هیئت منتخب مدیر كل )پس از ممیزی ( 

در سامان های مشاعی صورت می گیرد.
24- واحد اقتصادی: سطحی از مرتع كه از نظر اقتصادی نیازهای 
معیشتی یک خانوار بهره بردار از مرتع را در حد متوسط تامین نموده و 
علوفه مورد نیاز 230 واحد دامی را در یک فصل چرا تامین نماید. تعداد 

واحد دامی مذكور با توجه به شرایط زمانی و مکانی قابل تعدیل است.
25- در صورتي كه تعاریف قانوني جدیدي وضع گردد آن تعاریف مالک 

عمل خواهد بود.
فصل دوم 

شرايط عمومي:
1- استفاده از مراتعي كه برای آن طرح مرتعداري تهیه و تصویب نشده 
است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چراي دام از ســازمان ) اداره 

كل( مي باشد.
تبصره یک: مواردی كه باید در پروانه چراي دام قید گردد :

  - شماره و تاریخ صدور پروانه  
  - نام مرتع )محلي و پالک ثبتي(

  - محدوده جغرافیایي 
  - مساحت مرتع

  - فصل و مدت بهره برداري
  - ظرفیت چرا در فصل بهره برداري

  - مشخصات بهره بردار
  اشخاص حقیقی )نام ، نام خانوادگی ،نام پدر ،شماره شناسنامه ،كدملی (

 اشخاص حقوقي )نام و شماره ثبت، شناسه ملی (
  - تعداد دام مجاز مرتع و تعداد سهم دام مجاز هر بهره بردار

  - غیر قابل انتقال بودن پروانه چراي دام بدون مجوز اداره كل
- در صورت فوت دارنده پروانه چراي دام، یکي از وّراث قانوني مي تواند 
با كسب وكالت محضری یا مصالحه با سایر وراث حداكثر ظرف مدت دو 

سال پروانه چراي دام دریافت نماید.
- تمدید ساالنه پروانه چرا وپرداخت حقوق و عوارض قانوني 

   تبصره دو: پروانه چراي دام باید به امضاء مدیر كل ) بدون تفویض اختیار ( برسد 
تبصره سه : پروانه چراي دام باید ممهور به مهر برجسته اداره كل و 

دارای بر چسب اصالت و شماره سریال باشد. 
2- اداره كل مکلّف است كلیه مراتعي كه تا پایان سال 1358پروانه 
چراي دام آن صادرگردیده و یا دارای سابقه ممیزی است، نسبت به 

تجدید ممیزی آن اقدام نمایند.
تبصره: اداره كل در صورت ضرورت مي تواند نسبت به تجدید ممیزي 
مراتعي كه بعد از سال 1358 تا تاریخ 1369/3/29 پروانه چراي دام آن 

صادر شده اقدام نماید.
3- پروانه چراي دام براي اشخاص، پس از احراز شرایط مقرر در این 

شیوه نامه توسط هیئت ممیزي و از طریق  اداره كل صادر مي گردد.
4- ممیزي مرتع و صدور پروانه چراي دام براي هر مرتع،  با رعایت بند 

2 فقط برای یک بار انجام خواهد شد.
5- با انجام ممیزي هر مرتع و قطعیت یافتن آن كلیه پروانه هاي چراي دام و 
 مجوزهاي صادره قبلي همان مرتع باطل و از درجه اعتبار ساقط مي گردد. 
تبصره: اداره كل قبل از تحویل پروانه چراي دام جدید، ملزم به دریافت 

پروانه چرای قبلی  و ابطال آن و ضبط در سوابق می باشد.
6- ممیزي در مراتعي كه منجر به انعقاد قرارداد اجراي طرح مرتعداري 

شده است، ممنوع مي باشد.
تبصره يک : اداره كل مکلف است تا تعیین تکلیف اعتراضات وارده 
به اقدامات هیئت های ممیزی ، از انعقاد قراداد اجرای طرح مرتعداری 

خودداری نماید .
تبصره دو : پس از انعقاد قرارداد اجرای طرح مرتعداری، در صورتي كه 
افراد ادعایي در طرح مرتعداري داشته باشند و این موضوع مورد تایید 
اداره كل و رضایت حداقل دو سوم مرتعداران )با تنظیم اقرار نامه از 
طریق دفترخانه رسمی( قرار گیرد، اداره كل مي تواند پس از كسر دام 
مجاز مرتعداران موافق، اسامي افراد جدید را در طرح منظور و مدارک 

پرونده را اصالح نماید.
با رعایت مفاد  از دریافت گزارش هیئت ممیزي  اداره كل پس   -7
بندهاي 5 ، 37 و 42 این فصل موظف به صدور پروانه چراي دام به نام 

مرتعدار و یا مرتعداران  مي باشد.

8- اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به سوابق قبلي و مدارک مثبته 
مورد تایید هیئت ممیزی مرتع مي توانند در مراتع متعددي پروانه 

چراي دام دریافت نمایند.
 9-  پروانه چراي دام در مراتع روستایي به نام شوراي اسالمي صادر مي گردد.

تبصره:در صورت عدم تشکیل شوراي اسالمي، انحالل شورا ویا تبدیل روستا 
 به شهر، پروانه چراي دام بنام نماینده و یا نمایندگان مرتعدارن صادر خواهد شد.

10- پروانه هاي چراي دام براي هر مرتع جهت یک دوره بهره برداري 
صادر و تا زماني كه بر اساس قوانین از درجه اعتبار ساقط نشده با 

پرداخت حقوق و عوارض قانوني قابل تمدید و داراي اعتبار مي باشد.
تبصره: در صورت عدم پرداخت به موقع حقوق و عوارض قانوني تمدید 
پروانه چراي دام، ورود دام به مرتع غیرمجاز محسوب و برابر بند 6 از 

فصل سوم با متخلف رفتار خواهد شد.
11- بهره برداری از مرتع توسط شركت های وابسته به دولت ، بانک ها 
و سایر نهاد های قانونی )نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان، سازمان اتکا، 

بنیاد تعاون سپاه و ...( مشمول این شیوه نامه می باشد.
12- در صورتي كه ظرفیت چرا بیش از تعداد دام موجود مرتعداران 
ذیحق باشد نمي توان فرد حقیقي و یا حقوقي دیگري را وارد مرتع نمود.
13- در مراتعي كه بهره بردار یا تمام بهره برداران از مرتعداري انصراف 
داده، یا كلیه پروانه های چراي دام ابطال شود، و یا مراتعی كه مورد 
ممیزی قرار گرفته و فاقد بهره بردار قانونی باشد)به تشخیص هیئت 
ممیزی و با تنظیم صورتجلسه( مرتع بالمعارض مي گردد، اداره كل 
مکلف است پس از تهیه طرح مرتعداري نسبت به تعیین مرتعدار یا 

مرتعداران بر اساس ضوابط ابالغی دفتر امور مراتع اقدام نماید. 
تبصره یک: در اجراي این بند، هزینه هاي متعلقه تهیه طرح مرتعداري 

از مجري واجد شرایط دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد شد.
تبصره دو: كلیه مراتعی كه در ناحیه جنگل های شمال كشور قرار گرفته 
اند) موضوع بند 3 فصل اول ( پس از بالمعارض شدن در اختیار اداره كل 

جهت مدیریت مورد نظر  قرار می گیرد. 
14- بهره برداری از مراتعی كه سازمان )اداره كل( قرق اعالم می نماید، 
با حفظ حقوق بهره برداران ذیحق، پس از اتمام دوره قرق، بر اساس 

طرح مرتعداری به همان بهره برداران واگذار خواهد شد.  
15- ممیزی و صدور پروانه چراي دام در جنگلهاي شمال، ذخیره گاهها 
و پاركهاي جنگلي،جنگل های دست كاشت ، ایستگاههاي تحقیقاتي 
منابع طبیعی، ایستگاه تولید بذر و نهال و جمع آوري بذور مرتعي، عرصه 
های بیابانی دارای كمتر از 5 درصد تاج پوشش مرتعی پایا ، عرصه هاي 

داراي طرح مرتعداري و مناطق بحراني ممنوع است.
16- مرتعداران صاحب پروانه چراي دام یا مجریان طرحهاي مرتعداري كه 
با صالحدید و نظر اداره كل راسا اقدام به قرق مرتع خود نمایند تا هرزمان 
 كه مراتع قرق باشد، حقوق آنان در مرتع مذكور محفوظ خواهد بود.

تبصره: حقوق و عوارض قانوني تمدید پروانه چراي دام در مدت قرق 
دریافت نخواهد شد.

سازمان حفاظت  مناطق چهارگانه  در  برداري  بهره  و  ممیزي   -17
محیط زیست بر اساس توافقنامه منعقده بین سازمان جنگلها،  مراتع و 

آبخیزداري و سازمان یاد شده صورت می گیرد.
تبصره: هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی كه برای مناطق 
چهارگانه محیط زیست برقرار گردد، سازمان حفاظت محیط زیست 
به استناد ماده 4 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال 
1353 و اصالحیه سال 1371 موظف به پرداخت حقوق بهره برداری 
صاحبان پروانه چرا و مجریان طرح های مرتعداری خواهد بود و تا زمان 
عدم پرداخت كامل آن ، هر گونه مجوز صادره چرای دام و یا قرارداد 

طرح مرتعداری به قوت خود باقی خواهد بود.
18-صدور پروانه چراي دام در مناطقي از جنگلهاي خارج از شمال كه 
داراي قرارداد اجراي طرح های موضوع ماده )3( قانون حفاظت و بهره 

برداری )مصوبه 1346 و اصالحات بعدی( میباشند، ممنوع مي باشد.
تبصره: در سایر مناطق جنگلي مذكور، ممیزي صرفاً جهت شناسایي 

بهره برداران ذیحق با نظر اداره جنگل )اداره كل( انجام مي پذیرد.
19-در مراتع مشاع، مرتعداران دارای پروانه چرای دام می توانند با 
توافق یکدیگر وبا نظر موافق اداره كل، مراتع خود را در گروههای همگن 

تنسیق نموده و در قالب طرح مرتعداری ، بهره برداری نمایند. 
تبصره: چنانچه برای مدیریت بهینه مراتع، تنسیق مرتع ضرورت داشته 

باشد اداره كل مجاز به انجام آن می باشد.
20-مرتعدارانی  كه پروانه چراي دام دریافت داشته اند، با اعالم كتبي 
اداره كل موظف اند نسبت به تهیه طرح مرتعداری اقدام نمایند، در غیر 
اینصورت پروانه چرا ابطال ، مرتع بالمعارض و مشمول بند 13 شرایط 

عمومی این شیوه نامه می گردد.
21-درزمان انعقاد قرارداد اجراي طرح مرتعداري اداره كل مکلف است كلیه 
 پروانه هاي چراي دام را از بهره برداران اخذ و نسبت به ابطال آن اقدام نماید.

تبصره: انعقاد قرارداد اجراي طرح مرتعداري، مستلزم تصویب طرح 
توسط سازمان )كمیته فنی اداره كل( مي باشد.

22-در صورت مفقود شدن پروانه چراي دام، اداره كل با رسیدگي دقیق 
سوابق و در صورت تایید، براي این گونه مرتعداران مجوز موقت چرای 

دام صادر مي نمایند. 
تبصره یک: در مراتع مشاع مجوز موقت با امضای مدیر كل منابع 
طبیعی صادر می گردد. تبصره دو: در مراتع انفرادی، مرتعدار مکلف 
است حداكثر ظرف مدت 2 سال از اعالم مفقود شدن پروانه چرا ، نسبت 

به تهیه و اجرای طرح مرتعداری اقدام نماید.. 
صدور آگهي، تشكیل هیئت و نحوه اقدام ممیزي:

23- اداره كل مکلف است  قبل از صدور آگهي سوابق و مدارک را بررسی و 
 اسامي مراتع مورد ممیزي را با شرایط شیوه نامه ممیزي مرتع تطبیق نماید.

24- اداره كل مکلف است در فصل تعلیف و حداقل یک ماه قبل از 
عزیمت هیأت هاي ممیزي به مراتع، مراتب را آگهي و به طریق مقتضي 
از قبیل رسانه هاي همگانی و محلی، صدا و سیما، نیروهاي انتظامي، 
شوراي اسالمي، انجمن صنفی مرتعداران و بخشداری و دهیاری یا 

راههاي قانوني دیگر به اطالع اشخاص برساند.
تبصره: آگهي منتشر شده بایستي توسط اداره منابع طبیعی شهرستان 
)اداره كل( یا نیروي انتظامي در محل الصاق، و مراتب صورتجلسه و 

جهت ضبط در سوابق به اداره كل تحویل گردد.
25- ممیزي مراتع و تشخیص مرتعدار ، بر اساس سوابق و مدارک به 

عهده هیئتی مركب از اعضای ذیل می باشند:
- نماینده مدیر كل به عنوان سرپرست هیات ممیزی

- كارشناس مرتع
- كارشناس اداره منابع طبیعي و آبخیزداری شهرستان مربوطه

تبصره یک: در مناطق عشـایري، نماینده اداره امور عشایری بعنوان یک 
عضو )دارای حق رای ( و جایگزین كارشناس مرتع در هیأت ممیزي 
تعیین مي گردد. اداره كل بایستي زمان حضور هیأت در مناطق مذكور 
را به دستگاه ذیربط جهت معرفي نماینده، اعالم نمایند.در صورت عدم 
معرفي و یا عدم حضور نماینده سازمان امور عشایری، هیئت با همان 

تركیب اولیه مبادرت به ممیزی می نماید.
تبصره دو: در مراتع همجوار بین استانها ، اداره كل همجوار موظف است 
با درخواست كتبی اداره كل ممیزی كننده نسبت به معرفی نماینده 
جهت همکاری و همراهی با هیئت ممیزی )بدون حق رای( اقدام نماید. 

عدم حضور نماینده استان همجوار ، مانع از انجام ممیزی نمی گردد.
تبصره سه: ابالغ اعضاي هیأت توسط مدیر كل، براي ممیزي مراتع 

مشخص و براي همان فصل صادر مي گردد.
تبصره چهار: هیئت با حضور تمامي اعضاء ) 3عضو( تشکیل و رسمیت 
مي یابد. رای اكثریت )سرپرست هیات به اضافه یکی از اعضا ( مالک 

تصمیم گیری می باشد.
آگهي،  تصاویر  مأموریت،  برگه  و  هیئت  اعضای  ابالغ  پنج:  تبصره 
صورتجلسه الصاق و سایر مدارک مورد نیاز نیز از جملهء اسناد ممیزي 

بوده و بایستي در سوابق پرونده ممیزی ضبط گردد.
تبصره شش: در موارد ضروری اداره كل می تواند با موافقت كتبی دفتر 
امور مراتع از هیات های ممیزی استان های همجوار یا سایر استانها 

جهت انجام ممیزی استفاده نمایند.
26-ممیزي مراتع درمناطق چهارگانه با حضور نماینده اداره كل محیط 
 زیست در استان بدون حق رأي در تعیین صالحیت مرتعدار انجام مي گیرد.
تبصره: اداره كل، بایستي زمان حضور هیأت ممیزي در مراتع مذكور را 
به اداره محیط زیست استان مربوطه جهت معرفي نماینده، اعالم نماید، 
عدم معرفي و حضور نمایندگان یاد شده در مراتع مورد ممیزي، مانع از 

تصمیم گیري نخواهد شد.
ممیزي مرتع:

27- هیئت هاي ممیزي قبل از عزیمت به مراتع، بایستي كلیه سوابق 
و مدارک موجود در مركز استان و شهرستان مربوطه را اخذ، مطالعه و 

بررسی نمایند.
تبصره: در مراتع همجوار بین استان ها، اداره كل ممیزی كننده بایستی 
ضمن اخذ سوابق از اداره كل همجوار، اقدامات قبلی انجام شده را 
دریافت و در اختیار هیئت ممیزی جهت مطالعه و بهره برداری قرار 
دهد. همچنین اداره كل همجوار موظف است كلیه سوابق را در اختیار 

اداره كل ممیزی كننده  قرار دهد.
28-هیئت ممیزی موظف است در تاریخ مندرج در آگهي در مرتع حضور 
 یابد.انجام ممیزي در خارج از مهلت اعالم شده در آگهي فاقد اعتبار خواهد بود.

29-صاحبان پروانه چراي دام  و یا متقاضیان صدور پروانه چراي دام 
باید تقاضاي كتبي و فرم هاي درخواست صدور پروانه چراي دام را در دو 
 برگ در زمان حضور هیات در مرتع تکمیل و با اخذ رسید، به هیأت هاي

 ممیزي تحویل نمایند.
30- هیئت هاي ممیزي براي تشخیص و تعیین مرتعدار و صدور پروانه 

چراي دام به شرایط ذیل توجه نمایند:
- احراز تداوم مرتعداری از سال 1359به بعد 

- حضور دام متقاضي در مرتع در هنگام ممیزي
- ارائه سوابق و مدارک مثبته بهره برداری توسط متقاضي

- داشتن مدرک و سوابق قانوني یا قرائن مثبته در پرونده هاي اداره كل 
31- فصل و ظرفیت چرای مرتع هنگام ممیزي، براي تعیین دام مجاز 
مرتعداران توسط هیئت ممیزي تعیین مي گردد. )ادامه در صفحه بعد(

وزارت جهاد کشاورزی     سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور 

شیوه نامه فنی و اجرايی- ضوابط و شرايط بهره برداري از مراتع کشور
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آیه روز 

 و در ]ماجراى[ ثمود ]نيز عبرتى بود[ آنگاه كه به ايشان گفته شد تا چندى
برخوردار شويد. سوره الذاريات، آيه 43

حدیث روز

نسبت  به پدر و مادر نيکوكار باش تا پاداش تو بهشت  باشد ولى اگر عاق آنها شوى جهنمى خواهى بود. 
پيامبر اكرم )ص(

تبصره یک : اداره كل مي تواند در صورت ضرورت هر ساله قبل 
از حضور دام، زمان وظرفيت چرا را تعيين و به صاحبان پروانه كتبا 

اعالم نمايد. مرتعداران موظف به رعايت موارد اعالمی مي باشند.
تبصره دو : در صورت تغيير سطح مرتع )به داليلی نظير واگذاری 
بخشی از مرتع، اجرای ماده واحده اراضی اختالفی موضوع ماده 56 
قانون حفاظت و بهره برداری، نقشه برداری جديد و ...( اداره كل می 

تواند نسبت به اصالح پروانه يا پروانه های چرای دام اقدام نمايد. 
32- تعيين محدوده مراتع با انجام تحقيقات مستدل و كافي بعهده 

هيأتهاي مميزي مي باشد.
33- معرفي روستايي دامدار، در مراتع روستايي به عهده شوراي 
اسالمي محل و تائيد آن به عهده هيئت هاي مميزي مرتع مي باشد. 
تا زمان تشكيل شوراي اسالمي روستا و يا در صورت انحالل شورا، 
معرفي روستايي دامدار به عهده معتمدين همان روستا خواهد بود.

تبصره یک: در صورتی كه پس از مميزی مرتع، بهره برداران مرتع 
روستايی )روستايي دامدار( تغيير نمايند، سياهه اسامی جديد توسط 
شوراي اسالمي تهيه و اعالم و مدارک پس از تاييد اداره كل، اصالح 

ميگردد.
 تبصره دو : در راستای مديريت بهينه مراتع روستايی اداره كل می 

تواند در هر مرتع به يكی از اشكال ذيل عمل نمايد.
- برای مراتع روستايی پس از مميزی ، طرح مرتعداری تهيه و جهت 
اجرا واگذارمی گردد ، مسئوليت حسن اجرای طرح به عهده شورای 

اسالمی و يا نماينده مرتعداران ذيحق  می باشد.
- دامداران زير 10 واحد دامی می توانند با اطالع اداره كل  نسبت 
به معرفی  شورای اسالمی روستا يا تشكل مرتعداری بعنوان نماينده 
اقدام نمايند و در هر زمان كه صالح بدانند با اطالع اداره كل و با 

اكثريت آرا نماينده خود را تغيير دهند.
تنسيق  - برای دامداران فوق بخشی از مرتع مشخص و ترجيحاً 

گردد. 
- برای مرتعداران باالی 50 واحد دامی مجاز پروانه چرای دام مجزا 

صادر گردد.
34- شناسنامه مرتع، مدرک رسمي بوده و كليه نسخ آن بايد ، خوانا 
و بدون قلم خوردگي،الک گرفتگی و خدشه بوده و اسامي افراد با 

صورتجلسه نهايي هيأت مميزي منطبق باشد.
35- محدوده هاي عرفي مرتعداران بايستي با ذكرنقاط مختصات 
)دارای UTM( و ترسيم بر روي نقشه هاي 1:50000 يا 1:25000 
توپوگرافی و تصاوير ماهواره ای مشخص و به امضای اعضاي هيئت 

رسيده و ضميمه صورت جلسات مميزي گردد.
36- سرپرست هيأت مميزي مرتع موظف است پس از اعالم نظر 
قطعي هيأت، كليه مدارک مميزی مرتع را در دو نسخه تكميل و هر 
دو روي آن را به امضاء اعضاء هيأت ، مرتعداران  يا نمايندگان آنها  
رسانده همچنين يک نسخه كليه اوراق و اسناد مميزی مرتع ، از  

طريق سيستم رايانه به دفتر امور مراتع ارسال نمايد.
تبصره یک: امتناع مرتعدار يا مرتعداران يا نمايندگان آنها از امضاء 
اوراق و اسناد مميزی مرتع، مانع از اتخاذ تصميم هيئت مميزی 

نخواهد بود.
تبصره دو: اقدامات هيئت مميزي بايد طبق آخرين فرمهاي ابالغي 

سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري انجام پذيرد.
37- سرپرست هيئت مميزي موظف است پس از تكميل اقدامات 
مميزي، نتيجه را حداكثر ظرف مدت سی روز پس از پايان مأموريت 
مأموريت،  برگ  هيئت،  اعضاي  )ابالغ  مميزي  مدارک  همراه  به 
تصاوير آگهي، صورتجلسه الصاق و …( جهت صدور پروانه چراي دام 

به صورت كتبی به اداراه كل اعالم و تحويل نمايد.
تبصره : عدم تحويل به موقع مدارک و اوراق مميزی)توسط هيئت 

مميزی( به داليل غير موجه تخلف اداری محسوب می گردد. 
38- در مورد مراتعي كه پروانه چراي دام صادر گرديده، بايد به 
مرتعداران  كتباً ابالغ گردد كه محدوده مراتع مورد پروانه چراي 
دام خود را با راهنمايی كارشناسان  اداره كل و يا شهرستان عالمت 
گذاري و مسئوليت حفاظت از آن را به عهده گيرند و در صورت 
غير  برداری  بهره  يا  استفاده   ، تخلف  و  تجاوز  گونه  هر  مشاهده 
مجازمرتع  نسبت به پيگيری آن از طريق محاكم قضايی يا نيروي 
اطالع  با  همراه  شهرستان  طبيعی  منابع  اداره  ويا  محل  انتظامي 

رسانی اقدام نمايد .
تبصره یک: صاحبان پروانه چراي دام می توانند  از طريق مراجع 
قضايي نسبت به اقامه دعوي )در مورد تضييع حقوق مورد پروانه 
چرا( اقدام نمايند. اداره كل موّظف به حمايت و همكاري الزم مي 

باشند.
تبصره دو : در صورت بروز حريق در مرتع، مرتعدار يا مرتعداران 
ذيحق آن مرتع موكلف به اطالع رسانی و شركت در اطفای حريق 
می باشد و در صورت عدم مشاركت ، اداره كل می تواند نسبت به 

ابطال پروانه چرای آنان اقدام نمايد 
39- در صورتي كه ششدانگ پالک روستايي كاًل وقف عام باشد در 
صورت احراز كليه شرايط وقفيت، پروانه چراي دام مراتع موجود در 

پالک وقف به نام متولي وقف عام صادر خواهد شد.
40- اختيار و مسئوليت مميزي مراتع حوزه استحفاظي هر استان 
به عهده اداره كل همان استان )منطقه( بوده و هيأتهاي مميزي حق 

دخالت در مميزي استانها )مناطق( ديگر را ندارند.
 تبصره یک: در صورتي كه حدود مراتع مرزي استان ها مشخص 

نشده باشد، ابتدا اداره كل، بارعايت حدود تقسيمات كشوري مرزي 
را مشخص و در محدوده هاي مرتبط به استان هاي خود با رعايت 

تبصره 2 ذيل بند 25 اقدام به مـميزي مي نمايد.
تبصره دو: درصورتيكه مراتع مورد مميزی در نوار مرزی دو استان 
قرار گرفته باشد و تداخل حدود با مرز جغرافيايی وسياسی دو استان 
وجود داشته باشد ابتدا ادارات كل دو استان با بررسی اخرين نقشه 
تقسيمات كشوری و سوابق ثبتی، مرزی را با توافق يكديگر مشخص 
بند 25  تبصره 2 ذيل  با رعايت  استان  نموده و هر  وصورتجلسه 

نسبت به مميزی وتعيين مرتعداران ذيحق اقدام مينمايند. 
تبصره سه: محدوده مرز هر استان تابع تقسيمات كشوری وتحديد 

حدود پالک های ثبتی خواهد بود.
تبصره چهار: در صورتی كه سامان عرفی مرتعی، در محدوده بيش 
از دو استان واقع شده باشد، اكيپ مميزي با مسئوليت استانی كه 
مساحت بيشتری از عرصه را شامل می گردد و  با عضويت يک 

نماينده از استان های همجوار مميزی صورت می گيرد. 
41- حدود اختيارات هيأت هاي مميزي منحصر به موارد مندرج در 
اين شيوه نامه بوده و در اموري كه رسيدگی واظهار نظردر انها در 

صالحيت ساير مراجع قانونی باشد حق دخالت و رسيدگي ندارند.
رسيدگي به اعتراضات قبل از صدور پروانه چراي دام، نحوه 
صدور و رسيدگي به اعتراضات پس از صدور پروانه چراي 

دام:
42- كليه اعتراضات واصله به مميزي هاي انجام شده بر اساس 
اين دستورالعمل )قبل از صدور پروانه چراي دام (،در كميسيوني 
مركب از رئيس اداره مرتع، نماينده اداره حــقوقي )كـارشــناس 
عندالزوم  و  استان  طبيعي  منابع  كل  مدير  نماينده  و  حــقوقي( 
نماينده انجمن صنفی به عنوان مطلع بدون حق رای حداكثر تا 
پايان فصل بهره برداري بعدي،  مورد رسيدگي شكلي واقع و طبق 

تبصره هاي ذيل عمل مي نمايند.
تبصره یک: رعايت دقيق مفاد دستورالعمل، خصوصاً بند 41 همين 
فصل ، مبناي كار كميسيون رسيدگي به اعتراضات و شكايات مي 

باشد.
تبصره دو: در صورت تائيد اعتراض، تصميم كميسيون و پرونده از 
طريق اداره كل به هيأت مميزي كننده  احاله تا نسبت به اظهار نظر 

قطعي و تكميل پرونده براي صدور پروانه چراي دام اقدام نمايد.
43- در صورت عدم وصول اعتراض پس از يک سال از اعالم گزارش 
هيأت به اداره كل ، عماًل اقدام هيأت تائيد شده محسوب و مرتع 
به صدور  اداره كل نسبت  و  تلقي  پروانه چراي دام  مذكور داراي 
پروانه چرا اقدام می نمايد . در صورت وصول اعتراض پس از مهلت 
مقرر، هيأت مندرج در اين بند حق رسيدگي را نداشته و موضوع در 
كميسيون بند 49 فصل دوم اين شيوه نامه مطرح و اتخاذ تصميم 

ميگردد.
يک  است  موظف  دام  چرای  پروانه  از صدور  پس  كل  اداره   -44
نسخه از صورتجلسه هيئت، به انضمام يک نسخه از شناسنامه مرتع 
و نقشه هاي مربوطه را جهت ضبط در سوابق به شهرستان مربوطه، 

ارسال نمايد .
45- براي مرتعدارانی  كه داراي سهمي كمتر از 50 واحد دامي 

مجاز مي باشند پروانه چراي دام مستقل صادر نمي گردد.
تبصره یک : هيئت هاي مميزي بايستي سهم دام مجاز هر يک از 
اين مرتعداران را مشخص و اداره كل كتبا تعداد دام مجاز با فصل 

چرا و محدوده چرا را به مرتعدار مزبور اعالم می نمايد.
 تبصره دو : در مراتع مشاعي مرتعدارانی كه با كمتر از 50 واحد 
دامـي مجاز تـعييـن صالحيت شده اند با اخذ و قبول امتيازات 
مرتعداران همان مرتع، ميتوانند نسبت به افزايش واحد دامي مجاز 
خود با رعايت بند 51 اين شيوه نامه اقدام و در صورتی كه مجموع 
دام مجاز  يک مرتعدار به بيش از 50 واحد دامی برسد، اداره كل 

موظف  به صدور پروانه چرا دام ميباشد . 
46- جهت اشخاصي كه صالحيت آنها از طرف هيأتهاي مميزي 
در صورت  باشند  واحد مي  از 50  دام مجاز كمتر  داراي  و  تائيد 
تشكيل تعاونی مرتعداری  بنحوی كه تعداد دام مجاز آنها به حداقل 
يک واحد اقتصادی )230 واحد دامی (  برسد ، بصورت يک شخص 

حقوقي پروانه چراي دام صادر مي گردد.
تبصره یک: در صورتی كه ظرفيت چرای مرتع يک سامان عرفی 
كمتر از 230 واحد دامی باشد، در صورت درخواست كليه مرتعداران 
ذيحق آن سامان جهت تشكيل تعاونی مرتعداری، اداره كل می تواند 
نسبت به  صدور پروانه چرای دام بنام تعاونی مرتعداری اقدام نمايد.

تبصره دو: صاحبان سهام تشكل ها، مجاز به فروش سهام خود به 
غير از اشخاص سهامدار و يا افزايش تعداد سهامداران نمي باشند. 
مؤسسين و مجامع عمومي و عادي، حق تغيير اين موضوع را در 
اساسنامه ندارند. اداره كل در صورت تقاضاي اعمال بند 51 اين 
شيوه نامه از طرف اينگونه شركت ها، مي بايست مفاد اين تبصره را 

قبل از صدور مجوز، بررسي و رعايت نمايند.
تبصره سه : چنانچه شركت تعاونی اقدام به فروش سهام شركت و 
يا افزايش تعداد سهامدار بدون اخذ مجوز كتبی از اداره كل نمايند، 
امتياز بهره برداری از مراتع آنها لغو و پروانه چراي دام آنها از درجه 

اعتبار ساقط می گردد. 
47- در صورت تحقق مفاد بند37 ويا تصميم كميسيون بند 49 
)مبنی بر ذيحق بودن معترض و اضافه شدن به ليست مرتعداران 

ذيحق( و يا اجرای بند 51 اين شيوه نامه ، نياز به مميزي جديد 
نبوده و اداره كل بايستي پروانه هاي چراي دام صادره قبلي را ابطال 
و بنام افراد جديد يا تشكل هاي رسمي، پروانه چراي دام صادر و 
مدارک را اصالح و نتيجه را به دفتر امور مراتع سازمان اعالم نمايند.
تبصره: موافقت و صدور اجازه واگذاري امتياز پروانه چراي دام ، 

منحصراً در اختيار اداره كل مي باشد.
48- در صورت فوت دارنده پروانه چراي دام، يكي از وّراث قانوني 
مي تواندباكسب وكالت محضری يا مصالحه با ساير وراث حداكثر 

ظرف مدت دو سال پروانه چراي دام دريافت نمايد.
وراث می  توافق،  در صورت عدم  مراتع مشاعی  در  تبصره یک: 
توانند با مجوز كتبی اداره كل، حقوق متوفی را به ترتيب اولويت 
به مرتعداران همان مرتع و مرتعداران همجوار واگذار نمايند و در 
مراتع انفرادی نيز می توانند با مجوز كتبی اداره كل،  حقوق متوفی 
را به ترتيب الويت به مرتعداران مرتع همجوار ويا ديگر اشخاص 

)مرتعداران( حقيقی و حقوقی واگذار نمايند. 
تبصره دو: در صورت توافق و رضايت حداقل دو سوم وراث ، اداره 

كل می تواند پروانه چرا بنام احدی از وراث صادر نمايد .
تبصره سه: در صورتي كه هريک از وراث، داراي مجوز بهره برداري 
در همان مرتع باشد اداره كل مي تواند سهم وي از پروانه متوفي را 
كسر و به تعداد دام مجاز او اضافه و مدارک مميزی را اصالح نمايد.

تبصره چهار: در صورت عدم تحقق اين بند و تبصره هاي ذيل آن، 
وراث حق ورود دام به مرتع را نخواهند داشت و حقوق بهره برداری 

متوفی ابطال می گردد.
49- رسيدگی به اعتراضات اشخاص ناشی از اقدامات هيئت هاي 
مميزي، پس از صدور پروانه چراي دام در اختيار  كميسيوني مركب 
از نمايندگان دفتر امور مراتع، دفتر امور حقوقی سازمان  و نماينده 
تام االختيار اداره كل خواهد بود. اشخاص می توانند اعتراضات خود 
اداره كل مكلف به  اداره كل ارسال و  ارائه مدارک مثبته به  با  را 

پذيرش اعتراض می باشد.
تبصره یک: دبيرخانه كميسيون در دفتر امور مراتع سازمان مستقر 
بوده و كليه اعتراضات واصله پس از تكميل و تنظيم فرمهاي مربوطه 
توسط اداره كل، جهت رسيدگی در كميسيون بند 49، ارسال و 
دبيرخانه پس از تكميل پرونده، موضوع را در كميسيون مذكور، 
مطرح خواهد نمود. و كليه مكاتبات در اين مورد از طريق دفتر امور 

مراتع سازمان انجام خواهد گرفت.
تقديم  مهلت  قبلی  گرفته  صورت  های  مميزی  در  دو:  تبصره 
اعتراضات حداكثر سه سال پس از ابالغ اين شيوه نامه می باشد 
و در مميزی های جديد)پس از ابالغ اين شيوه نامه(  نيز مهلت 
تقديم اعتراضات حداكثر سه سال پس از صدور پروانه چرای دام  

خواهد بود.
تبصره سه: تصميم كميسيون بند 49 قطعی و الزم االجرا است 
لكن معترض می تواند ظرف مهلت مقرر مندرج در تبصره 2 ماده 
است  موظف  كل  اداره  و  اعتراض  )3ماه(  اداری  عدالت  16ديوان 
تصميمات اتخاذي را در اولين فرصت به اجرا گذاشته و نتيجه را به 

دبيرخانه كميسيون اعالم نمايند. 
تبصره چهار : چنانچه معترض يا معترضين حداكثر تا يک سال 
پس از تاريخ ابالغ كميسيون مدرک مثبته جديدی دال بر ذيحق 
بودن خود ارايه نمايند ، رئيس سازمان می تواند پس ازارايه گزارش 
بازرسين يا كارشناسان معتمد و منتخب خود و تاييد آن ، موضوع 
را مجددا به همين كميسيون با تركيب مدير كل دفتر امور مراتع ، 
مدير كل دفتر حقوقی و مدير كل استان مربوطه ارجاع تا تصميم 

نهايی اخذ و ابالغ گردد.
 تبصره پنج: تصميمات كميسيون بند 42 و 49 با مقررات قانون 

آيين دادرسی مدنی به معترضين ابالغ می گردد.
وظایف و اختيارات صاحب پروانه چراي دام:   

50- رعايت مندرجات پروانه چراي دام صادره، از طرف مرتعداران 
الزامي است و با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد.

51- مرتعداران ذيحق مرتع می توانند، تمامی اختيارات و مسئوليت 
های ناشی از پروانه چرای خود را پس از اخذ مجوز كتبی از اداره كل 
براساس مقررات ،تنها به يكي ازفرزندان خود، همسر، افراد حقيقی يا 

حقوقی با شرايط ذيل منتقل نمايند. 
تبصره یک: 

الف( در مراتع مشاعی: انتقال تمامی حقوق پروانه چرای خود  به 
يكی از فرزندان و همسر و نيز به يكی يا تعدادی از مرتعداران همان 
مرتع، نيازی به رضايت ساير مرتعداران همان مرتع نمی باشد، ليكن 
انتقال پروانه چرا به ديگر اشخاص حقيقی و حقوقی، رضايت كليه 
در  انتقال دهنده  باشد.چنانچه  الزامی می  مرتع  مرتعداران همان 
خصوص بهای حقوق بهره برداری با مرتعداران همان مرتع به تفاهم 
نرسد با نظر موافق اداره كل مالک محاسبه حقوق بهره برداری، 

شيوه نامه ابالغی سازمان می باشد . 
ب( در مراتع انفرادی : اولويت انتقال حقوق بهره برداری با مرتعداران 
همجوار همان حوزه آبخيز می باشد. در صورت عدم تمايل مرتعداران  
همجوار وپس از اعالم كتبی به اداره كل)در مهلت يک فصل چرا( 
دارنده پروانه چرا می تواند با موافقت اداره كل حقوق خود را به 

اشخاص حقيقی و حقوقی ذيصالح انتقال دهد. 
تبصره دو: در مراتع شمال كشور، در صورت درخواست مرتعدار  به 
منظور انتقال حقوق پروانه چرا، ابتدامی بايست كليه حقوق احتمالي 

مكتسبه وي در جنگل از طريق كميسيون تعيين صالحيت دامدار 
موضوع طرح خروج دام از جنگل ابطال و سپس نسبت به انتقال 

حقوق پروانه چرا اقدام نمود.
تبصره سه : اجرای مفاد تبصره های يک و دو اين بند  به هيچ وجه 
نبايستی منجر به افزايش بهره بردار در سامان عرفی مربوطه شود .

دام، درصورتيكه مشمول طرح  پروانه چراي  مرتعدارصاحب   -52
اسكان و ساماندهی عشاير گردند، در زمان اجراي طرح اسكان و 
ساماندهی، كليه حقوق حاصله از پروانه هاي چراي دام در قطب 
محل اسكان )ييالق ،قشالق يا ميانبند( ابطال و در خصوص قطب 
های ديگر  اسكان نيز می بايست حداكثر ظرف مدت يكسال نسبت 
به معرفی بهره بردار مجاز جهت جايگزينی )با رعايت بند 51 و 

تبصره های ذيل آن( اقدام نمايد
تبصره :  در صورت عدم معرفی بهره بردار جايگزين در مهلت مقرر،  

حقوق بهره برداری ابطال می گردد.
53 - مرتعدارانی كه اقدام به تنسيق و عالمت گذاري محدوده هاي 
پروانه هاي چراي دام می نمايند مي توانند در قالب طرح مرتعداری 
از كمک هاي فني ومالی )در صورت تخصيص اعتبار ( استفاده كنند.

فصـل سـوم
شرایط ابطال پروانه چراي دام

1- جعل در مفاد مندرج در پروانه چراي دام با تشخيص مراجع 
ذيصالح موجب ابطال پروانه چرا گرديده و در اين گونه موارد با 

متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد.
2- در مواردي كه صاحب پروانه چراي دام، بدون كسب مجوز كتبي 
از اداره كل، حقوق ناشي از پروانه چراي دام را به شخص ديگري، 

اعم از حقيقي و يا حقوقي اجاره و يا واگذار نمايد.
3-در صورت ترک مرتعداری به مدت 2 سال متوالی، بدون اعالم 

كتبي به اداره كل 
تبصره: احراز ترک مرتعداری بر اساس تنظيم صورتجلسه تحقيقات 
محلی توسط مامورين اداره كل، اداره منابع طبيعی و آبخيزداری 
شهرستان و يا ساير مدارک و مستندات و ارايه آن به كميسيون 

موضوع بند 10 اين فصل خواهد بود. 
4-هرگونه تغيير كاربري اراضی در محدوده پروانه چرا بدون اخذ 

مجوز قانوني 
5- عدم اجراي مفاد پروانه چرا از قبيل ظرفيت چرا، مدت و زمان 

استفاده
تبصره : در صورت عدم رعايت اين بند، اداره كل و يا ادارات تابعه 
پس از دو بار اخطار و ابالغ رسمی )حداقل در دو فصل چرا( به 
متخلفين و برای بار سوم نسبت به ابطال پروانه چرا اقدام می نمايد.

6- عدم پرداخت حقوق و عوارض قانوني به مدت 3 سال متوالی و 
يا 5 سال متناوب بدون عذر موجه 

7- اجرای مفاد تبصره سه ذيل بند 46 و تبصره دو بند 38  ازفصل 
دوم شرايط عمومی 

8- اجرای مفاد تبصره چهار ذيل بند 48 فصل دوم
9- اجرای مفاد بند 52  و تبصره ذيل آن از فصل دوم 

10- تشخيص موضوع ابطال پروانه چرا در خصوص بند های 1، 2، 3، 
4، 5 ، 6 ، 7، 8 و 9 اين فصل ، بر عهده كميسيونی مركب از نماينده 
مدير كل، رئيس اداره مرتع، رئيس اداره حقوقی)يا نماينده وی (، 
فرمانده يگان حفاظت اداره كل)يا نماينده وی ( و رئيس اداره منابع 
طبيعی و آبخيزداری شهرستان مربوطه می باشد. اين كميسيون 
با بررسی پرونده و احراز تخلف، مراتب را با تنظيم صورتجلسه به 

مديركل اعالم تا نسبت به ابطال پروانه چرا اقدام نمايد.
11- با اعالم كتبی مرتعدار به اداره كل مبنی بر انصراف از بهره 

برداری از مرتع ،پروانه چرا باطل می گردد.
12- اجرای تبصره 3 ماده 9 آيينامه اجرايی قانون اصالح تبصره 
)1( ماده )47( قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 

91/1/20 هيئت وزيران.
محل  تغيير  جهت  ذيحق  مرتعداران  درخواست  صورت  در   -13

تعليف دام ، پروانه چرای دام صادره ابطال خواهد شد.
تبصره : تصميم گيری در اين مورد با مدير كل دفتر امور مرتع، 
مدير كل دفتر حقوقي سازمان و مدير كل استان مربوطه خواهد بود.
14- در صورت واقع شدن محدوده پروانه چرا در محدوده شهرها 
كه طرح جامع يا تفصيلی جديد آن ها به تصويب مراجع قانونی ذی 
ربط رسيده باشد به شرط رعايت و پرداخت حقوق بهره برداری 

توسط دستگاه متولی ، پروانه چرا ابطال می گردد.
15- انعقاد قرارداد اجرای طرح های موضوع تبصره )1( ماده )3( 
ـ  مراتع  و  از جنگلها  برداری  بهره  و  قانون حفاظت  اصالح  قانون 

مصوب 1348 ـ و اصالحيه های بعدی آن
16- نحوه مديريت ظرفيت چرای آزاد شده ناشی از ابطال پروانه يا 

پروانه های چرا
 )به موجب اجرای مفاد بند های10 و11 و 12 اين فصل( بر اساس 
شرای اين دستورالعمل در فصل اول با 25 بند و1 تبصره، در فصل 
تبصره  و 3  بند  با 16  و فصل سوم  تبصره  و 62  بند  با 53  دوم 
تنظيم گرديده، و از زمان تصويب و ابالغ اين دستورالعمل، كليه 

دستورالعملهاي قبلي باطل و از درجه اعتبار ساقط مي گردد.
• در صورت بروز هر گونه ابهام و يا نياز به تفسير در اجراي بندهاي 

پاسخ  اداره كل،  توسط  ارشادي  نظر  و درخواست  نامه  اين شيوه 
كتبي مدير كل دفتر امور مراتع مالک عمل خواهد بود.



یک متخصص تغذیه در خصوص ایجاد فقر آهن در 
خانم ها گفت: بهترین منبع برای جذب آهن در بدن 
بین  در  افزود:  سهرابی  است.  قرمز  گوشت  مصرف 
گیاهان عدس و لوبیا، میوه های خشک مثل کشمش، 
خرما و همچنین در بین سبزیجات سیب زمینی،جعفری 
و اسفناج بهترین منبع برای جذب آهن در بدن هستند. 

وی ادامه داد: مصرف سویا جایگزین مناسب گوشت 
برای جذب آهن است. برای جذب آهن مصرف گیاهان 
به انداره گوشت تاثیر مثبتی ندارد و بهتر است همراه با 
گیاهان یک منبع اسیدی مثل لیموترش و ساالد استفاده 
شود. سهرابی با بیان اینکه استفاده از چای بخصوص 
چای پررنگ بالفاصله بعد از غذا می تواند در جذب آهن 

مشکالتی ایجاد کند، گفت: بهتر است مصرف چای 
دوساعت بعد از غذا باشد تا آهن مورد نیاز به خوبی وارد 
بدن شود. وی ادامه داد: در صورت مصرف بی رویه این 
مکمل ها ممکن است فرد دچار سرطان شود. توصیه 
می شود مصرف مکمل ها به دلیل کاهش عوارض 
گوارشی در ساعات پایانی و قبل از خواب استفاده شود.

وقتی مکمل ها باعث بروز سرطان می شوند؛ چای پر رنگ ننوشید ...
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بستنی اعتمادیان قاین 
امروز به مصاف نماینده نیک شهر می رود

جنوبی  خراسان  استان  نماینده  قاین  اعتمادیان  بستنی  فوتبال  تیم 
در دومین هفته رقابت های لیگ دسته 3 کشور، 26 مهر ماه  سال 
جاری در نیک شهر به مصاف تیم تندر می رود. به گزارش اداره کل 
ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی، نماینده استان در حالی برای 
حضور در این دیدار به میدان می رود که در اولین دیدار و در یک بازی 
نزدیک با نتیجه 2 بر یک مغلوب میهمان خود، نماینده اصفهان شد.

داوران استان خراسان جنوبی 
در مسابقات لیگ دسته 3 فوتبال کشور قضاوت می کنند

لیگ  مسابقات  دوم  هفته  در  جنوبی  استان خراسان  فوتبال  داوران 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  می کنند.  قضاوت  کشور  سه  دسته 
داور وسط،  عنوان  به  کاظمی  مهدی  استان،  جوانان  و  ورزش  کل 
و  اول  داور  کمک  عنوان  به  آرمند  امیر  و  بسکابادی  حسین  سید 
سوت  را  گرمسار  پیروز  و  فراز  شیرین  فوتبال  تیم های  دیدار  دوم 
گذشته  روز  گرمسار  پیروز  و  فراز  شیرین  تیم های  دیدار  می زنند. 
ساعت 14:30 در ورزشگاه شهر آق قال استان گلستان برگزار شد.

شمشیربازان استان خراسان جنوبی در اردوی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز استان، حامد صالحی در رده 
جوانان و دانیال حسین زاده در رده نوجوانان به اردوی آمادگی تیم ملی 
اعزام شدند. الزم به ذکر است این اردو تا 4 آبان ماه در تهران ادامه دارد.

دومین پیروزی پرگل تیم فوتبال دختران جوان ایران
در تورنمنت ازبکستان؛ جام کافا

فوتبال  تیم  ایرنا- 
دختران جوان ایران )زیر 
دومین  در   ) سال   19
تورنمنت  در  خود  دیدار 
ازبکستان )جام کافا( به 
مصاف فوتبالیست های 
رفت  تاجیکستان  جوان 

های  گل  دهد.  را شکست  تیم  این  صفر  بر   6 نتیجه  با  توانست  و 
الهام   15 دقیقه  چترنور،  افسانه   9 دقیقه  در  ترتیب  به  را  بازی  این 
عنافچه، دقیقه 23 فاطمه قاسمی، فاطمه قاسمی دقیقه 24 ،افسانه 
چترنور دقیقه 27 و گل ششم نیز در دقیقه 77 غزاله صالحی پور به 
ثمر رساندند. دختران فوتبالیست جوان ایرانی قرار است امروز ساعت 
15:00 به وقت تاشکند به مصاف تیم ازبکستان میزبان این تورنمنت 
اولین  در  ایران  سال  زیر 19  دختران  فوتبال  تیم  بروند.  المللی  بین 
دیدار خود روز شنبه با نتیجه چهار بریک تیم قرقیزستان را شکست داد.

مواد غذایی که به رشد مغز فرزند شما 
کمک می کنند ...

سطح  از  مغز  که  این  برای  نیوز-  سالمت 
عملکرد مطلوب برخوردار باشد نیازمند ترکیبی 
از کربروهیدارت های پیچیده، پروتئین بدون 
و  چرب  اسیدهای  ها،  اکسیدان  آنتی  چربی، 
ویتامین ها است. برخی مواد غذایی می توانند 

به بهبود عملکرد مغز به ویژه در کودکان که 
روند رشد مغزی خود را تجربه می کنند و باید 
کمک  شوند،  حاضر  درس  های  کالس  در 
کنند. در ادامه بیشتر با آنها آشنا می شویم: 
دار(  )سبوس  کامل  غالت   -2 گردو   -1
تخم مرغ 4- ماهی چرب 5- کره بادام   -3
زمینی 6- توت ها 7- شکالت تلخ 8- مغزهای 
خوراکی و دانه ها 9- چغندر 10- چای سبز.

چرا نباید با گرفتن دست کودک
 او را تاب داد؟!

سالمت نیوز: کارشناسان هشدار می دهند که 
گرفتن دست کودک و چرخاندن او می تواند به 
آسیب های دردناکی منجر شود. کودکان یک تا 
چهار ساله رباط های ضعیف و استخوان های 
تکامل نیافته دارند، به این معنی که مستعد ابتال به 

وضعیتی به نام آرنج کشیده شده یا دررفتگی آرنج 
هستند و وضعیت آرنج کشیده شده یا دررفتگی 
آرنج نیز زمانی ایجاد می شود که رباط ها دچار 
دررفتگی و یا پارگی می شوند که در برخی مواقع، 
حتی بر اثر اعمال یک نیروی جزئی ایجاد می 
شود. به گفته کارشناسان، هر گونه نیروی کششی 
ناگهانی و اضافی به قسمت فوقانی بازو به طور 
بالقوه باعث آسیب به مفاصل این اندام می شود.

استرس  حاد
یکی از دالیل پرکاری روده ها

معمواًل اکثر مردم دلیل اصلی اسهال و بیرون 
اما  دانند.  می  فاسد  غذای  مصرف  را  روی 
جون  دیگری  دالیل  که  است  این  واقعیت 
دارند.  دخالت  مشکل  این  بروز  در  استرس 
نزدیکان،  از  یکی  مرگ  درسی،  امتحانات 

سخنرانی در برابر یک جمعیت بزرگ و غیره 
جزو عواملی هستند که باعث تحریک اعصاب 
شده و استرس حاد ایجاد می کنند. این استرس 
در بین افراد حساس باعث بروز اسهال می شود. 
در این شرایط غدد فوق کلیوی ترکیبات سمی 
ایجاد می کنند که باعث ایجاد اختالل در مغز 
می شود. حتما می دانید که مغز به شکم وصل 
است. در نتیجه روده ها را تحریک می کنند.

کالهبرداری با ویزای جعلی عراق از ۸۰۰ نفر زائر ایرانی 

مدیر عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با اشاره به کالهبرداری از 800 نفر با صدور ویزای جعلی و 
مخدوش عراق از ابتدای سال تا کنون، از دستگیری بیش از 40 نفر در ارتباط با این کالهبرداری ها 
خبر داد. محسن نظافتی گفت: عراق قوانین سختگیرانه ای در ارتباط با ویزای جعلی و ورود غیرمجاز 
به خاک کشورش دارد که از زمان گذشته باقی مانده و هنوز منعطف نشده است. افرادی که به این 
علت دستگیر می شوند، معمواًل تا 5 یا 6 سال باید در حبس بمانند. وی افزود: هم اکنون بیش از 
20 ایرانی در زندان های عراق به سر می برند که دستگیری شمار زیادی از آن ها در ارتباط باهمین 
موضوع بوده است. وی ادامه داد: شکارچیان زائران ایرانی، اغلب در اطراف سفارتخانه و کنسولگری 
عراق کمین کرده اند، درحالی که با وجود تعداد زیادی دفتر خدمات زیارتی و سامانه سماح به هیچ 
وجه نیاز نیست به این اشخاص و حتی سفارتخانه و یا کنسولگری عراق مراجعه شود. وی تصریح 
کرد: بهترین مدل دریافت، ثبت نام از طریق سامانه  اینترنتی سماح است و حتی افرادی که در مناطق 

دورافتاده زندگی می کنند می توانند از طریق دفاتر خدمات زیارتی برای گرفتن ویزا اقدام کنند.

توقیف ولوو کشنده با 15 میلیون ریال خالفي در قاین

فرمانده انتظامي شهرستان قاین از توقیف یک دستگاه کامیون ولوو کشنده 
پایگاه خبري  گزارش  به  داد.  خبر  ریال  هزار   650 و  میلیون   15 با خالفي 
شنبه  روز  گفت:  خبر  این  تشریح  در  واعظی  اسماعیل  سرهنگ  پلیس، 
به  رسیدگي  قانون  اجراي  راستاي  در  قاین  شهرستان  راه  پلیس  مأموران 
تخلفات رانندگي و کنترل وضعیت تردد خودروها، یک دستگاه کامیون ولوو 
استعالم  و  خودرو  این  توقف  از  پس  افزود:  وي  کردند.  متوقف  را  کشنده 
15میلیون  مبلغ  داراي  مذکور  خودروي  که  شد  مشخص  آمده،  دست  به 
است. سرهنگ  در سیستم  قید شکایت  و  معوقه  ریال خالفي  هزار   650 و 
واعظی تصریح کرد: برابر ماده 8 قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي از تردد 
خودروهاي متخلف با خالفي بیش از 10 میلیون ریال جلوگیري و در صورت 
مشاهده توقیف خواهند شد که طبق همین ماده این خودرو روانه پارکینگ شد. 

معلمی که به 6 بیمار،  زندگی دوباره بخشید  

 مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی گفت: یکی از همکاران 
خانم منطقه دستگردان شهرستان طبس که دچار مرگ مغزی شده بود 
نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید.  بیمار  با اهدای اعضای خود، به 6 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش 
استان خراسان جنوبی، عباس المعی در تشریح این خبر اظهار داشت: 
زهرا فاطمی نژاد اهل روستای آبخورک بخش دستگردان  به علت ابتال 
به دیسترس تنفسی دچار خونریزی منتشره از ناحیه مغز و در نتیجه مرگ 
مغزی شد. وی افزود: این همکار 56 ساله در بیمارستان فارابی مشهد 
 بستری بود که پس از اعالم رضایت خانواده اش اعضای بدن وی اهدا شد. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی یادآور شد: کلیه ها، کبد و 
قرنیه های چشم این معلم به شش بیمار نیازمند عضو پیوند داده شده است.

تلفن را با گوش سمت چپتان پاسخ دهید.

بهترین زمان خواب
 از ساعت 10 شب تا 4 صبح است.

هنگامی که باتری تلفن همراه شما به آخرین سطح 
رسیده، با تلفن خود صحبت نکنید. چون امواج آن 

1000برابر  در این حالت قوی تر می شود.

در طول روز آب زیاد بنوشید. 
در هنگام شب، کمتر.

بعد از ساعت 5 بعد از ظهر 
غذای سنگین نخورید.

با آب سرد دارو نخورید.
و بالفاصله بعد از خوردن داروهایتان هم نخوابید.

نکاتی مهم برای سالمتی ...

داده نما،

ایـزوگام رهبـردار   فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(
   32317903 - 09153638047

  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 

داخل و خارج شهرهمراه: 112۰ 561  ۰915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  - 32313600  -  

09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331
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کسب رتبه نخست کشوری اداره کل کانون پرورش فکری  در ارزیابی عملکرد نماز 

راستی- اداره  کل کانون پرورش فکری استان در ارزيابی عملکرد  توسعه و ترويج فرهنگ نماز رتبه نخست  را در بین 31 استان کشور کسب 
کرد. حمیدي مدير کل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان با اعالم اين خبر گفت: کانون استان، عالوه بر طراحی برنامه های ويژه در 
زمینه نماز و فرايض دينی برای کارکنان، با برگزاري کارگاه هاي آموزشي نماز به ارايه مفاهیم نماز برای کودکان و نوجوانان نیز توجه ويژه دارد.

دوشنبه * 26 مهر 1395 * شماره 3627
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مدیر عامل بیرجندی فرابورس ایران:

ظرفیت های استان
مغفول مانده است

فرابورس  بیرجندی  مديرعامل  مقدم-  دادرس 
ايران در سفری به بیرجند از منطقه ويژه اقتصادی 
هامونی  آورد.  بعمل  بازديد  جنوبی  خراسان 

از  خرسندی  ابراز  ضمن  ايران  بورس  مديرعامل 
فعالیت های صورت گرفته در منطقه ويژه اقتصادی 
بیان کرد: استان خراسان جنوبی از ظرفیت ها و 
که  است  برخوردار  بااليی  بسیار  های  پتانسیل 
متأسفانه تاکنون مغفول مانده ولی با حضور منطقه 
ويژه اقتصادی در اين استان شاهد تحول و رونق 
چشمگیری در حوزه صنعت و تولید و ايجاد اشتغال 

در اين خطه از کشورمان خواهیم بود.

۵۰ درصد هنرمندان استان 
عضو بسیج هنرمندان هستند

تسنیم- رئیس بسیج هنرمندان استان گفت: در 
خراسان جنوبی ۵۰ درصد از هنرمندان استان عضو 
بسیج هنرمندان هستند و هنرمندان نیازمند حمايت 
با نماينده  عالمان دينی هستند. يوسفی در ديدار 
ولی فقیه اظهار کرد: متأسفانه در اين سال ها بخش 
سمعی بصری هنر خیلی مورد توجه قرار نگرفته 
است. وی در ادامه عنوان کرد: تالش هنرمندان 
بسیجی در نهادينه کردن منويات رهبری است و از 
ديگر گامهای اين قشر اين است تا در مسیر اقتصاد 
مقاومتی گام بردارند. نماينده ولی فقیه نیز در اين 
ديدار با بیان اينکه موسیقی يک کلمه است اما حد 
انسان  و مرز آن متفاوت است گفت: آن چه که 
بر اساس عقل و دين اراده و تقويت می کند جزو 
هنرهای خوب است و موسیقی نیز اگر به مرزی 

برسد که سلب اختیار کند حرام است.

اتمام طرح پژوهشی معرفی  ظرفیت های
کاربردی گیاهان دارویی استان

دارويی  گیاهان  دهکده  پروژه  مدير  برزجی- 
جهاددانشگاهی از اتمام طرح پژوهشی به عنوان 
گیاهان  کاربردی  های  پتانسیل  جامع  معرفی 
پويان عنوان کرد: طرح  داد.  استان خبر  دارويی 
انجام  استان  کارفرمايی جهاددانشگاهی  به  فوق 
شده که هزينه صرف شده برای آن 9۰ میلیون 
تومان است. وی اظهارکرد: در اين طرح گیاهان 
از بشرويه  استان  نقاط  تمامی  دارويی خودرو در 
تا نهبندان تا جايی که شناسايی شده اند، معرفی 
شده است. وی گفت: در اين طرح گیاهان زراعی 
کنار  در  دارند  دارويی  کاربردهای  که  باغی  و 

کاربردهای تغذيه ای معرفی شده است.

کمک 12 میلیارد تومانی مردم
به نیازمندان

برنای تنها- معاون توسعه مشارکت های مردمی 
و  خیر  مردم  گفت:  )ره(  امام خمیني  امداد  کمیته 
نیکوکار استان در 6 ماه نخست امسال 12 میلیارد 
و 2 میلیون تومان به مددجويان تحت حمايت و 
به مدت  اهداکردند که نسبت  نهاد  اين  نیازمندان 
مشابه سال قبل 16 درصد رشد داشته است. حسینی 
باقدردانی از حضور مردم استان عنوان کرد: کمک 
های جمع آوری شده درقالب طرح های صدقات، 
ايتام، اطعام، زکات مال و مستحبی، جشن عاطفه 
در سر  است که  بوده  و غیره  ها، فطريه، کفارات 
فصل هاي مختلف شامل خدمات درماني، فرهنگي، 
تحت  مددجويان  غیره  و  موردي  مسکن،  ازدواج، 

حمايت و نیازمندان هزينه مي شود.

نخستین شرکت تولید بنتونیت
در استان موافقت اصولی گرفت

درمان  و  تشخیص  اداره  رئیس  تسنیم- 
اصولی شرکت  موافقت  اخذ  از  استان  دامپزشکی 
تولید بنتونیت و مواد معدنی ويژه خوراک دام، طیور 
و آبزيان در استان خبر داد. احمدی عنوان کرد: اين 
کیفی محصوالت  ارتقای سطح  با هدف  شرکت 
کارخانجات خوراک دام و طیور و کمک به امنیت 
و  جنوبی  خراسان  در  بار  نخستین  برای  غذايی 

شهرستان قاينات شروع به فعالیت خواهد کرد.

خراسان جنوبی رتبه دوم
مشارکت در سرشماری اینترنتی

نفوس  سرشماری  ستاد  مقام  قائم  شبستان- 
ستاد  اساس  اعالم  بر  گفت:  استان  مسکن  و 
سرشماری نفوس و مسکن کشور، خراسان جنوبی 
رتبه دوم مشارکت در سرشماری  از سمنان،  بعد 
اينترنتی را به خود اختصاص داد. ضامن اظهار کرد: 
سرشماری  اين  در  استان  مردم  مشارکت  میزان 

بیش از 3۵.۴2 درصد اعالم شده است.

تولید و عرضه کاالی خارج از استاندارد 
خیانت است

مهر- نماينده ولی فقیه در استان با بیان اينکه 
گفت:  است،  فراگیر  مسئله ای  استاندارد  مسئله 
استاندارد خیانت  از  تولید و عرضه کاالی خارج 
و نادرست است. حجت االسالم عبادی در ديدار 
با مديرکل و کارکنان اداره کل استاندارد اظهار 
زندگی  در  که  مسائلی  مهم ترين  از  يکی  کرد: 
امورش  که  است  اين  شود  رعايت  بايد  انسان 
بیان  با  وی  باشد.  استاندارد  قبولی  قابل  حد  در 
اينکه استاندارد در جامعه امروز از اهمیت بسیار 
زيادی برخوردار است، افزود: وسعت و مطلوبیت 
و  کاال  عرضه  و  تولید  در  تنها  استاندارد  واژه 
اجناس نیست. مديرکل استاندارد نیز با اشاره به 
نوين صنايع غذايی  و  آزمايشگاه حساس  افتتاح 
حال  در  کرد:  تصريح  فجر،  دهه  در  و شیمیايی 

حاضر 16 آزمايشگاه در استان فعالیت می کنند.

رزمایش دامپزشکی علیه بیماری شاربن

پدافند  هفته  در  استان  دامپزشکی  ور-  پیشه 
غیرعامل رزمايش علیه بیماری شاربن برگزار می 
کند. سهرابی مسئول پدافند غیرعامل دامپزشکی 
استان با با بیان اينکه بیماری شاربن جزء بیماری 
از  و  بوده  انسان  به  دام  از  انتقال  قابل  های 
مهمترين عوامل شناخته شده بیوتروريسم است 

اکیپ   1۵ از  بیش  رزمايش  اين  در  کرد:  اظهار 
سراسر  دامپزشکی  های  شبکه  از  سريع  واکنش 
نمونه-برداری،  و  بررسی  اکیپ  شامل  استان 
کوبی،  مايه  افکنی،  شعله  عفونی،  قرنطینه، ضد 

معدوم سازی و مستندسازی شرکت دارند.

تخصیص 17.۴ میلیارد ریال
برای بازسازی قنات های استان 

از  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  مهر- 
اختصاص 1۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ريال اعتبار 
استانی برای مرمت و بازسازی قنات های استان 
در سال جاری خبر داد. هاشم ولی پور مطلق با 
اشاره به وجود شش هزار و 2۵2 رشته قنات در 
استان، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد 
اينکه  به  اشاره  با  است. وی  فعال  استان  قنوات 
تا کنون حدود 3۵ درصد قنوات استان مرمت و 
بازسازی شده است، بیان کرد: با اين وجود ولی 
شده  انجام  ها  آن  بازسازی  کارهای  که  قنواتی 

هنوز هم نیاز به عملیات اصالحی دارند.

اتمام روکش آسفالت ۵ روستا در نهبندان

در  روستا   ۵ روستايی  راه  سیما-  و  صدا 
و  راه  اداره  رئیس  شد.  آسفالت  روکش  نهبندان 
شهرسازی نهبندان گفت: راه روستاهای دهک، 
گزان، بیشه، زين آباد و سه الخان که در محور 
جديد  آسفالت  روکش  دارد  قرار  دهک-ملوغان 
اين راه  افزود: روکش آسفالت  شد. غفوری فرد 
های روستايی به طول 13 کیلومتر با هزينه 3۵۰ 

میلیون تومان در مدت دو هفته اجرا شد.

اقدامات فرهنگی هیئت های مذهبی 
جدی تر دنبال شود

مهر- مسئول تشکل های دينی تبلیغات اسالمی 
استان با بیان اينکه برخی از هیئت ها بیش از يک 
می  هزينه  هیئت  ساختمان  برای  تومان  میلیارد 
کنند، گفت: هیئت ها بايددر بحث فرهنگ بیشتر 
به  اشاره  با  رضايی  االسالم  حجت  کنند.  هزينه 
اينکه هیئت های مذهبی نه تنها در مناسبت های 
خاص بلکه در تمام طول سال می توانند اقدامات 
موثری برای کاهش آسیب های اجتماعی انجام 
دهند، افزود: با توجه به اينکه در هیئت ها امکانات 
و فضای مناسبی در اختیار بوده و همچنین نذورات 
مردمی در اختیار آن ها قرار دارد می توانند اقدامات 

خوبی در اين زمینه داشته باشند.

اطالعیه ثبت نام بیمه سالمت
پناهندگان افغانستانی و عراقی استان

گروه خبر- طی اطالعیه دفتر معاونت سیاسی، 
پناهندگان  تمام  استاندار،  اجتماعی  امنیتی 
افغانستانی و عراقی استان برای ثبت نام در بیمه 
سالمت هرچه سريعتر به دفاتر پیشخوان دولت، 
باجه بیمه سالمت خیابان 1۵ خرداد مراجعه نموده 

و نسبت به تهیه دفترچه بیمه خود اقدام نمايند.

ناشنوایان استان از قابلیت باالیی برخوردارند
ناشنوايان  کانون  مديرعامل  کاری- 
در  استان  ناشنوايان  ورزش  هیئت  دبیر  و 
اين  کرد:  اظهار  آوا،  خبرنگار  با  گفت وگو 
 138۰ سال  در   62 شماره  تحت  کانون 
اجتماعی  های  زمینه  در  و  رسید  ثبت  به 
و  هنری  و  ورزشی  علمی  و  فرهنگی 
افزود:  ظهر   مصطفی  است.  فعال  مذهبی 
دارای  جنوبی  خراسان  ناشنوايان  کانون 
 2۰ تعداد  اين  از  که  دارد  عضو  نفر   ۴2۵
ناشنوای مطلق  مابقی  ناشنوا و  نیمه  درصد 

هستند. نزديک به دو سوم از اعضای کانون 
ناشنوايان خراسان جنوبی را دختران و يک 
که  می دهند  تشکیل  ناشنوا  پسران  را  سوم 
اين  معرفی  و  شده  انجام  همکاری های  با 
افراد به هم  تاکنون  حدود 2۰  نفر از اين 
افراد با يکديگر ازدواج کردند و خوشبختانه 
مديرعامل  هستند.  سالم  آنها  فرزندان 
ورزشی  هیأت  دبیر  و  ناشنوايان  کانون 
کرد:  خاطرنشان  جنوبی  خراسان  ناشنوايان 
زياد است و در  بسیار  فرزندان  اين  استعداد 

زيادی  مقامات  تاکنون  مختلف  زمینه های 
اين  گذشته  سال های  در  کردند.  کسب  را 
بافی،  گلیم  مختلف  زمینه های  در  فرزندان 
دستی،  صنايع  هنرهای  بافندگی،  خیاطی، 
قالب  در  علمی  برنامه های  و  کاری  معرق 
در  اما  داشتند  فراغت  اوقات  کالس های 
مالی  بودجه  کمبود  دلیل  به  گذشته  سال  
اين کالس ها برگزار نشد. مديرعامل کانون 
ناشنوايان  ورزشی  هیأت  دبیر  و  ناشنوايان 
گذشته  سال های  در  گفت:  جنوبی  خراسان 

توسط  کشوری  مقامات  ورزشی  بخش  در 
دست  به  جنوبی  خراسان  ناشنوايان  کانون 
تنیس  رشته  ناشنوای  بازيکن  امسال  و  آمد 
به  اعزام  برای  رفیعی  حسین  میز  روی 
در  همچنین  شد.  انتخاب  جهانی  مسابقات 
شهريور ماه ورزشکاران ناشنوای ما به استان 
اردبیل اعزام شدند که علیرغم تمرينات کم 
ولی چون از پتانسیل باالی برخوردار بودند 
در مقام تیمی مقام اول کشوری و در مقام 
باعث  شدند.  انتخاب  دوم  مقام  انتخابی 

افتخار است که خانم ها، شبانی، تخمگر و 
قادری فرد مقام اول و دوم کشوری را کسب 
دعوت  المپیک  پارا  و  ملی  تیم  به  و  کردند 
يعنی  خود  خواسته  مهم ترين  از  وی  شدند. 
حمايت ها و مساعدت مالی مسئوالن گفت: 
خیرين بايد بدانند که وقتی به يک نیازمند 
از نظر مالی و معنوی کمک می کنند بسیار 
خاطر  است. وی  دعا  و  نذر  هر  از  تر  عالی 
نشان کرد کمک های معنوی و حمايتهای 

مسئوالن خیلی می تواند موثر ثمر باشد.

دامدار ازسود گرانی گوشت
بی نصیب است

برزجی- عضو هیئت ريیسه کمیسیون کشاورزی، آب 
و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اينکه سود گرانی گوشت 
نصیب دامدار نمی شود، گفت: بازارتولید به مصرف گوشت 
عاملی برای حذف دالالن است؛ در زمانیکه تولید بهینه 
گوشت داريم نیازی به واردات نداريم. نظر افضلی درگفت 
و گو با خبرنگار ما، با اشاره به وضع واردات بازار گوشت 
گفت: با توجه به میزان تولید داخلی ما در اين عرصه 
بايد  بنابراين بديهی است که  نداريم؛  نیازی به واردات 
در راستای حمايت از  تولید داخلی در اين عرصه همت 
گماريم. وی تصريح کرد: گرانی گوشت نصیب دامدار  
نمی شود  و  اين در  حالی است که بايد در گام نخست  
نهاده های دامی ارزان قیمت دامی در اختیار دامدار ها قرار 

بگیرد تا دراين راستا هزينه تولید به نحو مطلوب کاهش 
يابد. افضلی افزود: همزمان با واردات گوشت، اگر نرخ 
گوشت را نیزکاهش دهیم؛ بديهی است که  تولیدکننده 
داخلی نیز متضرر می شود؛ يکی از بهترين راهکارها برای 
تنظیم نرخ گوشت کاهش  هزينه های جاری تولید و 

ايجاد بازار تولید به مصرف است.
عضو هیئت ريیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع  
طبیعی مجلس با بیان اينکه زمانی بايد واردات گوشت  
رقم بخورد که ما در زمینه  تولید داخلی  با مشکل روبرو  
باشیم، يادآورشد: زمانی که ما مازاد تولید گوشت داريم 
نبايد  شاهد  ومحصول بر روی دست دامدار می ماند، 

واردات در اين عرصه  باشیم.

نماینده نهبندان و سربیشه :

تضمین سالمت شیر لنگ 3 میلیارد
سالگرد  از  دامپزشکی  مديرکل  مالئی- 
طرحی خبرداد که قرار بود سالمت شیرخام 
به  که  اما يک سالی هست  کند  را تضمین 
علت نبود بودجه اين طرح بر زمین مانده و 
اين طرح کارشناسی شده با همکاری دانشگاه 
علوم پزشکی و دامپزشکی انجام شده است 
 ۵۰۰ میلیارد   3 سال  سه  مدت  در  بايد  که 

میلیون تومان برای آن تامین اعتبار شود.
صبح روز گذشته سی و چهارمین کارگروه 
سالمت و امنیت غذايی استان با ۷ دستورکار 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  در 
استانداری برگزارشد. اولین دستور کار مصوبه 
عرضه  از  جلوگیری  بر  مبنی  قبلی  جلسه 
که  شد  اعالم  ها  مارکت  سوپر  در  شیرخام 
باره  اين  در  دامپزشکی  مديرکل  پور  رفیعی 
عنوان کرد: دراستان 1۴ تن شیرخام به فروش 
می رسد که سال گذشته بیشترين فروش در 
ايجاد 6۴  به  است.وی  بوده  ها  سوپرمارکت 
داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  لبنیات  فروش  مرکز 
از ابتدای امسال تاکنون 1۰ تن شیر در اين 
با  ها  مارکت  سوپر  در  ديگر  تن   ۴ و  مراکز 
رعايت نکات بهداشتی به فروش رسیده است.

طرح بر زمین مانده !
مديرکل دامپزشکی از سالگرد طرحی خبر 
داد که قرار بود سالمت شیرخام را تضمین 
نبود  به علت  که  اما يک سالی هست  کند 

بودجه اين طرح بر زمین مانده است.
رفیعی پور تاکید کرد: اين طرح کارشناسی 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  همکاری  با  شده 
دامپزشکی انجام شده است که بايد در مدت 
سه سال 3 میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان برای 
کرد:  خاطرنشان  وی  اعتبارشود.  تامین  آن 
و  جهانی  نرم  به  طرح  اين  کردن  باعملیاتی 
حتی باالتر از آن خواهیم رسید و بعد از آن بايد 
به دنبال آالينده ها در شیرخام باشیم. رفیعی 
پورگفت: از ابتدا سال تاکنون ۴۰۰هزار راس بره 

واکسیناسیون شدند و دام های سالمی داريم.

آغاز طرح ایمنی منابع آب در استان 
و  قنوات   ها،  چاه  حريم  رعايت  و  حفظ 

علی  دشت  برای  فاضالب  شبکه  نصب 
کار  دستور  المللی  بین  نمايشگاه  محل  آباد 
که  سازهايی  و  ساخت  دلیل  که  بود  بعدی 
شبکه  بايد  شد  خواهد  انجام  نمايشگاه  در 

فاضالب اين منطقه تکمیل شود.
شرکت  برداری  بهره  معاون  نژاد  محمد   
آب و فاضالب شهری در اين باره بیان کرد: 
 طرح ايمنی منابع آب با همکاری تعدادی از 
برای  گذشته  ۴ماه  در  اجرايی  های  دستگاه 
مرکز استان انجام شده است. وی افزود: 6۰ 
درصد از منابع آبی مرکز استان در آنجا قرار 
دارد و سیستم های فاضالب بايد نصب شوند 

و بعد مجوز ساخت نمايشگاه داده شود.

اجرای طرح پیشگیری  از بیماری های 
غیر واگیر دار از 15 آبان در استان 

پستان  سرطان  غربالگری   از  گزارشی 
در استان گزارش کار بعدی بود که مهدی 
زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
طرح  کرد:  عنوان  باره   اين  در  نیز  بیرجند 
مراقبتی و بیماری های غیر واگیر دار از 1۵ 

آبان در استان برگزار می شود.
تالش  پزشکی  علوم  دانشگاه  افزود:  وی 
دارد تا ريزفاکتورهای بیماری های غیرواگیر 
دار را به مردم اطالع رسانی کند و از شیوع 

اين بیماری ها پیشگیری کند.

سرطان پستان
پیشگیری، تشخیص  و درمان می شود 
عوامل  تحقیقات  مرکز  رئیس  مودی 
اجتماعی بر سالمت در دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند نیز در همین باره گفت: سرطان پستان 
ايران محسوب  بیماری کشنده در  چهارمین 
بیماری  اين  افزود: غربالگری  می شود. وی 
در دستگاه های اجرايی و برای زنان خانه دار 
انجام شده که متاسفانه نبود آگاهی جامعه در 
پیشگیری از اين بیماری سن مبتاليان را به 

3۵ تا ۴۵ سال رسانده است 
 در حالی که اين بیماری قابل تشخیص و 
درمان است به شرط آن که خانم ها مراقبت 
رئیس  باشند.  داشته  سال  طول  در  را  هايی 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی بر سالمت در 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از هزينه 6۰ هزار 
تومانی هر فرد برای آموزش، تکیمل پرونده، 
دستگاه  متاسفانه  گفت:  و  خبرداد  آزمايشات 

های اجرايی از اين طرح استقبال نکردند. 
در اين جلسه از چگونگی حضور زنان غیر 

کارمند در اين غربالگری چیزی گفته نشد.

فروش داروهای گیاهی
به صورت مخفیانه

فروش  جلسه  اين  کار  دستور  ترين  مهم 
گیاهان  و  ها  عطاری  در  گیاهی  های  دارو 
دارويی در دارو خانه ها بود که ناصری معاون 
غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با 
کرد:  عنوان  نظارتی  دستگاه های  از  گاليه 
متاسفانه فروش دارو های گیاهی دست ساز 

و غیرمجاز به طور مخفیانه انجام می شود.

به گفته وی در برخی از دارو های الغری 
حشیش  و  ترياک  حد  از  بیش  چاقی  يا 
ماه  سه  در  که  نوعی  به  شود  می  استفاده 
گذشته گشت های مشترک که بايد با حضور 
نیروی  معدن،  و  حکومتی، صنعت  تعزيرات 
انتظامی، و دانشگاه علوم پزشکی انجام شود 

به علت نبود خودرو خیلی کم بوده است.
علوم  دانشگاه  کرد:  خاطرنشان  ناصری 
دهد  می  را  خانه  دارو  مجوز  چون  پزشکی 
نظارت  ها  داروخانه  بر  تواند  می  فقط 
بیشتری داشته باشد و برخی از دستگاه های 
از  شده  کشف  غیرمجاز  کاالهای  نظارتی 

عطاری ها را قبول نمی کنند.

ساماندهی عطاری ها
نیازمند اقدام ضربتی

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
عطاری  صاحبان  برای  آنکه  با  گفت: 
با   آاشنايی  و  قوانین  آموزش  کالس   ها 
وقتی  اما  ايم  گذاشته  مجاز  غیر  های  دارو 
اظهار  شود  می  کشف  مجاز  غیر  کاالهای 
که  آن  از  بعد  و  کنند  می  اطالعی  بی 
کند  می  جريمه  را  ها  آن  قضايی  دستگاه 
دوباره به کار ادامه می دهند. ناصری تاکید 
کرد: اگر می خواهید به عطاری ها سامانی 
بدهید بايد اقدام ضربتی درباره فروشندگان 
انجام  استان  سطح  در  گیاهی  داروهای 
دهیم. وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون 
به  دارو  و  غذا  حوزه  در  تخلف  پرونده   18

مراجع قضايی ارجاع داده شده و هزار و ۷۴ 
کاال معدوم شده است.

قانونی عجیب !
تبلیغات  آوری  جمع  بعدی  کاری  دستور 
کاالهايی اعم از سوسیس، کالباس، همبرگر، 
خیارشور و بخشی از تنقالت سوپرمارکت ها 
بود که مجوز بهداشتی دارند اما حق تبلیغ در 

سطح شهر و رسانه ها را ندارند.
مهدی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی از دستگاه های که مجوز تبلیغ به اين 
گونه کاالهای را می دهند خواست تا تبلیغاتی 

که در سطح شهر شده است جمع آوری کنند.
گفتنی است که در اين جلسه قانونی قرائت 
که  کاالهايی  و  ها  دارو  اينکه  بر  مبنی  شد 
نبايد در  به سالمت انسان ضرر می رسانند 
رسانه ها و شهر تبلیغ شوند و هرگونه تبلیغ 
يک  تا  میلیون  يک  از  غیرمجاز  کاالهای 

میلیارد ريال جريمه نقدی به همراه دارد. 

ضایع شدن حقوق مصرف کننده !
ناصری معاون غذا دارو در اين باره گفت: 
با  او  گیرد  از کودکی شکل می  افراد  ذائقه 
مصرف  حد  از  بیش  هم  آب  که  گفته  اين 

شود در بدن سم تشکیل می دهد.
مصرف  حقوق  متاسفانه  کرد:  تاکید  وی 
کننده با افزودن کدو به رب گوجه، نیترات  
به  نشاسته  و  قرمز   گوشت  به  نیتريت  و 
ماست ضايع می شود و همه دستگاه هايی 
سالمت  به  تا  کنند  کمک  بايد  اجرايی 

مصرف کننده خطری وارد نشود.

مشارکت اجتماعی
تنها راه حل مشکالت سالمت جامعه 

حسینی معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی 
کرد:  عنوان  جلسه  اين  در  نیز  استانداری 
مشکالت  حل  درگیر  بايد  را  جامعه  مردم 
کرد. وی افزود: ظرفیت و توانايی مشارکت 
مردم در حل مشکالت يکی از راهکارهايی 

است که می توانید به کار بگیرد.
فعلی  جامعه  در  کرد:  بیان  استاندار  معاون 
فقط بر موضوعات سلبی تاکید می شود که 
اما  کند  می  تخريب  را  جامعه  موضع  همین 
انجام  سازنده  نگاه  هم  موضوعات  همین  به 
در  اصرار  و  استمرار  به  حسینی  شود.  می 
جامعه  سالمت  بر  مهم  موضوعات  پیگیری 
را  جامعه  های  عادت  گفت:  و  کرد   تاکید 
با  بايد  و  کنارگذاشت  دستوری  توان  نمی 
مشارکت خودشان و نظرکارشناسان انجام شود.

وی با اشاره به اينکه هدف مسئوالن بايد 
جامعه  مردم  روان  و  جسم  و  روح  سالمت 
به مشکالت،  نگاه عمومی  کرد:  بیان  باشد 

جوابگو نیست و بايد دلسوزانه برخورد کرد.

در کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان عنوان شد:

 پایش شبانه واحدهای
صنعتی، تولیدی و خدماتی 

اجرای  از  کاری- مدير کل حفاظت محیط زيست 
تولیدی و خدماتی در  پايش شبانه واحدهای صنعتی، 
و  شناسايی  منظور  به  گفت:  آرامنش  داد.  خبر  استان 
از  جلوگیری  و  زيست  محیط  آالينده  منابع  با  برخورد 
تخلفات در خارج از ساعت اداری، اکیپ گشت و بازرسی 
توسط  خدماتی  و  تولیدی  صنعتی،  واحدهای  شبانه 
کارشناسان حفاظت محیط زيست تشکیل گرديد. وی 
يادآور شد: طبق گزارش های مردمی برخی از صنايع و 
واحدها بعد از ساعت رسمی کاری و اداری فعالیت کرده 
و در اين میان استانداردهای زيست محیطی را در زمینه 
رهاسازی پسماندها، تخلیه نخاله ها و همچنین آلودگی 
هوا رعايت نمی کند که متاسفانه اين امر لطمات زياد 
به محیط زيست و سالمت مردم  را  و جبران ناپذيری 
تعامل  و  همکاری  به  همچنین  آرامنش  می کند.  وارد 
مردم با محیط زيست با توجه به امکانات و تجهیزات 

اندک محیط زيست برای شناسايی صنايع و واحدهای 
آالينده اشاره کرد و اظهار کرد: تعامل و همکاری تمام 
دستگاه های اجرايی استان در اين زمینه از از اهمیت 
زيادی برخوردار است.مدير کل حفاظت محیط زيست با 
اشاره به انجام عملیات گشت شبانه توسط کارشناسان 
محیط زيست طی شب های گذشته از شهرک صنعتی 
ها،  آزمايشگاه  آن،  فاضالب  خانه  تصفیه  و   بیرجند 
مطب ها و کلینیک های پزشکی در سطح شهر و نحوه 
مديريت پسماند های ويژه پزشکی، بیان کرد: در اين 
میان تذکرات و توصیه های  الزم زيست محیطی به 
برخی از صنايع به لحاظ  رعايت الزامات زيست محیطی 
بازديدهای  طی  گروه  اين  است  گفتنی  داده شد.  و... 
دوره ای و سرزده از واحدها و مناطق مختلف سطح 
استان ضمن شناسايی منابع آالينده آب، هوا و خاک 

طبق مقررات برخورد می نمايد.

۰99۰3189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
32۴۵ ۰۰ 1۴  
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گمانه زنی ها  برای جایگزینی علی جنتی

جایگزین  عنوان  به  نام هایی  از  رسانه ها  برخی   
گیری  کناره  خبر  صحت  صورت  در  جنتی  علی 
وی سخن گفته اند. به گفته این رسانه ها افرادی 
ا... ایوبی،  چون سید رضا صالحی امیری، حجت 
برای  آشنا  الدین  حسام  جامعی،  مسجد  احمد 
ها  زنی  گمانه  است.  رسیده  گوش  به  جایگزینی 
تا این لحظه همچنان ادامه دارد و با وجود دالیل 
مختلفی  که مطرح می شود ولی هنوز مشخص 
نیست که روحانی رئیس دولت یازدهم در نهایت 
چه تصمیمی می گیرد و این پرونده با خداحافظی 
علی جنتی از وزارت ارشاد بسته می شود و فردی 
سرپرستی وزارتخانه را تا پایان دولت برعهده می 
گیرد یا اینکه جنتی این چند ماه هم بر سر کار 

می ماند.

دلیلی ندارد به سپاه خدشه ای وارد شود  
نماینده کهگیلویه گفت: نباید به مباحث حاشیه ای 
دامن بزنیم و اگر فردی در سپاه اشتباه می کند 
دلیلی وجود ندارد که به جایگاه آن خدشه ای وارد 
شود. هاشمی پور اظهار کرد: آنهایی که اسم سپاه 
را آورده اند باید به آنها بگوییم انتخابات دیگر تمام 

شده و ما به مباحث حاشیه ای دامن نزنیم.

سلیمی نمین: احمدی نژاد قسم خورده بود 
که قالیباف را از هستی ساقط می کند  

تهران  شهردار  عملکرد  از  دفاع  در  سلیمی نمین 
گفت: »احمدی نژاد هم قسم خورده بود، قالیباف را 
از هستی ساقط می کند، نتوانست یک مورد تخلف 
از او بگیرد.« وی افزود : خوشبختانه همه آنهایی که 
اصالح طلب یا طرفدار احمدی نژادند دنبال افشاگری 
که  دقیقه  این  تا  هیچکدام  قالیباف هستند.  علیه 
در حال گفت وگو هستیم، نتوانسته اند مصادیقی از 
تخلف قالیباف را برای مردم معرفی کنند که اگر 

چیزی بود، حتما آن را در بوق و کرنا می کردند.

 آغاز فعالیت های تبلیغاتی برای ضرغامی
پایگاه خبری تحلیلی قانون مدعی شد؛ حامیان عزت 
ا... ضرغامی، رئیس اسبق صدا و سیما در فضای 
راه  به  با  جریان  این  کردند.  کار  به  آغاز  مجازی 
انداختن گروهی تلگرامی به حمایت از وی پرداختند. 
گفتنی است برخی منابع خبری در هفته های گذشته 
از احتمال کاندیداتوری رئیس اسبق صدا وسیما برای 

انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بودند.

تا دقیقه 90 چراغ خاموش می رویم   
از  انتقاد  با  ایستادگی  جبهه  عضو  کنعانی مقدم، 
نمی دانند  هنوز  اصولگرایان  معتقدند  که  کسانی 
از چه کسی  آینده می خواهند  انتخابات  برای  که 
تا  که  است  این  بر  کنند، گفت: سیاست  حمایت 

دقیقه 90 انتخابات چراغ  خاموش به جلو بروند.

هشدار هاشمی: کنترل تقابل آمریکا 
و روسیه ، بسیار دشوار خواهد بود

زمزمه های  به  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
اشاره کرد  با روسیه  آمریکا و هم پیمانانش  تقابل 
رسانه ای  شایعه  های  حّد  از  حرف ها  این  گفت:  و 
بیان  را  لشکرکشی ها  جزییات  حتی  و  گذشته 
است.  خطرناک  جهانی  امنیت  برای  که  می کنند 
به شهروندان  پوتین  امنیتی  هاشمی، هشدارهای 
روسی در اقصی نقاط جهان و به خصوص در اروپا 
را قابل توجه دانست و گفت: عقالی جهانی باید 
خیلی  اگر  حتی  ماجرا،  کنترل  که  باشند  هوشیار 

محدود هم آغاز شود، بسیار دشوار خواهد بود.

اصالح طلبان در انتخابات 9۶ به دنبال 
ایجاد دوقطبی های کاذب هستند

عدم  به  اشاره  با  موتلفه  مرکزی  شورای  عضو 
کاندیداتوری احمدی نژاد اظهار کرد: اصالح طلبان 
معتقد هستند، نبود احمدی نژاد در صحنه، شور را از 
انتخابات می گیرد و همین باعث می شود روحانی یا 
حائز اکثریت آرا نشود و یا اینکه کمتر از دور قبل 
نظرسنجی ها  اینکه  بیان  با  انبارلویی  بیاورد.  رأی 
 13 تا   10 بین  تاکنون  روحانی  می دهد  نشان 
درصد ریزش رأی داشته است، گفت: اصالح طلبان 
از جمله موافقین  قصد دارند دوقطبی های کاذبی 
عدم  و  برگزاری  دوقطبی  یا  برجام  مخالفین  و 

برگزاری کنسرت در جامعه را ایجاد کنند.

بشار اسد در قدرت باقی خواهد ماند

یک کارشناس صهیونیست پیش بینی کرده است 
در  اسد  بشار  موجود،  مسایل  تمام  وجود  با  که 
عرصه قدرت باقی خواهد ماند و به نظر نمی رسد 
به  او  باشد،  داشته  را  وی  برکناری  یارای  کسی 
تدریج سایر مناطق از دست رفته را بازپس خواهد 
چند  هر  کنونی  جنگ  علت  همین  به  و  گرفت 
داشت.  ادامه خواهد  دیگری، همچنان  به شکل 
از  یکی  داعش  که  چند  هر  گوید:  می  زیسر 
در  قدرتش  اما  است،  سوریه  در  مهم  بازیگران 
که  کردند  تاکید  خبری  منابع  است.  افول  حال 
ارتش »اسرائیل« عقیده دارد که پایان جنگ در 
که   دهد  می  را  امکان  این  ا...  حزب  به  سوریه 
مجدد توجه خود را روی »اسرائیل« متمرکز کند.

ریاض می خواهد خود را »خیر« و ایران 
را »شر« معرفی کند؛ اروپا  باور نمی کند

لوبالگ نوشت: استانداردهای سعودی برای تعریف 
بحران خاورمیانه تجسمی از جنگ خیر و شر است 
و معرفی ایران به عنوان شر برای اعضای اتحادیه 
کننده  متقاعد  اروپایی  پارلمان  نمایندگان  و  اروپا 
نبوده است. بعد از گوش دادن به سلسله شکایت 
های تکراری الجفری از ایران برخی از نمایندگان 
کاهش  برای  سعودی  که  پرسیدند  او  از  پارلمان 
تنش ها با ایران چه کار می تواند بکند؟ الجفری 

از پاسخ به این سوال قاصر بود.

روحانی دیگر کاندیدا نشود ؛ به صالح نیست 

یک نماینده مجلس از روحانی خواست که برای انتخابات 
کریمی  جواد  نشود.  کاندیدا  جمهوری  ریاست  بعد  دور 
قدوسی در نطق میان دستور خود اظهار کرد: جناب آقای 
روحانی، نظرسنجی های عمومی می گوید به مصلحت 
شما و کشور نیست که دوباره کاندیدا شوید. خود شما هم 
تردید دارد. نیایید تا کشور را از این بن بست نجات بدهیم و کسانی بیایند که 
مردم می خواهند. وی ادامه داد: در یک کلمه، از شما به خیر و از ما به سالمت.

عطریانفر: سال 92 اصالح طلبان به قطعیت رسیده بودند که عارف رای ندارد
 

محمدعطریانفر درباره گزینه عارف در انتخابات92 گفت: عارف کفایت امر اصالح طلبان را نمی کرد. از نظر اصالح طلبان قطعی بود که آقای عارف 
پیروز عرصه قدرت نیست. پس وقتی تعبیر شما این است که او در انتخابات در نهایت پیروز نخواهد شد، پس یک گام عقب نشینی می کنید. به 
امید دستاوردی و این دستاورد را شما جایی کسب می کنید که یک فصل مشترکی کشف کنید و در این میان مشخصا آقای روحانی این استعداد را 
برای اصالح طلبان داشت. وی افزود : دست بر قضا امروز با برآوردی که از آقای روحانی می شود، به ما نشان داده شد که از طریق تجربه عملی، آن 

رویکرد اصالح طلبان دقیقا درست بوده است. چون رضایت و تصویر و ارزیابی که امروز اصالح طلبان از آقای عارف دارند به مراتب واقعی تر، عمیق  تر و دلپذیر از سال 92 است.

افزایش احتمال ورود مینو خالقی به مجلس

قانون  استفساریه  مصوبه  گفت:  مجلس  رئیس  نایب 
مجلس  به  خالقی  مینو  ورود  زمینه  احتماال  انتخابات 
را فراهم می کند. مطهری با تاکید بر اینکه اصالحات 
اعمال شده در این استفساریه با حضور نماینده شورای 
نگهبان انجام شده، تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که 
مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان برسد اما اگر رد کنند قاعدتا مجلس بر 

نظر خود اصرار و مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

مشاور عالی نظامی فرمانده کل قوا گفت: 
اصطکاک   تهدیدهای  ایجاد  اجازه  دولت 
برانگیز میان نیروهای مسلح و سیاسیون 
تجدیدنظر طلب را نمی دهد، اما سیاسیون 
در  دولت  این  در  نیز  طلب  تجدیدنظر 
تجدیدنظر  رگه های  و  هستند  صحنه 

طلبی در این دوره هم دیده می شود. 
سرلشکر فیروزآبادی افزود: اگر قرار باشد 
سیاسی  جریانات  در  طلبان  تجدیدنظر 
طلبی  تجدیدنظر  این  کنند،  دخالت 
تهدید ایجاد می کند و تهدید، اصطکاک 
می آورد،  وجود  به  مسلح  نیروهای  با 
اصطکاک با نیروی انتظامی دارد، مرحله 
کند،  پیدا  وسعت  تهدید  بخواهد  که  بعد 
تهدید امنیتی می شود و اصطکاک با سپاه 
هم پیدا می کند که این غیر قابل اجتناب 
مجمع  رئیس  خصوص  در  وی  است. 
تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: بعد از 

وفات امام )ره( آقای هاشمی مسیری را 
رئیس جمهور  زمانی  ایشان  کردند،  طی 
بود و پس از آن نیز به عنوان یک عالم 

انقالب  به  معتقد  سیاست مدار  و  دینی 
که  می گوید  دین  بود.  مطرح  اسالمی 
والیی  حکومت  و  اسالمی  حکومت  در 

همان  کرد  حکم  اسالمی  حاکم  چه  هر 
اگر  حتی  و  شود  جاری  جامعه  در  باید 
نمی توانند  هستند،  دیگری  مجتهدین 
خالف این حکم، عمل کنند، اما اشکال 
آقای هاشمی این است که به تشخیص 
هاشمی  آقای  می کند.  عمل  خودش 
شخص  به  دارد،  اعتقاد  فقیه  والیت  به 
هم  عزیز  خامنه ای  امام  آیت ا...  حضرت 
بهتر  که  است  معتقد  یعنی  دارد  اعتقاد 
رهبری  برای  کسی  خامنه ای  آیت ا...  از 
آقای  حضرت  که  است  معتقد  نیست. 
خامنه ای، ولی فقیه است، معتقد است که 
مبنای  بر  را  اسالمی  حکومت  )ره(  امام 
والیت فقیه بنا گذاشته و قبول دارد، اّما 
آقای هاشمی در اداره جامعه آنچه را که 
عمل  فقیه  والیت  حکم  اساس  بر  باید 

شود، براساس نظر خود نظر می دهد. 
وی در خصوص ماجرای جدایی از ستاد 

کل نیروهای مسلح نیز گفت: در ابتدا قرار 
سمت  این  در  سال  چند  برای  من  بود 
مشغول باشم، اما بعد از 15 سال به خاطر 
آقا  حضرت  به  کلیوی  و  قلبی  بیماری 
عرض کردم، بدنم ضعیف است و 10 نفر 
معرفی  ایشان  به  مسئولیت  این  برای  را 
آقا فرمودند شما هنوز  اما حضرت  کردم 

جوانید و باید مقاومت کنید.
 5 سال گذشت و نامه ای تنظیم کردم باز 
چند  بمانید.  شما  فعال  گفتند  ایشان  هم 
آقا  حضرت  به  نامه ای  مجددا  بعد  سال 
نوشتم باز هم ایشان موافقت نکردند. لذا 
یک تغییر ساختار موقت در ستاد کل دادم 
ایجاد کردم و سردار  را  ارکان  و معاونت 
باقری مسئول این معاونت شد. سپس به 
حضرت آقا اعالم کردم که این معاونت، 
را  ستاد  من،  اختیارات  با  و  من  جانشین 

اداره می کند و آقا این را پذیرفتند.

رگه های تجدیدنظرطلبی در دولت یازدهم هم دیده می شود
ماجرایجداییازستادکلودرخواستسهبارهازرهبری/هاشمیدرجامعهوالییطبقنظرخودعملمیکند

جناب آقای حاج محمدتقی سعیدی
وسرکارحاجیه خانم زمانی

مصیبت درگذشت مرحومه مرضیه بیکی 
را حضور شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده و خود را در غم شما شریک می دانیم. 

کارگزاران زیارتی بیرجند تنعیم وعماد- کاروان  39002حج تمتع بیرجند

جناب آقای جعفرپور مقدم
و خاندان محترم محمد نژاد

مصیبت وارده را صمیمانه تسلیت عرض نموده، آمرزش الهی برای آن مرحوم و صبر و بردباری 
بازماندگان محترم را از خداوند مسئلت دارم.

شورای شهر بیرجند- نیک

جناب آقای دکتر احمد آموزشی
فوق تخصص محترم جراحی قلب و عروق

حضور سبزتان بین عزاداران حسینی در روز عاشورا و ویزیت مردم با حق ویزیت شفاعت 
امام حسین )ع( در هر دو دنیا ارزانی شما پزشک انسان دوست باد. اجرتان با ابا عبدا... الحسین)ع(

هیئت عزاداران حسینی روستای کوشک

صلیا...علیکیااباعبدا...)علیهالسالم(
بدینوسیله از کلیه عزادارانی که با حضور خود در مجالس عزاداری سرور و ساالر شهیدان 

حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( رونق افزای این مراسم بودند، به خصوص از برادر بزرگوار و ارزشی 

جناب آقای حسینی  معاون محترم سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری 
و کلیه سروران معظم در سایر هیئت های عزاداری شهر بیرجند علی الخصوص هیئت های معظم 

حسینی و ابوالفضلی که زمینه ساز تجمع بزرگ عزاداری شب عاشورای حضرت بودند
و همچنین پیرغالمان و جوانان پر شور و شعور هیئت صاحب الزمانی)عج( که حضورشان در خانه 

منتسب به آقا امام زمان )عج( در ایام تاسوعا و عاشورا و شام غریبان حضرت
 زینت بخش مجلس عزای ساالر شهیدان و یاران باوفایش بود، تشکر می نماییم.

اجرتان با حضرت صاحب الزمان )عج(
شورای سرپرستی هیئت صاحب الزمانی )عج(

مزایده شماره ۶/95     نام مزایده گذار: بانک سپه
موضوع مزایده: فروش امالک مازاد بانک سپه

نوعشمارهپالکثبتیردیف
کاربری

اعیانعرصه
نحوهفروشتوضیحاتآدرسقیمتپایه)ریال(

ماشینآالتکارخانه1
جهتبازدیدبهدایرهپشتیبانیبیرجند-شهرکصنعتی815/000/000------بستهبندیگوشت

منطقهمراجعهنمایید

50درصدنقد
الباقی36

قسطمتوالی

2

قطعات82الی89
فرعیاز1929اصلی
بخش11قاینات

)شرکتابتکارقاین(

101861961صنعتی
کارخانه4/960/000/000

ماشینآالت
540/000/000

شهرکصنعتیقاین

محلطرحواگذاریشرکت
شهرکهایصنعتیمیباشد
ومتقاضیمیبایستشرایط
شرکتشهرکهایصنعتیرا
جهتجانشینیداراباشد

20درصد
نقدوالباقی
در36قسط

متوالی

3

قطعه4050ازبلوک
صنایعشیمیایی
)سروشانپلیمر

سابق(

47301600صنعتی

کارخانه
7/120/000/000
ماشینآالت
2/327/200/000

بیرجند-شهرکصنعتی
خیابانپویندگان4قطعه

4050ازبلوک
صنایعشیمیایی

محلطرحواگذاریشرکت
شهرکهایصنعتیمیباشد
ومتقاضیمیبایستشرایط
شرکتشهرکهایصنعتیرا
جهتجانشینیداراباشد

20درصد
نقدالباقی
در36قسط

متوالی

4
کارخانهتولیدبدنه
موتور)پالکثبتی
23فرعیاز1584

فرعی(
3746/472459/42صنعتی

کارخانه5/849/371/500
ماشینآالت
2/469/000/000

بیرجند-شهرکصنعتی
بلوارتالششرقی6

کارخانهوماشینآالتبه
صورتیکجابهفروشمیرسد

50درصدنقد
الباقیدر36
قسطمتوالی

نام
معدن

شمارهپروانه
بهرهبرداری

نوعماده
معدنی

میزاناستخراج
سالیانه

قیمتپایه
)ریال(

نحوهتوضیحاتآدرس
فروش

گرانیت
تاالران

1031/14486
84/10/7

خراسانجنوبی400012/150/000/000تنگرانیت
شهرستاننهبندان

بخششوسف-روستای
خواجهدوچاهی

متقاضیمیبایستکلیهشرایطقانونیازجمله
صالحیتفنی،توانمالیو...موردتاییدسازمانمحترم
صنعت،معدنوتجارتخراسانجنوبیراداراباشد.
همچنینمعرفیمسئولفنی،ارائهطرحبهرهبرداری،
تودیعضمانتنامهازسویمتقاضیضروریمیباشد.

نقد،نقدو
اقساط)20
درصدنقد،
الباقیطی

36ماه(

زمان،مهلتومحلدریافتاسنادمزایده:عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی برای دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100/000 ریال به 
حساب 460/10000 به نام بستانکاران این بانک نزد یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع در خراسان جنوبی- بیرجند- میدان طالقانی- دایره 

پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند.
الف:مهلتدریافتاسناد:حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 95/8/8 ب:مهلتتحویلپیشنهادات:حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/8/18 ج:کلیه اموال و امالک عرضه 

شده با وضعیت موجود به فروش می رسد. د:در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است  هـ: به میزان پرداخت غیر نقدی طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد.
بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات- مدیریت خراسان جنوبیبرای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32387125-056 تماس حاصل فرمایید



همایش گرامیداشت روز جهانی غذا و تجلیل از فعاالن صنعت غذایی استان
زمان: سه شنبه 27 مهر ماه        مکان: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اطالعاتی  مورد  در  باید  هر شهروند حداقل 
مانند نام و نام تجاری محصول، نام و کشور 
سری  و  انقضاء  تولید،  تاریخ  تولیدکننده، 
و  ورود  بهداشتی  پروانه  شماره  ساخت، 
برچسب نشانگر رنگی تغذیه ای و آرم سازمان 

غذا و دارو آگاهی داشته باشند.
به عنوان  ای  تغذیه  نشانگر  یا  راهنما  چراغ 
یکی از برنامه های سالمت محور سازمان غذا 
این هدف روی محصوالت غذایی  با  دارو  و 
محصول،  کننده  مصرف  تا  شود  می  نصب 

از  شده  خریداری  فرآورده  که  شود  متوجه 
اسیدهای  و  نمک، شکر، چربی  میزان  نظر 
دارد. قرار  وضعیتی  چه  در  ترانس   چرب 

برچسب نشانگر تغذیه از سه رنگ قرمز )زیاد(، 
نارنجی )متوسط( و سبز )اندک( هر کدام از رنگ 
ها تعریف خود را دارد؛ بدین ترتیب که رنگ 
قرمز، نشان دهنده باال بودن ماده مورد نظر در 
محصول غذایی است که احتیاط در مصرف آن 
 برای افراد با چربی و قند خون باال الزم است.

متوسطی  میزان  دهنده  نارنجی،نشان  رنگ 

است  نظر در محصول غذایی  مورد  ماده  از 
و مشکالت تغذیه ای خاصی را ایجاد نمی 
کند ولی به مصرف کننده هشدار می دهد از 

مصرف مکرر این محصول غذایی پرهیز کند.
رنگ سبز هم نشان دهنده بهترین محدوده 
تغذیه ای برای تمام مصارف است و از نظر تغذیه 
ای برای کسی مشکل ساز نیست؛ همچنین 
به عنوان  نشانگر رنگ سبز  دارای  محصول 

 محصول سالم به شمار می آید. 

اسیدهای چرب ترانس جزو خانواده ی 
اسیدهای چرب اشباع نشده محسوب 
می شود که در حالت کلی مفید هستند. 
مشکل زمانی به وجود می آید که این 
اسیدهای چرب همانند چربی های اشباع 
کلسترول  یعنی  می کنند:  عمل  شده 
خوب خون را کاهش داده و کلسترول 
بد را افزایش می دهند؛ و این اصلی ترین 
و بدترین آسیب را به رگ های ما وارد 
می آورداسید های چرب ترانس در واقع 
به  ماحصل هیدراسیون روغن هستند 
حالت  در  مایع  روغن  که  صورت  این 
طبیعی را جهت تبدیل به روغن جامد 
تحت فرایند هیدراسیون قرار می دهند. 
مهم ترین نکته در مورد مصرف روغن 
ها توجه به میزان مصرف آنهاست تا از 
چاقي، گرفتگي رگ هاي خوني، فشار 
 خون و بیماري هاي قلبي جلوگیري شود.
اسیدهای چرب ترانس به طور طبیعی 
در گوشت قرمز و شیر حیوانات نشخوار 
که  بدانید  باید  اما  دارند.  وجود  کننده 
مواد  این  در  موجود  چرب  اسیدهای 
غذایی در حالت عادی آسیب چندانی 
اسیدهای  به  باید  در عوض  اما  ندارند. 
چرب ترانس صنعتی بدبین بود. زمانی 
که پای صنعت و کارخانجات صنعتی 

به میان می آید مشکالت سالمتی نیز 
واقع   در  می دهند.  نشان  را  خودشان 
صنعتی  فرایندهای  با  کارخانجات  در 
گیاهی،  روغن های  که  می کنند  کاری 
جامد و سفت شوند و مدت طوالنی تری 
قابل نگهداری و استفاده باشند. همین 
که  می کند  کاری  صنعتی  فرایندهای 
ما  به رگ های  ترانس  اسیدهای چرب 
رحم نکنند. این قبیل چربی های ترانس 
گوناگونی  غذایی  محصوالت  تولید  در 
مارگارین،  بیسکوییت ها،  انواع  مانند 
نان های  صنعتی،  آماده ی  غذاهای 

صنعتی و غیره به وفور وجود دارد
و  کارخانه ها  از  برخی  اینکه  وجود  با 
تولید کننده ها ادعا می کنند برای تهیه ی 
محصوالتشان از فرمول هایی بهره می برند 
را  ترانس  چرب  اسیدهای  میزان  که 
کاهش می دهند اما واقعیت این است که 
این اسیدهای چرب در تمام محصوالت 

غذایی صنعتی کمابیش وجود دارند
مضرات اسیدهای چرب ترانس

افزایش کلسترول خون، ابتال به سندروم 
متابولیک، بیماری های قلبی عروقی، ابتال 
به دیابت نوع 2 و حتی ابتال به برخی 
اسیدهای  مصرف  حاصل  سرطان ها  از 
داشته  توجه  می باشد.  ترانس  چرب 

باشید که عالئمی مانند خستگی بدون 
دلیل، افزایش وزن به ویژه افزایش دور 
در  انرژی  افت  بدنی،  دردهای  کمر، 
وسط روز، مشکالت مربوط به حافظه 
و فراموشی وقایع اخیر و غیره می تواند 
از عالئم مربوط به سندرم متابولیک یا 

مصرف اسیدهای چرب ترانس باشد.
اثرات منفی این چربی ها  برای کاهش 
الزم است که به سمت مصرف چربی های 
سالمی مانند روغن زیتون، کانوال یا مواد 
غذایی سرشار از امگا 3 ها مانند ماهی 
گردو،  بادام،  ساردین،  ماهی  تن،  آزاد، 

دانه ی کتان و غیره روی بیاورید
توصیه میشود تا حد امکان از مصرف 
مواد غذایی مختلفی که امکان می دهید 
خودداری  باشند  چربی ها  این  حاوی 
در  که  است  الزم  همین  برای  کنید. 
انتخاب مواد غذایی حتی منابع طبیعی و 
حیوانی آن نیز دقت کنیدمیزان استفاده 
از روغن هاي جامد باید به صفر برسد؛ 
آنها  از  نگهداري  امکان  اینکه  با  زیرا 
براي مدت طوالني وجود دارد و تحمل 
حرارت در آنها بیشتر است ولي به علت 
اسیدهاي چرب اشباع شده و اسیدهاي 
آور  زیان  سالمت  براي  ترانس،  چرب 

هستند.

اسیدهای چرب ترانس کدامند؟

روغن هاي جامد هیدروژنه ، معموال اسید 
همین  به  دارند.  باالیي  شده  اشباع  چرب 
باعث  ها،  روغن  گونه  این  مصرف  دلیل، 
افزایش کلسترول نامطلوب خون مي شود و 
درنهایت به بروز مشکالتي همچون افزایش 
فشار خون، گرفتگي عروق و بروز بیماري هاي 
قلبي ، عروقي مي انجامد. به عالوه روغن هاي 
هیدروژنه، داراي نوعي اسید چرب غیرطبیعي 
به نام اسید چرب ترانس مي باشند که ضرر 
چرب  اسیدهاي  از  ببیشتر  مراتب  به  آن 
افزایش  به  آن،  و مصرف  است  اشباع شده 
انجامد. مي  خون  در  نامطلوب   کلسترول 

به هیچ  بنابراین مصرف روغن هاي جامد، 
وجه به افراد توصیه نمي شود و بهتر است که 
مردم به جاي آن، از انواع روغن هاي مایع، از 
جمله روغن هاي مایع مخصوص سرخ کردن 

مانند روغن آفتاب گردان، روغن کلزا، روغن 
زیتون و... استفاده کنند.

روغن هاي نباتي جامد، ابتدا به صورت مایع 
مي باشند و در کارخانه هاي تولید روغن ، 
جامد  یا  هیدروژنه  مقاومت،  باالبردن  براي 
مي شوند. در این فرایند ، روغن اشباع مي 
شود. این روغن ها براي مدت بیشتري، قابل 
تحمل  بهتر  را  وحرارت  هستند  نگهداري 
اسیدهاي  داشتن  دلیل  به  اما  کنند  مي 
چرب اشباع شده و اسیدهاي چرب ترانس، 
باشند. مي  آور  زیان  بدن  سالمت   براي 

هاي  بیماري  بروز  اخیر،  دهه  دو  یکي  در 
میرناشي  و  مرگ  افزایش  و  عروقي  قلبي، 
ازاین بیماري ها و نیز افزایش موارد ابتال به 
تا  است  سرطان درسطح جهان،باعث شده 
متولیان امر سالمت در کشورهاي پیشرفته، 

ضمن هشدار نسبت به مصرف روغن هاي 
جامد، توجه عموم افراد را به مصرف روغن 
هاي مایع، خصوصا روغن هاي گیاهي که 
 ازانواع مختلفي نیز برخوردارند، جلب کنند.
تا  است  شده  باعث  ،امروزه  اقدامي  چنین 
کارخانجات تولید روغن نیز میزان اسید چرب 
ترانس را در روغن هاي تولیدي، تا 2 درصد 
کاهش دهند و حتي در برخي موارد سطح 
آن را به صفر برسانند. آنچه در رژیم غذایي 
روزانه، باید مدنظر قرار گیرد، این است که 
میزان استفاده از روغن جامد در پخت و پز 
اصوال  که  چرا  برسد،  به صفر  باید   ، روزانه 
 30 درصد انرژي روزانه ما، توسط گوشت ها 
 ، ماست  شیر،   ، سفید(  و  قرمز  )گوشت 
به بدن مي رسد. و... به طور طبیعي   پنیر 

مضرات مصرف روغن هاي جامد

امروز بخش بزرگی از فعالیت های دنیا فقط تولید، فرآوری و تهیه ی 
موادغذایی است و انسان ها درصد مهمی از درآمد خود را صرف 

خرید و تهیه ی آن می کنند. 
دسترسی به مواد غذایی کافی و سالمت تغذیه ای از محورهای 
اصلی توسعه و زیرساخت پرورش منابع انسانی کارآمد بوده و در این 
خصوص امنیت غذایی از مهمترین مولفه های امنیت ملی محسوب 
می شود و بنیان یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سالمت 

فکری، روانی و جسمی اعضای آن است.
اهمیت تامین سالمت و امنیت غذایي در کشور و اولویت این موضوع 
براي وزارت بهداشت برکسی پوشیده نیست و در این راستا اقدامات 

و طرح های موثری طی چند سال اخیر صورت گرفته است.
با توجه به اهمیت موضوع غذا، روز 16 اکتبر در تقویم جهانی تحت 
عنوان  »روز جهاني غذا« نامگذاری شده و همه ساله مهم ترین 

دغدغه های حوزه غذا در این روز مورد توجه جدی تر قرار میگیرد 
و در کشور ما نیز به علت اهمیت باالي این مساله در 24 مهرماه هر 

سال برنامه  هاي متنوعي برگزار مي شود.
امسال روز جهاني غذا از تاریخ 24 مهر ماه به مدت یک هفته از 
سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی بیرجند با 
موضوع “اصالح الگوی تغذیه ای برای حفظ و ارتقای سالمت” و با 

اجرای برنامه های مختلف برگزار می گردد.
روز جهانی غذا فرصتی برای دست اندرکاران و تصمیم گیران حوزه 
تولید و عرضه مواد غذایی برای برنامه ریزی در زمینه تامین غذای 
کافی و سالم است که با توجه به شعار روز جهانی غذا در سال 2016 
که “ آب و هوا در حال تغییر است، کشاورزي و غذا نیز باید تغییر 
کند” است، رابطه مستقیم کشاورزی و تولیدات غذایی با سالمت 

مردم و ضرورت توجه به این دو مقوله مهم را آشکارتر می سازد. 
اینجانب ضمن تبریک این روز به همه فعاالن و دست اندرکاران 
صنعت غذایی استان ، امیدواریم با تالش و پشتکار و استفاده از 
همه ظرفیت ها گام های اساسی در مسیر پیشرفت ایران اسالمی 
و کمک به تولید محصوالت غذایی سالم ، مطمئن و در دسترس 

همگان برداشته شود.
دکتر کاظم قائمی
قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه

مسابقــه پیامکــی روز جهانـــی غــــذا        شرح در صفحه 2پیام ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به مناسبت روز جهانی غذا 1395

ضمیمه رایگان روزنامه آوای خراسان جنوبی



  مسابقه پیامکی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی غذا
شما می توانید با مطالعه ان ویژه نامه و پاسخ به سواالت زیر جوابهای صحیح را به صورت یک عدد پنج رقمی از راست 
به چپ به شماره پیامک 3000484834 ارسال نمایید.به برگزیدگان این مسابقه به قید قرعه جوایزی از سوی 
 معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهدا خواهد شد .مهلت شرکت در این مسابقه دهم آبان ماه می باشد.

1- کدام مورد جزء شاخصهای اصلی نشانگرهای رنگی  - تغذیه ای نمی باشد؟
1(چربی   2(پروتیین   3(قند   4(نمک

 2-هر گرم قند چه مقدار انرژی تولید می کنند؟
1(9کیلو کالری      2(2 کیلو کالری    3(3 کیلو کالری  4( 4کیلو کالری

3-روشهای استعالم جهت اصالت کاالهای وارداتی کدام گزینه می باشد؟
1(پیامک  20008822    2(نرم افزار تلفن همراه   3(تلفن     021-6185       4- همه موارد

4-در هنگام خرید محصوالت غذایی،آرایشی و بهداشتی توجه به کدام موارد ذیل ضروری است؟
1(آرم سازمان غذا و دارو   2(شماره مجوز بهداشتی     3( تاریخ تولید و تاریخ انقضا   4(همه موارد

5-کدام گزینه در مورد ماده سمی آفالتوکسین B که در مواد آرایشی غیر مجاز به وفور یافت می شود صحیح می باشد؟
1(این ماده قویترین عامل سرطان است 2(به راحتی از طریق پوست جذب می شودو منجر به صدمات حاد کبد می شود.

3(الف و ب    4( هیچکدام

هشدارهای ایمنی در خصوص لوازم آرایشی و بهداشتی 

ویژه نامـه  روز جهـانی غـذا
) به سفارش روابط عمومی و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(

مدیر مسئـول: غالمرضا جعفرپورمقدم    طـراح: لیال خودکار
گردآوری:  مهندس راضیه شاکری / مهندس زینب طوری 

مهندس وحیده وحیدی/  مهندس محمدعلی شریفی نیا / مهندس محمدسبحانی
با تشکر از: دکتر کبری ناصری / مهندس راضیه کفایی

مدرن  وسائل  از  استفاده  شهرنشیني، 
و بطور خالصه ماشیني شدن، تحرك 
کاهش  اخیر  هاي  دهه  در  را  انسانها 
داده است. با تغییر در شیوه زندگي افراد 
تحرك کمتر، تغذیه بیشتر شانس ابتال 
به بیماري هاي غیرواگیر مانند فشارخون 
باال، بیماري هاي قلبي- عروقي، دیابت و 
 سرطان روز به روز افزایش یافته است.
بیماري فشارخون باال نه تنها خود یک 
بیماري محسوب مي شود بلکه بدلیل 
ها  دیواره سرخرگ  در  تغییرات  ایجاد 
زمینه ساز بیماري هاي قلبي -عروقي، 
و  کلیه  نارسایي  مغزي،  هاي  سکته 
عوارض غیر قابل برگشت مي شود. نوع 
رژیم غذایي به خصوص میزان مصرف 
این  به  ابتال  اصلي  علل  از  یکي  نمک 

بیماري به شمار مي رود. 
عوارض ناشی از مصرف زیاد نمک :

استخوان  پوکی   ، خون  فشار  افزایش 
عروقی  و  قلبی  های  بیماری  ،بروز 
وکلیوی ، بیماري فشارخون باال نه تنها 
شود  مي  محسوب  بیماري  یک  خود 
دیواره  در  تغییرات  ایجاد  بدلیل  بلکه 
هاي  بیماري  ساز  زمینه  ها  سرخرگ 
مغزي،  هاي  سکته  عروقي،   – قلبي 
قابل  غیر  عوارض  و  کلیه  نارسایي 
برگشت مي شود. نوع رژیم غذایي به 
از  یکي  نمک  مصرف  میزان  خصوص 
علل اصلي ابتال به این بیماري به شمار 
مصرف  با  داشت  توجه  باید  رود  مي 
متعادل نمک و ا صالح الگوی مصرف 
موادغذایی کمک خواهد کرد تا احتمال 
یابد. کاهش  ها  بیماری  انواع  به   ابتال 
بنا به توصیه سازمان جهاني بهداشت، 
میزان دریافت نمک از همه منابع غذایي 
باید حداکثر 5 گرم در روز باشد. این در 
حالیست که متوسط مصرف نمک در 
کشور ما در حدود 10 گرم در روز است. 
باید توجه داشت که کاهش مصرف نمک 
تنها به بزرگساالن توصیه نمي شود. بلکه 
با توجه به این امر که ذائقه هر فرد از 
دوران کودکي شکل مي گیرد، تالش 
خانواده در جهت ذائقه سازي سالم در 
برخوردار  بسزایي  اهمیت  از  کودکان 
است. مصرف زیاد غذاها و تنقالت حاوي 
گرایش  سبب  کودکان  در  زیاد  نمک 
آنها بــه مصرف نمک بیشتر و افزایش 
احتمال ابتال به فشارخون در بزرگسالي 
مي شود. انواع محصوالت غذایي مثل 
سوسیس، کالباس، کنسروها، خیارشور، 
تنقالت شور مثل چیپس و انواع پفک 
هستند.  نمک  زیادي  مقادیر  حاوي 
غذاهاي  مصرف  به  روزافزون  گرایش 
خون  فشار  بروز  براي  را  زمینه  آماده 
باال فراهم مي کند. بنابراین با مصرف 
متعادل نمک و ا صالح الگوی مصرف 
موادغذایی کمک خواهد کرد تا احتمال 

ابتال به انواع بیماری ها کاهش یابد. 

مصرفـي  نمك 
را   خــــود  
كاهـش دهیـم

-  حتی االمکان از مصرف افراطی روغن پرهیز شود. مصرف 
زیاده از حد روغن باعث بروز اضافه وزن و چاقی شده و امکان 
افزایش کلسترول بد )LDL( ،افزایش فشارخون و در نتیجه 

خطر ابتال به امراض قلبی عروقی را فراهم می آورد
- روغن مایع به دلیل اینکه حاوي اسیدهاي چرب غیر اشباع 

فراوان و فاقد کلسترول است به روغن جامدارجحیت دارد.
- روغن جامد هیدروژنه که حاوي اسیدهاي چرب اشباع 
و اسیدهاي چرب ترانس است خطر ابتال به امراض قلبی 
و عروقی را افزایش می دهد. بهتر است از روغن مایع براي 
مصارف پخت و پز و ساالد و از روغن مخصوص سرخ کردنی 

براي مصارف سرخ کردن استفاده کرد.
ایجاد  باعث  روغن  طبخ  هنگام  باال  حرارت  از  استفاده   -
ترکیبات شیمیایی نامطلوب در روغن می شود. وقتی غلظت 
این ترکیبات زیاد باشد روغن کدر، بدبو و غلیظ می شود. 
حرارت همچنین باعث دود کردن روغن می شود بنابراین باید 
روغن با شعله کم حرارت داده شود و از مصرف مجدد روغن 

حرارت دیده پرهیز شود.
- حتی االمکان از مصرف غذاهاي سرخ کرده خودداري شود و در 
 صورت لزوم تنها از روغن مخصوص سرخ کردنی استفاده شود.
- روغن مایع مخصوص سرخ کردنی در مقابل حرارت پایدار 
است. اما این موضوع بدان معنی نیست که از این نوع روغن 
چندین بار می توان براي سرخ کردن استفاده کرد. از روغن 
مخصوص سرخ کردن حداکثر 2-3 بارآن هم نه با فاصله 
توان  در عرض24 ساعت می  بلکه حدودا"  زمانی طوالنی 
استفاده کرد و پس از آن باید روغن حرارت دیده را دور ریخت.
- روغن نباید در هیچ مرحله اي بوي تند داشته باشد. ظهور 

بوي نامطبوع نشانه فساد روغن است.
روغن  اصلی  ظرف  به  دوباره  نباید  شده  مصرف  روغن   -

برگردانیده شود.
 - از مصرف روغن هایی که آثار زنگ زدگی بر روي قوطی آن ها 

مشاهده می شود خودداري کنید.  

مصـرف روغـن

امروزه متاسفانه شاهد افزایش روز افزون 
مصرف قند و محصوالت شیرین هستیم. 
به تدریج که ذائقه ي مردم به غذاهاي 
شیرین عادت مي کندوعادت کردن به 
ذائقه شیرین که به طور معمول از همان 
کودکي رخ مي دهد، عوارض جسماني 
دیابت،  وزن،  اضافه  نظیر  متعددي 
بیماري قلبي و آرتریت را در سنین باالتر 
به دنبال خواهد داشت. قند و ترکیبات 
بدن  براي  زیادي  کالري  قند،  حاوي 
تامین مي کنند؛ اما متاسفانه فاقد مواد 
مغذي الزم براي ما هستند؛ بنابراین باید 
سهم ناچیزي از انرژي دریافتي روزانه 
ما را تشکیل دهند. به طور کلي قندها 
گروهي از مواد انرژي زا هستند که هر 
گرم آن ها 4 کیلوکالري انرژي تولید مي 
کند و مانند چربي ها در صورتي که بیش 
از میزان مورد نیاز مصرف شوند باعث 
اضافه وزن، چاقي، افزایش فشارخون و 
افزایش چربي خون که همگي از عوامل 
موثر در بروز بیماري هاي قلبي عروقي 
هستند، مي شوند. به عالوه مصرف زیاد 
مواد قندي سبب ایجاد پوسیدگي دندان 
به ویژه در کودکان مي شود. باید سعي 
شود تا حد امکان مصرف این گروه در 
برنامه غذایي کاهش یابدوبا به حداقل 
رساندن میزان مصرف انواع شیرینی ها 
و شکالت در برنامه روزانه و با استفاده از 
غذاهای سالم تر می توان میزان ابتال به 
بروز بیماریهای غیر واگیر را کاهش داد .

مصرف  مضـرات 
قنـد  و  شکـر

1 - در هنگام خرید لوازم آرایشی – بهداشتی ، باید دقت کنید 
که کاالهای داخلی دارای پروانه ساخت معتبر و کاالهای خارجی ، 
دارای برچسب کنترل اصالت و سالمت ) دال بر دارا بودن مجوز ورود 
 و ترخیص ( از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند .
2 -  استفاده مشترك از لوازم آرایشی ، عالوه بر آلودگی فرآورده 
، باعث انتقال عوامل میکروبی و قارچی از فردی به فرد دیگر می 
شود و لذا باید از استفاده مشترك این لوازم جدا خودداری نمود .

3 -  مواد آرایشی و بهداشتی را از دستفروشان و دوره گردها 
به هیچ وجه تهیه نکنید و سعی کنید از فروشگاههای معتبر و 

داروخانه ها تهیه کنید .
4 -  فریب تبلیغات گمراه کننده ماهواره ای و اینترنتی را نخورید 
، زیرا تاییدیه های بهداشتی و سالمتی این محصوالت ، غالباً در 
این تبلیغات ارائه نمی شود و این محصوالت به طور صریح و واضح 

معرفی نمی شوند .
5 -  موادشیمیایی متعدد به ویژه فلزات سنگین به کار رفته در ساخت 
 مواد آرایشی ، در دراز مدت باعث آسیب جدی به پوست می شود .
6 -  عفونت چشمی و آسیب های پوستی ، تنها بخشی از عوارض 

گسترده لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و غیر مجاز است .
7 -  مواد غیر مجازی که در لوازم آرایشی تقلبی و غیر مجاز 
استفاده می شوند می توانند بسیار خطرناك ، سرطان زا و گاهی 
تاریخ گذشته  یا  و  مواد سمی  از  ها  آن  اغلب  و  باشند  کشنده 

استفاده می کنند .
آرایشی خود بسیار دقت کنید  لوازم  انتخاب و خرید  8 -  در 
زیرا که تقلب برندهای معروف به شدت فعال هستند و مهمترین 

مشتریان این شرکت ها نیز ، کشورهای خاورمیانه هستند .
انتخاب کرم های آرایشی به ترکیبات تشکیل  9 -  در هنگام 
دهنده آن که بر روی برچسب مشخصات درج شده دقت کنید که 

فاقد بپارابن باشند . تولید کنندگان محصوالت آرایشی برای ارزان 
تمام شدن محصول تولیدی خود ، از ماده سرطان زا با نام پارابن 
استفاده می کنند تا ماندگاری محصول خود را افزایش دهند اما 
این ماده باعث بروز سرطان های وابسته به هورمون های جنسی 

)استروژن( در دراز مدت می شود .
10 -  بسیاری از کرم های بهداشتی تقلبی با برندهای معروف 
اروپایی در خارج از کشور تولید و وارد ایران می شوند و به هیچ 

وجه کیفیت الزم را ندارند .
11 -  رنگ های موی قاچاق اغلب از ترکیبات مصنوعی ساخته 
می شوند و به همین دلیل ارزان هستند ، همچنین برخی فلزات 
سنگین در لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و غیر مجاز وجود دارد 
 که بسیار سمی هستند که نمونه معروف آن ها جیوه و سرب است .
12 -  آزمایشات انجام شده بر روی مواد آرایشی غیرمجاز نشان 
داده که میزان ماده سمی آفالتوکسین B  در آن ها بسیار باالتر از 
حد مجاز است ، این ماده از قوی ترین عوامل سرطان زا است و 
به راحتی از طریق پوست جذب می شود و منجر به صدمات حاد 

کبدی می شود .
13 - داروخانه مکان مناسبی برای خرید لوازم آرایشی – بهداشتی 

است .


