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سرمقاله

تشریفات را نمایش ندهید

* هرم پور

۱ - »مشى اشرافي گرايانه براى مسئوالن كشور، 
به شمار مى  آيد.«)۱۳۸۰/۰۲/۱۱ -  نقطه  ضعف 
بیانات رهبر انقالب در ديدار جمعى از مردم گیالن( 
مناسب  واقعاً  تجّمل  سازى،  براى  -»بهانه   ۲
نیست. به نظر من زرق و برق در زندگى شما وقتى 
دارد:  را  دوم  اشکال  آن  منعکس شود،  بیرون  به 
به  تازه  نوكیسه و  فرهنگ مى  سازد و يک عّده 
دوران رسیده را به خرج ها و تجّمل  بازِى زيادى 
تشويق مى  كند. بعد هم مى  بینند رؤساى نظام 
آن   مى  كنند؛  آن طرف حركت  به  هستند؛ همه 
وقت از شما تندتر هم مى  روند؛ چون شما باالخره 
ندارند.«  ها  آن  از  بسیارى  كه  داريد  مالحظاتى 

)بیانات رهبر انقالب در جمع مسؤوالن(
۳ - »فرض بفرمايید اگر به وسیله يک نفر در 
سطح عالى و در میان صاحبان مناصب حکومت 
اسالمى، كیفّیت آرايش محّل زندگى و محّل كار، 
كیفّیت زندگى خانوادگى، چگونگى ازدواج فرزندان، 
مهريه ها و جهیزيه ها و از اين قبیل، به شکل غیر 
اسالمى آنـ  به معناى مسرفانهـ  انجام گیرد، اين 
بقیه  معنا كه  اين  به  تبديل مى شود؛  فرهنگ  به 
نگاه مى كنند و ياد مى گیرند؛ مهريه ها باال مى رود، 
ازدواج ها مشکل مى شود، زندگى سخت مى شود و 
همین رفتار بتدريج آثارش در طول مدتى كوتاه يا 

بلند، در متن جامعه منعکس مى گردد.«
و اما بعد! هنوز يادم نمى رود روزهاى شیرينى 
به  جهادى،  اردوهاى  دانشجويان  كنار  كه  را 
روستاهايى از اين استان مى رفتیم كه هیچ نداشتند، 
به معناى واقعى هیچ نداشتند! استاندار محترم شايد 
 نامى از تلخاب و چاه سالم  نشنیده باشند، كه همان

سال ها يادم هست ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (
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اصالح طلبان گاهی غرغرهایی می کنند

اما قطعا از روحانی عبور نمی کنند
 صفحه  8

نجفی گزینه احتمالی آموزش و پرورش / رئیس جمهور فعال تصمیم به تغییرات دیگری ندارد / فرصت حقوق دان بودن رئیس  جمهور را مغتنم بشمریم / جناح طرفدار دولت برای تغییر وزیر کشور فشار وارد می کند / عربستان ایران را تهدید اصلی خود می داند، اما تهران اهمیت نمی دهد؛ چرا؟  / صفحه 8

گى
 گر

بى
جت

:  م
ها 

س 
عک

چندمین نقص فنی جدی
 در هواپیمای فوکر 100 

پرندگان وحشت
سهم استان از 
ناوگان هوایی 

صفحه ۳

مسمومیت ناشی از آب آلوده
در بیرجند  گزارش نشده است
صفحه 7

ردیف اعتباری مستقلی برای 
آبرسانی روستایی انجام شود
صفحه 7

سه دوره فعالیت افتخار آمیز 
اتاق بازرگانی در خراسان جنوبی 
صفحه 4

نکوداشت پدرعلم 
سم شناسی ایران 
 برگزار می شود
صفحه 7

لحظات فراموشی محرومیت 
خوشبختانه استاندار ساده زیستی را درپیش گرفته، از اجاره منزل برای خود تا خرید نان و رفت و آمد و ... که جای سپاس دارد اما آنچه اکنون مورد انتقاد 
است میراثی ست که از دوران همکاران قبلی وی رسیده که علیرغم همه توصیه های آن زمانمان برای رفعش، اقدامی نشد / شاید در موکت پا خورده 
دفتر نماینده رهبری به یاد آوریم ولی در مبل های چند میلیونی دفتر استاندار ، محرومیت استان به فراموشی سپرده خواهد شد  ) مشروح در سرمقاله امروز (
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جناب آقای دکتر احمد آموزشی
فوق تخصص و جراح محترم قلب و عروق

از اینکه با سعه صدر، حس نوع دوستی و حسن اخالق و به 
پشتوانه دانش روز با همت ، حمیت و دقت نظر در جهت 
جراحی قلب باز و  بهبود  اینجانب  در نهایت فرهیختگی 
اهتمام  ورزیدید در کمال ادب و ارادت از شما سپاسگزارم. 

همچنین از کارکنان و پرستاران سخت کوش
 بخش جراحی قلب بیمارستان ولی عصر)عج(  بیرجند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

محمد رحیم آبادی

جناب آقاي مهندس خاشي 
و همکاران محترم گمرك خراسان جنوبي

ضمن تشکر از زحمات جناب عالي با وجود امکانات محدود
 روز صادرات بر شما و همه خادمان و تالشگران این عرصه 

و فعاالن اقتصادي استان گرامي باد

علی اکبر فالحی- رئیس هیئت مدیره مجتمع کاشی فرزاد
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 نتایج اولیه رشته های نیمه متمرکز کنکور ۹۵ اعالم شد
مهر - مشاور عالی سازمان سنجش گفت: فهرست اسامی ۳۱ هزار و ۱۵ نفر به عنوان معرفی شدگان رشته های نیمه متمرکز آزمون 
سراسری سال ۹۵ در سایت سازمان سنجش منتشر شد. حسین توکلی افزود: تمامی معرفی شدگان باید مطابق برنامه زمانی که به 
همراه فهرست اسامی اعالم شده است برای انجام مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش به محل های معرفی شده مراجعه کنند.

سرمقاله

تشریفات را
 نمایش ندهید

* هرم پور

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول(  و اما بعد! هنوز یادم نمی رود

اردوهای  را که کنار دانشجویان  روزهای شیرینی 
رفتیم  می  استان  این  از  روستاهایی  به  جهادی، 
نداشتند!  واقعی هیچ  معنای  به  نداشتند،  که هیچ 
از تلخاب و چاه سالم  نامی  استاندار محترم شاید 
نشنیده باشند، که همان سال ها یادم هست یک 
اداره امنیتی در نهبندان نشانی اش را به فرمانداری 
از  و کمیته امداد و بهزیستی آنجا داده بود و بعد 
رسانه ای شدن موضوع و آمدن نمایندگان رئیس 
جمهور وقت، در چهار فرسخ و چاهداشی ساکنشان 
کردند؛ دو روستا با مردمانی در عمق فراموشی شهر 
محرومی مثل نهبندان که وقتی ما به عنوان خبرنگار 
هایمان  دوربین  و  ما  از  گرفتیم،  عکس  و  رفتیم 
ترسیدند! و هیچ نداشتند و البته این ها داستان نبود، 
واقعیت هایی در همین استان بود.  حاال هم روستاها 
و دهاتی با شرایطی مثل آنها گوشه و کنار هستند، 
تلخاب و چاه سالم مربوط به سال 87 و 88 بود و 
حاال در پس معرکه خشکسالی، حتماً ده ها تلخاب 
و چاه سالم دیگر هم به وجود آمده است؛ شاید کمی 

بهتر یا شاید هم بدتر!
هفته قبل وقتی آقای فتاح رئیس محترم کمیته 
 امداد امام خمینی )ره( به استانی آمد که پیشانی اش
مختلف  های  حوزه  در  نیازمندی  و  محرومیت 
است، استانی که دردهای فراوان دارد و مردمی 
جمعیت  از  درصدی   40 آمار  گاهی  که  صبور 
تحت پوشش در ارگان هایی مثل کمیته امداد، یا 
بهزیستی، یا سایر سازمان های امدادی و خیریه از 
 آن منتشر می شود، فکر نمی کرد روی مبل های
و  بنشانندش  استانداری  تومانی  میلیون  چند 
عکس بگیرند و بعد بین مددجویان زمزمه بیفتد 
که ایشان هم بله! بنده خدا قطعًا خیلی هم راحت 
نبوده روی این مبل ها، داخل آن اتاق تشریفات 
بوی  توانسته  می  که  هایی  لحظه  و  آنچنانی 

فراموشی از محرومیت های استان را بدهد! 
همان  داخل  اما،  شهر  تر  طرف  آن  کمی 
کوچه پس کوچه های قدیمی خیابان طالقانی و 
مطهری، رهبری نماینده ای دارند در استان  به 
نام آقا سید علیرضا عبادی، که در محل دفترشان 
گاهی حتی یک چایی هم به شما نمی دهند! که 
مبادا همان هم اسرافی باشد، که مبادا برای تأمین 
هزینه اش محتاج دخل و هزینه از جای دیگری 
های فرش  و  موکت  همان  روی  آنجا   شوند، 
پاخورده باید بنشینید، ایشان هم پشت همان میز 
چوبی، نشسته روی زمین، شما را میهمان صفای 
دلش کند. فرقی ندارد، چه یک نیازمند باشید، چه 
مدیرکل، چه وزیر و وکیل و سفیر، همه همانجا، 
و رهبری  دیوار.  به  زمین، پشت  کنار هم، روی 
هست  وقت  »یک  که:  بودند  فرموده  خوب  چه 
که ما جلوی چشم مردم یک مانور اشرافی گری 
می دهیم؛ این دیگر مباح و مکروه ندارد؛ همه اش 
تعلیم دهنده ی  این که  به خاطر  است؛  حرام 

اشرافی گری است.«
هزاران  همان  جزو  هم  من  استاندار!  جناب 
ورود  اجازه  سواره  نه  پیاده  نه  که  هستم  نفری 
مثل  ندارم،  را  محترمتان  استانداری  حریم  به 
هزاران نفر از همین ولی نعمتان انقالب! به لباس 
و خرده حقوق و همان ماشین 6-7 میلیونی قانعم 
این  با خدای  و  مردم  با  اما عهدی  و شکرگذار، 
استان  که  دارم  شما  با  برادرانه  درددلی  و  مردم 
محرومی مثل خراسان جنوبی، با این همه درد و 
 رنج و محرومیت و بدبختی های طبیعی و غیر
طبیعی اش، پذیرش بار سنگین چنین تشریفاتی 
استانم  آبروی  حفظ  به  قائل  هم  من  ندارد،  را 

هستم، البته بیشتر از شما! 
اما حداقل بروز این تشریفات را به پستوهایتان 
ُهل بدهید و برای آنهایی که اهلش هستند، برای 
همان وزیران ثروتمند، سفیران بدعهد و سرمایه 
گذاراِن پا به فرار! نمایش این اشرفی گری مردم را 
حساس کرده، آه دل خیلی ها را برآورده و عنقریب 
خیلی را از شعارهای انقالبی ما و شما که برایش 

سینه چاک می دهیم، نا امید خواهد کرد. 
 با شناختی که از شما دارم و از گفته ها و شنیده های
مشی  جنابعالی  خوشبختانه  که  دانم  می  موثق، 
در  زندگی  در  را  زیستی  ساده  و  قناعت  زی  و 
و  نان  خرید  تا  منزل  اجاره  از  اید،  گرفته  پیش 
رفت و آمد و کارهای منزل که جای سپاس دارد.
اما آنچه اکنون مورد انتقاد است میراثی ست که 
از دوران همکاران قبلی شما رسیده که علیرغم 
رفعش،  برای  زمانمان  آن  های  توصیه  همه 
این خرج ها درحالی صورت می  و  اقدامی نشد 
گرفت که برای تأمین اعتبار در برخی حوزه های 
اعتبارات  از کمبود  بهانه  داخلی استانداری، هزار 
 پیش کشیده می شد. هم من و هم شما می دانیم
ایزوله  های  اتاق  داخل  از  مسؤول  کدام  که 
طراحی  برای  هزینه  تومان  ها  میلیون  با  شده، 
از  و  سلطنتی  های  مبل  روی  از  و  اش  داخلی 
آنچنانی،  خودروهای  دودی  های  شیشه  پشت 
درد محروم نیازمندی را در نهبندان، در قاین، در 
طبس، در فردوس، در سربیشه، یا حتی در همین 
بیرجند لمس خواهد کرد؟ باور کنید طمعی برای 
زیر  از  قشنگ  های  صندلی  این  زیرکشیدن  به 
پای دوستان عزیزمان  ندارم، اما  به هوش باشیم 
با  از دست ندهیم. قطعًا  از کنارمان  را  که مردم 
شناختی که از شما داریم، شاهد اقدام انقالبی و 

مردم پسند شما در این زمینه خواهیم بود.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹۳04۹4۳8۳۱ ارسال فرمایید(

 نیمی از خودروهای داخلی کیفیت  ندارند

سواری  خودروهای  درصد   ۵0 حدود   - ایسنا 
سطح  پایین ترین  در  امسال  شهریور  در  تولیدی 
ارزیابی خودروهای سواری  در  دارند.  قرار  کیفی 
تولیدی در شهریور امسال ۱8 مدل از ۳۵ مدل 
خودروی سواری تولیدی در ایران تنها یک ستاره 

کیفی را کسب کرده اند.

سوادآموزی رایگان اتباع خارجی در کشور

نهضت  سازمان  رئیس  باقرزاده  علی   - ایسنا 
سوادآموزی از آموزش سواد به بیش از ۵0 هزار 
اتباع خارجی در سه سال اخیر خبر داد و  نفر از 

گفت: آموزش به اتباع خارجی رایگان است.

نمره زیباکالم به دولت یازدهم
 در حوزه اقتصادی

دولت  به  گفت:  تهران  دانشگاه  استاد   - تسنیم 
یازدهم در حوزه اقتصادی امتیاز خوبی نمی دهم 
نیز مردود است.  اجتماعی  و  و در حوزه سیاسی 
وی با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید عنوان 
از مسئله هسته ای  را  ایران  کرد: دولت روحانی، 
نجات داد اما به دولت یازدهم در حوزه اقتصادی 

امتیاز خوبی نمی دهم.

وجود 7 هزار موسسه خیریه جعلی در کشور

رئیس  پورابراهیمی،  محمدرضا   - فارس 
هزار   7 گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
دارد که گردش  موسسه خیریه در کشور وجود 
حتی  و  نیست  مشخص  امروز  به  تا  آنها  مالی 
شرکت های  دارای  موسسات  این  از  برخی 
زیان  به  اقدامات  این  نیز هستند که  هواپیمایی 

اقتصاد کالن کشور است.

میزان پاداش پایان خدمت دولتی ها

ایسنا - سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم، 
از مصوبه این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن 
پرداختی پاداش پایان خدمت دستگاه های اجرایی 
محمد  باشد.  آن  حداقل  برابر  پنج  باید  حداکثر 
خدابخشی افزود: پرداخت مازاد بر آن تحت این 
اموال  در  تصرف  دیگر،  طریق  هر  به  یا  عنوان 

دولتی خواهد بود.

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور 
تمهیدات اورژانس برای اربعین حسینی را تشریح کرد.

درباره  کولیوند  پیرحسین  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
تمهیدات اورژانس کشور برای اربعین حسینی، گفت: در 
نشستی که با مسئوالن وزارت بهداشت عراق داشتیم، 
توافق ها و تفاهم نامه مشترکی برای ارائه خدمات بهتر 
صورت  اربعین  زائران  به  درمان  و  بهداشت  حوزه  در 
گرفت. وی بیان کرد: امسال حدود ۱000 نفر در گروه 
پزشکی و پیراپزشکی در شهرهای کربال، نجف و در بین 

تا کربال  تا کربال و مهران  تا نجف، نجف  راه شلمچه 
خدمات پزشکی و سالمت را ارائه می دهند. در عین حال 
برای  روادید  یکسری  داشتن  بود،  مهم  برایمان  آنچه 
همکاران مان در مرز ایران بود تا در صورت بروز اتفاق 
و حادثه بتوانند به سرعت در محل حادثه حاضر شوند 
و کار امدادرسانی و کمک به مصدومان را انجام داده و 
نسبت به جابجایی مصدومان اقدام کنند. رییس مرکز 
بیان  با  کشور  پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت 
اینکه اتخاذ تدابیر الزم جهت اعزام آمبوالنس هوایی و 

بالگرد در صورت نیاز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 
در این زمینه نیز با عراق به تفاهم رسیده ایم، گفت: در 
عین حال سعی کردیم پذیرش بیماران در بیمارستان ها 

با سرعت بیشتری انجام شود.
جهت  عراق   بهداشت  وزیر  با  رایزنی  طی  همچنین 
رایگان شدن ویزیت زائران در اربعین در بیمارستان های 
عراقی، قرار شد که ویزیت زائران به صورت رایگان انجام 
شود. البته در هفته های آینده نیز برای تبادالت بیشتر جلسه 
مشترکی را در یکی از شهرهای عراق برگزار خواهیم کرد.

 ویزیت رایگان زائران در بیمارستان های عراق

صندوق  اجتماعی  و  فرهنگی  مدیرکل 
از  نویسی  نام  گفت:  کشور  بازنشستگی 
کشوری  بازنشستگان  ضروری  وام  متقاضیان 
ادامه   ۱۳۹۵ آبان   ۳0 تا  و  آغاز  آبان  یکم  از 

خواهد داشت.
گفت:  رشیدی،  عباس  ایرنا،  گزارش  به 
بازنشستگان و موظفین مشترک این صندوق 
می توانند از تاریخ یکم آبان با توجه به ضوابط 
بازنشستگی  صندوق  سایت  به  شده،  اعالم 

و  مراجعه   cspf.ir نشانی  به  کشوری 
ثبت  را  خود  ضروری  وام  دریافت  درخواست 
کنند. وی گفت: از میان درخواست های ثبت 
انجام  قرعه کشی  آذر ۹۵  اول  دهه  در  شده، 
می شود که پس از مشخص شدن برندگان، 
ضمن اعالم اسامی افراد در سایت صندوق و 
در  و  مرحله  در شش  آنان،  به  پیامک  ارسال 
بازه زمانی دو ماهه وام ضروری به متقاضیان 

پرداخت خواهد شد.

هزار  به 2۵0  امسال  اینکه  بیان  با  رشیدی 
پرداخت  ضروری  وام  کشوری  بازنشسته 
ضروری  وام  مبلغ  داشت:  اظهار  شود،  می 
بازنشستگان از دو میلیون تومان به سه میلیون 
تومان افزایش یافته و بر همین اساس، سقف 
در سال  تومان  میلیارد  از ۵00  نیز  وام  اعتبار 

گذشته به 7۵0 میلیارد تومان رسیده است.
ضروری  وام  جزئیات  به  اشاره  با  وی 
قرض  وام  گفت:  کشوری  بازنشستگان 

کارمزد  تومان،  میلیون  سه  مبلغ  به  الحسنه 
بازپرداخت  و  ماهه   ۳6 اقساط  درصد،  چهار 
۹0 هزار تومان در ماه است که بازنشستگان 
پس از ثبت نام و برنده شدن در قرعه کشی، 
بانکی  مراحل  گذراندن  به  نیازی  دیگر 
پرونده  تشکیل  و  بانک  به  مراجعه  همچون 
یا ارائه وثیقه و ضامن ندارند. رشیدی یادآور 
شد: مبلغ وام مستقیمًا به حساب متقاضی در 

بانک صادرات واریز می شود.

 آغاز نام نویسی وام ضروری بازنشستگان از امروز

افزایش حقوق بازنشستگان در اصالحات
 جدید قانون خدمات کشوری

اینکه  به  اشاره  با  کشور  استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  رئیس 
قانون  آزمایشی  دوره  سال  آخرین  امسال 
خدمات مدیریت کشوری است، گفت: حقوق 
بازنشستگان در اصالحات جدید قانون خدمات 
ایرنا  گزارش  به  یابد.  می  افزایش  کشوری 
جمشید انصاری افزود: بازنگری این قانون تمام 
شده و تغییرات و اصالحات مهمی در این قانون پیش بینی شده است که 
در صورت تصویب در دولت، اجرایی خواهد شد. وی افزود: تغییرات قابل 
توجهی در جداول فصل دهم قانون مدیریت کشوری صورت گرفته 
است که به وسیله آن ناهماهنگی هایی که در طول سال های گذشته 

و در حوزه پرداخت حقوق کارکنان دولت وجود دارد رفع می شود.

 تخلف مخابرات در دریافت از مشترکان

معاون تنظیم مقررات گفت: ۱0 هزار تومانی که اخیرا تحت عنوان 
معوقه ثبت نام از مشترکان تلفن ثابت دریافت شده خالف مقررات 
معاون  آنالین،  جم  جام  گزارش  به  است. 
تنظیم  سازمان  مقررات  اعمال  و  نظارت 
مقررات با اشاره به مبالغ اخیر در صورتحساب 
اخیر  قبوض  در  گفت:  ثابت  تلفن  مشترکان 
تحت  تومان  هزار   ۱0 مخابرات  مشترکان 
بوده  اقدام خالف مقررات  این  نام درج شده که  ثبت  عنوان معوقه 
پول مشترکان شده است. حسین  بازگرداندن  به  و مخابرات مکلف 
فالح جوشقانی افزود: یک مبلغ دیگری تحت عنوان حداقل کارکرد 
قبوض مشترکان آمده که مستند به 2۳7 کمیسیون تنظیم مقررات 

است، اما در این مورد هم تفسیر اشتباهی صورت گرفته است.

قیمت غذا برای دانشجویان
 کم بضاعت ارزان تر می شود

مدیر کل دانشجویی وزارت بهداشت در پاسخ به مسائل مطرح شده 
از سوی دانشجویان درباره قیمت تمام شده 
پرداخت  توان  که  دانشجویانی  گفت:  غذا 
ندارند می توانند با مساعدت معاون فرهنگی 
و دانشجویی مبلغ کمتری پرداخت کنند. به 
با اشاره  گزارش ایسنا، دکتر جالل نژادجواد 
افزایش  از  افزایش کیفیت غذا روش هایی غیر  برای  باید  اینکه  به 
قیمت را پیش گرفت، تاکید کرد: راه افزایش کیفیت غذا این نیست 
صنعتی  دنبال  به  افزود:  نژادجواد  دهیم.  افزایش  را  آن  قیمت  که 
از نگهداری  سازی غذاخوری های دانشگاه ها هستیم، در این طرح 

مواد اولیه تا پخت و توزیع غذا صنعتی می شود.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

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

09155618308 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

آگهي ثبت نام كارفرمايان در هيئت حل اختالف شهرستان هاي قاينات و زيركوه
 در اجراي ماده 164 قانون و آيين نامه مربوط به انتخابات اعضاي هيئت حل اختالف  مصوب 87/9/2 به اطالع كارفرمايان 
)صنايع و حرف( استان خراسان جنوبي كه متقاضي عضويت در هيئت مذكور مي باشند، مي رساند از تاريخ نشر اين آگهي ظرف 
مدت 15 روز به واحد روابط كار اين اداره واقع در شهر قاين - خيابان مصلي- جنب مصلي- اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي 
شهرستان قاينات مراجعه و فرم ثبت نام را تكميل و مدارك مربوطه ذيل را ارائه نمايند. ضمنا داوطلب نمايندگي مدارك مويد 
كارفرما بودن يا عضويت در هيئت را هنگام ثبت نام همراه داشته باشد. ) از هر كارگاه فقط يك نفر را مي توان براي عضويت در 

هيئت حل اختالف انتخاب و معرفي نمود( 
شرایط عضویت :

1- تابعيت جمهوري اسالمي ايران  2- داشتن سن حداقل 30 سال تمام 3 - تاهل  4- داشتن حداقل مدرك كارشناسي و 
چهار سال سابقه كار تحت شمول قانون كار 5 - شمول قانون كار جمهوري اسالمي ايران  6- مقررات مرتبط به گواهي وزارت 

تعاون ، كار و رفاه اجتماعي 
تبصره : نمايندگان كارفرمايان كه فاقد مدرك كارشناسي مي باشند به شرط داشتن حداقل مدرك گواهينامه پايان دوره 

متوسطه و دو دوره ) چهار سال ( عضويت در مراجع حل اختالف مي توانند به عضويت هيئت حل اختالف در آيند.
روابط عمومي اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبی

آگهی تغييرات شركت كشاورزی زعفران و زرشک گل آفرين قهستان )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 3299 و شناسه ملی 10360047097 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/7/26تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- خانم عذرا سرزهی به شماره ملی 
0653327315 و آقای عليرضا حسينی به شماره ملی 0650903560 و آقای غالمحسين حسينی به شماره ملی 0650901851 به سمت اعضای 
اصلی هيئت مديره برای مدت دو سال انتخاب گرديدند. 2- خانم فاطمه حسين آبادی به شماره ملی 0652832075 به عنوان بازرس اصلی و خانم 
فاطمه غالمی به شماره ملی 0652532306 به عنوان بازرس علی البدل شركت برای مدت يك سال مالی انتخاب گرديدند. 3- روزنامه آوای خراسان 
جنوبی برای درج آگهی های شركت انتخاب شد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب بازرس، انتخاب مديران، انتخاب روزنامه كثير االنتشار انتخاب 

شده توسط متقاضی در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

سازمان ثبت اسناد وامالک كشور     اداره كل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان       آگهی نوبتی  سه ماهه دوم سال 1395 حوزه ثبتی نهبندان

به دستور ماده 12 قانون ثبت  و ماده 59 آيين نامه قانون مذكور  اشخاصی كه نسبت به امالك مجهول المالك در بخش 5 حوزه 
ثبتی نهبندان  در سه  ماهه دوم  )تير -مرداد-شهريور ( سال يكهزار و سيصد و نود وپنج هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند  با نوع ملك مورد 
تقاضا  برای اطالع عموم  به شرح ذيل آگهی می گردد. مستثنیات مرتع چاه بک و چاه مار پالک4 فرعی از 2۵7- اصلی 1139- اصلی  آقای 
حسن رضا اردونی  ششدانگ يك قطعه زمين بند سار  به مساحت 5500 مترمربع  1153-اصلی آقای حسن رضا اردونی ششدانگ  يك قطعه 
زمين بند سار به مساحت 5250 مترمربع  مستثنیات مرتع کوه بوبک و شوسه پالک 31۹-اصلی  1170- اصلی  آقای رضا سهرابی ششدانگ  
يك قطعه زمين بند سار به مساحت 29512 متر مربع  1171-اصلی آقای رضا سهرابی  ششدانگ يك قطعه زمين بند سار به مساحت 11413 
متر مربع مستثنیات مرتع میرشک و سمافات پالک 732-اصلی  1140 - اصلی آقای غالم كشتگر ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی به 
مساحت 164000 متر مربع  مستثنیات مرتع اکبر آباد پالک 2۹ فرعی از 7۹2-اصلی  1131-اصلی آقای ميثم مينائی ششدانگ يك قطعه 
زمين  ديمه زار به مساحت 37528 متر مربع مستثنیات مرتع  تگ سهلو پالک 7۹۹-اصلی  1154-اصلی آقای حسين محمدی  ششدانگ  
يك قطعه زمين بند سار  به مساحت28011 مترمربع  1158-اصلی آقای محمد محمدی ششدانگ يك قطعه زمين بند سار به مساحت 16617 
متر مربع  1165-اصلی  آقای علی محمدی ششدانگ يك قطعه زمين بند سار  به مساحت 21085 متر مربع .  لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون 
ثبت  هر كس نسبت به امالك آگهی شده در باال معترض می باشد  و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگری  اقامه دعوی شده  و در جريان است 
می بايست اعتراض و يا گواهی مشعر بر جريان دعوی خود را از تاريخ  انتشار نوبت اول اين آگهی  ظرف مدت نود روز و مستند به تبصره يك ماده 
25 اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان تسليم  و رسيد دريافت نموده  و در اجرای 
تبصره دو ماده واحده  قانون تعيين تكليف پرونده های  معترض ثبتی  و ماده 86 قانون ثبت  معترض می بايست از تاريخ تسليم اعتراض  به اداره 
ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را  به مراجع ذيصالح قضائی تقديم و گواهی الزم از مراجع مذكور اخذ  و به اين اداره تسليم نمايند  
در غير اين صورت پس از تشريفات قانونی اسناد مالكيت بنام متقاضيان صادر خواهد شد. ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحديد حدود  و در صورت 

مجلس تحديدی  منظور می گردد و از تاريخ  تنظيم صورت مجلس تحديدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۵/08/01        تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۵/0۹/01    
 حسین براتي-   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

آگهی مزايده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اينكه در پرونده كالسه 415/95 اجرايی تعداد 2750 عدد لوالی كابينت هركدام 17/000 ريال جمعا به مبلغ 46/750/000 ريال 

كارشناسی شده در قبال بدهی آقای احمد افشان به مبلغ 44/863/030 ريال در حق آقای محمد حسن نژاد و مبلغ 2/125/000 ريال حق االجرا 
در حق دولت از طريق مزايده روز يكشنبه تاريخ 1395/8/23 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احكام مجتمع شورای حل اختالف بيرجند 
به فروش برسد كه قيمت پايه از بهای ارزيابی شده شروع و به شخصی كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پيشنهادی فی المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد. در غير 
اين صورت ده درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده 
به اين اجرا واقع در خيابان طالقانی - بين طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. 

هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزايده از وب سايت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزايده اموال غير منقول - نوبت اول
به موجب اجرائيه كالسه پروده 9409985610100826 صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی بيرجند آقای مهدی بازديدی فرزند 

محمدعلی به پرداخت مبلغ 435/102/718 ريال بابت اصل خواسته و ... در حق آقای حسن بازديدی و مبلغ 19/450/000 ريال بابت حق االجرا در 
حق صندوق دولت محكوم گرديده و در همين راستا محكوم عليه ششدانگ يك باب زمين به مساحت 543 متر مربع دارای پالك ثبتی )كه در حال 
حاضر در جريان ثبت می باشد( 350 فرعی از 1109 اصلی بخش دو بيرجند واقع در سربيشه - مود- روستای كالته بازديد را كه متعلق به وی می 
باشد معرفی نموده و ملك فوق توقيف و توسط كارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 170/483/160 ريال ارزيابی گرديده است. مقرر گرديد زمين 
مذكور در مورخ 95/08/20 ساعت 10 صبح در دفتر اجرای احكام حقوقی دادگستری سربيشه از طريق مزايده به فروش برسد. مزايده از قيمت پايه 
به ميزان اعالم شده شروع و كسی كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود. 10 درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزايده 
اخذ و نامبرده مكلف خواهد بود مابقی را حداكثر ظرف يك ماه به صندوق دادگستری توديع و قبض مربوطه را تسليم اجرای احكام نمايد. در غير اين 
صورت 10 درصد دريافتی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. بديهی است در صورت پرداخت كل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض 
به مزايده و تاييد توسط مقام قضايی ذيصالح اموال فوق الذكر به خريدار تحويل خواهد شد. در صورتی كه افرادی مايل به بازديد از زمين فوق می 

باشند می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزايده به اجرای احكام مراجعه تا امكان بازديد آنها فراهم گردد.
مظفری - قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری سربیشه

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

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
3231۹263- 0۹1۵1642377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. 
در اسرع وقت )شهر و روستا(

09159658659

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

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

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

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

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب

آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 1۵ خرداد
تلفن خدمات 310۵7        

0۹1۵161۵32۹

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M

5 سال ضمانت

کارفرمایان و بیمه شدگان عزیز
   به دلیل تعطیلی  30 ام   

امروز شنبه  بدون جریمه و تاخیر 
می توانید فیش بیمه تامین 

اجتماعی خود و کارگاه را دریافت 
و پرداخت نمایید.    

مرکز تخصصی بیمه رسا گستر   
نبش پاسداران  7  

32438۹1۵ - 3244۵۵63 

واردات: تامین کلیه کاالهای خارجی مورد 
نیاز شما به صورت جزیی و کلی

حوالجات ارزی: 
انجام حوالجات ارزی به مقصد کلیه کشورهای 

دنیا با ارز مورد نظر شما
مشاوره: 

مشاوره شغلی، اقتصادی و بازرگانی تخصصی
و هر آنچه شما برای تجارت خود نیاز دارید

تلفن : 09174372848
info@investanus.com

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه * اول آبان 1395 * شماره 3631

واقعا مردم حرف کدام مسوول را باور کنند یکی 
رسمی  مبادی  از  قاچاق  کاالی  هیچ  گوید   می 
گمرک وارد نمی شود روز بعد رسانه کانتینرهای 
دارای برگ سبز مملو ازکاالی قاچاق نشان می 
دهد!!تا وقتی فساد؛ اختالس، حیف و میل ، دست 
اندازی به بیت المال ،رانت ، تبعیض و دروغگویی 
است رسیدن به توسعه پایدار یک رؤیاست       
0915...921

جناب آقای استاندار سالم علیکم  سی و هفت 
استانداران  و  انقالب میگذرد  از  که  است  سال 
قبل قول دادند که کوچه های اکبریه را آسفالت 
امیدواریم که جنابعالی  کنند هیچ کاری نکردند 

دستورات الزم صادر فرمایید.
0915...824

حاال فهمیدم که کسی به فکر کسی نیست واقعا 
تعجب می کنم 10 بارشده پیام میدم برای یک 
نمی  گوش  کسی  ولی  مدرس27  شدن  طرفه 
چون  بردارید  سرکوچه  از  تابلوهارا  پس  کنه 
ماشینها  همچنان  و  نداره  تابلو  به  توجه  کسی 
پشت سرهم رد می شوند وقتی تذکر می دهی 
که کوچه یکطرفه هست ما را مسخره می کنند 

امیدوارم این بار کسی پیام را خوانده باشد
0938...298

شهر  سبز  فضای  وضعیت  پیگیر  لطفا  آوا 
نشون  شهر  در  کوتاه  گشت  باشید،یک  بیرجند 
میده که فضای سبز و درختان چند ده ساله در 
به  توجه  با  است،  نابودی  و  حال خشک شدن 
شادابی  و  نشاط  در  سبز  فضای  مستقیم  تأثیر 
در  باید  مهم  این  شهر  فضای  بهبود  و  مردم 

رأس امور شهر باشد.
915...793

با سالم می خواستم بدونم علت اینکه اداره برق 
چند تا تیر برق خیابان امیدیه را روشن نمی کنه 
روشن  فکر  به  تا  بیفتد  اتفاقی  باید  ؟حتما  چیه 

کردنشون بیفتند
915...056

ما که نه از دولت اصالحات یک حرکت دندان گیر 
مردمی دیدیم و نه از دولت اعتدال . اولی هنجار 
دشمنان  دومی  و  کرد  پرروتر  را  داخلی  شکنان 
خارجی را . منتهی اکنون آقای آیتی گالیه دارند 
چرا کاسه ای از قلور خیرات به اصالح طلبان ) در 
. آقای روحانی را گرانی  واقع خودشان ( نرسیده 
ریاست  و  کرد  پیروز  نژاد  احمدی  دولت  اواخر 
جمهور سال 96 را رکود فعلی پیروز خواهد کرد 
وگرنه اصالح طلبان و اصولگرایان  فقط حداکثر 
در 10 درصد آرا مؤثرند و خود را نخود وسط آش 

می دانند و سر بی صاحب می تراشند. 
915...639

سالم ،برای بار چهارم است پیام میدهم :یکی از 
سرگرمی ها تماشای بازی های فوتبال برای اکثر 
مردم می باشد که متاسفانه مردم چندین روستا از 
جمله روستاهای بورنگ ، گسک، زارگز، مسک ، 
خسروآباد و تعداد کثیر دیگری که هیچ امکانات 
رفاهی ندارند مدت چهار ماه از دیدن بازی های 
فوتبال نیز محروم شدند لطفا مسووالن پیگیری 
کنند قبل از این که مردم گرایش به ماهواره  برای 

دیدن بازی های تیم کشورشان پیدا کنند .
0915...406
برای پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کردم 
اما  تعلق گرفت  به ملک من  25 درصد تخفیف 
ها  هزینه  نقدا  و  تخفیف  بدون  مهندسی  نظام 
پیگیری  لطفا  استاندار  آقای  نمود.  دریافت  را 
بفرمایید مبالغ دریافتی نظام مهندسی از مالکین 
بر چه مبنا و اساسی می باشد که با هزینه های 

شهرداری برابری می کند.
0930...252
 سالم بعضی از افراد محترم شورای شهر یادشان 
رفته هنگام انتخابات چه وعدهایی به مردم داداند آیا 

انتخابات بعدی مردم باور میکنند؟؟؟
0938...261
ولی  محترم  نماینده  عبادی  السالم  حجه  جناب 
بلوار  مسکن  ساکنین  ما  استان.ناچاریم  در  فقیه 
نداشتن مسجدی  )ارتش( مشکل  ناصری  شهید 
را  بخوانیم  جماعت  نماز  بتوانیم  حداقل  راکه 
خدمت شما اعالم کنیم.به همه جا مراجعه کردیم 
ولی نتیجه ای ندیدیم حداقل شما بزرگوار دستور 
بدهید زمین را بدهند خودمان با هزینه شخصی 

می سازیم.
915 ... 422
واز  نیستید  شمابیرجندی  استاندار.  جناب 
روستاهای  جز  جا  هیچ  که  ما  هفته  آخر  جمعه 
ندارید.اگه  خبری  نداریم  را  آب  بدون  و  خشک 
صداقت مردم رامیخواهید عدالت را رعایت کنید 
اما  دهید  نمی  گاز  را  خانوار   19 با  روستای  و 
صداقت  و  عدالت  پس  دهد.  می  را  20خانوار 
چیزی  ومالیات  غیرازعوارض  که  کجاست.شهر 
نیست حداقل به روستاها امکانات بدهید تا آخر 
هفته ازشهرنشینی راحت شویم.به امیدظهورامام 

زمان وعصرعدالت و صداقت.
915 ... 422

۶۳ هزار جلد سند مسکن روستایی و شهری در خراسان جنوبی صادر شد

مهر- معاون عمران روستایی بنیاد مسکن خراسان جنوبی گفت: تاکنون بالغ بر 62 هزار و 888 جلد سند مسکن در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر استان 
صادر شده است.قاسم تنها  اظهار کرد: تاکنون برای 898 روستای باالی 20 خانوار  استان طرح هادی روستایی تهیه شده است.وی بیان کرد: تاکنون بالغ بر 

هشت میلیارد و 400 میلیون تومان برای تهیه طرح های هادی روستایی استان هزینه شده است. 

پرندگان وحشت، سهم استان از ناوگان هوایی
چندمین نقص فنی جدی در هواپیمای فوکر 100 

حجت االسالم عبادی: وزیر راه و شهرسازی پاسخگو باشد

مالئی- عصر چهارشنبه پرواز تهران - بیرجند 
با تاخیر چند ساعته به علت نقص فنی از فرودگاه 
مهرآباد حرکت کرد که ساعاتی بعد موتورسمت 
وحشت  موجب  که  افتاد  کار  از  هواپیما  راست 
به  و هواپیما  بود  و غش کردن مسافران شده 
این موضوع  پیگیری  برای  برمی گردد.  تهران 
با چندنفر از مسافرانی که در این هواپیما حضور 

داشتند گفت و گو کردیم.

یک گوش در گوش دیگری دروازه

شاهد عینی پرواز تهران بیرجند با توضیح این 
سانحه گفت: هواپیما با 2ساعت تاخیر از تهران 
پرواز کرد که بعد از یک ساعت پرواز ، هواپیما 
از  نفر  دو  که  خورد  می  شدیدی  های  تکان 
مسافران »غش کردند«. وی ادامه داد: متاسفانه 
مهمانداران هیچ کاری انجام ندادند و با وجود 
اما خلبان به  تا بیرجند راه بود  آنکه 30 دقیقه 
اضطراب  استرس،  45دقیقه  و  بازگشت  تهران 
را به مسافران وارد کرد. وی افزود: با ورود به 
را   مسافران  مسئوالن  اینکه  جای  به  فرودگاه 
آرام کنند با یکی درگیر شدند و نیروی انتظامی 
ما  به  مکرر  های  اصرار  با  اما  کرد  پیدا  ورود 
پذیرایی ساده ای دادند و در سالن دو ترمینال 
را نشان ما دادند که  نمازخانه  فرودگاه مهراباد 
جای بس تاسف است. وی تاکید کرد: حتما باید 
اتفاق بیفتد یا هواپیمای  مانند: حادثه توپولوف 
تهران سقوط کرد که هواپیمای  طبس که در 

دیگری را جایگزین کنند.

فرودگاه بیرجند
شب ها پرواز پذیرش نمی کند؟

یک شاهد عینی دیگر که در این پرواز حضور 
داشت هواپیمای فوکر را پرواز وحشت دانست و 
عنوان کرد: هواپیما با چندساعت تاخیر به علت 
نقص فنی از فرودگاه برخاست در باالی شهر 
مکرر  های  تکان  با  هواپیما  که  بودیم  طبس 
وحشت به دل مسافران انداخت به نوعی که چند 
مسافر غش کردند اما خلبان به جای آنکه در 
نزدیک ترین فرودگاه فرود بیاید تصمیم گرفت 
به تهران برگردد و این موضوع دل مسافران را 
بیشتر به لرزه انداخت. شاهدعینی بیان کرد: فقط 
پول برای مسئوالن شرکت ایران ایر مهم است 

و به جان مردم اهمیت نمی دهند.

بی اطالعی مردم استان از
حق و حقوق پروازی و شهروندی

از  استان  مردم  متاسفانه  اینکه  از  با گالیه  وی 
حقوق شهروندی و حقوق پروازی خود بی اطالع 
هستند به راحتی با مسائل کوتاه آمدند و مسئوالن 
این  کرد:  تاکید  وی  رفتند.  انگار  نه  انگار  هم 
چندمین باری است که همین هواپیما را در این 
خط می آوردند سری پیش همین پرواز چرخش 

شکست و باردوم هم موتورش از کار افتاد.
حجت  پیگیری  رغم  علی  گفت:  عینی  شاهد 
السالم عبادی نماینده مردم در مجلس با شرکت 
با  ایر شب وقتی به به فرودگاه برگشتیم  ایران 
به جای  و  پذیرایی کردند  ما  از  آبمیوه  و  کیک 
هتل در نمازخانه فرودگاه شب خوابیدیم. وقتی از 
مسئوالن درخواست پرواز دیگری را کردیم گفتند: 
فرودگاه بیرجند این وقت شب پرواز پذیرش ندارد 
و ما مجبورشدیم که تا پنجشنبه ساعت 9در همان 
فرودگاه بمانیم و ساعت10:45به بیرجند رسیدیم.

وی از مسئوالن استانی و کشوری خواست برای 
جان مردم اهمیت قائل شوند نه پول. 

چرخ  هواپیمای تهران - بیرجند
 بسته نشد !

از  بسته نشدن چرخ  عصر پنجشنبه خبرهایی 
به صورت فوق  ماهان که  هواپیماهای شرکت 
العاده در خط پروازی تهران - بیرجند بود شنیده 

شد که این پرواز مقرر بود در ساعت 16:45 از 
تهران به بیرجند پرواز کند که پس از تأخیر نیم 
ساعته انجام شود اما در آسمان تهران به علت 
فرودگاه  به  چرخ ها  نشدن  بسته  و  فنی  نقص 
مهرآباد برگشت. شنیده های حاکی از آن است 

هواپیما از نوع، آرجی 100 بوده است.

وزیر راه و شهرسازی
باید پاسخگو باشد

بیرجند،  مردم  نماینده  عبادی  السالم  حجت 
کرد:  عنوان  آوا  با  گفتگو  در  خوسف  و  درمیان 
در کشور دو هواپیمای فوکر مانده که  برای خط 

پروازی خراسان جنوبی استفاده می شود. وی با از 
عملکرد نامطلوب دولت، کم مهری و بی توجهی 
به استان گالیه کرد و گفت: جایگاه مهم خراسان 
مرزداران شرق کشور محسوب می  جنوبی که 
جنوبی  خراسان  کشور  در شرق  انگار  اما  شوند 
وجود ندارد. عبادی با اشاره به تقسیم بودجه ای که 
دولت آن را طراحی می کند افزود:توجه خوبی به 
استان نشده است، اما استاندار و مدیران استان باید 
پیشنهادات خوبی ارائه دهند تا برای سال اینده 

بودجه خوبی برای استان مصوب کنند.

مدیران استان از ظرفیت نمایندگان 
استفاده نمی کنند

وی با بیان اینکه مدیران هر کجا که نیاز دارند 
از نمایندگان کمک بگیرند، تاکید کرد: تاکنون 
الزم  توجه  امسال  نبوده  مدیران  از  درخواستی 
نمایندگان  اختیار  از ظرفیت  تا  انجام نمی شود 
و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده  شود.  استفاده 
به  با اشاره  خوسف در مجلس شورای اسالمی 
پیگیری ها در مورد افزایش پروازهای استان، بیان 
کرد: دو روز قبل با معاون وزیر راه دیدار داشتم و 
مسائل استان را بیان کردم و ایشان قول مساعد 
فرودگاه  در  مسافران  مشکل  درباره  وی  دادند. 
با پرورش  مهرآباد، عنوان کرد: شب چهارشنبه 
رئیس شرکت ایران ایر درباره مشکالت مسافران 
صحبت کردم و مقرر شد که عالوه بر هماهنگ 
و  اسکان  مسافران،  برگشت  برای  پرواز  کردن 

پذیرایی نیز در اختیار مسافران قرار گیرد. 
عبادی تصریح کرد: پیگیر موضوع هواپیماهای 
فوکر و افزایش پروازها هستیم تا توجه، انصاف 

و عدالت در توزیع امکانات صورت گیرد.
وی یادآورشد: به سراغ وزیر راه شهرسازی برای 
باره  این  تا در  این مسائل خواهم رفت  توضیح 

مشکالت پاسخگو باشد.

نقص فراوان در هواپیماهای »فوکر 100«

استان  های  فرودگاه  مدیرکل  سالمی  هادی 
تنها  ایر  ایران  کرد:  عنوان  آوا  با  وگو  درگفت 

 24 از  که  شود  می  محسوب  دولتی  ایرالین 
»هواپیمای فوکر100« در ایران فقط3هواپیمای 
با نقص های فراوان فعالیت دارند. وی با تاکید 
براینکه ساخت این گونه هواپیما ها چندین سال 
داد:متاسفانه  ادامه  است  شده  تعطیل  که  است 
قطعات  فروش  از  »امریکا«  جهانی  استکبار 

هواپیماها به ایران ممانعت و دخالت می کند.

در ماه گذشته
این چندمین نقص با تاخیر فراوان است

مدیرکل فرودگاه افزود: درماه گذشته این چندمین 
نقص با تاخیر های فراوان در خط تهران - بیرجند 

نبود قطعات است.  بودیم که دلت آن  را شاهد 
سالمی به نقص فنی هواپیمای تهران- بیرجند 
در عصر چهارشنبه اشاره کرد و افزود: این پرواز 
بابت تاخیر چند ساعته به علت نقص فنی با تاخیر 
انجام شد بعد ازرفع نقص مسافران را سوار کرد. 
وی گفت: با توجه به ذهنیتی که مسافران از نقص 
قبلی داشتند در حین پرواز نگرانی آن ها بیشتر شد 
و دقایقی بعد هواپیما در موتور سمت راست دچار 
نقص فنی شد که خلبان تصمیم به برگشت به 

فرودگاه مهرآباد تهران می گیرد. 

موتورلرزش داشته نه خاموش

تعمیر  بر اساس گزارش مسئول  سالمی گفت: 
و نگهداری شرکت ایران ایر موتور هواپیما فقط 
یا  لرزش شده   Engine Vibration دچار
بود و از کار نیفتاده بود. سالمی خاطرنشان کرد: 
مشکل  دچار  هواپیما  موتورهای  از  یکی  وقتی 
 one نام  به  دارد  وجود  دستورالعملی  شود  می 
»ادامه  بر  مبنی    Engine Operations

عملیات با یک موتور«
وی یادآورشد: در چنین مواقعی هواپیماهای با این 
مشکل  باید تا نزدیکترین فرودگاه ادامه مسیر 
دهد اگر وضع بحرانی و اضطراری بود، نزدیکترین 
فرودگاه مسیردرصورت نرمال بودن شرایط ادامه 
مسیر و به فرودگاهی خواهد رفت که امکانات 

تعمیرات گاهی داشته باشد.
دچار  مسافران  که  است  درست  افزود:  وی 
ترس ، التهاب و دلهره زیادی شده بودند ولی 
از  خبری  مسافران  برخی  کردن  غش  اظهار 
به اظهار مسئوالن  بنا  بوده و  روی احساسات 
بلکه  نرفته  حال  از  کسی  ایر  ایران  شرکت 
سالمی  بودند.  دلهره  و  اضطراب  در  همه 
بیرجند  در  ایر  ایران  اینکه  دلیل  به  بیان کرد: 
امکانات تعمیراتی خوبی نداردو پرواز به تهران 
بازگشت، این به این منظور نیست  که فرودگاه 
فرودگاه  مدیرکل  دارد.  کمی  امکانات  بیرجند 
شد  ذکر  که  کرد:مواردی  تاکید  استان  های 
جنبه حمایت از شرکت ایران ایر ندارد و فقط 
بحث اطالع رسانی واقعی است. وی با تاکید 

و  مردم   به  متعلق  بیرجند  فرودگاه  براینکه 
دارای امکانات بسیار خوبی از لحاظ زیر ساختی 
است گفت: باند ها، چراغ های باند و دستگاه 
امکانات عملیاتی آن  ارتباطی و  ناوبری،  های 
بسیار خوب است به طوری که در هر لحظه از 
شبانه روز می تواند پذیرای پروازها با رده های 

مختلف باشد.

قیمت بلیط مهم نیست 
توجیه اقتصادی ندارد

وی با تاکید بر اینکه بحث قیمت بلیط نیست ادامه 
داد: هواپیما های باالی 100 نفر به دلیل اینکه 

تعداد زیادی از صندلی ها خالی می ماند برای 
شرکت های هواپیمایی  توجیه اقتصادی ندارد و 

پس از چند پرواز منجر به باطلی آن شود.
مدیرکل فرودگاه ها استان افزود: هواپیما هایی با 
ظرفیت زیر 100 نفر برای استان ما بسیار مناسب 
است ولی تعداد پرواز بیشتر مثال حداقل 3 پرواز در 
روز به تهران 1 پرواز به مشهد 1 پرواز به زاهدان 
باعث شد  تهران  به  ما  پیشنهادات  واین   باشد 
دولت  جهت خرید هواپیماهای ATR با ظرفیت 
حدود 70 نفر وارد مذاکره شود. مدیرکل فرودگاه 
ها بیان کرد: در صنعت حمل و نقل  هوایی مهم 
ترین نکته حفظ جان و ایمنی مسافران است و 
تمام تاخیرات و باطلی ها  بخاطر انجام تعمیرات 

استاندار و صحیح می باشد.

استان نیاز به هواپیمای زیر100نفر دارد

سالمی گفت: براساس سال ها تجربه مدیریت 
کشور،   های  فرودگاه  در  ستادی  و  اجرایی 
با ظرفیت  نیاز به هواپیماهایی  بیرجند  فرودگاه 
به همین  دارد و فوکر 100  نفره و کمتر   100
دلیل برای بیرجند انتخاب شده است. وی عنوان 
فرودگاههای کشور  اینکه وظیفه  کرد: علیرغم 
ایجاد زیر ساخت های ناوبری ،ارتباطی،ترمینالی، 
و باندها است ولی اینجانب در تمام این ساعات 
در حال پیگیری موضوع از شرکت مربوطه بودم 
و بارها با حجت االسالم عبادی تماس گرفتم و 
شرکت   مدیرعامل  با  ها  پیگیری  آخرین  طبق 
قرار بر اسکان مسافران بود که ظاهرا انجام نشد. 
به گفته وی  فرودگاه مهرآباد خارج از وظیفه خود 

نمازخانه  را در  اختیار مسافران  قرار داده بود.
سالمی یادآورشد: تاخیرابتدای پرواز به علت نقص 
مهندس  دو  که  بود  دیگرهواپیما  جای  در  فنی 
تخصصی تعمیرگاهی و خلبان پرواز آن را چک 
فنی  نقص  هواپیماها  گونه  این  اما  بودند  کرده 
فراوانی دارند. وی تاکید کرد: کار تعمیرکاران و 
متخصصان هوانوردی کمتر از جنگ دفاع مقدس 
نیست بلکه با تمام تحریم ها و کمبودها با اقتدار 
و تالش ناوگان حمل و نقل هوایی را سرپا نگه 
می دارند. سالمی خاطرنشان کرد: اگر هواپیما به 

بیرجند می آمد حداقل برای یک هفته یا بیشتر 
زمین گیر می شد  و همه مسیر های برنامه ای 

آن برای شهرهای مختلف کشور باطل می شد.

فرودگاه بیرجند درشبانه روز
پذیرش همه نوع هواپیما را دارد

سالمی با اشاره به اعالم این مطلب که فرودگاه 
بیرجند امکان نشستن در شب را ندارد بیان کرد: 

این صحبت واقعیت ندارد و تکذیب می کنم.
مدیرکل فرودگاه ها یادآورشد: همان شب طی 
تماس تلفنی با حجت االسالم عبادی و همچنین 
با دفتر عملیات ایران ایر رسما اعالم کردم که هر 

زمان از شبانه روز  فرودگاه آماده پذیرش پرواز را 
دارد. وی عنوان کرد: شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران در چند سال اخیر زیر ساخت های 
خوبی را در فرودگاه  ایجاد کرده و توجه ویژه ای  

به فرودگاه بیرجند داشته است و دارد.

منتظر نظر استاندار هستیم

به  پیش  12روز  که  ای  نامه  ارسال  از  سالمی 
جنوبی  خراسان  استاندار  پرویزی  اکبر  سیدعلی 
با  نفر  صد  باالی  هواپیمای  برجایگزین  مبنی 
»هواپیماهای فوکر100« در استان شود خبرداد 
و بیان کرد:امیدواریم که نظر استاندار موافق باشد 
و نامه ای به وزیر راه و شهرسازی در این باره 
ارسال کنند. وی به آن نامه ذکرشده اشاره کرد و 
افزود: نامه 12 روز پیش بنا بر قانون و دستورالعمل 
به دفتر معاونت عمرانی استانداری ارسال شده، 
اما به علت تغییرات جدیدی که در این معاونت 
در حال انجام است اقدامی انجام نشده که نهایتا 

)پنجشنبه( به دفتر خود استاندار ارسال شد.
سالمی با بیان اینکه جایگزینی هواپیماهای باالی 
صد نفر امکان افزایش قیمت وجود دارد یادآورشد: 
تا  دارد  نفر  زیر صد  هواپیماهای  به  نیاز  استان 

پروازها تدوام داشته باشند.

پرواز پنجشنبه انجام شد

مدیرکل فرودگاه به پرواز عصر پنجشنبه که از 
تهران به بیرجند بود اشاره کرد و یادآورشد: پرواز 
ماهان که:1645 از تهران پرواز کرد پس از بلند 
شدن هشداری در قسمت چرخ ها دریافت می 
کند که باز هم به دلیل اینکه امکانات تعمیراتی 
در تهران بیشتر است سریعا در مهرآباد می نشیند 
و پس از برطرف شدن مشکل دوباره مسافران 
را سوار  و در ساعت 18:35دقیقه پرواز را انجام 
می دهد. سالمی تصریح کرد: این پرواز متعلق به 
شرکت ماهان بود و ارتباطی به پرواز جایگزین روز 
قبل نداشت آن پرواز صبح پنجشنبه بدون مشکل 
انجام شده است. وی گفت: درباره استفاده مدیران 
از ظرفیت نمایندگی مجلس باید عرض کنم که 

این کار بارها و بارها انجام شده و نمایندگان هم 
عنایت خاص داشته اند و همراهی کرده اند اما به 
دلیل کمبود ناوگان هوایی در کشور تمامی تالش 
ها برای افزایش پرواز یا استفاده از هواپیما های 

بهتر به نتیجه نرسیده است. 

انتظار بیشتری از مسئوالن ارشد استان 
و نمایندگان مجلس داریم

و  نمایندگان   کرد:  بیان  امیدواری  ابراز  با  وی 
مسئوالن ارشد استان اولویت اول شان درست 
کردن زیرساخت اصلی حمل و نقل استان باشد.

سالمی گفت: انتظار بیشتری از مسئوالن استان 
و نمایندگان مجلس داریم تا حمل و نقل هوایی 
را حمایت کنند اما پس از مدت ها  که ما به دنبال 
ترغیب بخشهای خصوصی برای راه اندازی پرواز 
چارتری بودیم اما نهایتا منجر به یک پرواز در 
هفته صبح چهارشنبه شد. وی افزود: به دلیل 
نبود و کمبود انواع حمل و نقل مانند ریل و جاده 
، فرودگاه تنها نقطه اتصال به مرکز کشور و تردد 
مسئولین کشوری، سرمایه گذاران، اتباع، اساتید 

دانشگاه ها و... باعث توسعه استان خواهد بود.

نامه سرگشاده مسافران
به مجمع نمایندگان مردم در مجلس

مسافران پرواز 212تهران - بیرجند در نامه ای 
سرگشاده مبنی بر ، برخورد ناشایست کارکنان 
اعتراض  ایر  ایران  شرکت  و  مهرآباد  فرودگاه 
خود را مجمع محترم نمایندگان مردم در مجلس 

ارسال کردند که به شرح ذیل است:
باسمه تعالی

مجمع محترم نمایندگان مجلس خراسان جنوبی
با سالم و احترام

به  )ع(  الحسین  اباعبدا..  عزای  ایام  تسلیت  با 
استحضار می رساند در مورخ  1395/7/28 پرواز 
212 تهران به مقصد بیرجند متعلق به شرکت 
ایر که مقرر در ساعت 13:50  ایران  هواپیمایی 
اعالم  با  ابتدا  همان  از  متأسفانه  پذیرد  صورت 
نقص فنی و تأخیر حدود 2 ساعت باألخره ساعت 

16:35 انجام شد.
پس از گذشت حدود یک ساعت پرواز و رسیدن به 
نزدیکی شهر بیرجند به طور ناگهانی خلبان اعالم 
مشکل فنی و بازگشت به تهران را نمود در این 
اوضاع مسافران که بعضا خانم و کودکان بودند 
در یک جو دلهره و اضطراب و استرس فراوان 
حدود 45 دقیقه دوباره راه برگشت به مهرآباد را 
در پیش گرفتند و پس از فرود هواپیما با مراجعه 
به مسئولین ترمینال مهرآباد ایران ایر متأسفانه نه 
تنها ابراز همدردی و عذرخواهی نکردند بلکه زبان 

تهدید و بی ادبی را پیش گرفتند.
و  بزرگواران  شما  از  چند  تنی  با  ارتباط  گرچه 
حدی  تا  عبادی  آقای  جناب  پیگیری  باألخص 
 4 حدود  از  پس  اما  کاست  موضوع  التهاب  از 
ساعت سرگردانی ، خستگی و استرس ناشی از 
این سفری که نباید در ابتدا به دلیل نقص فنی 
انجام می گرفت مختصر شامی به مسافران و 
وعده پرواز فردا پنج شنبه 29 / 7 /1395 را دادند. 
پروازهای  در  که  نمودند  اعالم  صریحا  گرچه 
و  ندارد  وجود  مسافرین  اسکان  امکان  داخلی 
نیمه های شب زن و به مرد در ترمینال عالف و 
سرگردان شدند همچنین برخورد ناشایست یکی 
از عوامل ایران ایر با برادر جانباز مهدی سراجی 
که منجر به مشکالت بعدی برای ایشان شد نیز 

مزید بر علت گشت.
این  در  مردم  نمایندگان  عنوان  به  داریم  تقاضا 
باره مدیریت ها که نتایج آن جز بدبینی مردم به 
حاکمیت و دولت در پی ندارد پیگیری و تذکرات 
جدی مبذول فرمایید تا جان مردم را به عنوان 
صاحبان اصلی انقالب این چنین در نظر آقایان 
به مردم  آنان  نگاه  نباشد و  ارزش جلوه گر  بی 

نجیب خراسان جنوبی و بیرجند اصالح گردد.
با تشکر

مسافران پرواز 212 تهران - بیرجند

عرضــه کننـده روکــش های مقــاوم سـاز شیشـه

ضد گلوله
ضد سرقت

ضد انفجار
ضد بخار 

عایق حرارتی

شیشه معمولی منزل، 
فروشگاه و خودرو، 
خود را باکمترین 

هزینه و بدون تعویض 
ضد سرقت و یا عایق 

حرارتی کنید

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

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده          09153410668 - 09153410668

تعمیر لوازم خانگی در منزل      لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      
نبش انقالب 6- شهر یاری         3778-32229117  164 0915    
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کسری بودجه رژیم سعودی تا ۴ سال آینده

عربستان سعودی برای مقابله با کسری بودجه در حال رشد خود، مجبور شده سیاست های ریاضت اقتصادی را دنبال کرده و میزان ذخایر ارزی خود را نیز به شدت کاهش دهد. این 
سیاست های اقتصادی شامل کاهش یارانه ها و صرفه جویی در مصارف دولتی است و مقدمه چینی برای وضع مالیات های جدید به شمار می رود. بر اساس شاخص S&P شش اقتصادی که 
شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل می دهند، شامل عربستان سعودی، مجبور به قرض گرفتن 560 میلیارد دالر برای 4 سال آینده هستند تا بتوانند کسری بودجه خود را جبران کنند.

 خودروی بسیار کوچک و 
گران قیمت بازار ایران

میزبان  است  وقتی  چند  ایران  خودروی  بازار 
پشت  در  که  شده  عجیبی  و  جدید  محصول 
ویترین بعضی نمایشگاه ها با نام فورتو خودنمایی 

این  قیمت  آنالین،  جام جم  گزارش  به  می کند. 
که  است  تومان  میلیون   160 به  نزدیک  خودرو 

قطع به یقین مشتریان زیادی در ایران ندارد. 

مرد 92 ساله با 97 همسر 
هنوز قصد ازدواج دارد!

از  بیش  با  که  نیجریه ای  ساله  مرد ۹۲   - ایسنا 
تکذیب  را  فوتش  شایعه  کرده  ازدواج  زن   100
کرد و گفت: برنامه ام این است که باز هم ازدواج 
کنم! “محمد بلو ابوبکر” اهل نیجریه با 10۷ زن 
ازدواج کرده و 1۸5 فرزند دارد. این مرد 10 زن 
در  همچنین  مرد  این  است.  داده  را طالق  خود 
سال ۲00۸ به اتهام چندهمسری دستگیر شده و 
به شرط آنکه ۸۲ زن خود را طالق دهد از زندان 
آزاد شد، هرچند از انجام این کار سر باز زده است.

برزجی - پس از تقسیم استان خراسان 
خراسان  رضوی،  خراسان  استان  سه  به 
قوانین  با  برابر  و  شمالی و خراسان جنوبی 
ابتدای  همان  از  کشور  جاری  مقررات  و 
تقسیم استان خراسان شعبه اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن مشهد در سازمان بازرگانی 

)سابق( خراسان جنوبی تشکیل گردید.
 5 در  را  خود  فعالیت  بیرجند  اتاق 
تعیین  از  پس  بالفاصله   13۸5 اسفند 
توسط هیئت محترم  رئیسه  اعضای هیئت 
سازمان  صمیمانه  همکاری  با  نمایندگان 
محترم بازرگانی خراسان جنوبی با همدلی، 
همفکری و همکاری اعضای هیئت رئیسه 
امور  کلیه  حاضر  حال  در  و  نمود  آغاز 
بازرگانی،  مربوط به صدور و تمدید کارت 
اداری  وظایف  دیگر  و  مبدا  گواهی  صدور 
دهد می  انجام  مطلوبی  نحوه  به  را   خود 
ترین جوان  از  بیرجند  اتاق   ضمنا 

اتاق های کشور می باشد.
علیزاده،  محمدرضا  سید  با  را  گفتگویی 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  دبیر 
اتاق  عملکرد  تشریح  در  بیرجند  کشاورزی 

ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانیم:

اقدامات اتاق بازرگانی بیرجند
 برای ارتقای جایگاه بخش

 خصوصی چه بوده است؟
اتاق بازرگانی بیرجند در ادوار مختلف خود 
توانسته اقدامات مناسبی را در راستای ارتقاء 
توان  افزایش  و  خصوصی  بخش  جایگاه 

تولید داخلی انجام دهد.
صورت  های  پیگیری  با  راستا  این  در 
مسئوالن  ارزشمند  های  همکاری  و  گرفته 
قطعه  یک  اتاق  نمایندگان  هیأت  و  دولتی 
و  خریداری  بیرجند  اداری  سایت  در  زمین 
ساختمان   13۹3 فروردین   ۲3 در  سرانجام 
اتاق در زمینی به مساحت 111۲ متر مربع و 
با زیربنای ۹۸0 متر مربع در 3 طبقه افتتاح 
گردید بنابراین الزم به توضیح می باشد که 
کلیه ی اعتبارات جهت ساخت از اتاق ایران 

تأمین و هزینه گردید.

مهمترین اقداماتی که 
اتاق تاکنون داشته است؟

نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
استانی  متعدد  جلسات  در  بیرجند  کشاورزی 
مالیاتی،  اختالف  حل  های  کمیته  قبیل  از 
کمیته پایش تجارت خارجی استان، شورای 
توسعه  های  کارگروه  مرزی،  مبادالت 
صادرات و تسهیل و رفع موانع تولید حضور 
فعال داشته اند. طی۲0 ماه گذشته، کمیسیون 
صنایع غذایی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی، 
 - گذاری  سرمایه  و  مالی  تأمین  کمیسیون 
کمیسیون  مهندسی،  فنی  خدمات  و  عمران 
و  حمل  صادرات،  توسعه  واردات،  مدیریت 
نقل، ترانزیت و گمرک و کمیسیون صنعت و 

معدن، اصل 44 و محیط کسب و کار به بررسی 
های بخش  در  خصوصی  بخش   مشکالت 

مختلف اقتصادی پرداخته است.

آیا دوره آموزشی هم داشته اید؟
دوره های آموزشی تخصصی ویژه تجار، 
برگزار  نمایندگان  هیأت  و  ماهانه  جلسات 
دوره  در  اتاق  اقدام  ترین  مهم  که  کردیم 
نظر  تبادل  برای  مناسب  زمینه  ایجاد  سوم 
بخش دولتی و خصوصی در جلسات شورای 
گفتگو به ریاست استاندار محترم و پیگیری 

تصمیمات و مصوبات از طریق دبیرخانه این 
شورا مستقر در اتاق بازرگانی می باشد.

اتاق بازرگانی بیرجند چه 
میزان درآمد و اعتبار دارد؟

ایران  اتاق  طریق  از  کال  اتاق  اعتبارات 
تأمین و متأسفانه درآمد این اتاق بسیار ناچیز و 
در حد پنجاه میلیون تومان در سال می باشد.

تعامل اتاق بازرگانی با سایر
 مجموعه های اقتصادی استان

 به چه صورت است؟
تبدیل  خصوص  در  توجیهی  طرح  دو 
بازارچه های مرزی به گمرک رسمی توسط 

اتاق  است.  شده  ارایه  بیرجند  بازرگانی  اتاق 
بازرگانی  موفق به ایجاد  ارتباط موثر و منظم 
با تشکل های اقتصادی و بازرگانی از جمله 
اتاق تعاون، اتاق اصناف، پارک علم و فناوری، 

منطقه ویژه اقتصادی و... شده است. 

مهمترین اقداماتی که اتاق در دوره 
اخیر فعالیت خود داشته است؟

برگزاری جلسات مختلف با مدیریت ارشد 
های  دستگاه  مسئوالن  و  معاونان  استان، 
برگزاری  در  هماهنگی  و  همکاری  اجرایی، 

جمله  از  استانی  های  آئین  و  ها  همایش 
تجلیل از صادرکنندگان نمونه و برتر استانی، 
گرامیداشت دهه تولید ملی، همایش تجارت 
و  مقیم  نخبگان  و  سرآمدان  و  الکترونیک 
سازنده  اقدامات  جنوبی  خراسان  مقیم  غیر 

اتاق در این دوره است.
 

اتاق بازرگانی تاکنون میزبان
 چه سفرایی بوده و هدف از 

حضور این سفرا چه بوده است؟
چک،   نروژ،  پاکستان،  کشورهای  سفرای 
در  افغانستان  و  دانمارک  جنوبی،  آفریقای 
اتاق بازرگانی بیرجند  حضور داشتند.  هدف 
سازی  زمینه  اتاق  در  سفرا  این  حضور  از 

جهت گسترش روابط اقتصادی با کشورهای 
بیشتر  چه  هر  شناسایی  هدف  با  و  خارجی 
بازاریابی متنوع و گسترده  بازارهای هدف و 
صادرات  افزایش  و  استانی  تولیدات  برای 
هیأت  اعزام  است.  گرفته  نفتی صورت  غیر 
امارات متحده  ارمنستان و  تجاری به کشور 
 BIG 5 عربی )نمایشگاه بین المللی ساختمان
دبی- گلفود دبی- سنگ، کاشی و سرامیک( 
و پذیرش هیأت تجاری پکتیای افغانستان به 
استان خراسان جنوبی در مرداد سال گذشته 
برگی از دفتر خدمات اتاق بازرگانی را ورق زد.

اتاق بازرگانی در کنارفعالیت های 
اقتصادی چه فعالیت های دیگری دارد؟
اقتصادی، های  فعالیت  کنار  در   امروزه 
بنگاه های تولیدی فعالیت های اجتماعی را 
نیز به عنوان یکی از رسالت های مهم برای 
موفقیت انتخاب کرده اند. بنگاه ها و فعاالن 
اقتصادی که در کنار فعالیت های اقتصادی 
خود  کار  سرلوحه  را  اجتماعی  های  فعالیت 
قرارداده اند، موفق ترند. امروزه برای کمک 
به فرهنگ سازی این رسالت ارزشمند جامعه 
غیر  دولتی،  غیر  سازمانی  ابرار  نیکوکاری 
انتفاعی، غیر سیاسی و مردم نهاد و وابسته 
به اتاق بازرگانی ایران است که در سطح ملی، 

منطقه ای و بین المللی فعالیت می کند.
تاکنون حدود 400 نفر از مددجویان در این 
طرح پذیرش شده اند که این تعداد مربوط به 

کلیه شهرستان های استان می باشد.
ماهیانه  طرح  این  در  اقتصادی  فعاالن 
مبلغ 1۸0 هزار تومان به دانشجویان و  100 
هزینه  کمک  آموزان  دانش  به  تومان  هزار 

تحصیل اهدا می کنند.

برنامه های آینده اتاق چه خواهد بود؟
کشور  به  آبان  در  تجاری  هیأت  اعزام 
کشور  به  آذر  اول  و  )هرات(  افغانستان 
نمودن  اضافه  ساخت  و  داریم  )دبی(  امارات 
طبقات اتاق از برنامه های پیشرو می باشد. 
طبق اساسنامه اتاق بازرگانی، این اتاق حق 
تنها  و  ندارد  را  اجرایی  فعالیت  هیچگونه 
دولت  و  به بخش خصوصی  وظیفه مشاوره 
در حوزه اقتصادی را بر عهده دارد و اعضای 
هیأت رئیسه و نمایندگان در اتاق بازرگانی به 
افراد  این  و  کنند  می  کار  افتخاری  صورت 
را  خودشان  تخصص  داوطلبانه  صورت  به 
قوای  همه  و  دولتمردان  مجموعه  اختیار  در 

حاکمیتی جهت توسعه استان و کشور دارند.
اتاق  محترم  اعضاء  از  دارد  جا  پایان  در 
بخصوص هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه 
تشکر و قدردانی داشته باشم که بدون هیچ 
اختیار  در  را  خودشان  وقت  داشتی  چشم 

اتاق گذاشته اند.

سه دوره فعالیت افتخار آمیز اتاق بازرگانی در خراسان جنوبی 

نگرشی کوتاه به سیره 
اخالقی امام حسین )ع(
* کاظم لطفیان

مهمترین  به  اجمالی  نگاهی  دوم(  )قسمت 
السالم(:   )علیه  حسین  امام  اخالقی  سفارش های 
1.توصیه به مکارم اخالق: نخستین توصیه سیدالشهدا، 
توصیه به زیستن با ارزش های واالی اخالقی و پیشی 
گرفتن از یکدیگر برای به دست آوردن سرمایه های 
سعادت است. تعبیر زیبای “نافسوا فی المکارم” گویای 
حقایقی است که جامعه امروزی نیز بدان نیازمند است. 
کیست که نداند صداقت، امانتداری، حسن همجواری، 
نیکوکاری، صله رحم، یتیم نوازی، رأفت و مهربانی، 
جود و بخشش، گذشت، باالبردن آستانه صبر و تحمل 
و... از مصادیقی است که گاهی در البالی زندگی 

ماشینی به فراموشی سپرده می شود. 
۲. رقابت در خوبی ها و سرعت در کار خیر: در 
عرصه اجتماعی اگر برخی کارها بهنگام انجام نشود، 
تأثیر آن ممکن است به صورت مطلوب نشان داده 
نشود، مصداق آن حرکت های خونخواهانه ای که 
پس از حادثه عاشورا در مقیاس بسیار بزرگتر انجام 
گرفت، اما به دلیل تأخیر، تأثیر شگرفی در مسیر 
تاریخ اسالم نداشته است. آن حضرت می فرماید: 
در  و  رقابت  یکدیگر  با  خوبی ها  در  مردم!  »ای 
بهره گرفتن از فرصت های خیر، از یکدیگر پیشی 
بگیرید.« کار نیک باید با شتاب انجام گیرد و چنان چه 
بدون اشتیاق و شتاب انجام پذیرد، از میزان خیر آن 
»در  می فرماید:  دیگر  فراز  در  شد.  خواهد  کاسته 
برآوردن نیازمندی تهیدستان، ستایش و نیک نامی 
نزد مردم را از آن خود سازید و با سستی و کسالت 
در انجام خیر نگذارید بدگویی نثارتان نمایند.« برای 
هر انسانی قضاوت مردم درباره او بسیار مهم است؛ 
این مهم نیز به عملکرد خود او بستگی دارد، اگر 
در پی درمان دردهای بی شمار جامعه باشیم، در 
بین مردم خوشنام و در پرتو بی تفاوتی نیز به عنوان 

عنصر بی خاصیت شناخته خواهد شد.
سیره  دیگران:  ناسپاسی  برابر  در  بردباری   .3
اهل بیت )ع( در نیکی به مردم بر این پایه استوار 
بوده که از طرف مقابل نه توقع پاداش و نه توقع 
نیز  اتی”  سپاس داشته اند. در سوره مبارکه “هل 
بدان اشاره شده است. سیدالشهدا )ع( نیز در همین 
راستا می فرماید: »اگر ناتواني را توان بخشیدید و 
نشوید؛  نگفت، غمگین  را سپاس  او محبت شما 
زیرا خداوند کریم است و بزرگ ترین پاداش ها را به 
شما عنایت خواهد فرمود و به یقین پاداش خداوند 
با ارزش تر و بزرگ تر است.« در جای دیگر نیز 
می فرماید: »نیازمندی که به شما مراجعه می کند، 
آبروی خویش را نگاه نداشته؛ تو نیز وجهه خویش 
نزن.« در  او  به سینه ی  را حفظ کن و دست رد 
این فراز، محبِت مشروط به اعضای جامعه امری 
ناپسند وگره گشایی بدون توقع و سپاس به عنوان 

معیار مسلمانی مطرح شده است. 
4. نگرش مطلوب به تقاضای کمک تهیدستان: 
دیگران  توجه  به  شرایطی  هر  در  مردم  همه ی 
نیازمندند، امام حسین )ع( به ما آموخته است که 
دارای اصالت  با مروت و  با دینداران  را  نیاز خود 
مرجع  کسی  چنان چه  و  نماییم  مطرح  خانوادگی 
حل مشکالت مردم شد، باید خوشرو و گشاده دست 
ابراز  نیازمندان،  مراجعات  کثرت  اثر  بر  و  باشد 
با  امام  نبرد.  فرو  هم  در  چهره  و  نکند  خستگی 
خوش بینی تمام به نیازمندی دیگران نگریسته و 
می فرماید: اي مردم! بدانید که نیازمندي مردم به 
شما، از بزرگ ترین نعمت هاي خداوند به شماست. 
پس هیچ گاه از مراجعه ي آنان خسته نشوید، چرا 
بال  به  تبدیل  نعمت  این  گردانید[  روي  ]اگر  که 
ستایش  باعث  نیکوکاري،  که  بدانید  شد.  خواهد 
مردم و اجر اخروي خواهد بود. اگر چنان چه کار 
نیک، مجسم مي گردید، آن را چهره ای خوش رو، 
بینندگان را شاد و مسرور  مشاهده مي کردید که 
مي کند و اگر چنان چه زشتي ها، مجسم مي شد آن 
را چهره ای زشت رو و عبوس مي دیدید که دل ها 

از او متنفر و دیده ها یاراي دیدن او را نداشت.
5. دعوت به بخشش، رسیدگی به خویشاوندان و 
نیازمندان: آن حضرت مظهر سخاوت و مهرورزی 
با  است و در همین راستا همگان را به مهربانی 
مردم فراخوان نموده و می فرماید: »اي مردم! هر 
کس بذل و بخشش کند، به آقایي رسد و هر کس 
مردم  سخاوتمندترین  شود.  بي ارزش  ورزد،  بخل 
کسي است که به فقیري مالي ببخشد که امید آن 
را ندارد و باگذشت ترین مردم کسي است که در 
عین قدرت عفو کند و بهترین فرد در صله ي رحم، 
کسي است که نسبت به افرادي که با او قطع رابطه 
کردند، صله ي رحم نماید؛ چرا که تنه ي درخت با 
رساندن غذا به شاخ و برگ خود به رشد مي رسد.« 
برادر مؤمن خویش  برآوردن حاجت  در  هر کس 
شتاب کند، فرداي قیامت که بر او وارد مي شود، 
آن را خواهد یافت. هر کس براي خدا از نیازمندي 
دستگیري کند، خداوند در روز نیازمندي او، احسان 
و پاداشش خواهد داد و بیش از آنچه انجام داده، بار 
غم دنیا را از دوشش برخواهد داشت. هر کس غم 
و اندوه مؤمني را برطرف نماید، خداوند غم و اندوه 
دنیا و آخرت را از او برطرف مي کند و هر کسي 
نیکي کند، خداوند به او نیکي خواهد کرد و خداوند 
نیکوکاران را دوست مي دارد. امید است با عنایت 
ویژه سید الشهدا )علیه السالم( در کنار زیبایی هایی 
که به واسطه خیرات و نذورات توسط ارادتمندان 
بر  السالم(  )علیهم  بیت  اهل  مقدس  ساحت  به 
صحنه جامعه نقش می بندد، با اهتمام متدینان و 
خیرخواهی آنان مشکالت اجتماعی نیز از رهگذر 
حرکت های خیرخواهانه فرزندان هیأتی اهل بیت 

)علیهم السالم( برطرف شود.

یادداشت

بدون شرح ...! کاریکاتور

طاهر شعبانی

آگهی استخدام
شرکت کارت اعتباری ایران کیش )سهامی عام( فعال در حوزه دستگاه های 

کارتخوان فروشگاهی برای تکمیل کادر پشتیبان فنی از آقایان 
ساکن طبس و دارای کارت پایان خدمت دعوت به همکاری  می نماید.
متقاضیان می توانند رزومه خویش را به آدرس Birjand@kiccc.com ایمیل 

و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32434360 تماس
 یا به آدرس بیرجند بین توحید 15 و 17 - پالک 147 مراجعه نمایند.

 ضمن تسلیت ایام سوگواری محرم به شما همشهریان محترم، مفتخر است پذیرای کلیه مجالس شما باشد 
 به پاس احترام شما عزیزان، ورودی سالن تا تاریخ 96/1/15 رایگان و با تخفیف ویژه کلیه منو غذایی می باشد.

     از هم اکنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: 32324444 - 09157639200

تاالر پذیرایی درویش السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )ع(

کار خوب اتفاقی نیست

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

نقاشـی ساختمـان
پالستیک - اکرولیک - روغنی
به همراه طراحی دیوار با رنگ
  09159617909 - تنگلی

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

    32317903 - 09153638047

 بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و 

چهارراه دولت 



5

در هر سمتی که هستید بیشترین نفوذ را داشته باشید

شنبه *  1آبان  1395 * شماره 3631

آیه روز  

]يعقوب[ گفت اى پسرك من خوابت را براى برادرانت  حكايت مكن كه براى تو نيرنگى مى  انديشند 
زيرا شيطان براى آدمى دشمنى آشكار است. سوره يوسف، آيه 5

حدیث روز  

اگر خداوند نزد كسى عقل و خرد را به وديعه نهد، با همان حقيقت شريف روزى وى را نجات مى 
دهد و از مشكل مى رهاند. حضرت على )ع(

فرياد كه سوز دل عيان نتوان كرد
با كس سخن از داغ نهان نتوان كرد
اينها كه من از جفاى هجران ديدم

يک شمه به صد سال بيان نتوان كرد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

نابغه های خالق

ما  تمايز  از چيزيست كه وجه  بخشى  خالقيت 
و  افكار  كه  افرادى  است.   يكديگر  از  انسان ها 
كنند،  مى  دنبال  را  خالق شان  كنجكاوى هاى 
آگاهانه در تالشند تا زندگى شان را تغيير دهند، 
و خودشان را در موقعيت هايى قرار مى دهند كه 
كنند.افراد  تجربه  را  ندارند  انتظار  كه  چيزهايى 
خالق از مواجه شدن با ترديد هراسى ندارند و 
مى دانند  چون  مى خورند،  شكست  بار  چندين 
كه همه ى اينها بخشى از فرايند خالقيت است. 
خالقيت نيرويى ست كه روح انسان را به جاهاى 
ناشناخته سوق مى دهد و به ما اجازه مى دهد كه 
به روش هايى نو و منحصر به فرد تصور كنيم، خلق 

كننده باشيم و ارتباط برقرار كنيم.
احساسات تان  يا  بنويسيد،  كتابى  بخواهيد  چه 
يا  و  وخانه  تان  بياوريد،  نقاشى  بوم  روى  را 
طراحى  درآينده  را  كاربرپسند  اپليكيشن هاى 
معادله ى  يا  بسازيد،  موزيک  قطعه اى  كنيد، 
جديدى بنويسيد كه وجود ابعاد متعدد را نشان 
ذهن تان  چارچوب  از  خارج  مى بايست  دهد، 
مى كنند  عمل  اين گونه  كه  آنهايى  كنيد!  فكر 
خارق العاده اتفاقات  و  مى سازند  را   آينده 

 را ممكن مى سازند.
نقطه ى اشتراك همه ى افراد موفق اين است كه 
به صورت  برنمى دارند.  يادگيرى  از  هرگز دست 
مهارت هاى  در  شدن  حرفه اى  حال  در  مداوم 
مى خواهند  زمانى كه  به خصوص  هستند،  جديد 
تجارت شان را گسترده كنند، يا يک ايده، كاال، 

يا خدماتى را بهبود دهند.

روزى شخصى كه از آشنايان سقراط بود، با هيجان 
نزد او آمد و گفت: سقراط ميدانى راجع به يكى 
ازشاگردانت چه شنيده ام؟سقراط پاسخ داد: قبل 
از اينكه به من چيزى بگويى از تومى خواهم آزمون 
كوچكى را كه نامش سه پرسش است پاسخ دهى.

مرد پرسيد: سه پرسش؟سقراط گفت: بله درست 
است. كامال مطمئنى كه آنچه را كه مى خواهى 
به من بگويى حقيقت دارد؟مرد جواب داد: »نه، 
بسيار  گفت:  ام.سقراط  شنيده  موردش  در  فقط 
خوب، پس واقعا نميدانى كه خبر درست است يا 
نادرست؟! حاال بگذار پرسش دوم را بگويم، پرسش 
خوبى. آيا آنچه را كه در مورد شاگردم مى خواهى 
به من بگويى خبرى خوب است؟مردپاسخ داد: نه، 
برعكس.سقراط گفت: پس مى خواهى خبرى بد 
درباره شاگردم  بگويى كه حتى در مورد آن مطمئن 
اما پرسش سوم  و  ادامه داد:  نيستى؟سقراط  هم 
سودمند بودن است. آن چه را كه مى خواهى در 
مورد شاگردم به من بگويى برايم سودمند است؟مرد 
پاسخ داد: نه، واقعا. سقراط نتيجه گيرى كرد: اگر 
مى خواهى به من چيزى را بگويى كه نه حقيقت 
دارد و نه خوب است و نه حتى سودمند است پس 

چرا اصال آن را به من مى گويى؟؟؟

به طور كلى در كسب وكار ها و سازمان ها بايد 
به اين نكته توجه داشت كه خواه باالترين 
سمت را داشته باشيد يا فقط يک شنونده 
برخى  يادگيرى  باشيد،  جلسه  يک  در 
مهارت هاى نفوذ و تاثيرگذارى براى دستيابى 

به موفقيت بسيار حياتى است.
 در محل كار، نفوذ ظرفيت يا قدرتى است 
كه به يک فرد نيرويى جذب كننده مى دهد تا 
بتواند اعمال، رفتار يا نظرات ديگران را تحت 
گرفته  نشات  مى تواند  دهد.نفوذ  قرار  تاثير 
از موقعيت يا حتى عنوان شغلى باشد ولى 
وجود آن براى هميشه تضمين شده نيست. 
در حقيقت افراد بدون توجه به جايگاهشان 
مى توانند در هر سمت كه دارند موثر واقع 
كه  است  آمده  استراتژيهاى  درادامه  شوند. 
كمک مى كند با استفاده از اين استراتژى ها 

در محل كار تاثيرگذارى خود را باال ببرند:
1- همواره در تالش برای موثر

 واقع شدن باشید
بهبود  جست وجوى  در  بايد  شما  ابتدا،  در 

باشيد. موثرتر واقع شدن در سركار تمايل و 
تالش خاصى مى طلبد. اگراين مساله براى 

شما مهم نيست، علت آن را كشف كنيد.
2- به یاد داشته باشید که همیشه در 
محل کار شما براساس شایسته ساالری 

عمل نمی شود
مراقب باشيد گرفتار اين طرز فكر نشويد كه 
اگر شما سخت كار كنيد به صورت عادالنه و 
منصفانه پاداشى به شما تعلق خواهد گرفت. 
بله،  رقابت واقعى در محل كار وجود دارد. 
شما  رشد  براى  كار  نتايج  و  شايستگى ها 
ضرورى هستند اما شما بايد ياد بگيريد كه 
چگونه ارتقا يابيد و همچنان كار خود را به 

بهترين نحو انجام دهيد.
3- همواره مهارت ها و دانش خود 

را به روز نگه دارید
امروزه حفظ مهارت ها و به روز نگه داشتن 
آسان  بسيار  مستمر  يادگيرى  و  اطالعات 
كتاب ها،  وبالگ ها،  آنالين،  دوره هاى  است. 
يوتيوب  حتى  و  سمينارها  پادكست ها، 

دسترسى آسان به منابع يادگيرى را فراهم 
به  و  يادگيرى  حال  در  شما  اگر  مى كنند. 
روز نگه داشتن خود نباشيد، مطمئن باشيد 
همكار يا رقيب شما در حال توسعه مهارت ها 

و به روز نگه داشتن خود است.
اطالعاتتان  و  دانسته ها  به  نسبت   -4

خودباوری داشته باشید
اگر شما به گام سه عمل كنيد، بنيان و پايه 
قوى در روابط خود ايجاد مى كنيد تا همكاران 
و كارفرمايان به شما اعتماد كنند. گام بعدى 
اين است كه آنقدر شجاعت و جرات داشته 
باشيد تا نشان دهيد چه اطالعاتى داريد و به 
هوشمندى افراد حاضر در تيم هستيد. مجله 
HBR در مقاله اى اشاره مى كند كه يک زن 

در صورتى براى يک شغل اقدام مى كند كه 
100 درصد الزامات شغلى مربوط به آن را 
برآورده كند، درحالى كه يک مرد حتى اگر 
بتواند تنها 60 درصد از الزامات مربوط به يک 
شغل را انجام دهد براى آن شغل درخواست 

مى فرستد.

5- مشکالت »مهم« را حل کنید
بودن،  عملكردى  چند  به دليل  اغلب  زنان 
به  كمک  و  همزمان  به طور  كارها  انجام 
بهتر  مى كنند.  افتخار  خودشان  به  ديگران 
است بدانيد كه حتى اگر شما در اين صفات 
خوب هستيد، بايد با اين ريسک كه همزمان 
كارهاى بى اهميت زيادى به شما واگذار شود 
هم دست و پنجه نرم كنيد. پس هر آنچه را 
كه مى توانيد انجام دهيد تا مشكالت اصلى را 
در كسب وكار خود پيدا كنيد و سپس براى 
حل آنها اقدام كنيد. هنگامى كه شما شروع 
خود  كسب وكار  واقعى  مشكالت  حل  به 
كنيد، سطح تاثيرگذارى و نفوذتان به سرعت 

باال خواهد رفت.
6- بدانید چه زمانی سبک های ارتباطی 
جمعی  و  اجتماعی  یا  فردی)مردانه( 

)زنانه( خود را نشان دهید
سبک هاى ارتباطى زنان به طور مداوم مورد 
قضاوت قرار مى گيرد. سبک شما ممكن است 
بيش از حد تهاجمى، طاقت فرسا، رقابتى يا 

شايد بيش از حد گرم و دلسوزانه يا ماليم 
ديده شود اما هرگز درست و مناسب نيست. 
در دنياى كار، براى يک زن نشان دادن خشم 
در ظاهر دردناك است. با اين حال، مردان 
زمانى كه پرخاشگرى، نفرت يا خشم خود را 
نشان مى دهند، بهتر عمل مى كنند؛ بنابراين 
ميدان ارتباطات ناهموار است. شما در اين 
مراحل  مى دهيد؟  انجام  كارى  چه  شرايط 
ترقى را به گونه اى طى كنيد كه سبک هاى 
محيط  و  شما  براى  انتخابى تان  ارتباطى 
اطرافتان كارآ باشد.با خودآگاهى شروع كنيد 
و پس از آن تغييرات كوچكى ايجاد كنيد تا 
تكنيک هاى ارتباط فردى و جمعى خود را 
باال ببريد. آگاه باشيد كه چه زمانى و كدام 
سبک ارتباط در يک زمينه خاص قدرت نفوذ 
شما را افزايش مى دهد. سپس، خودآگاهى 
خود را در زمينه ارتباطات غيركالمى افزايش 
دهيد. اين طرز رفتار شما پيام هاى بسيارى 
مخاطبانتان  كه  مى فرستد  شما  مورد  در 

به طور ضمنى مى توانند آنها را كشف كنند.

عارفانه روز

صبح آمد دفتراين زندگى رابازكن، زيستن
 را با سالم تازه اى آغازكن، روشن وشفاف 
باش و با نواى مهربانى عاشقى راسازكن 
روزتون معطر به بوى صميميت با خدا

زندگى كوتاه است نه غمش مى ارزد و نه شادى
 ماندن دارد. بهترين راه برايت اين است 

كه بخندى و بخندى و بخندى 
به غمش . به َكمش و به زيادِى غمش

اكثر افراد نمى خواهند تاس را بيندازند، فقط 
بخاطراينكه شايد بدبياورند. بهتراست كارى را 

امتحان كنيد و شكست بخوريد تا اينكه
 اصال دست بهيچ كارى نزنيد. نيک ويچيچ

“ زندگى “ يک مسابقه نيست،
بلكه سفرى است كه هر قدم از مسير

 آن رابايد لمس كرد؛ چشيد،
و لذت برد” زندگيتان “ پر از زيبايى

طراح: نسرین کاری                        

به   - العمل  عكس   -  1 افقي: 
بداخالق  و  اخمو  بسيار  آدم 
آهسته    -2 شود  مي  گفته 
  -3 فعال   - حمام  دان  آتش   -
چرم   - فرانسه  لغت  فرهنگ 
دين  در  جبرئيل   - خوشبو 
 - مبارك  كشور   -4 زرتشت 
عدد حمام   - - كم  آخر  حرف 
موزيسين    - نداري  حرف   -5
 -  6 هنگام  و  وقت   - ايراني 
 -7 چربي  اثر   - ستر   - رودها 
خواب كودكانه - حبوبات-  آقا 
8- دشمني و نفرت - خوردني 
بريدن   -9 مرزي  رود   - حرام 
تمرين-    - درخت  هاي  شاخه 
شهري در فرانسه 10- خواست 
آفتاب  به  پشت  خانه   - عرب 
موطن   -11 فخر  مايه   -
از شهرهاي كرمان  غيرديني-  
 - ترازو  از  قسمتي    -12
مادر   - آمريكا  فضايي  سازمان 
عرب -  نگاه دزدانه 13 - ديگ 
دهان گشاد  - صفحات داخلي 
نام    -14 فركانس   - روزنامه 
پدر فريدون در شاهنامه - موزه 
مشهور آمستردام - سالک 15-  
دائره المعارف انگليسي  -قنات

و  توپ  ورزش    -1 عمودي: 

آثار سهراب سپهري  از    - تور 
سرخ  گل   - خط  انواع  از   -2
نقاشي - چوب مصنوعي نازك 
مسافر  يوناني-  خدايان  از    -3
روستا  اهل   - عجايب  سرزمين 
تصنيف  خواننده   - رشد   -4
قصد   - موالنا  ساز    - ناز  الهه 
 - رنگ سوگواري   -5 آهنگ  و 
مشابه -  بوي ماندگي 6- اعضا 
گرفتاري  و  مصيبت  آهو7-   -
هند  زنان  لباس  داير-  آباد،   -
8-  واقعه  پشم شتر - حكومت 
رحم  در  بچه   -9 مذهبي  ضد 

محيط   - حياتي  ماده  مادر- 
  -10 واحد   - سلول  اطراف 
-كرم كردن  رفتار  نرمي   به 
 - دهان  بخار    -11 اي  روده 
طريق  از  حكومت  براندازي 
سينماي   -12 بها   - نظامى 
سوخته - از نهاد برآيد -  ابزار 
سر  پشت  موسيقي-  ضربي 
چند  بيمارستان-  مدير   -13
از   -14 مانده  بيدار   - مرتبه 
شايد   - آمريكا   هاي  ايالت 
مزيت 15-  منورالفكر - ستاره 

فيلم عمليات - غيرممكن
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نقاشی ساختمان شهرصـاد
درب و پنجره ، پالستیک ، روغن ، اکرولیک 

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

09157561075 

به تعدادی ویزیتور )آقا( 
با تجربه و سابقه کاری 

همراه با خودرو نیازمندیم.
09150916266

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741 رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت ایزوگـام سـال  
 ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی ، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369

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

تجربه کنید.   09158668002

دعوت به همکاری 
منشی خانم برای همکاری 

در دفتر بیمه آشنا به کامپیوتر
ساعات کار: 

8/30 الی 13-17الی 19/30
09395114070
05632235544

 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

لوازم اتومبیل خراشادی
توزیع لوازم پژو 
 تندر90، مگان 

 تعمیر و نصب کمربند ایمنی
بیرجند- بین عدل 23 

و باهنر شرقی - پالک 167
32433806

                                           09380160779 - علی آبادیسمسـاری صـادق   خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت

تدریس خصوصی فیزیک
مقدماتی - کنکوری
09377523576

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

09153613243 - شریفی

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزى، با سابقه 
درخشان و قيمت كامال توافقى

حمل بار و اثاثيه منزل با خاور مسقف
و نيسان و كارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

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

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل ، درب و پنجره دسته 

دوم ، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی

فست فود با موقعیت عالی و تمام امکانات 
به دلیل مهاجرت به فروش می رسد.

09158677045 -09350531326 

فروش آپارتمان در حال ساخت 
30 میلیون واریزی اولیه
 90 متر مفید، دوخواب
آدرس: خیابان غفاری

09155612431 -09155614208

پوشاک آداک
عرضه كننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجينال  
با قيمت هاى باور نكردنى

شلوار لى بچگانه
25000 و 28000 تومان

و انواع پوشاك زنانه
بلوار معلم، خيابان فردوسى
 جنب مطب دكتر مطهرى

»آگهی همکاری«
-  فروشنده جهت فروش مبلمان 

منزل
 MDF فروشنده و طراح کابینت -

آشپزخانه
- آقا با تجربه ساختمان سازی 
جهت سرپرستی کارگاه     

- مهندس مکانیک جهت تعمیر 
و نگهداری ماشین آالت

 )کارخانه شهرک صنعتی(  
 09151104997

32213726

استخدام 
پخش مروارید نگین دربند
به تعدادی بازاریاب برای 

فروش موادغذایی و بهداشتی 
با حقوق و مزایا ، پورسانت

 و بیمه نیازمند است.
تلفن هماهنگی:

  05632320138
09155619386

  09154811449
09158630031



1- از مصرف خودسرانه داروها بدون تجويز پزشك، 
بپرهیزيد 2- مقادير باالي برخي از دارو، مي تواند براي 
فرد خصوصاً كودكان و افراد مسن كشنده باشد 3- برای 
كاهش تب در كودكان، استامینوفن را بر اساس وزن و 
سن و با مشورت پزشك به كودک بدهید. مقادير بیش 
از حد درمانی آن مسمومیت ايجاد میکند 4- داروهای 

بیمار افسرده و يا بیمارانی كه تعادل رفتاری ندارند )سابقه 
خودكشی( را دور از دسترس آنان قرار دهید و مراقبت 
دقیقی در میزان داروی مصرفی ايشان به عمل آوريد 5- 
بر مصرف داروی افراد مسن نظارت داشته باشید چراكه 
به داليل زير ممکن است داروی خود را به اشتباه يا بطور 
تکراری مصرف نمايند: تشابه ظاهری شکل داروها، ابتال 

به فراموشی، عدم اطالع از نام داروها، بی سوادی يا كم 
سوادی و يا خوانا نبودن مقادير مصرفی دارو مندرج روی 
جعبه دارويی 6- بهترين كار برای پیشگیری از خوردن 
دوز تکراری دارو، يادداشت كردن دفعات مصرف دارو و 
يا قرار دادن قرص ها در جعبه های مخصوص تقسیم 
بندی شده می باشد 7- بروز مسمومیت توسط برخی 

از داروها هرچند ممکن است منجر به مرگ نگردد ولی 
مقادير باالی اين داروها می توانند منجر به صدمات دائمی 
كبد و كلیه فرد مسموم شود 8- داروها را مطابق با توصیه 
پزشك و نه بیشتر مصرف نمائید چراكه مصرف چند برابر 
مقادير درمانی داروها به طور خودسرانه، شما را دچار عوارض 
سوء و يا مسمومیت خواهد كرد 9- مصرف بیش از مقادير 

توصیه شده داروهای مسکن سبب سمیت و تخريب كلیه 
هل خواهد شد 10- در اغلب مسمومیت های اتفاقی و يا 
تعمدی با داروها، برای اطالع از نحوه انجام اقدامات اولیه، 
هرچه سريع تر با شماره تلفن مركز اطالع رسانی داروها 
و سموم 1490 و 190 و يا اورژانس 115 تماس بگیريد.

معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی از داروها

6
شنبه * 1 آبان  1395 * شماره 3631

بانوی کاراته کای استان خراسان جنوبی 
قهرمان مسابقات بین المللی شد

قهرمان  جنوبی،  خراسان  تیم  كای  كاراته  بنائی  زهراسادات  مهر- 
مسابقات بین المللی شد. مسابقات بین المللی سبك شین كیوكوشین 
بانوان به میزبانی تهران برگزار شد كه در اين مسابقات با حضور 13 
با  جنوبی  خراسان  استان  تیم  كای  كاراته  بنائی  زهراسادات  كشور، 
اقتدار تمام و با پیروزی مقابل حريفان خود بر سکوی قهرمانی ايستاد. 

برگزاری مسابقات در نهبندان بمناسبت هفته تربیت بدنی

به  چهارشنبه  جوانان، ظهر  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مناسبت هفته تربیت بدنی، مسابقه پینگ پنگ با حضور عالقه مندان 
اين ورزش در سالن پهلوان نامدار تختی شهرستان نهبندان برگزار شد 
كه در پايان فاطمة زهرا نخعی موفق به كسب مقام اول و ام البنین 
رضايی مقام دوم و معصومه تقوی و خديجه اكبری  مشتركاً مقام سوم 
اين دوره از مسابقات را كسب نمودند. الزم به ذكر است صبح چهارشنبه 
نیز يك دوره مسابقه دارت با حضور بیست نفر از دانش آموزان خوابگاه 
نهبندان  شهرستان  )ره(  خمینی  امام  امداد  كمیته  سالن  در  ريحانه 
برگزار شد كه در پايان سکینه محمدی موفق به كسب اول شد، زهرا 
معروف و زهرا محمدی به ترتیب مقام های دوم و سوم را كسب نمودند.

برگزاری مسابقات پینگ پنگ 
کارکنان اداره کل ورزش و جوانان و شهرستان بیرجند

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند، به نقل 
از محمد رضا عباسپور مسئول برگزاری و قهرمان چند دوره از مسابقات 
كاركنان، مسابقات پینگ پنگ كاركنان اداره كل و شهرستان بیرجند برگزار 
شد. اين دوره از مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش 
با شركت 18 نفر از همکاران اداره كل ورزش و جوانان و اداره ورزش و 
جوانان شهرستان، در مجموعه پینگ پنگ شهید سرحدی بیرجند برگزار و 
آقايان شهرام بازيار مقام اول، محمد شیردل مقام دوم، سید هادی رضوی 
مقام سوم و  نیما تاجريزی مقام چهارم اين دوره از مسابقات را كسب 
كردند. در پايان از نفرات برتر با اهداء لوح و جايزه تجلیل به عمل آمد.

هفت مصدوم در درگیری تماشاگران پرسپولیس و استقالل

ايرنا- فرمانده انتظامی شهرستان اهواز با بیان اينکه هفت نفر از تماشاگران 
در جريان بازی تیم های پرسپولیس و استقالل خوزستان مصدوم شدند، 
گفت: وجود سنگ و كلوخ و نداشتن روشنايی در ورزشگاه مهمترين عامل 
بروز اين تنش ها بود. صفری افزود: عکسی كه از اين تماشاگران در 
فضای مجازی منتشر شده بود و چهره خون آلودی داشت كه در واقع 
مربوط به تنها يکی از تماشاگران بود و هیچ كدام از مصدومان حال 
وخیمی نداشتند. وی تصريح كرد: در اين بازی پس از پنالتی آخر بازی 
اختالفی بین تماشاگران بوجود آمد و موجب تحريك تماشاگران شد.

تصادف پراید با پژو 405 در بشرویه سه مجروح برجای گذاشت

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی از وقوع يك تصادف در يکي از محورهاي 
فرعي شهرستان بشرويه با سه مجروح خبر داد. به گزارش پايگاه خبری پلیس، 
سرهنگ حسین رضايی در تشريح اين خبر گفت: چهارشنبه شب گذشته با اعالم 
مركز فوريت های پلیسی 110مبنی بر تصادف در محور روستايي ارسك- فتح آباد 
شهرستان بشرويه، بالفاصله مأموران پلیس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه 
اعزام شدند. وی افزود: مأموران با حضور در صحنه مشاهده كردند كه يك دستگاه 
خودروی پرايد با يك دستگاه سواری پژو 405برخورد كرده است كه در اين سانحه 
رانندگی، سه نفر از سرنشینان هر دو خودرو مجروح و جهت مداوا به بیمارستان منتقل  
شدند. سرهنگ رضايی تصريح كرد:كارشناس پلیس راه علت حادثه را انحراف به چپ 
سواری پرايد اعالم كرد. رئیس پلیس راه استان به رانندگان محترم توصیه كرد قوانین 
و مقررات راهنمائی و رانندگی را رعايت كنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

توقیف سواری پژو 206 با 170 کیلومتر سرعت در شهرستان نهبندان

رئیس پلیس راه استان از توقیف يك دستگاه خودروي سواری پژو 206 كه با سرعت 
غیر مجاز 170كیلومتر در حركت بود، خبر داد. به گزارش پايگاه خبري پلیس، سرهنگ 
حسین رضايي گفت: روز چهارشنبه تیم كنترل سرعت پلیس راه نهبندان هنگام كنترل 
خودروهاي عبوري يك دستگاه سواري پژو 206 كه باسرعت170كیلومتر در حال 
حركت بود را مشاهده و بالفاصله آن را متوقف كردند. وی با بیان اين كه برخورد با 
تخلفات حادثه ساز خط قرمز پلیس راه است،افزود: به علت ارتکاب تخلفات حادثه ساز، 
سرعت و سبقت غیر مجاز، خودروي مذكور دو میلیون ريال جريمه و 15نمره منفی در 
سوابق گواهینامه راننده خاطی ثبت شد كه پس از اعمال قانون خودرو روانه پاركینگ 
شد. سرهنگ رضايي خاطرنشان كرد: هدف پلیس از اعمال قانون اين است تا رانندگان 
با توجه بیشتري قوانین و مقررات را رعايت كرده و سهم خود را در تامین امنیت راه ها 
ايفا نموده و با رعايت قوانین الگوهاي عملي مناسبي براي فرزندان خود در آينده باشند. 

تصادف عجیب یک خودروی پژو پارس با 2 خانم

ايسنا- معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد از وقوع يك تصادف عجیب در مشهد 
خبر داد. مهدی رضايی گفت: خودروی پژو پارسی با دو عابر پیاده برخورد كرد و يکی 
از عابران را تا مسافتی طوالنی به دنبال خود كشاند. وی افزود: اين سانحه رانندگی 
مقارن ساعت 17:49 دقیقه پنج شنبه رخ داد و خودروی پژو پارس هنگام حركت از میدان 
نمايشگاه به سمت میثاق با دو عابر پیاده كه دو بانوی جوان بودند، برخورد كرد. يکی از 
اين عابران به خیابان پرتاب شد و پس از آن با خودروی ديگری برخورد كرد و به شدت 
مجروح شد. بانوی ديگر نیز زير اين خودرو گیر كرده بود و راننده بی خبر از اين ماجرا به 
سرعت از محل متواری شده بود. رضايی تصريح كرد: پس از طی كردن مسافت طوالنی 
و رسیدن به حوالی میدان امام علی)ع( خودروهای ديگر راننده را متوجه اين اتفاق كردند و 
خودرو متوقف شد. اين بانوی جوان كه به شدت دچار مصدومیت و جراحت شده بود، توسط 
ماموران آتش نشانی از زير خودرو رها و برای انتقال به بیمارستان تحويل عوامل اورژانس شد.

شستن این 7 مورد ضروری است

سرويس  و  آشپزخانه  بايد  كه  است  درست 
بهداشتی را تمیز نگه  داريد؛ اما بسیاری از اشیاء در 
اطرافتان وجود دارند كه هرگز آنها را نمی شويید و 
كاماًل آلوده هستند. مثل: 1- بالش ها: سلول های 
مرده پوست، كرم های ريز، خاک و قارچ در آنها 
پنهان هستند2- ظرف نگه دارنده مسواكها: آلوده 

به باكتری های بیماری زا مانند استافیلوكوک 3- 
مخزن آب دستگاه قهوه ساز: قارچ يا كپك به 
مقدار زياد وجود دارد 4- كلیدها: به میکروب آلوده 
است 5- گوشی همراه: آهن ربای آلودگی است. 
دستمال های ضدعفونی كننده بهترين گزينه برای 
بندكفش:  می شوند 6-  محسوب  كردن  تمیز 
سرشار از آلودگی های خیابان 7- كیف  دستی: 
از يك سرويس بهداشتی عمومی كثیف تر است.
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نمودن  لحاظ  بدون  آسايش خانواده ها  نمودن  فراهم 
كلیه  و دقیق  رعايت كامل  آن، كه  اولیه  پیش شرط 
نکات ايمنی در نصب و استفاده از محصوالت می باشد، 
امکان پذير نیست؛ از اين رو ضمن تجهیز محصوالت 
گرمايشي به تجهیزات ايمنی كارآمد، سرويسکاران مجاز 
نیز در امور نصب و تعمیر، ضوابط ايمنی و استاندارد را 
به عنوان اولويت اول در نظر می گیرند. عالوه بر تولید 
و نصب استاندارد محصول، رعايت ضوابط ايمنی توسط 
مصرف كنندگان نیز از اهمیت زيادی برخوردار است، 
از اين رو در اينجا ضمن توصیه اكید به خانواده ها در 
خصوص رعايت ضوابط ايمنی، به برخی نکات عمومی 
اشاره  گازسوز  وسايل  از  ايمن  استفاده  خصوص  در 

می گردد.

 وسايل گازسوز حین كاركرد، گاز CO تولید می كنند، اين گاز بايد از طريق 
دودكش استاندارد خارج شده و وارد فضای داخل منـزل نگردد.

آالينده های سمی ناشی از كاركرد وسايل گازسوز، بدون رنگ، بدون بو و 
غیر قابل تشخیص می باشند.

 از اولین عالئم گازگرفتگی، سردرد، سرگیجه و حالت تهوع است؛ در 
صورت بروز اين عالئم، بايد فورا كلیه وسايل گازسوز خاموش و پنجره 
ها باز شوند. ضمناً  وجود تهويه مناسب در محل نصب وسايل گازسوز 

معمولی و فن دار الزامی است.

نصب دودكش استاندارد برای انواع آبگرمکن و پکیج شوفاژديواری 
ضروری است. 

عدم استفاده از دودكش يا استفاده از دودكش نامناسب، خطرات 
جانی به همراه دارد.

حداقل بايد سالی يك بار در آغاز فصل سرما، كل مسیر دودكش 
كنترل و از باز بودن مسیر خروج دود تا انتها اطمینان حاصل شود. 

اگر چند وسیله گازسوز به طور همزمان در منزل روشن است، بايد از 
گردش و تهويه مناسب هوا اطمینان حاصل شود.

استفاده از دودكش مشترک برای وسايل گازسوز، تنها تحت شرايط 
ويژه، محاسبات دقیق و با تايید سرويسکار مجاز امکان پذير است. 
عبور دودكش از سقف كاذب، اطاقهای مجاور محل نصب و ساير 

فضاهای خالی مجاز نیست.

سرويسهای  حمام،  در  فن دار  و  معمولی  گازسوز  وسايل  نصب 
بهداشتی، اتاق خواب و فضاهای بسته فاقد تهويه مناسب ممنوع 

است. 
قرار دادن خروجی دودكش در سطل آب ممنوع است.

در دودكش وسايل گازسوز معمولی، امتداد افقی طوالنی دودكش، 
تغییر قطر دودكش بدون تايید سرويسکار مجاز و استفاده از تبديل 

كاهش قطر، به طور مستقیم بر روی وسیله ممنوع است.  
جهت و امتداد دودكش نیز نبايد رو به پايین باشد.

شعله های كوتاه و زردرنگ، نشانه سوختن ناقص گاز و تولید بیش 
از حد گاز سمی است. 

سرد بودن بدنه دودكش نشانه عدم خروج گازها به خارج و نفوذ 
آالينده ها به داخل فضای مسکونی است. 

 برای آزمايش و بازرسی اتصاالت گاز، از كف آب و صابون استفاده و  
هرگز از شعله كبريت استفاده نشود. 

شیلنگ گاز مورد استفاده برای گاز مايع و شهری متفاوت است و الزم 
است برای اتصال شیلنگ گاز از بستهای مخصوص استفاده شود.

 برچسب انرژی، معرف میزان صرفه جويی و راندمان وسايل گازسوز 
است. 

و فقدان برچسب انرژی روی كارتن آبگرمکن گاز شهری، 

به معنای مصرف باالی گاز آبگرمکن می باشد.

داده نما: آوای خراسان جنوبی

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم ، سمت راست

بخوانید تا بدانیدکاوسی-32228469-09151611193

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

تعويض باطري در منزل و محل کار بدون هزينه  
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهريور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423  ط
ش بیشتر/  نقد و قس

سود کمتر ،  فرو

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

ساندویچی نیاوران فردوسی 
جهت ارائه سرویس دهی به همشهریان محترم از ساعت 8 صبح

 همه روزه آماده قبول سفارشات می باشد

تلفن تماس: 32443316

توجهتوجه
محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297

ایزوگــام  مصطفی هریوندی

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

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

به ازای خرید هر باطری
 يک جعبه کمک های اولیه هديه بگیريد

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
0 9 0 1 3 7 7 2 6 2 گان6
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حوي
ت

شعبه 1: نبش مدرس 57
شعبه2: نبش مدرس 61 - 32323296
09128664599 - خرمشاهی

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

 نمايندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

بیمه معلم  نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده 
واقع در بلوار آوينی با صدور انواع بیمه نامه ها به صورت نقد و اقساط

 در خدمت همکاران محترم فرهنگی  و همچنین شهروندان گرامی می باشد.
تلفکس: 32404040  09158642955

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   
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درخشش عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در مسابقه نقاشی بلغارستان

دادرس مقدم- اثر نقاشی فاطمه خسروی عضو نوجوان مرکز فرهنگی هنری شماره یک بیرجند، از بین 2800 اثر از 33 کشور جهان موفق به کسب دیپلم افتخاِر 
مسابقه نقاشی کشور بلغارستان سال 2016 شد. طاهره حمیدی مدیر کل کانون استان با اعالم این خبر گفت: موضوع این مسابقه بین المللی »موسیقی و رقص های 

سنتی مردم کشور من« بود. وی اضافه کرد: در این رقابت هنری مراکز فرهنگی هنری سه گانه بیرجند، بشرویه، قاین، 2 گانه طبس و سربیشه نیز سهیم بودند. 
شنبه * 1 آبان 1395 * شماره 3631

7
 ردیف اعتباری مستقل
برای آبرسانی روستایی
در نظرگرفته شود

غالمی- استاندار با بیان اینکه موضوعات عمرانی 
در روستاها بسیار مهم و حائز اهمیت است گفت: 
اعتباری  ردیف  تا  آینده تالش خواهیم کرد  سال 
استان  در  روستایی  آبرسانی  منظور  به  مستقلی 
شورای  نشست  در  پرویزی  شود.  گرفته  نظر  در 
بخشداران استان بر اجرای پروژه های عمرانی در 
بخش ها و روستاها را از جمله مهمترین وظیفه 
بخشداران دانست و تصریح کرد: دهیاران نیز باید 
مراقبت کنند تا تمامی اعتبارات دهیاری ها در امور 
خود همان دهیاری هزینه گردد در غیر این صورت 
بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد شد. وی 
همچنین با بیان اینکه امسال برای اولین بار تمامی 
با  گفت:  شدند،  مسئولیت  بیمه  استان  دهیاران 
توافقاتی که انجام شد امسال تمامی خانواده های 
روستایی استان در زمینه های حوادث، آتش سوزی 

و موارد مشابه بیمه شدند.

عزت و اقتدار ایران اسالمی
در خدمت و اجرای اقتصاد مقاومتی است

مهر- امام جمعه موقت بیرجند گفت: امروز عزت 
و اقتدار ایران اسالمی در کار، تالش، خدمت و پیاده 
کردن اقتصاد مقاومتی است. حجت االسالم محسن 
مشرفی در خطبه های این هفته نماز جمعه بیرجند 
اسراف، بی حیایی، بی عفتی، کم کاری در خدمت 
پایین بودن کیفیت کاالها باال رفتن آمار طالق را از 
مصادیق منکر دانست و بیان کرد: متاسفانه شاهد 
هستیم احزاب سیاسی گاها منافع حزب خود را در 
نظر می گیرند و نه منافع مردمی را که این یک منکر 
بزرگ است. وی همچنین از شرکت چشم گیر مردم 

استان در سرشماری اینترنتی قدردانی کرد.

خانه معلم در شهرستان درمیان احداث شود

رفاه  تأمین  گفت:  درمیان  فرماندار  تسنیم- 
و ساخت  است  منطقه ضروری  در هر  فرهنگیان 
خانه معلم یا باشگاه فرهنگیان در شهرستان درمیان 
ضرورت دارد. بشیری زاده در جلسه شورای آموزش 
و پرورش شهرستان درمیان تاکید کرد: برنامه ریزی 
ها برای این کار باید هرچه سریع تر صورت پذیرد. 

فعالیت ۳۰ مدرسه علمیه در استان

مدرسه  فعالیت 30  از  علمیه  حوزه  مدیر  مهر- 
علمیه در استان خبر داد و گفت: سه هزار طلبه در 
این مدارس مشغول تحصیل هستند. حجت االسالم 
خراسان  علمیه  مدرسه  سه  کرد:  اظهار  مشرفی 

جنوبی زیر نظر قم فعالیت می کنند.

16هزار نفر در مسابقه قرآنی مدها متان 
کشور شرکت کردند

شبستان- مدیرکل هنري ستادعالي کانون هاي 
فرهنگي هنري مساجد کشور از شرکت 16 هزار 
نفر در یازدهمین دوره مسابقات قرآنی مدها متان در 
استان خبر داد و گفت: مرحله کشوري این مسابقات 
همزمان با هفته وحدت در استان قم برگزار مي شود.

24 متر مربع فرش
هدیه مردم استان به عتبات عالیات

صدا و سیما- مردم شهرستان های سربیشه و 
قاین 24 متر مربع فرش را برای بازسازی عتبات 
عالیات اهدا کردند. شفیعی مسئول ستاد بازسازی 
 58 کمک  با  گفت:  سربیشه  در  عالیات  عتبات 
به  فرش  مربع  متر   12 شهرستان  این  بانوی 
امروز  و  بافته  ماه   4 در  تومان  میلیون   7 ارزش 

برای بازسازی عتبات عالیات اهدا شد.

مدافعان حرم پیروان مکتب عاشورا

مهر- امام جمعه بشرویه بابیان اینکه مدافعان 
دفاع  عاشورا هستند، گفت:  پیروان مکتب  حرم 
است.  مسلمانان  وظیفه  شریفین  حرمین  از 
خطبه  در  الدین  شمس  محمد  االسالم  حجت 
امروزه  کرد:  عنوان  شهرستان  جمعه  نماز  های 
از  دفاع  و  عاشورایی  مکتب  حفظ  ما  وظیفه 
حرمین شریفین است که خوشبختانه روز به روز 
به تعداد مدافعین حرم افزوده می شوند. وی در 
ادامه خطبه های خود یکی از راه های رسیدن 

به تقوای الهی را پرداخت زکات دانست.

هیچ مورد مسمومیت ناشی از آب آلوده 
در بیرجند گزارش نشده است

برزجی- رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیرجند 
گفت: هیچ مورد مسمومیت ناشی از آب آلوده در 
دکتر جشمید  است.   نشده  گزارش  گذشته  سال 
اعالم  خبرنگارما،ضمن  با  گفتگو  در  مشایخی 
این خبر افزود: در روستاهای فاقد لوله کشی که 
ندارد  وجود  قنوات  جز  دیگری  آب  تامین  منبع 
آب  های  برداری  نمونه  و  بهداشتی  بازدیدهای 
بر  آب  فیزیکوشیمیایی  و  باکتریولوژی  لحاظ  از 
اگر  و  گردیده  انجام  موجود  استانداردهای  اساس 
موارد نامطلوب مشاهده شود به آبفار و بخشداری 
مرکزی اعالم می گردد تا ضمن انجام اقدالمات 
الزم در خصوص بهسازی قنوات نسبت به تامین 
آب شرب سالم و بهداشتی برای روستاییان چه از 
طریق احداث شبکه و یا آبرسانی سیار با تانکرهای 
حمل آب شرب اقدام شود. وی با اشاره به توزیع 
محلول کلر مادر در روستایی که بار میکروبی در 
روستاهای  در  کرد:  تصریح  شده  دیده  قنات  آب 
آبرسانی  آبفار  چون  نیز  کشی  لوله  شبکه  دارای 
سالم  آب  داده  انجام  را  عمومی  شبکه  طریق  از 
اما مردم  تامین می شود  برای مردم  بهداشتی  و 
تمایل به استفاده از آب قنات دارند نمونه برداری از 
آب قنات انجام گرفته و اگر مداری آلودگی داشته 
نیروی  توسط  آلودگی  بررسی  علت  باشد ضمن 
بهداشتی و دهیار و یا رئیس شورای روستا که در 
بهسازی  مشکالت  دهیاری  توسط  موارد  برخی 
اعتبار مربوطه رفع شده  به وجود  با توجه  قنوات 
با  بیرجند  بهداشت شهرستان  رئیس مرکز  است. 
بوده  کیفی  ناظر  بهداشت  شبکه  اینکه  بر  تاکید 
نیست  آب  منابع  بهسازی  یا  آب  تامین  متولی  و 
افزود: این مرکز به عنوان مقام نظارتی بهداشتی 
، برگزاری  آلودگی آّب قنات  ضمن بررسی علت 
اعالم  و  روستا  در  بهداشت  شورای  جلسات 
مشکالت و تهدیدات بهداشتی آب به دهیار و یا 
رئیس شورای اسالمی روستا و پیگیری مصوبات 
و  آّب  آلودگی  علل  خصوص  در  مذکور  جلسات 
انجام نمونه برداری های الزم از لحاظ میکروبی 
همچنین  دهد.  می  انجام  را  مربوطه  اقدامات 
به  را  موضوع  بخشی  بین  جلسات  تشکیل   با 
سازمان های مربوطه اعالم نموده است. مشایخی 
خاطر نشان کرد: اطالع رسانی از طریق تشکیل 
شورای  و  دهیاری  با  بهداشت  شورای  جلسات 
و  مردم  به  رسانی  اطالع  جهت  روستا  اسالمی 
بهورزان  حتی  و  گرفته  انجام  نیز  پالکارد  نصب 
آموزش چهره به چهره و توزیع محلول کلرو مادر 

به تک تک خانواده های روستایی داشته اند.

طرح مهربانی در مهدکودک های بیرجند 
انجام می شود

احمر  هالل  مدیرعامل  خدمتی  مالئی- 
آوا عنوان کرد:  با  بیرجند در گفت گو  شهرستان 
های  کودک  مهد  در  مهربان  های  دست  طرح 
دراین  افزود:  وی  شود.  می  برگزار  استان  مرکز 

طرح کودکان اسباب بازی های خود را به کودکان 
محروم اهدا می کنند و مدال مهربانی از تیم آنست 
کردند.  دریافت  احمر  هالل  ویژه”  عملیات  “تیم 
خدمتی گفت: این برنامه در مهد آیدین برگزار شد.

بررسی قابلیت های صنایع دستی استان
برای عرضه در بازارچه فروش

گروه خبر- عباس زاده معاون صنایع دستی اداره 
منظور  به  که  ای  جلسه  در  فرهنگی  میراث  کل 
برای  استان  دستی  صنایع  های  پتانسیل  بررسی 
چگونگی  و  مشهد  در  فروش  بازارچه  در  عرضه 
برگزاری دومین نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی 
شرق کشور برگزار شده بود گفت:  توجه به رونق و 
رشد تعاونی ها برای واگذاری فعالیت های دولت 
به بخش خصوصی، برپایی دومین نمایشگاه منطقه 
ای صنایع دستی شرق کشور، توجه به مشارکت و 
حضور تحصیل کرده های صنایع دستی در تعاونی 
ها و توجه به بازار هدف سنگ های قیمتی و نیمه 

قیمتی از دیگر اهداف این اداره کل می باشد.

گرامیداشت مقام آیت ا...سید حسن تهامی

افزایش استانداردسازی
شرط بقای واحدهای تولیدی 

مالئی- صبح پنجشنبه مراسم گرامیداشت 
مقام آیت ا...سید حسن تهامی عالم فرهیخته 
استان به همت دفتر امور اجتماعی استانداری 
در مزار این عالم که در مسجد خیرآباد قدیم 
“مسجد قائم” است با حضور تعدادی از اعضای 

کارگروه اجتماعی استان برگزار شد.
حسینی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
این  استان  در  متاسفانه  کرد:  عنوان  استاندار 
عالمان فرهیخته به فراموشی سپرده شده اند. 
وی افزود: باید با همین یادآوری ها و مراسم 
بدون تشریفات و کم هزینه این فرهیختگان 
را به جامعه یادآوری کرد تا جوانان امروزی از 

شخصیت آنان الگو برداری کنند.
معاون استاندار با تاکید بر اینکه مقام معظم 
خراسان  بزرگان  به  ای  ویزه  توجه  رهبری 

متولیان  کرد:  خاطرنشان  دارند  جنوبی 
دستگاه های تبلیغاتی و فرهنگی باید بستر 
سازی کنند تا جامعه بهتر شخصیت علمای 
فرهیخته ای مانند: آیت ا... تهامی را بشناسند. 
حسینی گفت: شناخت فرهیختگان و علما و 
صورت  به  و  شهرستانی  باید  دانشمندان 
محله ای صورت گیرد. وی خاطرنشان کرد: 
گرامیداشت باید در هر صنفی صورت گیرد تا 

بزرگان فراموش نشوند.
گرامیداشت بزرگ اما بدون تشریفات

اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل  محمودی 
اجتماعی  دفتر  کرد:  عنوان  نیز  استانداری 
یاد بدون  تا هر دو هفته یکبار  در نظر دارد 
دنیا  از  که  فرهیخته  مقامات  از  تشریفات 
یا در قد حیات هستند را گرامی  اند و  رفته 

بدارد. وی افزود: ما امروز کار را آغاز کردیم، 
امیدواریم از این پس دستگاهی های متولی 

نیز همکاری الزم را داشته باشند.

برگزاری نکوداشت
مقام آیت ا... تهامی تا 40 روز دیگر  

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  محبی 

نیز از همایش گرامیداشت روحانیون برجسته 
از ستاد  افزود:  استان خبر داد و  و فرهیخته 
مساجد کشور اعتباری برای نکوداشت مقام 
و جایگاه آیت ا.. تهامی  جذب شده است که 
برگزارخواهد  این همایش  حدود40روز دیگر 
گرامیداشت  همایش  برنامه  افزود:  وی  شد. 

آیت ا... آیتی را هم در استان داریم. 

فرهیختگان استان
نیاز مند معرفی در کتب درسی

اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس  لطفیان 
استان نیز با اشاره به اینکه این عالم دارای 
نمونه ای در کشور است  آثار و کتاب های 
تاکید کرد: باید برای شناخت این بزرگان در 

کتاب های درسی  معرفی شوند.

حسینی- استاندار توسعه واحدهای تولیدی 
را اکتفا نکردن به حداقل استانداردها دانست و 
بیان کرد: اخذ مجوز استاندارد برای شروع کار 
خوب است ولی کافی نیست، بلکه باید سطح 
استاندارد کیفی و کمی را در همه بخش ها 

ارتقا داد تا مجموعه بقا داشته باشد.
فرهنگ  بزرگداشت  همایش  دیروز  صبح 
بازرگانی،  اتاق  همایش  سالن  در  استاندارد 
صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.

کل  مدیر  مروی  همایش  این  ابتدای  در 
استاندارد  و  صنعت  اینکه  بیان  با  استاندارد 
در کنار یکدیگر در کیفیت نقش موثر دارند، 
عنوان کرد: متاسفانه جای دانشگاه برای پر 
با  وی  است.  بوده  خالی  مثلث  این  کردن 
اجرایی  دستگاه   17 حداقل  اینکه  بر  تاکید 
ادامه  دارند  همکاری  استاندارد  و  صنعت  با 
موثر  ارتباط  همین  نیز  دانشگاه  اگر  داد: 
مشکالت  سوم  یک  شاید  باشد  داشته  را 
واحدهای تولیدی در زمینه کیفیت قابل حل 
شود.  مروی ارتباط بین دانشگاه و صنعت را 
در  ماندگاری  و  و حضور  پایدار  توسعه  ابزار 
بازارهای جهانی دانست و بیان کرد: تحصیل 
درون صنعت  از  باید  دانشگاهی  کرده های 
واحدهای  وارد  که  زمانی  تا  کنند  پیدا  رشد 
هم  و  علم  ابزار  به  هم  شوند  می  تولیدی 
تجربه مسلط باشند. وی با اشاره به اینکه از 
طرف دیگر دانشگاه ها نیز از توانمندی های 
عملی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی برخوردارند 

اضافه کرد: در ارتباط با دانشگاه می توانیم 
اساتید  طریق  از  را  خود  علمی  نیازهای 

دانشگاهی غنا دهیم و به روز باشیم.

استفاده از توان اساتید  در صنعت
به جای تمرکز روی مقاالت علمی

مدیر کل استاندارد بر استفاده از توان اساتید 
دانشگاه ها در صنعت به جای فقط تمرکز روی 
مقاالت علمی تاکید و بیان کرد: با ورود دولت 
در زمینه تجهیزات استاندارد نیز می توان شاهد 
اثرات خوب آن در استان باشیم همانطور که 
راستا  همین  در  استاندارد  پژوهشگاه  تاسیس 
بوده است. مروی به تدوین بیش از 30 هزار 
استاندارد اشاره کرد و افزود: اکنون تالش ما 
بر روی تدوین استانداردهای بین المللی است 
و این کار فقط با حضور دانشگاه ها امکان پذیر 
است تا با توجه به اقلیم و شرایط فنی استان در 
شکوفایی تکنولوژی نقش ارزنده ای ایفا شود. 
وی همچنین با تاکید بر اینکه نباید مشکالت 
صنعت گران را با کم کردن کیفیت حل کرد 
ادامه داد: با ارتقا کیفیت می شود حتی هزینه 
ها را پایین آورد. مدیر کل استاندارد در پایان 
و  کرد  اشاره  نیز  واردات  بر ظرفیت  توجه  به 
افزود: واردات، صادرات را نیز تسهیل می کند و 
این اولین موضوعی است که برای ساماندهی 

اقتصاد مرزنشینان باید در نظر گرفت.
صنعتی  دانشگاه  رئیس  مهرشاد  ادامه  در 
عنوان  به  دانشگاه  این  کرد:  بیان  بیرجند 

مرجعیت علمی، فنی و تخصصی حوزه صنعت، 
در کنار استاندارد می تواند برای ارتقا کیفیت 
تالش کند. وی با تاکید بر اینکه نباید منتظر 
باشیم تا از استانداردهای تعیین شده در جاهای 
دیگر استفاده کنیم عنوان کرد: باید استاندارد 
را بر اساس شرایط فنی، اقتصادی و اجتماعی 

کشور خود انجام دهیم.

رعایت استاندارد و کیفیت
منجر به خوش نامی کشور می شود

شربتدار مشاور عالی رئیس سازمان استاندارد 
ایران نیز با اشاره به اینکه کشور ایران بیست 
و سومین کشور از بین 170 کشور عضو ایزو 
توسعه،  زیرساخت  استاندارد  کرد:  بیان  است 
رونق بخش صادرات و پیوند بین بازار جهانی 
مصرف کننده است. وی استاندارد را در همه 
بخش ها الزامی دانست و اضافه کرد: رعایت 
به  در عرضه محصوالت  کیفیت  و  استاندارد 
کشور،  نامی  خوش  موجب  دیگر  کشورهای 

نظام و اسالم می شود.
ایران در  از اعتبار استاندارد های  شربتدار 
اکنون  افزود:  و  داد  خبر  از 30 کشور  بیش 
ایران عضو هیئت مدیره جهانی است و 28 
کمیته تدوین استاندارد در کشور فعال است. 
وی به تدوین 5 گواهی در زمینه استاندارد 
های حالل اشاره و بیان کرد: راه های نرفته 
تالش  نیازمند  که  داریم  رو  پیش  زیادی 
است، مخصوصا در مورد تعداد گواهی های 

حالل که به دلیل باور و اعتقادات قوی این 
باشد. ها  استان  سایر  از  بیشتر  باید  استان، 
استاندارد  ملی  سازمان  رئیس  عالی  مشاور 
استان  کرد:  درخواست  استاندار  از  ایران 
در  بسزایی  بسیار  نقش  جنوبی  خراسان 
شود،  تقویت  باید  که  دارد  استاندارد  توسعه 
استدعا دارم در این زمینه مدیر کل استاندارد 

استان مورد حمایت قرار بگیرد.

استان در زمینه استاندارد حالل
پیش قدم باشد

پرویزی استاندار نیز در این همایش توسعه 
اکتفا نکردن به حداقل  را  واحدهای تولیدی 
مجوز  اخذ  کرد:  بیان  و  دانست  استانداردها 
ولی  است  خوب  کار  شروع  برای  استاندارد 
کافی نیست، بلکه یابد سطح استاندارد کیفی 

و کمی را در همه بخش ها ارتقا داد.
زمینه  در  استان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
باشد  قدم  پیش  باید  حالل  استانداردهای 
های  فرآورده  فرش  عمده  بازار  کرد:  اضافه 
این  به  آنان  و  است  مسلمان  ما، کشورهای 
استاندار  گفته  به  دارند.  دقت  بسیار  موضوع 

واحد تولیدی که نتواند صادرات داشته باشد 
متوقف خواهد شد، برند شما نشانگر کیفیت 
کاالهای  خاطر  به  نباید  و  شماست  کاالی 
بزنیم.  آسیب  کشور  صادرات  به  کیفیت  بی 
استاندارد  سازمان  مسئوالن  از  پرویزی 
درخواست کرد که عالوه بر نظارت و حمایت، 
برای برپا ماندن واحدهای تولیدی و کیفیت 

کاالها، آموزش های الزم را نیز ارائه دهند.
در پایان همایش از سه مجموعه کویر تایر، 
کاشی نیلوفر 2 و 3 و قائن سرشک تحت عنوان 
واحدهای تولیدی برتر قدردانی شد. همچنین 
واحد تولیدی قاین طیور موفق به اخذ اولین 

پروانه استاندارد حالل در استان شد.

در حاشیه:
استاندار  های  صحبت  شروع  از  پیش 
مجری همایش خواستار توجه و عنایت ویژه 
استان  مردم  بافی  فرش  به صنعت  استاندار 
نظر  از  بومی  هنر  این  تقویت  افزود:  و  شد 
واکاوی  به  نیاز  صادرات  برای  ها  استاندارد 
دارد مخصوصا که در توسعه اشتغال و نگه 

داشتن مردم در مرزها موثر است.

به همت دفتر امور اجتماعی استانداری انجام شد:

نکوداشت “پدرعلم سم شناسی ایران “ در بیرجند برگزار می شود

بنیاد  سازمان  رئیس  زاده  احمدی  مالئی- 
ملی نخبگان استان در گفت و گو اختصاصی 
با آوا عنوان کرد: سازمان مربوطه در نظر دارد 
در راستای تکریم از نخبگان ملی و سرآمدان 
خراسان  بیشتر  چه  هر  معرفی  و  اثربخش 
در  فرهنگ  و  علم  قطب  عنوان  به  جنوبی 
کشور همایش نکوداشت ملی پرفسور باللی 
مود “پدر علم سم شناسی ایران” در 6 آبان ماه 
با حضور مقامات ملی و بین المللی در بیرجند 
همایش  افزود:  وی  کند.  برگزار  مود  شهر  و 

بزرگداشت “پدر علم سم شناسی ایران “ به 
این شخصیت  از  برداری جوانان  الگو  منظور 
علمی است. وی با اشاره به محورهای همایش 
افزود: ابعاد شخصیتی پرفسور باللی مود اعم 
شاگرد   ، استادان  تکریم  فردی،  زندگی  از: 
شخصیتی(،  بعد  )از  ملی  اثرگذاری   ، پروری 
فعالیت های عام المنفعه و خیریه است. احمدی 
زاده به بخش دوم این همایش مبنی بر ابعاد 
علمی پرفسور اشاره کرد و افزود:دستاوردهای 
حیطه  در  ها  نوآوری   ، آموزشی  پژوهشی- 
سم شناسی ، تاثیر در راه اندازی بخش های 
پزشکی در کشور ، اثرگذاری ملی)از بعد علمی( 
خاطرنشان  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس  است. 
دانشگاه  در  همایش  این  علمی  کمیته  کرد: 

مقاله    16 تاکنون  و  تشکیل  پزشکی  علوم 
می  خود  مطالب  ارائه  به  نیز  و 15 سخنران 
پردازند. احمدی زاد با بیان اینکه مجموعه آثار  
پروفسور باللی در مجموعه ای با نام “در طواف 
شمع “توسط بنیاد چاپ خواهد شد یادآورشد: 
در این همایش از مستند زندگی دکتر باللی 
بدست  ایشان  با شمایل  و فرش  تمبر   ، مود 
هنرمندان برجسته مود رونمایی می شود. وی 
از حضور دو مسئول سازمان منع سالح های 
شیمیایی)OPCW( در این همایش خبرداد 
و گفت: ویژه نامه ای توسط اداره فرهنگ و 
ارشاد و دانشگاه آزاد تهیه و توزیع می شود. 
این  جانبی  های  برنامه  افزود:  زاده  احمدی 
بهداشت سالمت  مرکز  زنی  کلنگ  همایش 

رتبه های  از  تجلیل  و  مود  در  ایشان  نام  به 
از  وی  است.  استاد  دست  به  مود  شهر  برتر 
همه دستگاه های اجرایی استان، استانداری، 
مود  و  بیرجند  شهرداری  و  اسالمی  شورای 
در برگزاری این همایش تقدیر و تشکر کرد. 
رئیس بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد: همکاری 
و هماهنگی همه دستگاه ها باعث صدور یک 
از پنج مجوز تکریم ملی در کشور به  مجوز 
این استان شد. الزم بذکر است پرفسور مهدی 
باللی مود )متولد: 1321، مود( پدر علم سم 
پزشکی  علوم  دانشگاه  استاد   ، ایران  شناسی 
مشهد، عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور، 
کشوری  برگزیده  پژوهشگر  و  نمونه  پزشک 
است که خدمات زیادی در دوران دفاع مقدس 

به جانبازان و مجروحان شیمیایی جنگ ارائه 
کرده است.  وی همچنین عضو کمیته برنامه 
 )IPCS( ریزی ایمنی شیمیایی و سم شناسی
سم  جامعه  عضو  جهانی،  بهداشت  سازمان 
جهانی  فدراسیون  و  اروپا  بالینی  شناسان 
سم شناسی بالینی بوده و در سال 1373 به 
عنوان رئیس جامعه سم شناسی پزشکی آسیا 
و اقیانوسیه شد. پروفسور باللی مود مدت ها 
رئیس شورای علمی سازمان منع سالح های 
سال  جایزه  که  بوده    )OPCW(شیمیایی
2015 سازمان از جمله افتخارات علمی ایشان  
است که به همین دلیل دو میهمان خارجی از 
سازمان مذکور برای معرفی و تکریم این چهره 

بین المللی در استان حضور خواهند یافت.

رئیس سازمان بنیاد ملی نخبگان

استفاده از مصالح استاندارد، بهبود کیفیت بنا.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
َمن رَضى عن ا... تعالى بالَقلیل ِمن الّرزق رَضى ا... منه بالَقلیل ِمَن الَعمل

هر کس به رزق و روزى کم از خدا راضى باشد
 خداوند از عمل کم او راضى خواهد بود.
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آیت ا ... مصباح : در بین سیاسیون فرد 
کاماًل باورمند به والیت فقیه سراغ ندارم

اقتصاد  بیان کرد: در بحث  آیت ا... مصباح یزدی 
و سیاست و حتی موضوع والیت فقیه که رکن و 
و  جدی  کار  هنوز  ما  است  اسالمی  نظام  اساس 
کافی نکرده ایم، به  خصوص در مسئله والیت فقیه 
که من حتی در بین سیاسیون فرد کاماًل باورمند 
)ره(  امام خمینی  قرائت  اساس  بر  به والیت فقیه 
خاطر  به  برخی  البته  گفت:  وی  ندارم.  سراغ  را 
ساکت کردن مردم و یا مالحظاتی سخنانی درباره 
والیت فقیه بر زبان می آورند، اما نوع رفتار و برخی 
دیدگاه های آنان نشان می دهد که در دل چندان به 

این موضوع اعتقاد و باور ندارند.

  واکنش ابوطالبی  به وزرای برکنار شده 

در  رئیس  جمهور  دفتر  سیاسی  معاون  ابوطالبی، 
در  وزرا  از  تن  استعفای 3  و  برکناری  به  واکنش 
صفحه شخصی خود نوشت: مدیریت کالن کشور 
قوای  تجدید  راستای  در  تحوالتی  با  روزها  این 
دولت برای خدمت بیشتر و بهتر توام بود و برخی 
از دوستان جای خود را به افرادی تازه نفس دادند.

روحانی  دکتر  داد  نشان  تحول  این  افزود:  وی 
هرگاه مصلحت و ضرورت بداند دولت را در جهت 
کارآمدی بیشتر هدایت خواهد کرد، مهم آن است 

که تحوالت منطبق بر ضرورت هاست.

 نجفی گزینه احتمالی آموزش و پرورش
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه احتمااًل هفته 
آینده رئیس جمهور جایگزین وزرای مستعفی را به 
مجلس معرفی می کند، گفت: برای وزارت ورزش و 
جوانان از بین مسعود سلطانی فر و سید رضا صالحی 
امیری یک نفر برای تصدی پست وزرات ورزش و 
جوانان به مجلس معرفی می شود.کاتب ادامه داد: 
برای  نجفی  محمدعلی  با  رایزنی  حال  در  دولت 
است.  پرورش  و  آموزش  وزارت  سکانداری  قبول 
وی تصریح کرد: تاکنون دولت برای معرفی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به جمع بندی نرسیده و در 

حال رایزنی با گزینه های این پست است.

امیدوار هستیم  هر کسی نگوید که من 
احساس وظیفه می کنم و باید بیایم  

آیت ا... موحدی کرمانی، دبیر کل جامعه روحانیت 
مبارز  با اشاره به راهُبرد وحدت میان اصولگرایان 
در انتخابات 96، گفت: امیدوار هستیم و خدا کند 
که اصولگرایان بر روی یک نفر اتفاق نظر کنند و 
هر کسی نگوید که من احساس وظیفه می کنم و 
باید بیایم. وی تاکید کرد: اصولگرایان باید شرایط 
ریاست   انتخابات  در  بزنند که  رقم  گونه ای  به  را 
گرفته  که  تصمیماتی  به  توجه  با   96 جمهوری 
واحد  کاندیدای  یک  روی  بر  نهایت  در  می شود، 

آغاز برداشت زرشک    روستای برزج          عکس : برزجیعکس روز اتفاق نظر شود.

ایمانی: جناح طرفدار دولت برای تغییر 
وزیر کشور فشار وارد می کند

معرفی  اینکه  بیان  با  سیاسی  مسایل  کارشناس 
بودن  انتخاباتی  مؤید  مجلس  به  رادیکال  وزرای 
که  بود  این  انتظار  گفت:  است،  دولت  تغییرات 
تغییر  اقتصادی  و  سیاسی  حوزه   در  رئیس جمهور 
ایجاد کند و جناح حامی دولت نیز به رئیس جمهور 
با  ایمانی  برای تغییر وزیر کشور فشار می آوردند. 
دولت  خود  خواسته  تغییرات  این  اگر  اینکه  بیان 
بود، همه آنها را از یک حوزه فرهنگی و اجتماعی 
از  یکی  موضوع  این  داد:  ادامه  نمی کرد،  انتخاب 
دالیلی است که نشان می دهد استعفا و برکناری 
وزرا به رئیس جمهور تحمیل شده و دولت اراده ای 

برای تغییر نداشته است.

بادامچیان : از اصولگرایان خواهش
 می کنم به نفع موتلفه کناره گیری کنند

برای  این حزب  گفت:  موتلفه  رئیس حزب  نایب 
رسمی  طور  به  خود  اختصاصی  کاندیدای  تعیین 
مذاکره نداشته اما به صورت غیرمستقیم مذاکرات 
خاطر  بادامچیان  است.  داده  انجام  را  گوناگونی 
نشان کرد: اگر دیگر کاندیداهای اصولگرا به این 
توجه  با  اسالمی  موتلفه  نامزد  که  رسیدند  نتیجه 
به سوابق و تجربیات یک حزب نیم قرنی رجحان 
ویژه ای را دارد، از آن ها خواهش می کنیم که به 

نفع او کنار بروند و برای حمایت از او فعال شوند.

 عربستان، ایران را تهدید اصلی خود 
می داند، اما تهران اهمیت نمی دهد؛ چرا؟

نشنال اینترست نوشت: عربستان سعودی، ایران را 
یک تهدید اصلی می بیند اما ایران تا این اندازه به 
عربستان اهمیت نمی دهد. برای عربستان جنس 
عربستان  به  این کشور  بالقوه  ایران حمله  تهدید 
نیست، ایران دائما مشروعیت سیاسی و منطقه ای 
عربستان را زیر سوال می برد. برای مثال مقامات 
مقدس  های  مکان  از  عربستان  حفاظت  ایرانی 
به  پاسخ  برند. در  نیز زیر سوال می  را  مسلمانان 
این ادبیات مقامات ایرانی، عربستان نیز استراتژی 
های جدیدی را علیه ایران در منطقه ترتیب داده 
است. در سوریه، ریاض با هر نوع برنامه صلحی که 
به بقای اسد بیانجامد مخالف است. در یمن دائما 
شده  او  خلوت  حیاط  وارد  ایران  که  است  مدعی 
است. این کشور حضورش را در افغانستان پررنگ 
تر کرده است جایی که به طور سنتی به ایران تعلق 
داشته. این کشور با حمایت از گروه های مختلف در 
صدد تضعیف نفوذ ایران در منطقه است. در عوض 
ایران نسبت به عربستان بی اعتناست. همکاری با 
قدرت های بزرگ در مبارزه با تروریسم افراطی در 
منطقه اولویت اصلی سیاست خارجی ایران است. 
ایران همواره بر بازیگران عمده تمرکز داشته است: 
اتحادیه اروپا، روسیه ، چین و آمریکا. ایران خود را 
رهبر طبیعی در میان همسایگانش می داند و معتقد 

است دیگران باید در راستای منافع او عمل کنند.

رئیس جمهور فعال تصمیم به تغییرات دیگری ندارد

سخنگوی دولت با بیان اینکه رئیس جمهور فعاًل بنای 
وزرای  معرفی  از  ندارد،  را  دیگری  تحوالت  و  تغییر 
به مجلس در حداقل زمان خبر داد.  پیشنهادی جدید 
نوبخت تصریح کرد: برای جوابگویی به مطالبات مردم 
از دولت یازدهم و همچنین ارتقای بهره وری در این سه 
وزارتخانه نیازمند نیروهای تازه نفس تر و جوان تر هستیم که البته این تغییر از 

ارزش های وزرای پیشین نمی کاهد.

باهنر: اصالح طلبان گاهی غرغرهایی می کنند اما قطعا از روحانی عبور نمی کنند 
 

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین گفت: ترمیم کابینه باید زودتر از این صورت می گرفت و این ترمیم هم کافی نیست و وزرای دیگری 
نیز ضرورت دارد، تغییر کنند. محمد رضا باهنر در خصوص انتخابات آتی نیز خاطر نشان کرد: آیت ا... موحدی زمانی می فرمودند این 
همه احساس تکلیف شرعی می کنند بیایند یک بار هم تکلیف کنند و نیایند و ما االن سراغ کسانی می رویم تا احساس تکلیف کرده و 
نیایند!  اصالح طلبان گاهی غرغرهایی می کنند اما قطعا اصالح طلبان از آقای روحانی عبور نمی کنند و این هم خبر است و هم تحلیل 

اما برخی از اینها نگران عدم رای آوری روحانی هستند و معتقدم نه تنها روحانی بلکه هر رئیس جمهور فعلی اگر به دور دوم برود امکان رای آوردنش پایین است.

فرصت حقوق دان بودن رئیس  جمهور را مغتنم بشمریم

فرصت  امروز  گفت:  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون 
و  شمرد  مغتنم  باید  را  جمهور  رئیس   بودن  حقوق دان 
حل  کشورمان  حقوقدان  جمهور  رئیس   دستاورد  اولین 
دانش  و  منطق  با  قرن،  حقوقی  چالش  ترین  بزرگ 
حقوقی است و برجام را می توان پیروزی منطق حقوقی 
جمهوری اسالمی ایران بر منطق حقوقی قدرت های جهانی دانست. انصاری 

افزود: اگر در کشورمان قانون نهادینه شود همه از آن سود خواهند برد.

اینکه  بیان  با  کشورمان  جمهور  رئیس 
برجام  اجرای  از  ماه  نه  هشت،  از  بیش 
نگذشته است، گفت: اگر چه انتظار ما در 
6 ماه اول برجام رشد بیش از 10 درصدی 
بر  بالغ  رقم  به  امروز  و  بوده  در صادرات 
ایم،  یافته  دست  زمینه  این  در  درصد   6
بتوانیم جبران  ماهه دوم  در 6  امیدواریم 

کنیم.
از صحبت های خود  در بخشی  روحانی 
با بیان اینکه باید در کنار صادرات حمل 
به  باشد،  داشته  نیز وجود  نقل صحیح  و 
برای  دولت  اقدام  درباره  برخی  انتقادات 
هوایی  ناوگان  تجهیز  و  هواپیما  خرید 
تا  دولت  کرد:  اظهار  و  اشاره   کشور 
عده ای  بخرد  هواپیمایی  خواهد  می 
اتوبوس  بلکه  نخرید  هواپیما  می گویند 
برای  ما  که  است  حالی  در  این  بخرید. 
صنعت تولید کشور و عظمت مردم ایران 

همچنین  و  ها  آن  وقت  نشدن  تلف  و 
صادرات محصوالت ایرانی به کشورهای 

دیگر می گوییم که هواپیما بخریم.

روحانی ادامه داد: چنانچه دولت هواپیمایی 
برجام  پس  گویند  می  عده  آن  نخرد 
بخریم،  هواپیمایی  چنانچه  و  شد   چه 

می گویند این هواپیماها لوکس و ساخت 
جدید است. وی تاکید کرد: ناوگان حمل و 
نقل داخلی کشور باید مجهز شود و همه 

صنعت،  وزارت  جمله  از  و  ها  وزارتخانه 
 - دارایی  و  اقتصاد   - تجارت  و  معدن 
جهادکشاورزی - سایر نهادها و وزارتخانه 

بیایند.  کنندگان  صادر  کمک  به  باید  ها 
روحانی همچنین با بیان اینکه دولت در 
صادرات  به  نیاز  مورد  های  بخش  همه 
امور  وزارت  نقش  به  کرد  خواهد  کمک 
خارجه در این زمینه اشاره و خاطر نشان 
اصلی  های  مسئولیت  از  یکی  باید  کرد: 
کنسول  و  ها  سفارتخانه  خارجه،  وزارت 
بین  تجارت  از  ایران حمایت  های  گری 
المللی و صادرات کاالهای ایرانی در خارج 

از کشور باشد.
رئیس دولت یازدهم افزود: برخی فکر می 
کنند وقتی گفته می شود تعامل سازنده 
لبخند  ها  غربی  و  ها  اروپایی  به  یعنی 
این  بخوریم،  ناهار  و  بزنیم  حرف  بزنیم، 
مناسب  یعنی  تعامل سازنده  نیست؛  طور 
برای  الملل  بین  روابط  محیط  کردن 
واردات  و  جوانان  اشتغال  کاال،  صادرات 

کاالهای سرمایه ای و مواد اولیه.

هواپیما نخریم ، می گویند برجام چه شد ، بخریم می گویند لوکس است
روحانی: فکر می کنند وقتی می گوییم تعامل سازنده یعنی به اروپایی ها لبخند بزنیم و ناهار بخوریم

جناب آقای مهندس سنجری  مدیر کل محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
از حسن توجه جناب عالی در جهت مساعدت به اعضای انجمن حمایت از بیماران ام اس خراسان جنوبی کمال تقدیر و تشکر را داریم.

انجمن ام اس خراسان جنوبی 

فروشگاه تخصصی بازی فکری
آدرس: بین معلم 12-10 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 09158677457

 قبل از خرید هر بازی 
آموزشی و فکری با ما 

مشورت کنید

سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در نظر دارد: تعدادی از اقالم مازاد بر نیاز خود را در شهرستان های استان 
به شرح جدول ذیل از طریق مزایده و به صورت حراج حضوری به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند در تاریخ 
های اعالم شده از ساعت 8 لغایت 12 از کاالها بازدید نموده و در صورت تمایل به شرکت در مزایده نسبت به واریز 

سپرده شرکت در مزایده اقدام نمایند. ضمنا هر متقاضی می تواند تا 10 برابر سپرده از همه اقالم و در کلیه شهرستان ها خرید نماید. پس از هر 
خرید 10 درصد آن به عنوان پیش پرداخت و مابقی در سایر خریدها قابل احتساب می باشد.

 مبلغ سپرده باید به حساب 2174202101003 نزد بانک ملی به نام تمرکز وجوه سپرده تملک سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی واریز گردد.
سپرده کسانی که برنده مزایده نشوند و یا ما به التفاوت وجه واریزی در صورت اضافه واریزی پس از وصول سپرده از خزانه پرداخت خواهد شد.

نام ردیف
شهرستان

تاریخ 
برگزاری 

مزایده

ساعت 
برگزاری 

مزایده
تاریخ های 

بازدید
آدرس بازدید 

گروه کاالو مزایده

8/2 لغایت 8 صبح95/8/10سرایان1
95/8/9

مدیریت جهاد 
کشاورزی

گروه 1: وسایل اداری
 گروه 2 : لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر و... 
گروه 3: ادوات کشاورزی، ماشین آالت، موتور 

برق الکتروپمپ و...
گروه 4: آهن آالت اسقاطی   
 گروه 5: تانکر آب ثابت و سیار 
گروه 6: لوازم یدکی و الستیک

گروه 7: شیر فلکه و اتصاالت و لوازم آب و خاک

8/2 لغایت 10 صبح95/8/10فردوس2
95/8/9

مدیریت جهاد 
“”””کشاورزی

8/2 لغایت 8  صبح95/8/11طبس3
95/8/10

مدیریت جهاد 
“”””کشاورزی

8/2 لغایت 8 صبح95/8/12درمیان4
95/8/11

مدیریت جهاد 
“”””کشاورزی

8/2 لغایت 11 صبح95/8/12نهبندان5
95/8/11

مدیریت جهاد 
“”””کشاورزی

8/2 لغایت 8 صبح95/8/13قاینات6
95/8/12

مدیریت جهاد 
“”””کشاورزی

7
بیرجند 
ستاد 
8/2 لغایت 11 صبح95/8/13سازمان

95/8/12
مدیریت جهاد 

“”””کشاورزی

الزم به ذکر است مبلغ فروش اقالم کاال همزمان با فروش از خریدار اخذ و در غیر این صورت مبلغ سپرده واریزی نفر اول ضبط و اقالم به برنده 
بعدی تحویل خواهد شد.

آگهــی مزایــده


