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عباس عراقچی :
 اقدامات جمهوری اسالمی مانع از

تسلط داعش بر منطقه شد

محسن رضایی :
اگر اقتصاد مقاومتی را اجرایی می کردیم 

وضع اقتصاد ایران ۱۰ برابر بهتر بود

پرویزی ، استاندار :
 نباید استان را محروم معرفی کنیم

چون سرمایه گذاران  به اینجا نمی آیند
 صفحه ۷ صفحه ۲ صفحه ۲

سرمقاله

ترک تازی شهروندان 
نامحسوس در بیرجند

* مهرآیین

چه  دیگر  نامحسوس  شهروند  بپرسید  شاید 
صیغه ایست این واژه ابداع نگارنده است. به باور 
شهروندان  اند  گروه  دو  بیرجند  شهروندان  بنده 
انواع  محسوس، افرادی از جنس من و شما که 
عوارض و مالیات را از جیب مبارک می پردازیم 
که اگر نپردازیم حسابمان با کرام الکاتبین است 
که  قدرتی هم هستند  قدر  مقابل شهروندان  در 
در شهر حضور دارند از مزایا و امکانات آن بهره 
مندند اما قانون های شهر و اصول شهروندی را 

زیر پا می گذارند.
و  محسوسیم  که  مردیم  ما  عادی  شهروندان 
شهروندان نامحسوس ادارات وسازمان های دولتی 
هستند. هر چه تیغ شهرداری و سازمان های دیگر 
برای شهروندان عادی بُرنده است برای شهروندان 
خاص )ادارات وسازمان ها( کند است. شهروندان 
نیستند،  کم  هم  تعداد  لحاظ  به  که  نامحسوس 

صاحب هکتارها زمین و فضا در شهر هستند. 
بهره شهری  خدمات  انواع  از  که  آن   ضمن 

می گیرند عوارض منفی برای شهر و شهروندان   
ایجاد می کنند. ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

حسین پور مدیر کل حوزه استاندار و روابط عمومی :
روابط عمومی ها از ظرفیت روزنامه ها 

و رسانه های استان بیشتر استفاده کنند
 صفحه  ۷

/ صفحه ۲ نمی دهد  را  اجازه تأسیس النه فساد غربی ها  / دستگاه قضا  بد کرده که جابه جا شود؟  اقتصادی چه  تیم   : از حقوق مجلس نشود / سخنگوی دولت  به عدول  نگهبان منجر  نظر شورای  به  : تمکین  نماینده تهران   / باشیم  : ننگ است زیر مجموعه خارجی ها  فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا  

مدیر کل فرودگاه های استان خبر داد :

کمبود ناوگان هوایی  
منجر به حذف پرواز 
جمعه  تهران- بیرجند
صفحه ۷

شهروندان صبوری کنند

اجرای پروژه
 جمع کننده اصلی
 فاضالب مهر شهر 
زمان بر است
صفحه ۷

تجلیل استان از پدر علم سم شناسی ایران
به مناسبت نکوداشت پرفسور باللی مود پدر علم 
سم شناسی ایران امروز همایشی با حضور معاون 
دکتر ستاری ، معاون علمی فناوری رئیس جمهور 
در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

برگزار می شود. ) مشروح  گزارش در صفحه ۴(

2۰ هزار پتو 
نیاز مقر اسکان 

بیرجند در کاظمین
برای زائرین اربعین 

نماینده ستادهای مردمی اربعین حسینی از فعالیت 
3 مقر اسکان با ظرفیت پذیرش 10 هزار نفر خبر 
داد و افزود: ۲0 هزار پتو اولین نیاز ما در آن جا است. 
سعیدی در گفت و گوی اختصاصی با آوا، با بیان 
اینکه ستادهای مشارکت مردمی اربعین حسینی تا 
کنون ۲ موکب پذیرایی، ۲ موکب نانوایی و ۲ موکب 
بهداشت و درمان راه اندازی کرده اند ادامه داد: 3 

مقر اسکان نیز ... ) مشروح  خبر در صفحه ۷ (

صنایع دستی
 خراسان جنوبی از 
استان های دیگر
 صادر می شود
استان 82 درصد از هدف 
صادراتی خود را انجام داد

معاون اقتصادی استاندار گفت : در کشور هدف 
که  بوده  دالر  میلیون  هزار   50 صادرات  گذاری 
وی  است.  شده  محقق  آن  درصد   8۷ تاکنون 
افزود: خراسان جنوبی تاکنون 8۲ درصد از هدف 
خود را محقق کرده است. ) مشروح  خبر در صفحه ۷ (

دنیای فرش ماشینی دست دوم
خرید - فروش  32371017- 09153613797 )علی زارع(

بلوار شعبانیه  -  خیابان نرجس بین 5 و 3

مغـازه فروشـی:3 باب مغازه با یک سند یکجا 
 به صورت نقدی فروشی واقع در بین حکیم نزاری

 2 و 4  نوری نژاد- 09014433609

شترمـرغ  پرواری شمـا  را  خریداریم.     
09158254034

دونـات رضـوی
قابل توجه سوپر مارکتهای معتبر

بوفه های مدارس و ادارات
09152038400

آگهی مزایده خودرو 
اداره کل دامپزشکی 

شرح درصفحه آخر

افشیــن جــان
ما در این خلوت خاموش سکوت

اگر از یاد تو یادی نکنیم می شکنیم
در سومین سالگرد

 سفر بی بازگشت عزیزمان
 با ذکر صلوات یاد و خاطره اش را گرامی می داریم

پدر، مادر و برادرانت

با نهایت تأسف و تألم درگذشت

 مرحوم احمد اژدری 
 را به اطالع دوستان، اقوام و همشهریان عزیز می رساند.

مراسم تشییع و تدفین و بدرقه آن مرحوم
 روز جمعه 95/8/7 ساعت 9 صبح از محل
 بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد.

خانواده های اژدری، فرقانی

بدینوسیله از کلیه ارگانها و سازمانهای 
و  اصناف  و  دانشگاهیان، کسبه  دولتی، 
اقوام دور و نزدیک که در مراسم تشییع 
و تدفین و مراسم بعدی خادم اهل بیت

ابو الشهیدین 

حاج محمد 
حسین بذرافکن 
و  لطف  مورد  را  ما  و  نموده  شرکت 
مرحمت قرار دادند تشکر و ان شاء ا... بقای 

عمر همگان باشد ضمناً مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحوم و یادبود فرزندان شهیدش 
امروز پنجشنبه 95/8/6 از ساعت 2/5 - 3/5 عصر در محل سالن هیئت حسینی

 زنانه و مردانه برگزار می گردد.

خانواده شهیدین بذرافکن

سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در نظر دارد به استناد ماده ۲ الیحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های زائد مصوب سال 58 شورای 
انقالب اسالمی و مجوز کمیسیون ماده ۲ به شماره 9500۲ مورخ 95/۷/۲8 نسبت به فروش دو دستگاه خودروی قابل شماره گذاری با مشخصات 

ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده و بازدید به آدرس:  بیرجند- سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده )بصورت مقطوع( ریالشماره انتظامیمدلتیپسیستمنوع خودروردیف

۱22۰/۰۰۰/۰۰۰-۱98 الف ۱4  ۱38۱ سفید دی ایکسنیسانپیکاب دوکابین۱

52۱5/۰۰۰/۰۰۰-379 الف ۱38۱۱۱ نوک مدادی2۰۰۰مزداوانت2

نشانی دریافت اسناد مزایده :  بیرجند- بلوار شهدای عبادی- سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی - طبقه زیر زمین )1-( اداره تدارکات خودرویی   تلفن: 056-3۲۲11349
زمان و مکان بازدید خودروها و دریافت اسناد مزایده: ساعات اداری از تاریخ 95/8/4 لغایت 95/08/13 در محل سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 

تاریخ تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری 95/8/13
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: به صورت مقطوع طبق جدول فوق به شماره حساب ۲1۷4۲0۲101003 بانک ملی دریافت وجوه سپرده 

تاریخ بازگشایی پاکات: کمیسیون بررسی پیشنهادات در ساعت 9 صبح مورخ 95/08/15 در محل دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی واقع در طبقه سوم تشکیل 
خواهد شد.

ضمناً شرکت کارمندان دولت در مزایده خودروها بالمانع می باشد.

آگهــی مزایــده خـودرو

آگهی مزایده حضوری )حراج( 

اقالم و اموال مستهلک و بال استفاده شهرداری خوسف
شهرداری خوسف درنظر دارد نسبت به فروش بخشی از اموال مازاد و مستعمل 
 خود شامل )الستیک مستعمل، اقالم برقی، پلی اتیلن، و PVC، تابلوی فلزی و ....(

 از طریق مزایده حضوری )حراج( اقدام نماید.
کسب اطالعات بیشتر از طریق مراجعه به سایت شهرداری خوسف به نشانی 

Khoosf.ir یا تماس با شماره تلفن 3۲4۷3388
تاریخ برگزاری مزایده 9 صبح روز شنبه مورخ 95/8/15

فست فود مسترفود
کیفیت فوق العاده باال و قیمت فوق العاده پایین را با ما 

تجربه کنید به مناسبات افتتاحیه تا تاریخ95/8/7 )3 تا بخر 4 تا ببر( 
آدرس: بین معلم13و 15 پالک 240     تلفن: 32233088

جناب آقای مهندس شهامت
انتصاب شایسته جناب عالی را  به عنوان

اولین مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی
که حاصل توانمندی، تجربه و درایت شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده 

رجاء واثق دارد با همدلی و همکاری پرسنل خدوم تحت مدیریت جناب عالی، طرح ادغام راهداری
 و حمل و نقل جاده ای  موجب ارتقاء جایگاه حمل و نقل، ایمنی و زیرساخت های آن خواهد شد.

سید محمدحسین زینلی- مدیرعامل شرکت کویرتایر 

جناب آقای مهندس شهامت
مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جنابعالی را صمیمانه تبریک عرض کرده
 و از زحمات بی شائبه جناب آقای مهندس نصری سپاسگزاریم

توفیقات شما سروران را از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

شرکت حمل و نقل حقیقت ترابر- فروزانفر
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 تعرفه مکالمه اربعین 550 تومان تعیین شد

فارس - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: نرخ مکالمه اربعین امسال دقیقه ای 550 تومان تعیین 
شده که به اپراتورها ابالغ خواهد شد. محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه تعرفه 550 تومان برای تماس های 
خروجی )از اپراتورهای ایرانی( است، اظهار داشت : سال گذشته این نرخ حدود هزار تومان بوده است.

سرمقاله

۹ میلیون تومان سهم هر معلم در جیب 
اختالس گران صندوق ذخیره فرهنگیان

بزرگترین  از  یکی  فرهنگیان«  ذخیره  »صندوق 
بخشی  که  است  کشور  اقتصادی  هلدینگ های 
از حقوق  از سرمایه آن، حاصل کسر 5 درصدی 
است.  کشور  فرهنگی   ۴۲5 و  هزار   ۸۸۲ ماهانه 
ماهانه و به طور مرتب، ۱۹ میلیارد تومان وارد این 
صندوق می شود تا در دوران بازنشستگی عصای 
میلیارد  هزار   ۸ مبلغ  اگر  باشد.  فرهنگیان  دست 
اختالس صندوق ذخیره فرهنگیان را که در پرونده 
اتهامات وارده به مدیران این مجموعه مطرح شده 
به تعداد کل اعضای این صندوق تقسیم کنیم، هر 
فرهنگی عضو ۹ میلیون و ۶5 هزار و ۹۲۶ تومان 

از دست داده است.

افزایش قیمت حج عمره به ۵ یا ۶میلیون 

ولی  نماینده  عسکر  قاضی  حجت االسالم  ایلنا- 
فقیه در امور حج و زیارت گفت: قانون جدید دولت 
عربستان برای افزایش هزینه صدور ویزا بر قیمت 
حج عمره تاثیرگذار است. با این وضع قیمت عمره 
بنابراین  می شود،  ریال  میلیون   ۶0 یا   50 حدود 

مردم نیز استقبال نمی کنند.

آغاز پرداخت معوقات فرهنگیان
 و معلمان تا ۴۵ روز آینده

وزارت  سرپرست  بطحایی،  محمد  سید  نسیم- 
معوقات  پرداخت  در خصوص  پرورش  و  آموزش 
و  برنامه  سازمان  مساعدت  با  گفت:  فرهنگیان 
بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی مقرر شده است 
اوراق خزانه را دریافت کنیم و به وسیله دو بانک 
به عنوان بانک های عامل، این اوراق نقد شده و 

معوقات تا ظرف ۴5 روز آینده پرداخت شود.

دریافت وام بدون مراجعه به
بانک با کارت اعتباری

عصر اعتبار- شکوهی، مدیر صدور کارت اعتباری 
بانک ملی گفت: از مزایای کارت اعتباری این است 
که مشتریان بانک برای گرفتن تسهیالت، دیگر 
نیازی به مراجعات متعدد به شعب بانکی ندارند و 
برخالف بانکداری سنتی الزم نیست به ازای هر بار 

استفاده از اعتبار بانکی، اعتبارسنجی صورت گیرد.

ننگ است زیر مجموعه خارجی ها باشیم

فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا با اشاره به انتقادها از قراردادهای جدید 
ننگ  اسالمی  جمهوری  برای  گفت:  نفتی 
هایی  توانمندی  و  مستعد  های  جوان  است 
که در ۳۷ سال انقالب پیدا کرده ایم را امروز 
 در زیرمجموعه خارجی ها قرار دهیم و آن ها
سردار  باشند.  ها  کنسرسیوم  رهبر  و  لیدر 
عبداللهی در مورد استفاده از تواف داخلی در بخش نفت و انتقادهایی 
بر شرکت های  از حد  بیش  تمرکز  زمینه  در  رویکرد دولت  به  که 
خارجی می شود گفت: کسی منکر همکاری و ارتباط با خارجی ها 
نیست اما این ارتباط باید تعریف شده و در چارچوب مشخص باشد.

 تمکین به نظر شورای نگهبان
منجر به عدول از حقوق مجلس نشود

این گونه   : گفت  تذکری  در  تهران  نماینده   
عدول از قانون اساسی باعث شده که متاسفانه 
غیرمنطبق  اظهارنظرهای  اخیر  روزهای  در 
اعضای  از  برخی  از سوی  موازین حقوقی  با 
نظارت  استمرار  درخصوص  نگهبان  شورای 
این شورا بر صالحیت نمایندگان در طول چهار سال نمایندگی مطرح 
قانون  نگهبان خالف  شورای  ایرادهای  کرد:  اعالم  صادقی  کردند. 
اساسی است. او اضافه کرد: در کلیه موادی که به نظر شورای نگهبان 

تمکین می کنیم، در واقع از حق قانونی مجلس عدول می کنیم .

تیم اقتصادی دولت چه بد کرده که جابه جا شود؟

سخنگوی دولت در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر لزوم ترمیم 
کابینه در حوزه اقتصادی گفت: تیم اقتصادی 
دولت چه بد کرده ای داشته که جابه جا شوند؟ 
نوبخت افزود: آیا پاداش آن تیمی که توانسته 
نرخ تورم باالی ۴0 درصد را االن به زیر ۸ 
 ۴.۴ به  را   ۶.۸ منفی  رشد  و  برساند  درصد 
برساند، آیا باید این تیم را بپاشانیم؟ تیمی که منسجم، هماهنگ و 
هم فکر دارند عمل می کنند و آثار کارشان را هم دارید می بینید. وی 
بیان کرد: در این شرایطی که داشتیم این تیم اقتصادی توانست نرخ 

تورم را تقلیل دهد که در این ارتباط بنده از آنها دفاع می کنم.

اقدامات  گفت:  خارجه  امور  وزیر  معاون 
داعش  تسلط  از  مانع  اسالمی  جمهوری 
اظهار  عراقچی  عباس  سید  شد.  منطقه  بر 
رئیس  قانونی  دولت  با  تروریست ها  کرد: 
اگر  و  پرداختند  مبارزه  به  اسد  بشار  جمهور 
ایران،  اسالمی  جمهوری  کمک های  نبود 
داعشی  تروریست های  تسلط  شاهد  امروز 
بودیم. اسالم  جهان  از  مهم  نقطه  این  بر 

سازمان  نیم  قرنی  سابقه  به  اشاره  با  وی 
همکاری های اسالمی عنوان کرد: در حال 
حاضر 5۷ کشور اسالمی در گستره ۴ قاره 
بزرگترین  از  یکی  در  هماهنگی  و  اتحاد  با 
هم  گرد  جهان  بین المللی  سازمان های 
اینجا  از  داد:  هشدار  عراقچی  آمده اند. 
گروه های  از  که  کشورهایی  از  است  الزم 
حمایت  عراق  و  سوریه  در  تروریستی 

و  مالی  پشتیبانی های  که  بخواهم  می کنند 
مبارزه  به  و  کنند  قطع  را  خود  لجستیکی 

صحیح با این آدم کشان قاتل بپردازند.
رهبری  معظم  مقام  نامه  به  اشاره  با  وی 
عنوان  شمالی  آمریکای  و  اروپا  جوانان  به 
به  رهبری  که  نامه ای  در  قطعًا  کرد: 
شد  مطرح  مسائلی  نوشته  اروپایی  جوانان 
گوش های  و  بینا  را  بسیاری  که چشم های 

بسیاری را شنوا کرد و می توان در مجموع 
گفت که تأثیر بسیار زیادی در جلوگیری از 
اسالم هراسی داشته است. وی ادامه داد: بر 
این باورم که جوانان جهان اسالم با درس 
بین  از  راه های  امروز  نامالیمات  از  گرفتن 
بردن دشمنان و کفار را به خوبی یاد گرفته 
ناعادالنه  جنگ های  برابر  در  می توانند  و 

به ویژه اسالم هراسی ایستادگی کنند.

عراقچی : اقدامات جمهوری اسالمی مانع از تسلط داعش بر منطقه شد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: در ۲5 سال اخیر، کره جنوبی 
از ما جلو زده است در حالی که اگر 
موضوعات  در  رهبری  سیاست های 
وضع  می شد،  اجرایی  اقتصادی 
اقتصاد ما ۱0 برابر بهتر بود. محسن 

رضایی گفت: بحث عملیاتی کردن 
اقتصاد  بستر  در  اسالمی  اقتصاد 
نیاز  مورد  موضوعات  از  ایران  در 
در  اسالم  کردن  عملیاتی  است.  ما 
بستر اقتصادی ایران یک نیاز جامعه 
انقالبی ماست. همه انقالب های دنیا 

اند رسیده  اقتصاد  ایستگاه  به   وقتی 
شکست خورده اند و آرمان هاشان را 
فدا کرده اند. ما ادعای این را داریم 
که این ایستگاه را با حفظ آرمان ها و 
ارزش ها پشت سر خواهیم گذاشت 
و این حرف بزرگی است. وی افزود: 

اقتصاد دولتی  در دوره های گذشته 
دادند.  می  شکل  را  ایران  اقتصاد 
و  دین  نهاد  انقالب  پیروزی  از  پس 
سیاست با مردم آشتی کرد اما اقتصاد 
و  مردمی  با  زیادی  فاصله  همچنان 

اسالمی شدن دارد.

وارد  بطور جدی  مردم  و  دین  هنوز 
اقتصاد ایران نشده اند. ساز و کار و 
مقابل  در  ایران  اقتصاد  کارگزاران 
به  مردم  و  اسالمی  انقالب  ورود 
اداره اقتصاد ایستاده اند و به بازگشت 

اقتصاد غربی چشم دوخته اند.

اگر اقتصاد مقاومتی را اجرایی می کردیم وضع اقتصاد ایران ۱0 برابر بهتر بود

قوه  بشر  حقوق  ستاد  دبیر  الریجانی 
قضائیه با انتقاد شدید از پیشنهاد غربی ها 
برای تأسیس دفتر در تهران گفت: عنوان 
با  می خواهند  دفتر  این  تأسیس  با  کردند 
مردم  های  وسازمان  بشر  حقوق  مدافعان 

نزدیک  ارتباط  کشورمان  داخل  نهاد 
اجازه  قضا  دستگاه  بدانند  باید  لذا  بگیرند 
نمی دهد چنین النه فسادی تأسیس شود.  
اینکه  بر  تأکید  با  الریجانی  جواد  محمد 
را  اروپا  پارلمان  بیانیه  به هیچ وجه  ایران 

پذیرفت،  نخواهد  را  آن  و  نداشته  قبول 
اگرچه  اروپا  پارلمان  بیانیه  کرد:  اظهار 
بیانگر  ولی  نیست  اجرایی  قدرت  دارای 
خود  تعامالت  در  اتحادیه  این  مقاصد 
بیانیه  این  در  افزود:  وی  است.  ایران  با 

با  اتحادیه  این  تعامالت  حوزه ها  تمام  در 
ایران را تعریف کرده، ما اشکاالت زیادی 
تجاری  حوزه  در  حتی  که  چرا  می بینیم 
فروش  محل  به عنوان  کشورمان  به  نیز 
وی  است.  شده  نگاه  اروپایی  کاالهای 

نیز  هسته ای  مسئله  در  حتی  کرد:  اضافه 
عنوان  بی ادبانه  به صورت  بیانیه  این  در 
جمع  حواسش  باید  ایران  که  است  شده 
تخلف  کمترین  صورت  در  که  چرا  باشد 

 . بازمی گردد  تمام تحریم ها 

واکنش الریجانی به تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران؛ دستگاه قضا اجازه تأسیس النه فساد غربی ها را نمی دهد

ترک تازی شهروندان 
نامحسوس در بیرجند

* مهرآیین

) ادامه سرمقاله از صفحه اول  ( بررسی اجمالی عملکرد این 

از  سازمان ها در بیرجند نشان می دهد که یکی 
عوامل تخریب ونابودی ساختارها و ضعف عملکرد 
خدمات شهری همین شهروندان خاص و  پر مدعا 
هستند. در این وضع کمترین اثر تحمیل هزینه به 
شهر توسط این سازمان ها و نپرداختن سهم خود 
باید  عادی  شهروندان  که  است  این  عوارض  از 
روند  و  بکشند  را  آنها  مابانه  قلدر  رفتارهای  جور 
شود. تر  قهقرایی  روز  به  روز  نیز  شهری   توسعه 
چندی پیش “حسن آرزومندان” مدیر مالی شهرداری 
 بیرجند از بدهی بیش از هفت میلیارد ریالی دستگاه های
دولتی به این نهاد خبر داد که اگر پرداخت شود به 

طور قطع تحول بزرگی در شهر رخ خواهد داد.
عوارض  حتی  ها  دستگاه  بود  گفته  آرزومندان 
نوسازی سال خود را پرداخت نمی کنند وی در ادامه 
افزوده بود شهرداری تاکنون از اهرم فشار ماده ۱۲و 
۱۳ قانون نوسازی استفاده نکرده است .گویا بخش 
نامه ای که توسط رئیس دولت قبل صادر شده و 
ادارات دولتی را از شکایت از یکدیگر منع کرده مانع 
اقدام قضایی شهرداری علیه سازمان ها شده است. 
اما جمله ناامید کننده ای که نشان دهنده ضعف و 
استیصال مدیران شهرداری است، این است که: نمی 
توانیم حق و حقوق شهرداری را از سایر مجموعه ها 
اخذ کنیم و سوال ما این است که تا چه میزان مکاتبه 
و نامه نگاری کار ساز است تا مسئوالن ذی ربط به 

فکر شهر و شهرداری بیفتند؟ 
التماس  اقتدار و لحن  اقرار به ضعف و نبود   این 
گونه درحالی است که در دورانی شهرداری بیرجند 
با قدرت تمام همه ی حقوق خود و شهروندان را از 
دستگاه های گوناگون باز می ستاند و همان اقتدار 
زمینه تحول جدی در فعالیت های شهری و اعتبار 
آن شده بود اما امروزه این سازمان تقریبا در همه 

زمینه ها به محاق فروخته است.
درحالی که ادارات دولتی رکورددار قطع و خشکاندن 
درختان شهر هستند. شهرداری تماشاچی قابلی است 
که در عمل نتوانسته است کاری برای حفظ فضای 

سبز به عنوان حق عموم انجام دهد.
شهروندان نامحسوس البته به نابودی فضای سبز 
قانع نیستند. معابر شهری و پیاده روها و فضاهای 
سبز عمومی  که برابر قانون در مالکیت شهرداری ) 
به نمایندگی از شهروندان ( است. عرصه دیگر ترک 
قانون  باید سرآمد  استانداری که  آنان است.  تازی 
 مداران باشد. سه خیابان اصلی شهر را تصرف می کند
تا در کار غیرقانونی دیگری در حریم میراث فرهنگی 

کاخی بلند برپا کند.
این  نام  به  پیشاپیش  را هم  فضاهای سبز مجاور 
سازمان سند زده اند و تغییر کاربری داده اند . تغییر 
کاربری در بیرجند هم صد البته آسان است بویژه 

برای سازمان های ذی نفوذ.
خدماتی  های  کاربری  سرانه  که  درحالیست  این 
گوناگون تعیین شده در طرح تفصیلی حقی از حقوق 
شهروندان است و َحَسب قانون، شهرداری ها موظف 
به رعایت، حفاظت و حراست از تامین کاربری ها 
هستند چرا که حذف هرگونه کاربری خدماتی از یک 
نقطه برای شهروندان مشکل ایجاد می کند. اما آنجا 
که پای شهروندان محسوس یا عادی درمیان است 

کتاب )قانون ( سخت می نویسد.
با این همه تغییر کاربری زمین های مسکونی به 
اداری در بیرجند به شدت شایع است . این تضادهای 
آشکار بین حرف و عمل البته منشأ بی اعتمادی های 
فراگیر به شهرداری و سازمان های اداری است و 
نتیجه آن بی میلی شهروندان به همکاری در امور 
و عقب ماندگی هر چه بیشتر شهر است. مدیران 
شهری می گویند تاکنون از اهرم های فشار قانونی 
استفاده نکرده اند نتیجه این استفاده نکردن از حق 
قانونی به شکل فشار به شهروندان، انباشت چندین 
توسط  پرداخت  کار  آمدن  دشوار  و  عوارض  ساله 
و  شهرداری  جایگاه  به  اعتنایی  بی  و  ها  سازمان 

نابودی اقتدار آن  نمودار می شود.
معلوم نیست مدیران شهری تا کی می خواهند به 
این مالحظه کاری ها ادامه دهند هر چه هست 
شهرداری باید هر چه زودتر تکلیفش را با خود و 

شهروندان مشخص کند.
آنهمه کارکردهای  با  در سازمانی مثل شهرداری 
متنوع ضعف و ترس آفت مدیریت است. بدیهی 
است عقب نشینی شهرداری از حق مردم، ادعاهای  
دستگاهها را زیاد و آنها را طلبکار می کند و باالخره 

این داستان باید در جایی به سر رسد.
همه سازمان های موجود در شهرها اعم از سیاسی، 
نظامی و اداری جزئی از شهر و هویت آن هستند و 
به نوعی شهروندان آن حساب می شوند و موظف 

به رعایت اصول حقوق شهروندی هستند.
شهروندان در هر سطحی که باشند در حوزه ای 
به نام شهر، تحت مدیریت شهری )شهرداری و 
شورا( مکلف به عمل هستند و اگر شهرداری قادر 
به دفاع از حیثیت وحقوق خود به عنوان سازمان 
اصلی مدیریت شهری نیست الزم است حداقل 
مشکالت خود را در این زمینه به طور مشخص 
با شهروندان و رسانه ها در میان بگذاردو پس از 

آن بی تعارف راه قانون را پیش گیرد.

مزایده آهن آالت مازاد

شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر درنظر دارد

آهن آالت مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند. متقاضیان 
می توانند برای بازدید به دفتر تعاونی به آدرس بیرجند، چهارراه جوادیه، انتهای 

خیابان شهید فهمیده، سایت مسکونی کویرتایر مراجعه کنند. 
تعاونی مسکن کویرتایرتلفن تماس: 09151600687

به یک نیروی نگهبان )مرد( جهت کار 
در پارکینگ خودرو نیازمندیم

09373280352

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی

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

0۹1۵۵۶18308 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

»محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته است« امام خمینی )ره(
احتراماً با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت ایام شهادت سرور و ساالر شهیدان حسین بن علی )ع( و یاران 
باوفایشان در صحرای کربال و گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمد حسین فهمیده )هفته بسیج دانش آموزی( 
به اطالع مردم شهید پرور و والیت مدار می رسانیم نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت

 حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر رضایی 
امام جمعه مرکزاستان اقامه می گردد.

سخنران قبل از خطبه ها: برادر محترم جناب آقای ناصری فرماندار 
و رئیس شورای پدافند غیرعامل شهرستان بیرجند  خواهند بود.

زمان: جمعه: ۹۵/8/7 ساعت 10/30   
مکان: خیابان پاسداران، مسجد امام حسین )ع(

ستاد  نمازجمعه شهرستان بیرجند

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
323۱9263- 09۱5۱642377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

حمــل اثاثیـــه
100 درصد تضمینی 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ  مسیر 
مشهد و  زاهدان

 09159618581 

فاروقی

آگهی فقدان سند مالکیت )حوزه ثبتی نهبندان(
نظر به اینکه خانم فاطمه اردونی فرزند محمد )مالک( به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی 

جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت جدید کاداستری به شماره سریال 
چاپی098530مربوط به ششدانگ یک باب منزل پالک 1752 فرعی )حاصل تجمیع پالک 134 و 135 فرعی( از 69- اصلی واقع در 
شهر شوسف بخش پنج نهبندان به دلیل نامعلوم مفقود گردیده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد که سند مالکیت پالک مزبور ذیل 
ثبت 10016 صفحه 58 دفتر جلد 67- امالک به نام مشارالیها ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و سابقه رهن و بازداشتی 
ندارد و دفتر امالک حکایتی بیش از این ندارد، لذا به استناد ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی 
و متذکر می گردد  هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نمایند. 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی، نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/8/6     حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
به استناد مواد121و122آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع درطبقه دوم دارای پالک ثبتی 7611 فرعی از 2678 فرعی از 17فرعی از249-اصلی واقع در بخش2به نشانی 
بیرجند خیابان توحید26پالک9با قدرالحصه از عرصه کل به مساحت 360 مترمربع و حق استفاده از راپله مشاعی طبقات به مساحت 14.95مترمربع که درب ورودی از حیاط مشاعی است و با حق استفاده از 

حیاط مشاعی به مساحت 142مترمربع وداکت مشاعی به مساحت 10/19مترمربع درضلع غرب واحدها و همچنین باحق استفاده از تراس غیرمسقف واقع در ضلع جنوب به مساحت 44/20 مترمربع و حیاط مشاعی واقع درضلع 
شمال به مساحت13/79مترمربع و حق استفاده ازکانال کولراختصاصی محاط در واحدها و سایر مشاعات به شرح قانون و آئین نامه تملک آپارتمانها که سندمالکیت آن در دفتر جلد460 صفحه 163ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و برابر سند رهنی شماره 107419مورخه 92/10/24دفتر چهار بیرجند درقبال مبلغ 1543000000ریال موضوع بدهی شرکت ساختمانی انبوه سازان باقران ثبت شده به شماره 2102ثبت شرکتهای بیرجند با امضای آقای میثم 
شکری نیا فرزند غالمعلی دارنده شماره ملی 0651893747برای مدت یک سال در رهن بانک سرمایه شعبه بیرجند قرارگرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بانک مرتهن 
مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ1582000000ریال بدین شرح: مبلغ1200000000ریال اصل طلب و مبلغ339000000ریال سود متعلقه و مبلغ 43000000ریال 
خسارت تأخیر تادیه تا روز درخواست95/2/5 بانضام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه برعلیه وام گیرنده و راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه9500052در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند تشکیل شده است.پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام 
وپس از رسیدگی به اعتراضات واصله برطبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 95002807مورخه95/6/17ششدانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پالک ثبتی فوق به مساحت 143/4مترمربع با قدرالحصه از 
عرصه مشاعی به مساحت 360مترمربع با انشعابات منصوبه واقع در یک بلوک چهار واحدی جمعاً به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال)1/500/000/000ریال( ارزیابی و قطعیت یافته  و در روز چهارشنبه مورخه 95/9/3 
ازساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهداء ازطریق مزایده به فروش خواهد رسید. برابر جوابیه شماره301/95/10277 مورخه95/7/12 اداره ثبت اسناد وامالک بیرجند ششدانگ مورد 
وثیقه در بازداشت غیر نمی باشد و بانک بستانکار به موجب نامه شماره 2251/84مورخه 95/7/26ضمن گواهی اینکه مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی است، طلب خویش رامبلغ1881598559ریال تا تاریخ 95/7/26به انضمام 
روزانه مبلغ 1509626ریال جریمه دیرکرد به عالوه هزینه های اجرائی اعالم نموده که باستناد تبصره ذیل ماده 4 آئین نامه اجرای اسناد رسمی خسارت تأخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه 
خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکراست پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم ازحق انشعاب و مصرف درصورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است که درصورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد. حقوق دولتی به شرح ماده 40-آئین نامه اجراء نقداً وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکاری با موافقت بانک سرمایه جایز می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.
تاریخ انتشار:95/8/6       غالمرضا دادی- مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بیرجند

شعبه ۱: نبش مدرس 57
شعبه2: نبش مدرس 6۱ - 32323296
09۱28664599 - 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

استخـدام
شرکت یکتاپخش شرق

برندهای  معتبرترین  انحصاری  نماینده   
غذایی، بهداشتی و شوینده جهت تکمیل 
و خانم  آقا  بازاریاب  پرسنل فروش خود 

استخدام می نماید.
شرایط: واجد کارت پایان خدمت  مدرک 
تحصیلی دیپلم به باال متقاضیان می توانند 
به  عکس  قطعه  یک  داشتن  دردست  با 
نبش  بیرجند،  آدرس:  به  شرکت  دفتر 

امامت ۷، پالک۲ مراجعه نمایند.
056-32327144-6
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پنجشنبه * 6 آبان 1395 * شماره 3536

سالم مسئوالن مرتب دم از پدافند غیر عامل می 
ساکنان  اعتراض  شده  سالها  عمل  در  ولی  زنند 
روبروی شرکت نفت را توجه نمی کنند و اجازه 
پارک ده ها نفتکش رو در خیابان می دهند واقعا 
کنند  می  ممانعت  روز  چند  برای  گاهی  متاسفم 
کنند  می  فراموش  شد  کم  که  اعتراضات  بعد 
از این نفت کش ها  حداقل فکر کنند اگه یکی 
مردم  انتظار  در  سرنوشتی  چه  شد  حریق  دچار 
را  خیابان  این  در  هفتاد  دهه  حادثه  شاید  است 

از یاد برده اند
ارسالی به تلگرام آوا

مراجعات  خاطر  به  غروب  نزاری  حکیم  خیابان 
پارک  به  مجبور  دوبله  ماشینها  کلیه  مردم  زیاد 
می شوند ویک پلیس هم مسئول همین خیابان 
باید  از مسئوالن  است که فقط جریمه می کند 
اندیشی  چاره  چرا  است  حل  راه  این  آیا  پرسید 
اساسی نمی کنند آیا نمی بینندویامی خواهند از 
اگر   . کنند  دولت  برای  زایی  درآمد  طریق  این 
تو  تابلو دیگه  زایی هستن که چند  درآمد  دنبال 

خیابان پارک ممنوع بزنن اونوقت جریمه کنن
ارسالی به تلگرام آوا

ظریف  آقای  از  که  عزیزی  برادر  آن  خدمت 
کنند  حل  را  طبیعی  منابع  مشکل  اند  خواسته 
به  غلط  آدرس  عزیزجان  نه   : شود  می  عرض 
از  که  فالکتی  و  بدبختی  تمام   . اند  داده  شما 
انقالب کرده می کشند  اوایل دهه هفتاد مردم 
به  که  است  هایی  لیبرال منش  از دست همان 
عجیب  و  اند  شده  سوار  انقالب  گرده  بر  ناحق 
سعی و تالش دارند که همه قوانین شاهنشاهی 
را مو به مو اجرا کنند و به دلیل نفوذی که در 
دارند موفق هم  اداری و قضایی کشور  سیستم 
مردم  کنند  می  احساس  که  هرجا  و  اند  شده 
امور  )مثل  دارند  انقالب  به  بیشتری  دلبستگی 
اجرای  بر  بیشتر  بازی  لج  و  اصرار  روستاها( 
فقهای  جمله  از  دارند.  شاهنشاهی  مصوبات 
 265 شماره  نامه  طی  نگهبان  شورای  محترم 
اند  نموده  تصویب   1367 سال  آبان   4 مورخ 
شرعأ   1365 سال  تا  شده  احیا  اراضی  تمامی 
حاال   . باشند  می  کننده  احیا  به  متعلق  قانونأ  و 
های  پرونده  در  اگر  را  صراحت  این  به  مصوبه 
این  گفت  خواهند  کنید  مطرح  طبیعی  منابع 
مالک   . است  نظریه  نگهبان  شورای  مصوبه 
قانون 1341 است ) اصول انقالب سفید شاه و 
ملت سال 41 (و کو آن جرأتی که بگوید  نه !!!
939...639

پارک  وگیاه  گل  بازارچه  احداث  درمورد  سالم. 
خانواده به نظر حقیر بیرجند نه از لحاظ تولید گل 
وگیاه مقامی تو کشور داره و نه خریدار زیادی برا 
گل وگیاه. بهتر نیست این همه هزینه در موارد 

ضروری تر انجام می شد؟!
915...109

  با تشکر از معاون فرماندار که به پیامهای مردم 
از نماینده بسیج که  اهمیت می دهند و باتشکر 
قرار است در راستای امر به معروف کاری بکنند 
بر  مبنی  اجتماعی  امور  مدیرکل  از حرف  که  ما 
نرخ  آسیبها  افزایش  آمار  اعالم  جای  به  اینکه 
کاهش آن توسط مسؤالن اعالم شود به نظرکه 

ندانستن آسیب چیزی از آن کم نمی کند
915...211

 با عرض سالم و خداقوت خدمت همه خادمان 
شهدای  بوستان  گمنام  شهدای  قبور  اگر  شهدا 
گمنام خیابان پاسداران باز طراحی بشود کار نیکو 

و خداپسندانه ای خواهد بود اجرکم عندا...
915...942

۲۸۹ سند مالکیت موقوفات در استان صادر شد 

تسنیم - مدیرکل اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 34 وقف جدید در استان ثبت شده است گفت: در این مدت 2۸9 سند مالکیت موقوفات به ارزش 
بیش از 10 میلیارد تومان صادر شده است.حجت االسالم گرایلی اظهار کرد: از این تعداد 9 وقف در بیرجند، 3 وقف در خضری، 4 وقف در خوسف و در زیرکوه 3 وقف، 
سرایان 4 وقف و سربیشه 6 وقف به ثبت رسیده است. وی ادامه داد: در این مدت در طبس یک وقف و در قاین و نهبندان نیز هر کدام 2 وقف جدید به ثبت رسیده است.

 البد بعضی ها درد و رنج و مشقت بیکاری و نیز 
رکود بی سابقه برتولید و بازار و اثرات مخرب آن 
برخانواده ها و جوانان را درجامعه احساس نمی 
به هر  فعلی  این وضعیت  در  بزرگوار  کنند عزیز 
شکل ممکن باید کاری کرد باید فرش قرمز پهن 
ما آسیب کمتری  کنیم منت بکشیم که جوانان 

ببینند فعال زمان بر و بسالمت نیست
915...211
استان  در  فقیه  ولی  معزز  نماینده  محترم  حضور 
عرض می شود : مراتب عدالت جویی و خدامحوری 
جنابعالی بر هیچ کس پوشیده نیست و هیچ آدم 
منصفی هم با حفظ حقوق ملی از جمله جلوگیری 
از زمین خواری و کوه خواری مخالف نیست لیکن 
آنچه در عمل اتفاق می افتد در نهایت هکتار خورها 
به دلیل استفاده از راههای قانونی برنده اند و بزه 
بیچاره ها که با حرف زدن های صادقانه ولی تلخ و 
گزنده موجب عصبانیت مسؤ لین می شوند در نهایت 
بازنده !! و بنظر بنده حقیر روستایی هنر یک مدیر 
در نظام اسالمی تفکیک این ها  از یکدیگر است  
انقالب صراحتأ  همانطوریکه رهبر معظم و بصیر 
برای توجیه کج فهم ها  فرمودند برای آن کوله 
کش سیستانی و مرزی اگر ارفاقی هم بشود به جایی 
بر نمی خورد .برای بررسی صحت و سقم عرایض 
بنده اگر موافق باشید به اتفاق نماینده حضرتعالی 

گشتی در روستا های حومه شهر بزنیم .
915...639
 میخواستم خدمت سردبیر و مجموعه روزنامه آوا 
عرض کنم: موجه جلوه دادن چهره یک شخصیت 
بر مبنای تصویری که در صفحه ۸ روزنامه مورخ 
4/۸  انداختید کار بسیار نکو و بجاییست اما ای کاش 
همفکری ایشان با نمایندگان حداقل دردی از مردم 
بخصوص اتمام پروژه قاین -بیرجند دوا می نمود!؟
915.....295
باره مشکالت کشاورزان  در  مقاله شما  با سالم 
بعرض  خواندم  را  زرشک  محصول  در خصوص 
مسوولین عزیز برسانم چهار ماه با دوندگی زیاد 
توانستم مجوز  ایجاد بارگاه زرشک را از مدیریت 
محترم جهاد کشاورزی اخذ نمایم . برای پروانه 
پانزده  که  نموده   مراجعه  بخشداری  به  ساخت 
مراجعه  که  االن  اند  گذاشته  پا  پیش  استعالم 
شما  زمین  چون  است  این  آنها  جواب  ام  نموده 
کدام  در  دهیم  نمی  مجوز  ندارد  مالکیت  سند 
روستا سند مالکیت وجود دارد با این اوضاع  مردم 
روستای ما  حق دارن همه ساخت و سازهای آنها 
راحت طلب شده  ما  مدیران  باشد   مجوز  بدون 
اند طوری عمل می کنند که کوجکترین ریسکی 

برای آنها داشته باشد    
915...959
اسدیه  شهروند  اگر  قند  کارخانه  شهرک  ساکنان 
و  بهداشتی  امکانات  و  اهل کجا هستند  نیستند.! 
دیگر خدمات دولتی از جمله آموزشی و فرهنگی تابع 
کجا هستند. و چرا علمک گاز کشیده شده ولی امتیاز 

واگذار نمی شود.
93۸...5۸3

شهرداری  درآمد  افزایش  برای  پیشنهاد  یک 
به  آنها  صادرکردن  و  ولگرد  سگهای  آوری  جمع 

کشورهایی که  از گوشتش استفاده می کنند!
915...357

گزارش عملکرد از عمل نکرده
مسیری که قانون برای جرایم بانکی باز کرد اما بانکها راه نمی آیند!

 عصمت برزجی - اوایل شهریور ماه بود 
که تیتری با عنوان »خبر خوش برای بدهکاران 
بانکی زیر 100 میلیون تومان از رسانه های 
کشور مخابره شد« بر اساس این خبر، مجلس 
به پیشنهاد دولت برای مصرف منابع حاصل از 
قیمت گذاری ارزی، دو محل خرج دیگر اضافه 
کرده است.  دولت در اصالحیه، منابع حاصل 
از تسعیر ارزی را برای پرداخت تعهدات بانک ها 
مجلس،  مصوبه  در  اما  بود.  کرده  پیش بینی 
دولت مکلف شده منابع حاصل از یکسان سازی 
را نیز از این محل پیش بینی کند. با وجود این 
بند مجلس محل سوم را نیز برای منابع حاصل 
اساس  بر  است.  کرده  پیش بینی  تسعیر  از 
مصوبه مجلس سود تسهیالت غیر جاری تا 
100 میلیون تومان نیز از محل منابع حاصل 
از تسعیر ارزی پرداخت شود. بنابراین مصوبه، 
بدهکاران تسهیالت غیر جاری تا 100 میلیون 
تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند 
و پرداخت سود آن بر عهده دولت است. جریمه 
تأخیر نیز باید از سوی بانک ها بخشیده شود. 
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
از  یکی  با  گفتگو  در  شهریور  پنجم  مجلس 
رسانه ها  در توضیح چنین تصمیمی گفت: با 
توجه به مصوبه مجلس در وام های زیر 100 
میلیون تومان اصل وام را متقاضی باید بدهد و 
سود آن از محل تسعیر ارزی پرداخت می شود 
. جریمه دیرکرد وام نیز بخشیده می شود ، البته 
در حال حاضر هم هنگام پرداخت اصل وام 

جریمه دیرکرد آن بخشیده می شود .

مصوبه ای که فقط 6 ماه اعتبار دارد!

فقط  مصوبه  این  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
برای وام های سررسیده شده است یا کسانی 
که در حال پرداخت اقساط وام خود هستند نیز 
مشمول این مصوبه می شوند گفت : آیین نامه 
اجرایی باید این موضوع را مشخص کند که این 
مصوبه فقط برای وام های سررسید شده باشد 
یا وام هایی که در حال بازپرداخت اقساط آن 
هستند و هنوز سررسید نشده نیز مشمول قرار 
می گیرد . سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس افزود : ما کلیت را تصویب 
کردیم ، مجلس اعتقاد دارد حال که دولت در 
حال تأدیه مطالبات است مردم هم باید از این 
امتیاز بهره مند گردند . وی ابراز امیدواری کرده 
اجرایی هم  آیین نامه  بود مسئولین دولتی در 
وام های سررسید شده و هم وام های در حال 
پرداخت اقساط آن را برای این طرح اجرا کند .
مفتح تصریح کرد: با این مصوبه مجلس مردم 

فقط اصل وام را پرداخت می کنند، بانک اصل 
وام را از مردم می گیرد و سود آن از محل تسعیر 
ارزی پرداخت می شود . بانک ها هم به سود 
خود می رسند و مردم نیز از زیر فشار وام خارج 
می شوند. این مصوبه تا آخر سال جاری فقط 
اعتبار دارد و دولت باید سریع تر آیین نامه اجرایی 

آن را تنظیم و اجرا کند.

نامه ۱۵۰ نماینده به روحانی درباره 
بخشش جریمه دیرکرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز  از نامه 
150 نماینده به رئیس جمهور درباره بخشش 
سقف 100  زیر  تا  هایی  وام  دیرکرد  جریمه 

میلیون تومان خبر داد.
رحیم زارع درباره این نامه که مبتنی براجرای 
افزود:  است،   95 بودجه  محورهای  از  یکی 
بودجه  قانون  اصالح  قانون  تبصره 35  طبق 
سال جاری به دولت اجازه داده شد از محل 
حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی 
های خارجی بانک مرکزی سود تسهیالت تا 

یک میلیارد ریال را پرداخت کند.
وی گفت: همچنین بر اساس این تبصره دولت 
مکلف است کلیه جریمه های متعلق به این 

تسهیالت را ببخشد.
زارع تصریح کرد: بر این اساس دولت مکلف 
است جریمه دیرکرد وام های تا زیر سقف 100 

میلیون تومان را ببخشد و سود این تسهیالت را 
از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص 
دارایی های خارجی بانک مرکزی پرداخت کند. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: 
علی رغم ابالغ قانون اصالح قانون بودجه 95 
ولی بانک ها زیر بار این موضوع نمی روند. وی 
گفت: در خواست ما از دولت ان است که آیین 
نامه تبصره 35 قانون اصالح قانون بودجه 95 
هر چه سریعتر تصویب شود .زارع افزود: هدف 
از تصویب چنین قانونی کمک به روستانشینان 

، کشاورزان و عشایران است. عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس گفت: تاکنون دراین باره با 
سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  اول  معاون 

برنامه و بودجه رایزنی شده است.

معوقات بانکی کمر مردم 
خراسان جنوبی را شکسته است

نظر افضلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
در  نیز  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده  و 
گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما با اشاره به 
به  از مجلس  پیش  مدتی  این مصوبه  اینکه 
نظر  در  با  باید  دولت  گفت:  رسیده  تصویب 
مصوبه  این  نیاز  مورد  اعتبار  تامین  گرفتن 
را به بانکها ابالغ کند و پس از آن دراستان 
ها اجرا شود. وی با اشاره به ضرورت اجرای 

محرومی  های  استان  در  گفت:  مصوبه  این 
مثل خراسان جنوبی ، معوقات بانکی و جرایم 
سنگین کمر مردم و به خصوص روستاییان را 
شکسته و باید هر چه سریعتر دولت آیین نامه 
ابالغ کند. افضلی  های مربوطه را به استان 
تاکید کرد: این قانون شامل همه اقشار جامعه 

است و ویژه روستاییان نیست.

مصوبه ای که هنوز ابالغ نشده، 
عملکرد مثبت دولت قلمداد شد!

توسط  پیش  هفته  یک  حدود  خبر  همین 
های  رسانه  از  جنوبی  خراسان  استاندار 
که  تفاوت  این  با  یافت  انعکاس  نیز  محلی 
پسوند روستاییان خراسان جنوبی نیز به خبر 
کم  افراد  بین  در  را  توقع  این  و  اضافه شد 
اطالع به خصوص روستاییان به وجود آورد 
که قانونی وضع شده و بانک ها نیز باید آن 
از سایت  اجرا کنند.  جمله ای که دقیقا  را 
استانداری در خبر مربوط به سخنان استاندار 
انتشار  استان  بخشداران  نشست شورای  در 
یافته این است که» بخشودگی جرائم و سود 
تسهیالت زیر یکصد میلیون تومان از دیگر 
اقداماتی است که از سوی دولت یازدهم به 
منظور کمک به اقشار مختلف مردم خصوصًا 

روستائیان به انجام رسیده است«.
استاندار خراسان جنوبی در حالی بخشودگی 

جرایم سود تسهیالت زیر صد میلیون تومان 
را یک اقدام از سوی دولت یازدهم  قلمداد 
این  از  استان  های  بانک  تنها  نه  که  کرده 
عنوان  و  کرده  اطالعی  بی  اظهار  قضیه 
اعتباری  و  دستورالعمل  هیچ  که  اند  نموده 
اند  نکرده  دریافت  ها  بخشودگی  این  بابت 
که حتی بانک مرکزی نیز هنوز ابالغیه ای 

دریافت نکرده است. 
خبرنگار ما،  در تماسی که با روابط عمومی 
بانک مرکزی در  تهران داشته صحت وسقم 
این موضوع را پیگیر شد روابط عمومی بانک 
با ارجاع به دفتر نظارت بر عملکرد  مرکزی 
کرد.  امتناع  این سوال  به  پاسخ  از  ها  بانک 
در تماسی که با دفتر نظارت بر عملکرد بانک 
ها در بانک مرکزی داشتیم عنوان کردند که 
برای این موضوع با اداره مطالعات و مقررات 
این بخش  با  تماس گرفته شود  باید  بانکی 
نیز تماس گرفتیم که در نهایت گفتند با مدیر 
اداره اعتبارات تماس بگیرید پس از برقراری 
ارتباط با اداره اعتبارات بانک مرکزی عنوان 
بانک  به  هنوز  مجلس  مصوبه  این  که  شد 
ابالغ  که  آن  از  پس  و  نشده  ابالغ  مرکزی 
شد هم باید بررسی کنیم اگر امکانش بود به 

استان ها ابالغ خواهد شد. 
مصوبه  که  است  باقی  سوال  این  جای  حال 
 ای که هنوز دو ماه از تصویب آن در مجلس
نمی گذرد چه طور به عنوان عملکرد دولت 

یازدهم معرفی می شود. 
از  برخی  که  می شود  از طرفی چه طور  و 
درآمد  جذب  به  مربوط  که  مجلس  قوانین 
قانونگذار  قلم  جوهر  هنوز  است  دولت  بر 
به  ها  استان  در  نشده  خشک  مجلس  در 
خصوص خراسان جنوبی توسط مسئوالن به 
اجرا درمی آید ولی در قوانین که به نحوی 
باری از دوش مردم بر می دارد باید ماه ها و 
سال ها منتظر یک ابالغیه از سوی دولت به 
استان ها بود؟در حالی دولت در سال پایانی 
فعالیت خود برای ابالغ این مصوبه مهم که 
آن هم فقط 6 ماه اعتبار دارد تعلل می کند 
 100 زیر  بانکی  بدهکاران  از  بسیاری  که  
اقتصادی  مشکالت  دلیل  به  تومان  میلیون 
پرداخت  را   اقساط   اصل  اند  نشده  موفق 
وام  دیرکرد  و  جریمه  احتساب  با  و  کنند 
دریافتی بدهی شان به بیش از 500 میلیون 
تومان رسیده است.الزم به ذکر است که این 
پیگیری  نیز  پایش  برنامه  در  قبال  موضوع 
نتیجه  این  به  برنامه  عوامل  و  بود  شده 
دولت  که  است  این  نکته مشخص  رسیدند 

قصد اجرایی کردن این مصوبه را ندارد.

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 

تماس حاصل فرمایید.

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
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نا امن ترین پیام رسان های جهان اعالم شدند

در رتبه بندی امنیتی جدید اپلیکیشن های پیام رسان، اسکایپ و اسنپ چت در پایین ترین رتبه قرار گرفتند. بررسی سازمان عفو بین الملل در مورد حریم خصوصی و امنیت سایبری پیام رسان ها، نتایج 
جالبی به همراه داشته است.  این تحقیق بر روی 11 پیام رسان محبوب جهان مانند فیس بوک، واتس اپ، اسنپ چت، اسکایپ، تلگرام و وایبر، انجام گرفت. این گزارش ادعا می کند، اسکایپ از 
روش رمزنگاری ضعیفی استفاده می کند و تنها امتیاز 40 را برای آن درنظر گرفته اند. این  درحالی است که پیام رسان فیس بوک با کسب 73 امتیاز، باالترین رتبه ازنظر امنیتی را کسب کرده است.

پدافند غیرعامل بستر 
مناسب توسعه پایدار

* ولی اله احمدی 

خلقت  ابتدای  از  بشر  زندگی  اول(  )قسمت 
همراه  خشونت  و  نزاع  جنگ،  پدیده  با  همواره 
بوده است. در قرآن کریم به جنگ بین هابیل و 
قابیل بعنوان اولین برخورد حق و باطل در اولین 

جامعه بشری اشاره شده است.
با پدیده های تهدید کننده  اولیه  انسان های 
متفاوتی روبرو بوده اند. از جمله حیوانات وحشی 
تا پدیده های طبیعی مانند سیل ، طوفان ، زلزله 
و آتش فشان و در کنار آن با شکل گیری اولین 
و  غذا  و  آب  سر  بر  جنگ   ، بشری  اجتماعات 
بوده  جریان  در  همواره  مناسب،  های  زیستگاه 
که پناه بردن به غارها، باالی درختان، ارتفاعات 
کارهایی  راه  اولین  طبیعی  های  مأمن  دیگر  و 
پذیری  آسیب  کاهش  برای  ها  انسان  که  بود 

خود از آنها استفاده کرده اند.
معدود  دست  در  عمده  های  فناوری  وجود 
ایران  مقابل  در صف  آنها  اکثریت  که  کشورها 
نظامی  قدرت  کیفی  گسترش  باعث  دارند  قرار 
دفاع  امکان  که  است  بدیهی  و  گردیده  آنان 
این توانایی ها وجود  بصورت متقارن در مقابل 
ماهواره های جاسوسی  از  وسیع  استفاده  ندارد. 
و  توجه  لزوم   ، مستمر  اطالعات  آوری  جمع  و 
 اهتمام به حفظ سرمایه های موجود و طرح های
غیرعامل  پدافند  مالحظات  رعایت  با  را  توسعه 

در کشور دوچندان می نماید.
برابر  با مفهوم کلی دفاع در  پدافند غیرعامل 
شدن  درگیر  و  سالح  از  استفاده  بدون  تهاجم، 
مستقیم، سابقه ای بس طوالنی در تاریخ بشری 

به قدمت خلقت انسان دارد.
اقدامات دفاع غیرعامل در جنگ های  انجام 
و  دشمن  تهاجمات  با  مقابله  جهت  در  امروزی 
زمینی  از حمالت هوائی،  ناشی  تقلیل خسارات 
که  است  بنیادی  موضوعی  مهاجم،  دریایی  و 
های  ساخت  زیر  تمامی  آن،  گستره  و  وسعت 
کلیدی، مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و 
 غیرنظامی کشور نظیر پاالیشگاه ها، نیروگاه ها،
بزرگ صنعتی،  فرودگاه ها، مجتمع های  بنادر، 
نظامی  فرماندهی  عمده  مراکز  و  ها  قرارگاه 
سیاسی،  های  گیری  تصمیم  و  هدایت  و 
های  پل  ارتباطی،  و  مخابراتی  اصلی  مراکز 
پایگاه های هوائی،  نظامی،  استراتژیک، صنایع 
های ایستگاه  و  مراکز  موشکی،  های   سایت 
مواد  عمده  انبارهای  تلویزیونی،  رادیویی، 
غذائی و دارویی، مراکز جمعیتی و قرارگاه های 
تاکتیکی، مقرهای عمده آمادی و پشتیبانی و ... 

را در بر می گیرد.
به  گذشته  های  جنگ  از  حاصله  تجارب 
 43 جنگ  مقدس،  دفاع  سال  هشت  خصوص 
)جنگ  عراق  علیه  متحدین   1991 سال  روزه 
سال  ای  هفته   11 جنگ  فارس(،  خلیج  اول 
1999 ناتو علیه یوگسالوی، جنگ سال 2003 
انگلیس علیه عراق و جنگ 33 روزه  آمریکا و 
نظر  این  مؤید  لبنان  علیه  اسرائیل   2006 سال 
شکستن  درهم  جهت  مهاجم  کشور  که  است 
نظامی  و  اقتصادی  سیاسی،  توان  و  ملت  اراده 
انهدام  استراتژی  اتخاذ  با  تهاجم  مورد  کشور 
و  بمباران  صرف  را  خود  توجه  ثقل1،  مرکز 
نماید. انهدام مراکز حیاتی، حساس و مهم می 
شده  ثبت  سوابق  و  آمار  به  تحقیقی  نگرشی 
باشد  این موضوع می  جنگ های گذشته مؤید 
تسلیحات  بین  فناوری  شکاف  وجود  علل  که 
هوائی  پدافند  تسلیحات  و  آفندی دشمن  مدرن 
خودی، آسیب پذیری سامانه های پدافند هوائی 
این  شدن  غافلگیر  الکترونیک،  جنگ  برابر  در 
و  تهاجمی  هواپیماهای  برابر  در  ها  سامانه 
موشک  پرتاب  بالستیک،  و  کروز  های  موشک 
هوائی،  پدافند  افزارهای  جنگ  برد  ماوراء  از 
حیاتی  اهداف  موشک،  ضد  های  سالح  فقدان 
و حساس موجود را در صورت نبود و یا ضعف 
ساده  های  هدف  به  غیرعامل  دفاع  اقدامات 
سریع  و  موفق  گیری  هدف  برای  آسانی  و 
هواپیماهای حمله ور و تسلیحات آفندی دشمن 

تبدیل خواهد نمود.
کارگیری  به  و  فناوری  پیشرفت  با  ها  جنگ 
و  پیچیده  ماهیت  هوشمند،  و  مدرن  تسلیحات 
مخرب تری به خود گرفته اند و هر روزه در گوشه 
ای از جهان شاهد کشتار انبوه مردم و تخریب 
های زیرساخت  و  ها  سرمایه  منابع،  انهدام   و 
آتش  انبوه  و  ها  بمباران  اثر  در  ها  آن  ملی 
ویرانگر دشمنان بوده و این روند، متوقف نشده 

و ادامه خواهد یافت.
امروزه کشورهائی که طعم خرابی و خسارات 
حفظ جهت  اند،  چشیده  را  جنگ  از   ناشی 
توجه  خود  حیاتی  منابع  و  ملی  های  سرمایه 
و  نموده  غیرعامل  دفاع  به  ای  ویژه  و  خاص 
آن  برای  واالئی  جایگاه  دفاعی خود  راهبرد  در 
قائل شده اند. امروزه تهیه سالح های پیشرفته 
های  هزینه  و  وابستگی  ایجاد  از  نظر  صرف 
باالی تامین آن نمی تواند تامین کننده مناسبی 

جهت بازدارندگی در مقابل تهدیدات باشد .
امنیتی و دفاعی کشور جهت کاهش  مدیران 
تهدیدات و خسارات و جلوگیری از تفکر هجوم 
) بازدارندگی ( باید با رویکرد پدافند غیر عامل 
در تمام حوزه های سیاسی ، دفاعی ، اقتصادی ، 
فرهنگی و اجتماعی ، علمی و فناوری و زیست 
اقدام و  بنیادی  محیطی به طور عام به صورت 

تدبیر نماید .

مصطفی مالیی - به مناسبت نکوداشت 
 پرفسور مهدی باللی مود پدر علم سم شناسی
و  نخبگان  ملی  بنیاد  همکاری  با  ایران 
با  همایشی  امروز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
علمی  معاون  ستاری،  دکتر  معاون  حضور 
اجتماعات  سالن  در  جمهور  رئیس  فناوری 
برگزار بیرجند  پزشکی  علوم   دانشگاه 
بزرگمرد  این  با  باره  همین  در  شود.  می 

عرصه علم و فرهنگ گفتگو کردیم.
در  شمسی   1321 شهریور   1٥ در  وی 
روستای مود شهر بیرجند پا به عرصه وجود 
نهاد. تحصیالت ابتدائی را در مود و زاهدان 
شوکتیه  دبیرستان  در  را  متوسطه  دوره  و 
رساند.  پایان  به   )1340 )خرداد  در  بیرجند 
ابتدا در رشته  را  وی تحصیالت دانشگاهی 
دانشگاه  پزشکی  رشته  در  سپس  و  شیمی 
لیسانس   1343 خرداد  در  و  آغاز  تهران 
سال  خرداد  در  و  کرده  دریافت  را  شیمی 

1349 دکتری پزشکی را اخذ نمود. 
سال  اسفند   1٥ در  باللی  پروفسور 
سرپرستی  و  استادیاری  سمت  به   13٥4
رضا)ع(  امام  بیمارستان  مسمومین  بخش 
های  سال  در  مود  باللی  شد.  منصوب 
آموزشی  امور  مدیریت   13٥7 تا   13٥٥
دار  عهده  نیز  را  مشهد  پزشکی  دانشکده 
بود. وی در تیر 13٥7 برای گذراندن دوره 
دانشکده  در  بالینی  شناسی  سم  تخصصی 
بریتانیا  عازم  ادینبورگ  دانشگاه  پزشکی 
ترین کوتاه  در  مود  باللی  پرفسور   شد. 
اخذ  به   ،1360 تیر  در  ممکن  زمان 
رشته  در  ممتاز  درجه  با  تخصصی  دکتری 
فارماکولوژی و سم شناسی بالینی نائل شد.

پله های پیشرفت

وی پس از دریافت تخصص درمان شناسی 
مرداد  در  ها،  مسمومیت  تخصص  فوق  و 
همان سال با عنوان استادیار دانشکده پزشکی 
دانشگاه ادینبورک استخدام و در مرکز درمان 
بیمارستان  مسمومین  درمان  و  شناسی 

سلطنتی ادینبورگ مشغول به کار شد.
عشق  با   1360 دی  در  باللی  پروفسور 
خدمت به وطن و در شرایط جنگی به مشهد 
سرپرست  و  استادیار  سمت  به  و  بازگشت 
)ع(،  رضا  امام  بیمارستان  مسمومین  بخش 
به دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد  وابسته 

مشغول به کار شد.
سمت  به   64 سال  اردیبهشت  در  وی 
دانشیاری و در مهر 1370 به مقام استادی 
گروه آموزشی بیماری های داخلی دانشکده 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارتقاء 

شغل یافت. پروفسور باللی از تیر 1370 به 
کمیسیون  عضو  عنوان  به  سال  سه  مدت 
پزشکی شورای پژوهش های علمی کشور 

فعالیت داشته است.
کنگره  هفتمین  دبیر   1364 مهر  در  وی 
سومین  و  ایران  فارماکولوژی  و  فیزیولوژی 
مهر  در  ها  مسمومیت  سراسری  کنگره 
1372، همچنین مدیر امور بین المللی اولین 
کنگره بین المللی پزشکی گازهای شیمیائی 

جنگی در خرداد 136٨ بوده است.
سم  انجمن  موسس  هیأت  عضو  وی 
شناسی و مسمومیت های کشور را  از خرداد 
1371 تا مهر 1377 و از مرداد 13٨0 تا مهر 
را  انجمن  این  مدیره  هیأت  ریاست   13٨2

عهده دار بوده است.
پروفسور مهدی باللی در تاسیس دانشکده 
از  و  داشته  مشارکت  بیرجند  پزشکی  علوم 
سال 1367 به عنوان عضو هیأت امنای این 
دانشکده در مشهد همکاری داشته است و از 
سال 13٨2 سردبیری مجله علمی دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند را عهده دار است.

 مشاور سم شناسی بالینی
 سازمان بهداشت جهانی

 
عضو   1363 خرداد  در  باللی  پروفسور 
در  و  شد  اروپا  بالینی  شناسان  سم  جامعه 
فدراسیون جهانی  به عضویت  مرداد 136٥ 
سموم  کنترل  مراکز  و  بالینی  شناسی  سم 
درآمد. وی در آبان 1373 به عضویت هیأت 
شرقی  مدیترانه  ای  منطقه  دبیر  و  مدیره 

فدراسیون مذکور انتخاب شد.
باللی از مرداد 136٥ به عنوان کارشناس 
افتخاری و مشاور سم شناسی بالینی سازمان 
اسفند  از  و  داشته  فعالیت  جهانی  بهداشت 
کار  گروه  چندین  سرپرستی  تاکنون   1369
 )INTOX( المللی  بین  شناسی  سم  پروژه 

این سازمان را عهده دار است.
تاکنون   1379 سال  از  باللی  پروفسور 
شیمیائی  ایمنی  ریزی  برنامه  کمیته  عضو 

بهداشت  سازمان   )IPCS( شناسی  سم  و 
به سمت  آبان 1369  در  است. وی  جهانی 
نائب رئیس جامعه سم شناسی پزشکی آسیا، 
اقیانوسیه و در آبان 1373 در تایپه پایتخت 
تایوان به ریاست این جامعه انتخاب شد و تا 

آذر ٨1 این سمت را به عهده داشت.
کنگره اولین  ریاست  باللی   پروفسور 
و  آسیا  پزشکی  شناسی  سم  المللی  بین 
کنگره  پنجمین  همچنین  و  اقیانوسیه 
سراسری سم شناسی و مسمومیت ها که در 
مهر 1376 در دانشگاه علوم پزشکی تهران 

برگزار شد را عهده دار بوده است. نامبرده در 
بسیاری از همایشها و کنفرانسهای ملی، بین 
المللی و جهانی درمان شناسی، فارماکولوژی 
و سم شناسی بالینی به عنوان سخنران مدعو 
شرکت نموده و ریاست جلسات و گروه های 

کاری و کارگاهی را دارا بوده است.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی 
جمهوری اسالمی ایران

فرهنگستان  عضو  اکنون  باللی  پروفسور 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  پزشکی  علوم 
هیأت های ممتحنه و ارزشیابی رشته های 
در  ها  مسمومیت  و  شناسی  سم  تخصصی 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
است. وی در خرداد 76 به عضویت دائمی 
پیشرفت  حال  در  جهان  علوم  آکادمی 
)TWAS( که مرکز آن در کشور ایتالیا است، 
ایران در  انتخاب شد. پدر علم سم شناسی 
مرداد ٨3 به عضویت شورای علمی مشورتی 
)الهه،  شیمیائی  های  سالح  منع  سازمان 

هلند( انتخاب و در پنجمین نشست این شورا 
رئیسی  نائب  به  آرا  اتفاق  به   ٨3 اسفند  در 
صاحب  وی  است.  شده  انتخاب  شورا  این 
های زمینه  در  متعدد  انتشارات  و   تألیفات 

شیمی، سم شناسی پزشکی،  درمان شناسی 
و مسمومیت ها است.

و  کتاب   21 تاکنون  مود  باللی  پرفسور   
فارسی  های  زبان  به  نگار(  )تک  منوگراف 
نشریات  در  علمی  مقاله   90  ، انگلیسی  و 
پزشکی ، مجالت علمی داخلی ، خارجی و 
212 خالصه مقاله در کنگره های علمی و 

کنفرانس های پزشکی کشور و بین المللی 
فرانسه  و  انگلیسی   ، فارسی  های  زبان  به 

ارائه کرده است.
پدر علم سم شناسی ایران جوائز و تقدیر 
مختلف  های  زمینه  در  متعددی  های  نامه 
درمانی  و  بهداشتی  پژوهشی،  آموزشی، 
ها  مسمومیت  و  شناسی  سم  با  مرتبط 
المللی  بین  علمی  مجامع  در  و  کشور  در 
کسب کرده است. وی در سال 79 پزشک 
نمونه  پزشک   ٨1 سال  در  و  کشور  نمونه 
انتخاب شده و در سال 64  استان خراسان 
پژوهشگر نمونه دانشگاه مشهد و به عنوان 

پژوهشگر نمونه کشور انتخاب شده است.

جایزه سازمان منع سالح های 
شیمیایی در شهر الهه

پدر علم سم شناسی ایران در سال٨4 در 
جوائز  برنده  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بهترین سخنرانی و پوستر از همایش های 
بین المللی سم شناسی در سال های متعدد 

و جامعه جهانی فوریت ها و حوادث پزشکی 
در سال 2006 میالدی شد و در سال 201٥ 
توانست برنده جایزه سازمان منع سالح های 
این جزئی  شیمیایی در شهر الهه شود که 
و  علم  عرصه  مرد  بزرگ  این  افتخارات  از 

فرهنگ دیار خراسان جنوبی است.

نبود آزمایشگاه مرجع
 سم شناسی در استان ها

سم  علم  پدر  مود  باللی  مهدی  پرفسور 

استفاده  متاسفانه  گوید:  می  ایران  شناسی 
و  باغی   ، کشاورزی  در محصوالت  از سم 

آبزیان بسیار زیاد شده است.
کشاورزان  از  بعضی  افزاید:  می  وی   
بدون مشورت با کارشناسان برای مبارزه با 
آفات نباتی غلظت سم را افزایش می دهند.

برای  کند:  می  بیان  مود  باللی  پرفسور 
باقی مانده سموم بر روی محصوالت غذایی 
سازمان  از  اعم  غذا  کننده  تامین  متولیان 
جهاد کشاورزی، دامپزشکی، وزارت بهداشت 
باید به طور  و درمان و سازمان غذا و دارو 
تصادفی از محصوالت غذایی قبل از ورود به 

بازار آزمایش های تخصصی بگیرند.

ترکیبات جیوه در ماهی ها

باید  استان  هر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
باشد  داشته  شناسی  سم  مرجع  آزمایشگاه 
ها  ماهی  از  بعضی  در  متاسفانه  یادآورشد: 
متولیان  که  دارد  وجود  جیوه”  “ترکیبات 
در  بیشتری  دقت  باید  غذا  کننده  تامین 

به  منجر  که  باشند  داشته  خود  آزمایشات 
مسمومیت مردم نشود.

گوید:  می  ایران  شناسی  سم  علم  پدر 
غذایی  محصول  نوع  هر  در  سم  میزان 
را  غذایی  تنوع  باید  مردم  و  است  متفاوت 

افزایش دهند تا منجر به بیماری نشود.
تحقیقات  افزاید:  می  باللی  پرفسور   
انجام ما  که  ای  پراکنده  شناسی   سم 

می دهیم کافی نیست و دستگاه هایی که 
خود  فعالیت  باید  هستند  غذا  کننده  تامین 

را بیشتر کنند.

تجلیل استان از پدر علم سم شناسی ایران
پروفسور مهدی باللی مود ، در گفتگو با آوا عنوان کرد: آزمایشگاه تخصصی سم شناسی برای تمامی استان ها الزامی است

قاب عکس بزرگراهی در ژاپن که از داخل یک برج گذشته است!تقابل کتاب و کامپیوتر -  محمد علی خلجیکاریکاتور

یادداشت

پهپاد انتحاری نیروی دریایی
 سپاه رونمایی شد 

انجام  قابلیت  با  سپاه  دریایی  نیروی  جدید  پهپاد 
عملیات انتحاری، رونمایی شد. به گزارش تسنیم، 
نیروی دریایی سپاه اخیرا با طراحی و تولید یک 
مدل پهپاد رزمی - شناسایی، به قابلیت دفاعی خود 
در بخش هواپایه و هوایی، افزوده است. نمونه های 
شناسایی این پهپاد به دوربین های پیشرفته نظامی 
با قابلیت استفاده در شب و روز و همچنین با امکان 
استفاده در مناطق مرطوب دریایی، به پرواز در آمده 
و به انجام ماموریت می پرازد. این پهپاد، حدودا 4 
بُرد  تا  می تواند  و  داشته  پروازی  مداومت  ساعت 
1000 کیلومتری، به انجام عملیات بپردازد. یکی از 
مهمترین ویژگی های این پهپاد آن است که پرنده 

می تواند تا سطح نیم متری آب پایین آمده و پرواز 
نیز  پایی  هزار   3 ارتفاع  تا  دیگر  سوی  از  و  کند 
جدید  پهپاد  شود.  اعزام  ماموریت  به  و  رفته  باال 
نیروی دریایی سپاه، حدود 200 کیلومتر بر ساعت 
سرعت داشته و آب نشین است، بدین شکل که 
پس از انجام ماموریت شناسایی، به راحتی می تواند 
حمل  قابلیت  پهپاد  این  بیاید.  فرود  آب  روی 
موشک ندارد اما در بُعد رزمی، می تواند با حمل 
کند  عمل  انتحاری  شدیداالنفجار،  منفجره  مواد 
به  )نزدیک  کروزی  حرکت  با  که  این شکل  به 
سطح آب(، خود را به هدف رسانده و با سرعت 
فرماندهی  مرکز  یک  یا  شناور  به  را  خود  باال، 
تندروی  قایق های  از  پس  بکوبد.  خشکی  در 
دارند،  انتحاری  عملکرد  قابلیت  که  »یامهدی« 
این دومین محصول انتحاری نیروی دریایی سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی است.

 کوچکترین شهر جهان فقط با یک شهروند! 

جمعیت  نفر  یک  فقط  جهان  شهر  کوچکترین 
جهان  شهر  کوچکترین  تسنیم،  گزارش  دارد.به 
 )Monowi( مونووی  شهر  جمعیت  نفر  یک  با 

در ایالت »نبراسکا« در آمریکاست. »السی ایلر« 
وظایف  که  است  کوچک  شهر  این  ساکن  تنها 
کتابخانه  متصدی  مالیات،  شهرداری، جمع آوری 

و نظافت این شهر را برعهده دارد.

مطمئن ترین برندهای خودرو

لکسوس  برندهای  متوالی،  سال  چهارمین  برای 
به  قرار گرفتند.  و دوم  اول  رتبه  دو  در  تویوتا  و 
در  موتور  تویوتا  گروه  برند  دو  ایسنا،  گزارش 
در  خودرو  اطمینان  قابلیت  ساالنه  نظرسنجی 
صدر فهرست قرار گرفتند و مدل بوییک جنرال 
سال   3٥ در  آمریکایی  برند  نخستین  موتورز 
گذشته بود که در میان سه رتبه برتر جای گرفت.

 
دانشجویان کدام کشور باهوش ترند؟

به گزارش جام جم آنالین و به نقل از ایندیپندنت، 
سازمان توسعه همکاری های اقتصادی آزمونی برای 
مقایسه توانایی های فارغ التحصیالن 3٥ کشور عضو 

خود انجام داده و نتایج آن نشان از این دارد که 
ژاپن باهوش ترین دانشجویان را در جهان داراست. 
10 کشور اول این رده بندی به شرح زیر است:1.ژاپن 
2. فنالند 3. هلند 4. استرالیا ٥. نروژ 6. بلژیک 7. 

زالندنو ٨. انگلستان 9. آمریکا 10. جمهوری چک

 شامپانزه سیگاری در کره شمالی!

شامپانزه ای به نام »آزالیا« در باغ وحشی در پیونگ 
یانگ، پایتخت کره شمالی، نگهداری می شود که 

تصاویر سیگار کشیدن این شامپانزه موجب نگرانی 
فعاالن محیط زیست شده است. به گزارش جام 
جم آنالین، گزارش ها حاکی از آن است که این 

شامپانزه روزانه یک بسته سیگار می کشد. 
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امام سجاد)ع( مبلغ پیام عاشورا به جوامع بشری

آیه روز  

ببين چگونه به خود دروغ مى  گويند و آنچه برمى  بافتند از ايشان ياوه شد
سوره األنعام، آيه 24

حدیث روز  

هميشه در پى تيمار بينوايان باش کمک به خلف، زکردار خالق احداست امام راست دراين رهگذر، کالمى نغز: 
که در محبت با خلق، نيمى از خرد است.  امام کاظم )ع(

افسوس که بيگاه شد و ما تنها
در دريائى کرانه اش ناپيدا

کشتى و شب و غمام و ما ميرانيم
در بحر خدا به فضل و توفيق خدا

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

     قوانین کیهانی موفقیت

برای  شما  سالح  ترين  قدرتمند  خالق،  تجسم 
رسيدن به فرکانس اهدافتان هست، هر آنچه که 
در ذهن تجسم شود، در دنيای مادی به واقعيت 

تبديل مى شود.
* اگر چيزی را مى خواهى، مهم است که بدانى 
چيزی  نهايت  در  چون  خواهى.  مى  را  آن  چرا 
 جذب زندگيت مى شود که آرزوی درونى تو است 

نه آرزوی سطحى تو.
* مثال اگر خانه ای در حومه شهر مى خواهى. بايد 
بپرسى چرا دوست دارم در حومه شهر زندگى کنم؟ 
و اگر جواب اين سوال اين باشد: “چون به آرامش 

درونى نياز دارم”
 * پس در واقع آرزوی واقعى تو رسيدن به آرامش 
ای  خانه  داشتن  کنى  مى  فکر  و  است   درونى 

در حومه شهر تو را به آن آرامش مى رساند.
* ممکن است به دست آوردن چيزی که به راستى 
راه  از  تو  برای  درونى(  آرامش  خواهى)مثال  مى 
ديگری ميسر باشد. اما چون آرزوی واقعى خود را 
نمى شناسى، شايد در رسيدن به آن چيزی که 
ظاهرا آرزو کرده ای )در اينجا خانه در حومه شهر( 

دچار زحمت و دردسر شوی.
* فقط يک راه برای شناسايى دقيق چيزی که 
آرزوی قلبى تو است وجود دارد. مى خواهى بدانى 
چه چيزی واقعا مى خواهى؟ ببين در مورد چه 

چيزی احساس و کشش و نياز شديدی داری.
و همان را آرزو کن.

* بنابراين : اول بپرس که آرزوی فعليت را برای 
چه مى خواهى. بعد از احساست کمک بگير تا به 

آرزوی واقعيت برسى.

هشت ساله بودم که در يک ميهمانى شبانه برای 
اولين بار با پديده ای سرخ رنگ به نام “خرمالو” 

آشنا شدم. آن  را شکافته و چشيدم.
شوربختانه خرمالوی مذکور به غايت گس بود و تا 
چند ساعت احساس مى کردم گونه هايم در حال 

تجزيه شدن هستند.
در نهايت؛ تجربه تلخ اولين کام از خرمالو،باعث شد 
که من سى سال اين گردالى سرخ رنگ را به صورت 
يک طرفه تحريم کنم. با اصرار فراوان همسرم،ديوار 
تحريم خرمالو ترک برداشت و من هم در سى و 
دادم. تازه  فرصت  يک  خرمالو  به  سالگى  هشت 

خرمالو هم از اين فرصت به نحو احسن استفاده 
کرد و چنان مزه ای را تجربه کردم که مجبور شدم 
خرمالو را از ليست سياه بيرون آورده و ايشان را 
پس از ليمو ترش و توت فرنگى در “صدر مصطبه” 
بنشانم. يک تجربه ی تلخ در هشت سالگى،باعث 

شد که سى سال از همه خرمالو ها متنفر باشم...
اولين تجربه های کودکى،شالوده ی ما را مى سازند..
چه بسيارند باورها،هنجارها و اعتقاداتى که به خاطر 
تجربه طعم”گس” آن ها در کودکى،هنوز منفور 
ما هستند. مواظب تجربه های گس فرزندان مان 

باشيم و آگاهشان کنيم.

نقل مشهور در سال  به  بنا  امام سجاد)ع(  
حرکت  آمد.  دنيا  به  مدينه  در  هجری   38
جهاد فرهنگى و پرورش شخصيت ها را در 
حرکت  يک  با  و  داد  قرار  خود  کار  دستور 
ايفای نقش پيشوايى  عميق و دامنه  دار به 

 خود پرداخت.
 شاهد واقعه

نهضت  در  سجاد)ع(  امام  حضور  زمينه  در 
حسينى جای ترديدی نيست. اّما از صحنه 
های اجتماعى و سياسى امام سجاد )ع( در 
از  زيادی  آگاهى  های  نهضت،  آغازين  برهه 
آنچه که هست  نمى  آيد،   به دست  تاريخ 
صحنه  است.اولين  بعد  به  تاريخ  اين  از 
 گزارش شده حيات اجتماعى و سياسى امام 
مربوط  حسينى،  قيام  در  زين  العابدين)ع( 
مى  گويد:  خود  او  است.  عاشورا  شب  به 
به  را  خود  ياران  پدرم  عاشورا  شامگاه شب 
نزد خويش فراخواند. من در حالى که بيمار 
را  او  گفتار  تا  رفتم  پدر  خدمت  نيز  بودم 
بشنوم. پدرم فرمود: خدا را ستايش مى  کنم 

سپاس  را  او  ناخوشى  و  خوشى  تمام  در   و 
مى  گويم. من يارانى بهتر و با وفاتر از اصحاب 
خود سراغ ندارم و اهل بيتى فرمانبردارتر و به 
صله  رحم پای  بندتر از اهل  بيتم نمى  شناسم. 
خداوند شما را جزای نيک عنايت کند. من مى 
 دانم که فردا کار ما با اينان به جنگ خواهد 
انجاميد. من به شما اجازه مى  دهم و بيعت 
خود را از شما بر مى  دارم تا از سياهى شب 
برای پيمودن راه و دور شدن از محل خطر 
استفاده کنيد و هر يک از شما دست يک تن 
از اهل  بيت مرا بگيريد و در شهرها پراکنده 
شويد تا خداوند فرج خويش را برايتان مقرر 
دارد.اين مردم تنها مرا مى  خواهند و چون بر 
من دست يابند با شما کاری ندارند.امام على  
بن  الحسين)ع( در آن شب که بيمار نيز بود، 

شب غريبى را سپری مى  کرد.
پس از واقعه

با  عاشورا  روز  عصر  کربال،  خونين  حادثه 
پايان  اصحابش  و  حسين)ع(  امام  شهادت 
به  حسينى  نهضت  دوم  بخش  و  پذيرفت 

رهبری امام على  بن  الحسين)ع( آغاز شد. حال 
وظيفه امام سجاد)ع( بود که آرمان کربالئيان 
را در لباس جهاد اسارت و در قالب جدال و 
و  برساند.  همگان  گوش  به  احسن  مواعظ 
مردمان مقهور سياست جهالت پروری امويان 
را به اسالم راستين، اسالم محمد و على)ع( 
مسؤوليت  گردد.  رهنمون  قرآن  اسالم  و 
سترگ پيام  رسانى عاشورائيان بر شانه  های 
 امام ساجدان و عارفان سنگينى مى  کرد. او 
مى  بايست در عصر نوميدی از پيروزی حرکت 
مسلحانه به روش ديگر به بيان مسأله رهبری 
و امامت، لزوم شناخت امام عادل و نشانه  های 
امام عدل و نشانه  های رهبران فاسد و ستم 
پيشه بپردازد و مردم غافل و به جهل واداشته 
را به وظايف شان در برابر رهبر عادل و همت 
برای اصالح جامعه بيدار سازد. تفکر اصيل 
اسالمى را برای جامعه تبيين نمايد تا اميد به 
ايجاد حکومت اسالمى توسط خاندان وحى 
را در دل همگان احيا سازد. از سوی ديگر او 
خود شاهد واقعه کربال بود و همت گمارد؛ تا 

ياد و خاطره حماسه سازان عاشورا را در نهاد 
جامعه اسالمى بارور سازد. دشمن نيز همچون 
تمامى عصرها اين نکته را دريافته بود که مرکز 
اصلى انقالب ها و مبارزات عدالت خواهانه مردم، 

واليت و امامت است. 
نقش سیاسی امام سجاد)ع( 

در عصر اسارت
امام على  بن  الحسين)ع( تنها بازمانده مرد از 
خاندان حسين)ع( است که بى  شک تداوم  و 
بقای قيام حسينى مرهون تالش و مجاهدت 
او است. سخنان امام سجاد)ع( تحولى شگفت 
در کوفيان ايجاد کرد و از هر سو بانگ گريه 
کردند.  سرزنش  را  يکديگر  مردم  برخاست. 
سپس على  بن  الحسين)ع( بر اين نکته تأکيد 
کرد که سيرت ما بايد چون سيرت رسول خدا 
باشد که نيکوترين سيرت است. مردم کوفه 
که مجذوب سخنان حماسى و مخلصانه سيد 
ساجدان قرار گرفته بودند، فرياد برآوردند که 
ما فرمانبردار توايم و از تو نمى  بريم و با هر 

کس که گويى پيکار مى  کنيم

زنده نگه داشتن یاد شهیدان کربال
زين  امام  سياسى  راهبردهای  جمله  از 
 العابدين)ع( در عصر خفقان امويان، زنده نگه 
داشتن ياد و خاطره شهيدان کربال که در واقع 
زنده نگهداشتن فرهنگ شهادت و ايثار بوده، 
مى  باشد. در مناقب ابن  شهر آشوب از امام 
صادق)ع( آمده است که على  بن  الحسين)ع( 
ت بيست سال برای پدرش مى  گريست و  مَدّ
فرمود: من هر وقت قتلگاه فرزندان فاطمه را 
 به ياد مى  آورم، بغض گلويم را مى  گيرد و

 نمى  توانم خودداری کنم.
 شهادت امام سجاد علیه السالم

اسوه علم و حلم، امام زين العابدين )ع(، پس 
از يک عمر مجاهدت در راه خدا و پس از 
ابالغ پيام عاشورا به جوامع بشری، به دست 
و  مسموم  عبدالملک  وليدبن  يا  و  هشام 
در )25 محرم سال 95 هـ ق( به شهادت 
رسيد و بدن مطهرش را در کنار تربت پاک 
 امام حسن مجتبى عليه السالم در بقيع به

خاک سپردند.

عارفانه روز
دعايتان مى کنم به خير نگاهتان مى کنم به 
پاکى يادتان مى کنم به خوبى هرجا هستيد 

بهترين ها رو برايتان آرزو دارم

موج انرژی مثبت از همين لحظه مى تواند 
شروع بشود. از همين جا که تو هستى.
فقط با يک لبخند و انتقالش به ديگری

هميشه کسى وجود دارد که سر راهتان سنگ 
پرتاب کند، اين بشما بستگى داردکه با آن 

سنگها چه مى سازيد، پل يا ديوار. شما معمار 
زندگيتان هستيد سعى کنيد معمارخوبى باشيد

يک روز پراز آرامش يک دل شاد و 
بى غصه يک زندگى آروم وعاشقانه
 و يک دعای خير از ته دل! نصيب 

لحظه هاتون شاد  وپراز يهويى های قشنگ

312846795
987325416
546971283
264183957
879562341
135794228
623417589
791258634
458639172

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قيمت کاماًل توافقى

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

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

تجربه کنید.   09158668002

فروش دو قطعه زمین 
کشاورزی برای باغ ویال در 

روستای تقاب
 هر کدام 4000 متر
09153621595 

یک باب سفره خانه سنتی با کلیه 
لوازم واگذار می گردد

09158668828

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

 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

به یک منشی خانم ترجیحاً مجرد 
با روابط عمومی باال و ساکن شمال 
شهر برای همکاری در آموزشگاه 

زبان نیازمندیم
09154081926 - 32317334 نقاشی  ساختمان

انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 
اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و...

 با قیمت مناسب
  09156633230- برگی

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

به یک نفر همکار خانم با روابط عمومی 
باال دوشیفت با حقوق فعلی 300/000 
تومان و 2 نفر بازاریاب خانم و آقا جهت 
خانه عطر و لوازم آرایشی واقع در بازار 

نیازمندیم
09156666454 -32225800

شرکت لبنیات پگاه به یک نفر 
ویزیتور دیپلم به باال با حقوق 
قانون کار + بیمه نیازمند است.
متقاضیان می توانند به آدرس: 

بلوار شهدای عبادی- میدان 
ابن حسام )میدان معصومیه( 

شرکت پگاه مراجعه نمایند.

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

فروش مغازه لوازم دکوری و فانتزی با کلیه 
اجناس و دکوراسیون راسته مدرس

فی 13 میلیون تومان 09151637174

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

09151630435 -09159621311

فروش آپارتمان در حال ساخت
30 میلیون واریزي اولیه
90 متر مفید، دو خواب

آدرس: غفاري
09155614208
09155612431

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

اصالح انواع درختان میوه ای 
)انگور، پسته و ...(

در منزل  و باغ
در اسرع وقت پذیرفته می شود

همراه با کود عالی
09153616941

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه 

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

پوشاک آداک
عرضه کننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجينال  
با قيمت های باور نکردنى

شلوار لى بچگانه
25000 و 28000 تومان

و انواع پوشاک زنانه
بلوار معلم، خيابان فردوسى
 جنب مطب دکتر مطهری

لوازم اتومبیل خراشادی
توزیع لوازم پژو 
 تندر90، مگان 

 تعمیر و نصب کمربند ایمنی
بیرجند- بین عدل 23 

و باهنر شرقی - پالک 167
32433806

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

09158677045 -09350531326 

فروش استثنایی فرش
تعداد محدودی فرش ماشینی کاشان 500 شانه، تراکم 1000

 زیر فی کارخانه به صورت نقد و اقساط بلندمدت
همراه: 09155623695

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



1- آيا مي دانيد بر اساس گزارشات موجود مصرف حتي 
يك عدد قرص اكستازي، منجر به مرگ شده است 
2- سوء مصرف شيشه اگرچه ظاهر فرد معتاد را سريعًا 
دگرگون و قابل شناسايی نمی كند، ولی اعتياد به آن 
به مراتب خطرناكتر از مواد مخدر ديگر است 3- سكته 
هاي قلبي و مغزي، تشنج، نارسايي كبد و كليه و تخريب 

با  از عوارض مسموميت  سلولهاي مغزي و عضالني 
قرص اكستازي و شيشه مي باشند 4- مصرف مواد توهم 
زا مانند حشيش، اكستازي،  LSD و شيشه مي توانند 
سبب بروز حوادث مرگبار مانند سقوط از ارتفاع، تصادف، 
نزاع، ارتكاب به جنايت و خودكشي در فرد مصرف كننده 
شوند 5- آيا مي دانيد مصرف همزمان مواد مخدر با 

برخي از داروهاي خواب آور و آرام بخش مي تواند سبب 
بروز مسموميت هاي شديد و حتي مرگ در فرد مصرف 
كننده گردد؟ 6- آيا مي دانيد درمان اعتياد به مواد مخدر، 
فرآيندي طوالني و زمان بر است؟ 7- آيا مي دانيد يكي 
آنابوليك  از عوارض رواني سوء مصرف استروئيدهاي 
در جوانان، پرخاشگري و بروز رفتارهاي ضد اجتماعي 

مي باشد؟ 8- مصرف نابجاي استروييدهاي آنابوليك 
در جوانان جهت بدنسازي با خطر بروز عوارض قلبي و 
عروقي مانند ازدياد فشار خون و نارسايي قلبي همراه است 
9- مصرف انواع داروهاي هورموني با هدف بدنسازي در 
جوانان مي تواند سبب بروز عوارض وخيمي مانند عقيمي، 
نارسايي قلبي و كبدي، كوتاهي قد و بزرگ شدن سينه 

در مردان و پرمويي و خشونت صدا در خانم ها گردد 
10- افزايش سطح آگاهي در مورد عوارض ويرانگر اعتياد 
و آموزش صحيح پيشگيري از بروز سوء مصرف مواد، 
اساسي ترين گام در مبارزه با اين بالي خانمان سوز است. 

معاونت غذا و دارو  
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پيشگيري ازمسموميت ناشي از سوء مصرف مواد مخدر و محرک 
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کسب مقام برتر ادارات ورزش و جوانان قاین، خوسف 
و فردوس، در بین ادارات ورزش وجوانان استان

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان خوسف،  
استان و روسای  نخستين گردهمايی مسئولين هيات های ورزشی 
ادارات ورزش وجوانان شهرستان ها با مسئولين تربيت بدنی آموزش 
و پرورش استان و با حضور حسينی معاونت سياسی، امنيتی واجتماعی 
اداره  از عملكرد  استانداری خراسان جنوبی برگزارشد. در اين جلسه 
ذكر  به  الزم  گرديد.  تجليل  خوسف  شهرستان  وجوانان  ورزش 
است كه اداره ورزش و جوانان شهرستان های خوسف، فردوس و 
قاين به عنوان ادارات برتر در زمينه ورزش و جوانان معرفی شدند.

اعالم نتایج مسابقات والیبال به مناسبت هفته تربیت بدنی
در شهرستان بشرویه

به  دوستانه  مسابقات  سری  يك  بدنی،  تربيت  هفته  مناسبت  به 
ادارات وسازمان ها در سالن  با ساير  اداره ورزش وجوانان  ميزبانی 
دوشنبه  روز  كه  گرديد  برگزار  بشرويه  شهرستان  بشارت  ورزشی 
تيم اداره ورزش و جوانان به مصاف تيم نيروی انتظامی رفت و در 
يك مسابقه پاياپای، نيروی انتظامی توانست بانتيجه 3 بر2 ورزش 
وجوانان را مغلوب سازد. الزم به ذكر است اين سری ازمسابقات با 

شعار سالمت همگانی، توسعه پايدار ورزش برگزار گرديد. 

اعزام دوچرخه سوار قاینی 
به مسابقات لیگ باشگاههای کوهستان کشور

هيأت دوچرخه سواری استان خراسان جنوبی، تيم دوچرخه سواری 
اين استان را به مسابقات ليگ باشگاه های كوهستان كشور اعزام 
شهرستان  وجوانان  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  نمود. 
قاين، حامد حسن پور دوچرخه سوار جوان شهرستان قاين و عضو 
تيم منتخب استان به عنوان يكی از ركاب زنان اين استان به اين 
و  ازاعتياد  پيشگيری  باشعار  مسابقات  اين  ميگردد.  اعزام  مسابقات 
موادمخدر ازتاريخ 5 آبان ماه سال جاری به ميزبانی استان مازندران 
در بهشهر ساری برگزارميگردد. دراين مسابقات دوچرخه سواران 
به رقابت می پردازند. باهم  دردو رشته كراس كانتری و دانهيل 

مسابقات قهرمانی موتور سواری )کراس( استان 
روز جمعه به میزبانی سرایان برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان سرايان و به نقل از اسحاقی 
رئيس هيئت موتورسواری و اتومبيلرانی اين شهرستان، مسابقات قهرمانی 
موتور كراس استان جمعه 7  آبان  در پيست موتور سواری سرايان برگزار می 
شود. وی افزود: حضور موتورسواران در پيست ساعت 8:30 صبح و تمرين 
نيز از ساعت 9 الی 11 صبح می باشد. مسابقات از ساعت 14 عصر آغاز و 
داشتن كارت بيمه ورزشی و معرفی نامه از هيئت های مربوطه  الزامی است.
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راهکارهای از بین بردن هراس کودکان از مدرسه

اصطالح هراس از مدرسه، همان ترس از ترک خانه است و اگر كودک را وادار به مدرسه رفتن كنيم،  اضطراب او به هراس تبديل می شود. در ادامه چند راهكار برای رفع آن بيان 
شده است: 1- القاء به كودک كه مدرسه ترسی ندارد 2- كمك به كودک برای حل مشكالت مدرسه ای 3- صحبت كردن در مورد مزايای درس خواندن و باسواد شدن 4- باال 
بردن جرات و اعتماد به نفس كودک برای غلبه بر مشكالت درسی 5- بيشتر كردن رابطه بين مدرسه و خانه و ياری خواستن از معلمان 6- آسان جلوه دادن ضوابط و مقررات 
مدرسه 7- ياری كردن كودک در انجام تكاليف درسی و تحسين و تمجيد به موقع وی 8- دادن جايزه به كودک و تشويق وی 9- ناديده گرفتن برخی از خطاهای كودک و به 
اصطالح مته به خشخاش نگذاشتن 10- گاهی رفتن به مدرسه با كودک، روحيه دادن و محبت به كودک 11- از ميان بردن عوامل نفرت از مدرسه مانند تنبيه و سرزنش و سخت 
جلوه دادن تكاليف 12- سعی كنيد بدانيد چه عاملی در مدرسه كودكتان را آزار می دهد كه از رفتن به آنجا خودداری می كند. با كودک خود صحبت كنيد و او را تشويق كنيد تا تمام 
خبرها و اتفاقاتی را كه باعث می شوند تا او به مدرسه نرود را برای شما بگويد 13- با معلم كودكتان صحبت كنيد و مشكل را با وی در ميان بگذاريد، شايد او بتواند در حل و رفع 
اين مشكل به شما كمك كند 14- به كودک خود كمك كنيد با همكالسی هايش دوست شود و دوستی هايش را با آنان گسترش دهد 15- به غر زدن كودک توجه نكنيد، به جای آن، 
نظرات مثبت و اشتياق كودک را به مدرسه رفتن تشويق كنيد و به او پاداش دهيد 16- به كودكتان برای مرتب رفتن به مدرسه امتياز بدهيد. تا به تدريج كودكتان راه  بيفتد 16- برای ترس 
كودكتان از مدرسه از يك متخصص كمك بخواهيد، برخی از كودكان بشدت از مدرسه گريزانند، اگر كودک شما اين طور است از يك متخصص كمك بخواهيد تا اين مشكل از بين برود.

اداره مشاوره و مددكاري معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي استان خراسان جنوبي

نشانه های کم آبی بدن را بشناسید ...

از  بدن  وزن  دو سوم  دانيد  می  كه  همانطور 
آب تشكيل شده است. تمام سلول ها، اعضا 
و بافت های بدن برای عملكرد و ادامه حيات 
به آب وابسته هستند. 1- سردرد و سرگيجه 
2- عدم تمركز 3- بوی بد دهان 4- يبوست 
به  ناگهانی  و  و سوء هاضمه 5- ميل شديد 

غذا 6- احساس خستگی و بی حالی 7- درد 
مفاصل و عضالت 8- تغيير رنگ و كاهش 
ادرار 9- گرفتگی عضالت 10- پوسته پوسته 
شدن لب و اطراف دهان 11- افزايش ضربان 
قلب 12- خشكی مو و پوست 13- خشكی 
دهان. پيشنهاد می شود برای هيدراته كردن 
بدن، مصرف حداقل هشت ليوان آب در روز 
و سبزيجات و ميوه های تازه فراموش نشود.

عادت های بد 
که خوابتان را مختل می کند! 

اگر وعده غذايی سنگينی بخوريم و سپس مستقيم 
به رختخواب برويم، خواب ما به اندازه كافی اعاده 
كننده نخواهد بود، زيرا سيستم گوارش به جای 
استراحت برای روز بعد، مشغول هضم غذاست. 
خوردن غذا در طول روز به كاهش رفلكس اسيد 

از عوامل اصلی  معده كمك می كند كه يكی 
خواب بد است. مسائل زير نيز خواب شما را خراب 
می كنند: 1- ورزش نكردن) بويژه ورزش های 
صبحگاهی و عصر( 2- خوردن غذا در اواخر شب 
3- آرام نكردن مغز قبل از خواب 4- كار با گوشی 
نوشيدنی  خوردن   -5 رختخواب  در  هوشمند 
های الكل نزديك به زمان خواب 6- نوشيدن 
قهوه در عصر يا شب 7- خوابيدن در نور.

واژگوني سواري پژو 405 یك کشته و دو  مجروح برجای گذاشت

رئيس پليس راه استان خراسان جنوبی از واژگونی يك دستگاه پژو 405 در شهرستان 
فردوس با يك كشته و دو مجروح خبر داد. به گزارش پايگاه خبری پليس، سرهنگ 
حسين رضايی در تشريح اين خبر اظهار داشت: صبح روز گذشته با اعالم مركز فوريت 
بالفاصله  فردوس،   - بشرويه  13محور  كيلومتر  در  تصادف  بر  110مبنی  پليسی  های 
مأموران پليس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند. وی افزود: مأموران 
واژگون شده   405 پژو  دستگاه خودروی  كه يك  كردند  مشاهده  در صحنه  با حضور 
به شدت  از سرنشينان خودرو  نفر  دو  و  رانندگی، يك كشته  اين سانحه  در  است كه 
مجروح شدند كه جهت مداوا به بيمارستان منتقل  شدند. سرهنگ رضايی تصريح كرد: 
اعالم   405 پژو  راننده سواري  جلو  به  توجه  عدم  را  حادثه  علت  راه  پليس  كارشناس 
قوانين  كرد  توصيه  محترم  رانندگان  به  جنوبی  خراسان  استان  راه  پليس  رئيس  كرد. 

و مقررات راهنمائی و رانندگی را رعايت كنند تا شاهد چنين حوادث ناگوار نباشيم.

اگر میخواهید صورتی تپل داشته باشید
 صبحانه تخم مرغ و سیب زمینی بخورید.

9 عالمت کمبود کلسيم

گرفتگی 
عضالت

بی خوابی

مشکالت 
دندانی 

موهای 
ناسالم

فشار خون
باال

شکنندگی 
استخوان ها

دردهای 
قاعدگی

خشکی 
پوست و ناخن

دردهای مفاصل 
و استخوان درد

درهفته یک باراُملت بخوریم: مغز راتقویت، از پوكی 
استخوان جلوگیری و ضخامت مو را افزایش میدهد.

طبیعت گردی و ورزش كوهپیمایی 
از كوچک شدن مغز و بروز آلزایمر

 جلوگیری می كند.

محققان می گویند: مواد غذایی سفیدرنگ 
خطر بروز سکته مغزی را كاهش می دهند.
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داده نما،

کوتاه از سالمتی

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

ویزا 180 هزار تومان، اتوبوس ایران 230 هزار تومان
اتوبوس عراق 250 هزارتومان، جمع 660 هزار تومان

ویزا، اتوبوس دربست ایران و عراق، اسکان در کربال
اقساط قرض الحسنه

جمعیت جوانان سرزمین 
خورشید برگزار می کند

سفر اربعین حسینی )ویژه برادران(

آدرس دفتر مرکزی: بیرجند، حدفاصل میدان ابوذر و طالقانی 1
056-32232000

کاروان پیاده هیئت حضرت علی اکبر)ع(مهرشهر جهت عزیمت به مشهد مقدس ثبت نام می کند
آدرس محل ثبت نام: مهرشهر- بین ولی عصر 13 و 11 جنب هیئت  چهار راه جوادیه - مشاور امالک اسکندری

تلفن تماس: 09150913815 - 32316731
شماره حساب کمک های مردمی: 722006070 

بانک کشاورزی  6037701116055994 شماره کارت
امور فرهنگی هیئت حضرت علی اکبر )ع(- پایگاه مقاومت سردار شهید صفر علی رضایی

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اوليه هدیه بگيرید

نقد -  اقساط     با چك 3 ماهه
0 9 0 1 3 7 7 2 6 2 گان6
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درب
ویل 

تح

آگهی مزایده امالک - مرحله اول
سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی  در نظر دارد: تعدادی از امالک و مستغالت مشروحه ذیل )حق السهم خود( را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 
95/7/29 الی 95/8/15 همه روزه از ساعت 8/30 صبح لغایت 14/30 به استثنای ایام تعطیل جهت اخذ اطالعات و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به سازمان همیاری شهرداریهای 

استان خراسان جنوبی واقع در بیرجند- خیابان غفاری- خیابان یاس- پالک 45 و یا به نشانی اینترنتی www.sko.ir و یا دفتر فروش مجتمع واقع در شهرداری قاین مراجعه نمایند. تلفن: 056-32341280-81
1- اخذ پاکت های پیشنهادی به همراه اصل چک تضمین شده یا فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط شرکت در مزایده همه روزه در ساعات تعیین شده قابل انجام است.

بازگشایی پاکت های پیشنهادی در محل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی روز یکشنبه 95/08/16 ساعت 9 صبح طبق برنامه زمانبندی شده انجام خواهد شد. شرایط اجاره هر یک از امالک به صورت جداگانه 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و امضای پشت و روی فرم تقاضا ضروری است. اخذ اطالعات از دفاتر مزایده و بازدید از امالک الزم و ضروری 
می باشد. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم مسئولیتی متوجه این سازمان نخواهد بود. سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت الزامی است.

اجاره ميزان مالکيتنوع ملک کاربریاعيان متر مربعآدرس قطعه/پالک ثبتیردیف پایه  قيمت 
ساليانه به ریال

5 درصد  قيمت پایه شرکت در 
مزایده به ریال

قاین - خيابان آیت ا... طالقانی - نرسيده به ميدان امام جنب بانک سپه  مجتمع تجاری / اداری طالی 1
سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- اصلی بخش...ثبتی قاین- واحد 27 منفی یک

24/000/0001/200/000ششدانگتجاری15/81

قاین - خيابان آیت ا... طالقانی - نرسيده به ميدان امام جنب بانک سپه   مجتمع تجاری / اداری 2
طالی سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- اصلی بخش ...  ثبتی قاین- واحد 34 منفی یک

15/000/000750/000ششدانگتجاری14/72

قاین - خيابان آیت ا... طالقانی - نرسيده به ميدان امام جنب بانک سپه  مجتمع تجاری / اداری طالی 3
سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- اصلی بخش ...  ثبتی قاین- واحد 38 منفی یک

12/000/000600/000ششدانگتجاری13/14

قاین - خيابان آیت ا... طالقانی - نرسيده به ميدان امام جنب بانک سپه - مجتمع تجاری / اداری 4
طالی سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- اصلی بخش ...ثبتی قاین- واحد 39 منفی یک

16/200/000810/000ششدانگتجاری18/39

قاین - خيابان آیت ا... طالقانی - نرسيده به ميدان امام جنب بانک سپه - مجتمع تجاری / اداری 5
طالی سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- اصلی بخش ...  ثبتی قاین- واحد 14 همکف

1/110/000 22/200/000ششدانگتجاری13/84

قاین - خيابان آیت ا... طالقانی - نرسيده به ميدان امام جنب بانک سپه - مجتمع تجاری / اداری 6
طالی سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- اصلی بخش  ... ثبتی قاین- واحد 16 همکف

1/500/000 30/000/000ششدانگتجاری25/52

قاین - خيابان آیت ا... طالقانی - نرسيده به ميدان امام جنب بانک سپه - مجتمع تجاری / اداری 7
طالی سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- اصلی بخش  ... ثبتی قاین- واحد 21 همکف

30/000/0001/500/000ششدانگتجاری20/60

قاین - خيابان آیت ا... طالقانی - نرسيده به ميدان امام جنب بانک سپه - مجتمع تجاری / اداری 8
طالی سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- اصلی بخش  ... ثبتی قاین- واحد 2 طبقه اول

42/000/0002/100/000ششدانگدفتر تجاری77/95

قاین - خيابان آیت ا... طالقانی - نرسيده به ميدان امام جنب بانک سپه - مجتمع تجاری / اداری 9
طالی سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- اصلی بخش... ثيتی قاین- واحد 3 طبقه اول

39/000/0001/950/000ششدانگدفتر تجاری66/14

قاین - خيابان آیت ا... طالقانی - نرسيده به ميدان امام جنب بانک سپه  مجتمع تجاری / اداری طالی 10
سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- اصلی بخش ... ثبتی قاین- واحد 4 طبقه اول

33/000/0001/650/000ششدانگدفتر تجاری58/92

قاین - خيابان آیت ا... طالقانی - نرسيده به ميدان امام جنب بانک سپه  مجتمع تجاری / اداری طالی 11
سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- اصلی  بخش ... ثبتی قاین- واحد 5 طبقه اول

1/200/000 24/000/000ششدانگتجاری87/40

مالحظات: 1- کلیه واحدها مجاز به استفاده از 3 دستگاه آسانسور موجود و پارکینگ مشاع به مساخت 1319 متر مربع و مشاعات در طبقه همکف 362/75 متر مربع و در طبقه زیر زمین 54/ 424 متر مربع و در طبقه 
اول 120/56 متر مربع می باشد. واحدهای تجاری دارای امتیاز برق مجزا و آب و گاز مشترک و  واحدهای دفتر تجاری دارای امتیاز آب و برق و گاز مجزا می باشد.

مصون سازی و پایداری کشور با اقدام و عمل به پدافند غیرعامل
کمیته پدافند غیرعامل فرمانداری شهرستان بیرجند                        اقتدار ملی، خودباوری و جهاد علمی



7
کمبود ناوگان هوایی ، منجر به حذف پرواز روز جمعه تهران-بیرجند شد

مالئی- مدیرکل فرودگاه های استان در گفتگو با آوا از حذف پرواز بیرجند تهران در روز جمعه خبر داد و عنوان کرد: با توجه به کمبود ناوگان در شرکت ایران ایر، پرواز روز 
جمعه از تهران به بیرجند حذف شده است. سالمی با اشاره به اینکه لیست پرواز جمعه بسته شده بود ، بیان کرد: امکان تغییر در برنامه های زمستانی است و برای بازگرداندن پرواز 
جمعه در حال مذاکره هستیم و حذف آن هنوز قطعی نیست. وی از انجام اولین پرواز چارتری در فرودگاه بیرجند خبر داد و گفت: این پرواز با هواپیمای بوئینگ md انجام می شود.

پنجشنبه * 6 آبان 1395 * شماره 3636
7

اجرای پروژه جمع کننده 
اصلی فاضالب مهر شهر 
زمان بر است

برزجی- در پی اعتراض برخی از کسبه خیابان 
رجایی مبنی بر کندی روند اجرای پروژه فاضالب 
در این خیابان و مشکالت پیش آمده برای کسبه 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  از  را  موضوع 
شرکت  توسعه  و  مهندسی  معاون  شدیم.  پیگیر 
این  به  پاسخ  در  جنوبی  خراسان  فاضالب  و   آب 
گالیه ها گفت: در مسیری که کلکتور)جمع کننده( 
اصلی فاضالب مهر شهر در حال اجرا است و ابتدای 
خیابان رجایی از روز جمعه گذشته پروژه شروع شده 
و هنوز یک هفته ای از حفاری نمی گذرد که دلیل 
کندی پیشرفت کار عمق زیاد مسیر در حدود 6 متر، 
با بیان  صعوبت کار می باشد. سید ناصر ناصری 
اینکه برای اجرای پروژه در مسیر خیابان رجایی 
دلیل  به  افزود:  شده  اخذ  مجوز  ماه  یک  حدود 
سختی جنس خاک سه اکیپ مشغول کار بودند 
که از امروز یک اکیپ نیز اضافه شده لذا انتظار 
را  ما  با صبوری  و کسبه محل  رود ساکنان  می 
در اجرای صحیح پروژه یاری کنند. وی با تاکید 
زیاد زمین  به علت عمق  اینکه ماشین آالت  بر 
و با وضع موجود در محل توان حفاری در مسیر 
شود  می  انجام  دستی  حفاری  بعضا  و  ندارند  را 
بلوار  از  مذکور  کلکتور  اجرای  مسیر  شد:  یادآور 
از داخل  از آنجه  بلوار مسافر و  رجایی به سمت 
محوطه کارگاهی به سمت مهر شهر ادامه مسیر 
خواهد داشت. معاون مهندسی و توسعه شرکت 
آب و فاضالب خراسان جنوبی همچنین از اجرای 
در شش  مهر شهر  فاضالب  داخلی  شبکه های 
فاز خبر داد و گفت: مرحله اول این پروژه حداکثر 
ماه آینده در مهر شهر آغاز و فاز دوم نیز بعد از 
بعدی  مرحله   4 برای  و  شود  می  آغاز  اول  فاز 
به  اشاره  با  ندارد. وی  اجرایی وجود  برنامه  فعال 
فاضالب  اصلی  کلتکور  قرارداد  ماهه   15 مهلت 
مهر شهر اظهار کرد: این در شرایطی است که در 
روند تخصیص منابع تاخیر و تعللی ایجاد نشود تا 
بتوانیم طبق برنامه زمان بندی کار را ادامه دهیم.

کمک 100 میلیون تومانی
به ساخت بقعه متبرکه شاهرخت

آغاز  از  زیرکوه  شهرستان  مردم  سیما-  و  صدا 
امسال 100 میلیون تومان برای ساخت طرح عمرانی 
روستای  موسی  بن  امامزاده سعداهلل  متبرکه  بقعه 
شاهرخت کمک کردند. مدیر اوقاف و امور خیریه 
زیرکوه، گفت: این کمک ها شامل کمک نقدی، 
تأمین درب و پنجره، کمک 100 میلیون تومانی 
به ساخت بقعه متبرکه شاهرختوسایل گرمایشی و 
سرمایشی، کاشی و سرامیک و مصالح ساختمانی، و 

کار عمرانی در ساخت این بقعه متبرکه است.

مسئوالن از دوقطبی شدن جامعه 
جلوگیری کنند 

اینکه  بیان  با  سربیشه  جمعه  امام  تسنیم- 
گفت:  بود  انسجام  و  وحدت  شهدا  خون  ثمره 
اکنون نیز باید مسئوالن گوش به فرمان رهبری 
باشند و از دوقطبی شدن جامعه جلوگیری کنند. 
حجت االسالم سنجری در یادواره آبروی کوچه ها، 
غالمحسین  واالمقام  شهید  یادبود  محله،  افتخار 
خوسف  شهر  در  شهید  منزل  جلوی  که  جاللی 
برگزار شد بیان کرد: شهدا رفتند تا ما راه را گم 
نکنیم و ما نیز باید با تبعیت محض از والیت فقیه، 

این انقالب را به صاحب اصلی اش تحویل دهیم.

آینه کاری امامزاده علی)ع( طبس
با یک میلیارد ریال اعتبار انجام شد

خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس   - مهر 
امامزاده  این  ضریح  کاری  آیینه  گفت:  طبس 
علی )ع( طبس با هزینه کرد یک میلیارد ریال 
در  خدایی   دادخدا  االسالم  حجت  شد.  انجام 
بن  زید  امامزاده  کرد:  اظهار  خبرنگاران،  جمع 
زین  امام  چهارم،  امام  به  پشت  یازده  به  علی 
و  سرا  زائر   40 وجود  و  رسد  می  )ع(  العابدین 
8 سوئیت و دو سالن چند منظوره ویژه کاروان 
است.وی  امامزاده  این  امکانات  از  زیارتی  های 
ادامه داد: در امامزاده علی)ع( دو مسجد به نام 
و  زهرا)س(  حضرت  و  امیرالمومنین)ع(  های 

آشپزخانه جهت رفاه حال زائران موجود است.

عملکرد پدافندی دامپزشکی
سبب کاهش آمار بیماری ها شده است

بیان  با  استان  دامپزشکی  مدیرکل  خبر-  گروه 
پدافندی  دامپزشکی  های  فعالیت  ماهیت  اینکه 
است گفت: عملکرد و فعالیت های دامپزشکی سبب 
کاهش کانون بیماری های دامی شده است. رفیعی 
پور ادامه داد: واکسیناسیون به موقع دام و طیور و 
همچنین مراقبت و پایش واحدهای اپیدمیولوژیک 
استان سبب ارتقای بهداشت شده که در حال حاضر 
شاهد کاهش بیماری های واگیردار دامی و بیماری 

های مشترک بین انسان و دام هستیم.

استقبال بیش از شش هزار دانشجو
از نمایشگاه دستاوردهای هسته ای

دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری  دبیر  ایسنا-   
بیرجند،  دانشگاه  در  کشور  هسته ای  صنعت 
نمایشگاه  از  دانشجو  هزار  شش  از  بیش  گفت: 
دستاوردهای هسته ای در د انشگاه بیرجند استقبال 
کردند. بخشی با بیان اینکه در این نمایشگاه غرور 
ملی به نمایش گذاشته می شود، ادامه داد: مسئله 

صنعت هسته ای یک مسئله علمی است.

بخش های خصوصی تمایلی به تولید 
برخی از کاالها در داخل ندارند

بیان  با  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  شبستان- 
اینکه بخش های خصوصی تمایلی به تولید برخی از 
کاالها در داخل ندارند، گفت: تولید برخی از کاالها 
از  به همراه دارد و برخی  در کشور سود بسیاری 
ا...  آیت  کرد.  تولید  در کشور  توان  می  را  کاالها 
عبادی در دیدار با کارکنان سازمان تعاون روستایی 
با با تاکید بر اینکه در قانون اساسی به هر سه بخش 
دولتی، خصوصی و تعاونی توجه شده است، تصریح 
کرد: گاهی خودمان بخش تعاونی و خصوصی را در 
تنگا قرار می دهیم؛ یک آگاهی و همت همگانی 
الزم است تا همه از جمله دولت از نیمه راه ضرر 
دیدار  این  در  نیز  روستایی  تعاون  مدیر  برگردیم. 
تشکل های  عضو  نفر  هزار   157 اینکه  بیان  با 
جنوبی  خراسان  گفت:  هستند،  استان  روستایی 
قطب شرکت های سهامی زراعی در کشور است. 
اسفندیاری افزود: با توجه به اینکه تالش خواهیم 

کرد تا اشتغال پایدار را در روستاها تثبیت کنیم.

20 هزار پتو نیاز مقر اسکان بیرجند
در کاظمین برای زائران اربعین

حسینی- نماینده ستادهای مردمی اربعین حسینی 
از فعالیت 3 مقر اسکان با ظرفیت پذیرش 10 هزار 
نفر خبر داد و افزود: 20 هزار پتو اولین نیاز ما در 
آن جا است. سعیدی در گفت و گوی اختصاصی با 
آوا، با بیان اینکه ستادهای مشارکت مردمی اربعین 
حسینی تا کنون 2 موکب پذیرایی، 2 موکب نانوایی 
و 2 موکب بهداشت و درمان راه اندازی کرده اند 
ادامه داد: 3 مقر اسکان نیز با ظرفیت پذیرش 10 
هزار نفر نیز در کاظمین فعال است. وی در زمینه 
اسکان زائران بیشترین نیاز را 20 هزار پتو اعالم 
کرد و افزود: همچنین مواد خوراکی از جمله برنج، 
روغن، آرد، قند و شکر، چای، حبوبات، کپسول گاز 
11 کیلویی و وجه نقد برای تامین ظروف یک بار 
مصرف مورد نیاز است. نماینده ستادهای مردمی 
اربعین حسینی مکان های جمع آوری کمک ها 
را پایگاه مقاومت بسیج، مساجد و هیئات عزاداری 
شهرستان بیرجند دانست و ادامه داد: ستاد مردمی 
مرکزی جمع آوری کمک ها نیز ، در محل تقاطع 
دوم خیابان مدرس، رو به روی حسینیه گازاری ها 
واقع شده که شهروندان می توانند با مراجعه به آن 
جا کمک های خود را اهدا کنند. سعیدی همچنین 
حساب بانک ملی سیبا با شماره 0110857640005 
مجرای  کارت 60379972060642229  شماره  و 

دیگر ارسال کمک های مردمی عنوان کرد.

 مستند معرفی کویر
و رصدگاه نجوم سه قلعه تهیه شد

غالمی- با حضور یکی از گروه های مستند ساز 
صدا و سیما، مستند معرفی جذابیت ها و قابلیت 
های کویر سه قلعه و با پیشرفته ترین امکانات و 
با جدیدترین تکنولوژی ها در مستند سازی برای 
اولین بار تهیه شد. عرب مسئول میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری شهرستان سرایان روز 
یکشنبه دوم آبان تهیه این مستند از اقامتگاه بوم 
گردی زرین چاه دکلید خورد و در ادامه با حضور یک 
گروه گردشگر و حرکت به سمت راویج ادامه یافت. 

اعزام عکاسان برای اربعین
نیازمند اعتبار است

اظهار  هنری  حوزه  مدیرکل  مقدم-  دادرس 
مستندساز   8 اربعین  مراسم  برای  امسال  کرد: 
فیلم  و  عکس  تهیه  برای  حرفه ای  عکاس  و 
میلیون   9 نیازمند  که  می شوند  اعزام  عراق  به 
روبه رو  بودجه  کمبود  با  و  است  اعتبار  تومان 
هستیم. کریمیان با اشاره به برگزاری برنامه های 
برگزاری شب  کرد:  بیان  جاری  هفته  در  اربعین 
از  رونمایی  استان،  شاعران  همراهی  با  شعر 
تولیدی  فیلمهای  نقد  و  اکران  و  مستند مجنون 
که  است  برنامه هایی  جمله  از  اربعین  موضوع  با 
در هفته جاری توسط حوزه هنری برگزار می شود.

روستاهای شهرستان زیرکوه
به خانه سالمندان تبدیل شده است 

تسنیم- فرماندار شهرستان زیرکوه با اشاره به 
گفت:  جوانان  اشتغال  و  معیشتی  مشکالت  رفع 
نشود  حل  مردم  معیشت  و  اشتغال  مشکل  اگر 
می شود.  سالمندان  خانه  به  تبدیل  ما  روستاهای 
بخش  روستا های  به  خود  ده گردشی  در  خانزاده 
شاسکوه عمده ترین مشکل روستاهای این منطقه 
مشکل  اگر  کرد:  اظهار  و  عنوان  اشتغال  نبود  را 
اشتغال و معیشت مردم حل شود، قطعاً مالیات ها به 
موقع پرداخت می شود و مشارکت مردمی هم در 
طرحها و  فعالیت های اجتماعی بیشتر می شود. وی  
همچنینتأمین آب شرب و گازرسانی را از مهمترین 
مشکالت شهرستان زیرکوه دانست و قول پیگیری 

و حل مشکالت مردم این منطقه را داد.

با  روزنامه  آبان   3 دوشنبه  خبر  در   : اصالحیه 
عنوان »بهره برداری از کارخانه تولید خوراک دام 
نهبندان«، »آغاز عملیات اجرایی کارخانه خوراک 
این  افتتاح   « جای  به  نهبندان«  شهرستان  دام 

کارخانه« صحیح می باشد.

مدیر کل میراث فرهنگی :

مالئی - مدیر کل میراث فرهنگی با اشاره 
به اینکه استان نیازمند گمرک تخصصی صنایع 
متاسفانه  کرد:  عنوان  است  فرش  و  دستی 
از استان های  صنایع دستی خراسان جنوبی 
زاهدان و کرمان صادرات می شود. ظهر دیروز 
اقتصادی  ششمین جلسه کارگروه تخصصی 
اقتصادی  معاون  عابدی  ریاست  به  استان 
استاندار و شورای صنعت، کشاورزی، اقتصاد 
پدافند غیر عامل به ریاست موهبتی مدیرکل 
دفتر امور اقتصادی استانداری در سالن معاونت 

اقتصادی استانداری برگزار شد.

آغاز طرح “کاراکارت”
برای کارمندان دولت

جلسه با دستورکارهای کارگروه تخصصی 
اقتصادی شروع شد که سنجری مدیر کل کار، 
تعاون و امور اجتماعی استان از آغاز طرح کارا 
کارت )کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان( 
کرد:  عنوان  و  خبرداد  دولت  کارمندان  برای 
اداره  بین  نامه  تفاهم  طبق  کارت  کارا  طرح 
کار، معاونت اقتصادی استانداری و اداره اقتصاد 
و دارایی استان به مدت دو سال منعقد شد. 
وی افزود: کارمندان دولت می توانند تا سقف 
گذشته  سال  ماهیانه  حقوق  ناخالص  4برابر 
خود تسهیالت با سود 12درصد از بانک رفاه 
کارگران دریافت کنند. سنجری بیان کرد: برای 
دریافت تسهیالت کارمندان در مجموعه خود 
می توانند در گروه های سه نفره یکدیگر را 
ضمانت کنند و برای بازپرداخت تسهیالتشان، 
نامه کسر حقوق بگیرند. مدیرکل کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مالیات براساس 
قانون کسر خواهد شد گفت: کمیته برای رفع 
بر  آن  در  که  است  شده  تشکیل   اختالفات 
سازمانی  بین  اختالفات  و  نظارت  ها  قیمت 
رسیدگی خواهد شد. به گفته سنجری تاکنون 
شرکت  طرح  این  در  بزرگ  های   فروشگاه 
کرده اند و باید مجوز اضافه کردن فروشگاه 
های دیگر به لیست از مرکز کشور صادر شود.  

تولیدات و اصناف استان
نیازمند حمایت

مرکز  اصناف  اتاق  رئیس  یزدانشناس 

به  تا  خواست  جلسه  این  در  نیز  استان 
 اصناف و بازاریانی که کاالی ایرانی عرضه 
فروشگاه  لیست  در  می کنند مجوز شرکت 
ها داده شود. وی با اشاره به اینکه این طرح 

ایرانی و رونق  در کمک به خرید کاالهای 
اقتصاد ملی است، گفت: باید از تولیدی های 

استان در این طرح حمایت شود.

طرح بانک های دیگر
ربطی به “کاراکارت” ندارد

استان  های  بانک  عالی  نماینده  دهباشی 
اعتباری  های  کارت  از  جلسه  این  در  نیز 
بانک ملی خبر داد و بیان کرد: بانک رفاه از 
منابع خودش استفاده می کند اما کارت های 
ما برای تمام اقشار جامعه در نظرگرفته شده 
میلیون   10 از  کارت  این  افزود:  وی  است. 
در  درصد   18 سود  با  میلیون   30 تا  تومان 
نظرگرفته شده است و تاکنون با آموزش و 

پرورش استان همکاری داشته ایم.

کاهش هزینه و مصرف
در استان بیشتر شود

نگران کننده خواهد شد
کاهش  از  کشاورزی  جهاد  نماینده 
و  روستایی  های  خانوار  هزینه  و  مصرف 
هر  کرد:  تاکید  و  داد  خبر  استان  شهری 

خانوار روستایی نسبت به سال گذشته 70 
درصد   83 تا  شهری  خانوار  هر  و  درصد 
اند  داده  کاهش   را  ها  هزینه  و  مصارف 
که اگر بیشتر از این کاهش پیدا کند نگران 

اینکه   به  اشاره  با  وی  شد.  خواهد  کننده 
آمار ها نسبت به شهرها و روستاهای  این 
های  کارت  افزود:  است  ها  استان  دیگر 
سبد  تنوع  موجب  ها  بانک  دیگر  اعتباری 
فی  مقررشد  شود.  می  جامعه  در  اعتباری 
اداره  اصناف،  اتاق  بازرگانی،  اتاق  مابین 
استانداری  و  کار  اداره  معدن،  و  صنعت 
ظرفیت   از  بتوان  تا  شود  برگزار  ای  جلسه 
های  تولیدی  و  اصناف  دیگر،  های  بانک 
صنعتی استان به این طرح ورود پیدا کنند 
و نتیجه جلسه به وزارت کار، تعاون و امور 

اجتماعی ارسال و مجوز آن صادر شود.
  

خراسان جنوبی 82 درصد
از هدف صادراتی خود را انجام داد

عملکرد  گزارش  ارائه  بعدی  کار  دستور 
آخرین  از  استاندار  اقتصادی  معاون  عابدی 
وضع اقتصادی استان در 6 ماه گذشته بود.

گذاری  هدف  کشور  در  کرد:  عنوان  وی 
که  بوده  دالر  میلیون  هزار   50 صادرات 

تاکنون 87 درصد آن محقق شده است.
 82 تاکنون  جنوبی  خراسان  افزود:  وی 

درصد از هدف خود را محقق کرده است.
تومان  میلیارد   470 به  استاندار  معاون 
بهین  سامانه  در  متقاضیان  که  تسهیالتی 
بیان  و  اشاره  بودند  کرده  درخواست  یاب 

کرد: تاکنون یک سوم از این مبلغ پرداخت 
شده است. عابدی به صحبت های استاندار 
مبنی بر نظارت به پرونده های پرداختی  و 
عدم پرداختی ها تاکید کرد و ادامه داد: در 
همین باره کمیته ای تشکیل شده که این 

موضوعات را بررسی می کند.
و تصریح  داد  تغییرماده 141 خبر  از  وی 
صنایع  که  است  قانونی   141 ماده  کرد: 
ها  بانک  از  توانند  نمی  دیگر  ورشکسته 
که  هایی  رایزنی  با  اما  بگیرند  تسهیالت 
انجام شده بانک ها می توانند خارج از طرح 
رونق به صنایع تسهیالت دهند و به زودی 

به بانک های استان ابالغ خواهد شد.

صنایع دستی خراسان جنوبی
از استان های دیگر صادر می شود

نیز  فرهنگی  میراث  کل  مدیر  رمضانی 
گمرک  نیازمند  استان  اینکه  به  اشاره  با 
است  فرش  و  دستی  صنایع  تخصصی 
عنوان کرد: متاسفانه صنایع دستی خراسان 
کرمان  و  زاهدان  های  استان  از  جنوبی 
گمرک  اگر  افزود:  وی  شود.  می  صادرات 

تخصصی در استان باشد صنعتگران صنایع 
دستی، تولیدات خود را افزایش می دهند.

راه اندازی گمرک تخصصی
صنایع دستی و فرش در استان 

ارائه  با  این جلسه  در  نیز  نماینده گمرک 
گزارش عملکرد 7 ماهه صادرات و واردات 
تاکنون  ابتدای سال  از  بیان کرد:  استان  به 
108 میلیون دالر کاال صادر شده که رشد 
ارزش و 30 درصدی در وزن  11 درصدی 
از  صادرات  به  اشاره  با  وی  است.  داشته 
داد:  ادامه  و  کرد  اشاره   116 ماده  طریق 
456 میلیون دالر صادر شده که 51 درصد 
افزایش از نظر ارزشی داشته است. نماینده 
گمرک به واردات 5 میلیون 600 میلون دالر 
گفت:  و  خبرداد  استان  به  وارداتی  کاالی 
ترکیه و چین بیشترین ترانزیت کاالی مرغ 
وجود  از  وی  دارند.  را  مایع  گاز  و  منجمد 
گمرک تخصصی صنایع دستی و فرش در 
گمرک استان خبر داد و تاکید کرد: ما مجوز 

صادرات صنایع دستی را گرفتیم.

پایش انبارهای توزیعی
و کاالهای اساسی استان

دستور کار بعدی جلسه مربوط به شورای 
غیر  پدافند  اقتصاد  و  کشاورزی  صنعت، 
عامل بود.  اشراقی معاون سازمان صنعت، 
معادن و تجارت نیز در این جلسه از 100 
واحد نانوایی که در شرایط بحران به مردم 
خدمت رسانی خواهند کرد خبر داد و افزود: 
همه  در   10 مدت  تا  گندم  سازی  ذخیره 
اشاره  با  وی  شود.  می  انجام  ها  نانوایی 
تولیدی  های  واحد  پایش  طرح  اینکه  به 
در  اساسی  کاالهای  توزیعی  انبارهای  و 
حال انجام است ادامه داد: 4 چاه رزرو آب 
است.  شده  مشخص  صنعتی  شهرک  در 
بازرگانی  خدمات  و  غله  شرکت  نماینده 
24 هزار  از خرید  این جلسه  در  نیز  استان 
تن گندم در امسال خبر داد و بیان کرد: در 
سال 93، 15هزار تن، سال گذشته 21 هزار 
تن خریداری شده بود و تا پایان همین ماه 

پول گندم با کشاورزان تسویه خواهد شد.

نباید خراسان  ایرنا - استاندار تاکید کرد: 
جنوبی را استانی محروم معرفی شود چون 
سرمایه  به  حاضر  کمتر  گذاران  سرمایه 
پرویزی  هستند.  محروم  استانی  در  گذاری 
روابط  مدیران  جلسه  در  چهارشنبه  روز 
افزود:  استان  اجرایی  های  دستگاه  عمومی 
فرصت  اجرایی  های  دستگاه  مدیران 
این  و  بدهند  ها  روابط عمومی  به  بیشتری 
با  مرتبط  غیر  کارهای  انجام  از  را  بخش 
کرد:  اظهار  وی  کنند.  دور  آنها  تخصص 
به  اجرایی  دستگاه  در  فرد  یک  متاسفانه 
می  انتخاب  عمومی  روابط  مسئول  عنوان 
شود و 10 کار غیرمرتبط دیگر را به او واگذار 
می کنند. پرویزی یادآور شد: در شهرستان 
ها و استان، کارکنان روابط عمومی ها باید 
حوزه  تا  کند،  پیدا  را  خود  واقعی  جایگاه 
اطالع رسانی دولت قوی تر از گذشته خود 
از  تعدادی  کرد:  اضافه  وی  دهد.  نشان  را 
رسانی  اطالع  فعالیت  نحوه  به  ها  رسانه 
به  مربوط  آن  از  بخشی  دارند،  انتقاد  دولت 
صدا و سیماست،اما نباید از این رسانه انتظار 
داشت هر آنچه دستگاه اجرایی منتشر کرد 
منعکس کند، چون این رسانه روش و وظیفه 

ویژه خود را در اطالع رسانی دارد.
استاندار افزود: مردم وقتی از فعالیت ها و 
تالش های مسئوالن همه حوزه ها با خبر 

شوند، اعتماد آنها به دولت بیشتر می شود.

نگاه به حوزه اطالع رسانی
نباید سیاسی باشد

به حوزه اطالع  نگاه  اظهار کرد:  پرویزی 
امر  این  باشد،چون  سیاسی  نباید  رسانی 
آن  آثار  و  نیست  خاصی  دولت  به  مربوط 
برمی گردد. وی تصریح کرد:  نظام  به کل 
در سطحی  را  ها  واقعیت  کنیم  باید تالش 
بگوییم،  مردم  به  نشود  ناامیدی  موجب  که 
بعضی بخش ها را نمی شود اطالع رسانی 
مشکالت  از  بعضی  کردن  بازگو  کرد،چون 
مردم  در  ناامیدی  و  نگرانی  ایجاد  موجب 

گذشته  در  کرد:  اضافه  استاندار  شود.  می 
جایگاه روابط عمومی ها در حد نصب کردن 
کار  این  بود،  تسلیت  و  تبریک  تابلوهای 
عمومی  نیست،روابط  عمومی  روابط  اصلی 
به  درستی  به  را  مردم  مشکالت  باید  ها 

مدیران دستگاه خود منعکس کند.
پرویزی اظهار کرد: در حال حاضر روابط 
عمومی ها اخباری ناقص و با کیفیت پایین 
اگر مشکل  منعکس می کنند،و  تاخیر  با  را 
آن وقت  اعالم کند  رسانه ها  را  دستگاهی 
به دنبال پیدا کردن پاسخ هستند،این اصال 
روابط  افزود:  وی  نیست.  درست  شیوه 
مدیر  به  را  مشکل  باید  دستگاه  عمومی 
این  دیگر  ها  رسانه  تا  کنند  منتقل  دستگاه 
عمومی  روابط  نکنند،کار  طرح  را  مشکل 
اگر  نیست،حتی  مدیران  اخبار  انتشار  صرفا 
اخبار مدیران عملی نیست نباید منتشر شود.

 از طرح وعده های غیر قابل اجرا
پرهیز شود

نباید  خبرنگاران  کرد:  اظهار  استاندار 
مسئوالن را وادار به گفتن بعضی حرف ها 
مردم  به  نباید  نشده  انجام  اقدامی  کنند،تا 
نیست  انجام  قابل  که  هایی  داد،وعده  نوید 
روابط  داد:  ادامه  پرویزی  نشود.  عنوان 
عمومی ها مسائل اجتماعی مرتبط با دستگاه 
را به مدیران حوزه کاری خود منعکس کنند. 
استاندار در ادامه بیان کرد: 500 هزار میلیارد 
بدهی از دولت گذشته باقی مانده ،دولت در 

شرایط مالی مناسبی نیست.

بیشتردرآمد دولت
صرف اموری جاری می شود

صرف  دولت  درآمد  بیشتر  افزود:  وی 
دولت  کارکنان  مزایای  و  حقوق  پرداخت 
پیمانکاران  ها،  بانک  به  بدهی  شود،  می 
و بیمه ها بسیار زیاد است،وقتی مطلبی را 
دولت  به  چرا  گویند  می  کنیم  می  عنوان 

گذشته انتقاد می کنید.

بیکاری مربوط به همه دولت هاست
استاندار اظهار کرد: مشکل بیکاری مربوط 
به همه دولت هاست و ربطی به این دولت 
گذاری  سرمایه  زمینه  ندارد،  قبل  دولت  و 

مناسب در استان هنوز فراهم نشده است.
بسیار  امنیت  وجود  با  شد:  یادآور  پروزی 
باالیی که در کشور و استان حاکم است،آبا 
واقعا این امنیت روانی برای یک زن و مرد 
جوان وجود دارد که اگر ساعتی از شب در 

پارک قدم بزنند از طرف افراد نامناسب مورد 
بی احترامی قرار نگیرند.

به  خواهد  می  کسی  کرد:  اضافه  وی 
باید  کند  گذاری  سرمایه  و  بیاید  استان 
اگر سرمایه  باشد که  امنیت داشته  احساس 

اش افزوده نشود الاقل نابود هم نشود.
استاندار تصریح کرد: وقتی درهای کشور 
بسته باشد و امکان صادرات کاال نباشد و با 
همه دنیا دعوا و قهر باشیم صادراتی اتفاق 
گروه  در  اقتصادی  روابط  چون  افتد  نمی 

روابط سیاسی است.

از نسبت محروم به استان
پرهیز شود

نباید خراسان جنوبی  تاکید کرد:  پرویزی 
را استانی محروم معرفی شود چون سرمایه 
در  گذاری  سرمایه  به  حاضر  کمتر  گذاران 

استانی محروم دارند. وی اظهار کرد: روابط 
پیش  سنجی،و  افکار  با  دنیا  در  ها  عمومی 
بینی آینده مدیر دستگاه خود را از بروز یک 

اتفاق در آینده با خبر می کنند.
پرویزی افزود: وضع باید به گونه ای باشد 
که مشکالت به درستی منتقل شود،اگر قبل 
صورت  درستی  بینی  پیش  مشکل  بروز  از 
گیرد بسیاری از مشکالت اصال شکل نمی 
گیرد. وی اظهار کرد: اگر مشکالت اجتماعی 
کنترل نشود تبدیل به معضل امنیتی خواهد 

اسالمی  جمهوری  نظام  زیبنده  این  و  شد 
و  مردم  با  باید  داد:  ادامه  استاندار  نیست. 
موقع  به  را  اخبار  و  بود  صادق  ها  رسانه 
منتقل کرد،آخرین خبرهای دستگاه اجرایی ، 

به رسانه ها به موقع داده شود.
دانشگاهی  جهاد  با  کرد:  اضافه  پرویزی 
در خصوص گذراندن دوره های 30 ساعته 
ها  دوره  این  است،  شده  مذاکره  آموزشی 
سطح حرفه ای خبرنگاران را باال می برد،اگر 
خبرنگار حرفه ای باشد در انتشار اخبار دقت 
روابط  کرد:  تصریح  وی  کند.  می  بیشتری 
خود  دستگاه  کاری  حوزه  از  ها  عمومی 
آگاهی الزم داشته باشد، ضوابط و مقررات 

دستگاه را به خوبی بشناسند.

دنیای امروز دنیای رسانه است
همچنین مشاور و مدیرکل دفتر استاندار و 

روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی گفت: 
دنیای امروز دنیای رسانه است، دنیای فکر و 
اندیشه است، قابلیت های نظام باید به خوبی 
معرفی شود چون یکی از مظلومیت های نظام 
نشده  معرفی  آن  های  قابلیت  که  است  این 
است. اسماعیل حسین پور افزود: اگر فعالیت 
از  بخشی  شود  تبیین  خوبی  به  دولت  های 
شده  بیان  اسالمی  جمهوری  نظام  فعالیت 
است،دولت ها می آیند و می روند اما درخت 
ریشه دار نظام سبز و بارور و باال بلند است. 
به  عمومی  روابط  کارکنان  کرد:  اظهار  وی 
مثابه مظلومان آگاهی هستند که کار خود ر 
انجام می دهند و کمتر دیده می شوند. حسین 
پور ادامه داد: نگاه ما به روابط عمومی نگاهی 
پوچی گر نیست بلگه نگاهی تفهیم گر است، 
روابط عمومی پیش از دیگران نقاط ضعف و 
قوت را می بیند. وی اضافه کرد: به روز بودن 
ها  فرمانداری  و  کل  های  اداره  های  سایت 

ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد.

از ظرفیت روزنامه ها و رسانه های
استانی بیشتر استفاده شود

عمومی  روابط  و  استاندار  دفتر  مدیرکل 
ظرفیت  از  کرد:  بیان  ادامه  در  استانداری 
روزنامه ها و رسانه های استانی بیشتر استفاده 
در هر  آنها  دولت  معتقدند  ها  شود،انگلیسی 
کشور دو سفیر دارد که یکی سفیر حکومت 
و دیگری سفیر روزنامه گاردین و چه بسا که 
نظر خبرنگار گاردین بر نظر حکومت ترجیح 
ها  غربی  امروز  اگر  افزود:  پور  حسین  دارد. 
دلیل  این  به  پیشرفت  این  کردند،  پیشرفت 
است که فضا برای رسانه ها فراهم است،و 

رسانه ها زبان همه مردم هستند.
وی اظهار کرد: انتظار ما از روابط عمومی 
ارتباط  داشتن  اجرایی  دستگاههای  های 
در  داد:  ادامه  وی  هاست.  رسانه  با  مداوم 
فضای نوین ارتباطات امروز فضای مجازی 
از  باشند  آفرین  نقش  توانند  می  اینترنت  و 
این ظرفیت ها باید به درستی استفاده شود.

صنایع دستی خراسان جنوبی از استان های دیگر صادر می شود

 استاندار خراسان جنوبی:

استان را محروم معرفی کنیم سرمایه گذاران به اینجا نمی آیند



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
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قوسی- صبح دیروز مراسم تکریم و معارفه رئیس پارک علم و فناوری خراسان 
جنوبی با حضور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه بیرجند برگزار 
شد. خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند گفت: در خراسان جنوبی که سومین استان پهناور 
کشور است، صنعت، کشاورزی و توریسم فعالی وجود ندارد و محصول تولیدی 
خاصی بجز محصوالت زرشک و زعفران که عرضه تجاری داشته باشند، نیست. 
اما خدمات از نوع آموزشی عالی با بهره وری باال در استان وجود دارد. خلیلی عنوان 
کرد: بیرجند شهری دانشگاهی است با نسبت 1 به 5 دانشجو به شهروند که بعید 
است در سایر شهرها چنین آماری وجود داشته باشد. وی افزود: به استناد آمار، به 
دلیل اقلیم دور افتاده، ورودی های کنکور از لحاظ رتبه، چهارک آخر هستند ولی 
ورودی ها کنکور در مقاطع باالتر، چهارک اول هستند که این موضوع با استمرار 
همراه بوده است. خلیلی اضافه کرد: در زمینه آموزشی و پژوهشی دانشگاه بیرجند 
در ردیف پنجم دانشگاه های سطح دو کشور می باشد و جزو 20 دانشگاه از لحاظ 

تعداد مقاالت به استثنای دانشگاه های علوم پزشکی است.
پارک را از صفر به این مرحله رساندم

دوستی رئیس سابق پارک علم و فناوری گفت: در سال 89 استانداری وقت برای ایجاد 
پارک علم و فناوری اقدام کرد و پس از مدتی قرار شد بنده که طرح توجیهی پارک 
را نوشته بودم، مسئول راه اندازی آن شوم. وی ادامه داد: در اسفند 89 با ایجاد پارک 
موافقت به عمل آمد و در اردیبهشت 90 رسماً پارک را افتتاح کردیم که در آن موقع 

ساختمانی، بودجه ای، پرسنلی و امکاناتی نداشتیم ولی در فاصله کوتاهی شرایط اولیه 
را برای استقرار فراهم کردیم. دوستی بیان کرد: در مدت زمان مسئولیتم، در شهرهای 
فردوس، قاین و طبس مراکز رشد را تأسیس کردیم که به همراه بیرجند، هم اکنون 4 
مرکز اصلی در استان داریم. وی عنوان کرد: در سال 90 بیشترین حمایت را از شرکتها 
با مبلغ 800 میلیون تومان داشتیم که جرقه اولیه کار زده شد و مرکز رشد استانداری 
خراسان جنوبی در تیر 90 به پارک ملحق شد و زیرنظر آن به فعالیت ادامه می دهد. 
رئیس سابق پارک علم و فناوری افزود: بعد از دو سال از آغاز کار، تعداد شرکت ها 
به مرز 180 شرکت رسید و در نهایت بیش از 210 شرکت مختلف فن آور در استان 
فعالیت می کنند.  دوستی یادآور شد: امروز پارک علم و فناوری ردیف بودجه دارد و در 
بخش عمرانی بالغ بر 5 میلیاردتومان دریافت کرده ایم و 5 هزار مترمربع برای ساختمان 
پارک در کمیسیون ماده 215 مصوب شده است که 50 هکتار زمین به دانشگاه بیرجند 
واگذار و مقرر شد ساخت و ساز در آن انجام گیرد . وی خاطرنشان کرد: کارهای طراحی 
و مهندسی به اتمام رسیده و عملیات اجرایی تا مرحله پی سازی اجرا شده است و عالوه 

بر این، ساختمانی با 3هزار مترمربع متعلق به پارک در حال کار می باشد.
پارک خراسان جنوبی، آماده برای ارتقا سطح

دوستی اضافه کرد: در سال90 در اولین حضور کشوری در نمایشگاه علم تا عمل 
تهران که 17 شرکت از پارک خراسان جنوبی شرکت داشتند، به عنوان غرفه برتر 
انتخاب شده و مقام اول را کسب کردیم. وی ادامه داد: در سال 92 از بین 10 

طرح ملی منتخب، 4 طرح مربوط به پارک خراسان جنوبی بود که با توجه به 
جمعیت استان کار بسیار بزرگی بود. دوستی افزود: در سال 93 برای ارتقای پارک 
از رتبه 3 به 2 اقدام کردیم که با آن موافقت هم شد ولی سیاست های وزارتخانه 
طی مدتی عوض شد و ارزیابی ها تغییر پیدا کرد که االن دوباره در ارزیابی های 
تقاضا  و  است  امتیازات الزم شده  حائز  پارک خراسان جنوبی  وزارتخانه،   جدید 

می کنم همین امروز معاوِن وزیرعلوم این تصمیم را عملی کنند. 
سه محور اصلی فناوری در استان

دوستی خاطرنشان کرد: بعد از مطالعات و بررسی های مختلف به این نتیجه 
و  نو  های  انرژی  و  دارویی  گیاهان  و   IT فناوری  محور  در سه  باید  رسیدیم 
تجدیدپذیر کار انجام گیرد. وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر بیش از 34 
شرکت دانش بنیان را در پارک توانستیم رشد دهیم افزود: با این تعداد در بین 
پارک های جدید التاسیس رتبه اول را داریم و قرار است صندوق پژوهش و 
فناوری که کارهای آن به اتمام رسیده به زودی و با همکاری دانشگاه های 

بیرجند و صنعتی و علوم پزشکی ایجاد شود. 
به کمک همه نیاز دارم

ناصری رئیس جدید پارک علم و فناوری هم با تاکید بر اینکه کار فقط به معنای 
تولید شغل است، عنوان کرد: اگر قرار باشد کاری انجام گیرد، مجموعه پشتیبانی 
وزارت علوم و مدیران استانی و نیروی انسانی تحصیل کرده و توانا را الزم دارد. 

وی با بیان اینکه اگر قرار باشد ایده ای به ثروت تبدیل شود و در این منطقه 
محروم شغلی ایجاد شود باید این سه مجموعه کنار هم قرار گیرند ادامه داد: 

دست نیاز را به سوی همه دراز می کنم و از همه درخواست کمک دارم. 
دانشگاه کارآفرین ایجاد کنیم

احمدی معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: از بیرجند همیشه مجموعه 
علمی باسابقه در ذهن دارم. وی ادامه داد: نگرش دنیا به علم و توسعه تغییر 
پیدا کرده و االن در جوامع توسعه یافته، نظام اقتصاد و مدیریت عوض شده و 
محوریت نوآوری و خالقیت شده است. احمدی اظهار کرد: زمانی تمام اقتدار 
دنیا در داشتن سرمایه های زیرزمینی و فیزیکی بود ولی االن بر مبنای سرمایه 
مالی  ارزش  یافته  توسعه  کشورهای  در  افزود:  وی  است.  گرفته  قوام  فکری 
سرمایه فکری در اقتصاد باالی 85 درصد است و در استانی که باالی 100هزار 
دانشجو و جمعیت علمی باالی چندهزاردارد، باید به این موارد نگاه سرمایه ای 
داشت. احمدی عنوان کرد: فقر زمانی است که از این سرمایه نتوانیم استفاده 
کنیم.  وی نیروی انسانی توانمند را دریایی از نعمت خدادادی و ظرفیت های 
ناشناخته دانست و افزود: پارک علم و فناوری حد واسط وزارت خانه و دانشگاه 
ها برای تبدیل ظرفیت های بالقوه و توانمندی های علمی به محصول و ثروت 
است. احمدی تصریح کرد:یادنگرفته ایم چگونه افراد را کارآفرین کنیم و باید 

دانشگاه کارافرین ایجاد کنیم.

 رئیس سابق پارک علم و فناوری:

 پارک خراسان جنوبی برای ارتقاء سطح آماده است

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

32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

دوربین مداربسته به قیمت چین

***انتقال تصویر رایگان*** 345000             198000تومان

دو عدد دوربین دام 1.3مگاپیکسل دارای  
 + HD دیددر شب، لنز واید، کیفیت تصویر

دستگاه 4کانال 4 صدا، خروجی
 HDML & VGA  با کیفیت FULL HD ،  منو و تقویم* فارسی

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

09155618059- 09155619149 - مظلومی

طراح و مجری: سرویس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط 6 ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان

آگهی مزایده خودرو
اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی در نظر دارد تعداد 6 دستگاه خودرو شامل وانت 
نیسان پیکاپ، وانت مزدا دوکابین، پژو 405 و کامیون ایسوزوی مازاد بر نیاز خود را از 
طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان جهت بازدید و دریافت اوراق مزایده 
به نشانی بیرجند خیابان جمهوری اسالمی 2 پشت پارک آزادی واحد امور مالی اداره کل 

دامپزشکی مراجعه نمایند.
تاریخ بازدید: از مورخه95/8/6 لغایت95/8/13

زمان بازدید: از ساعت 7صبح لغایت16 تلفن تماس 056-32233821-5
روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی










