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واكنش ربيعى به جايگزينى كارت سهميه 

وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي گفت: جايگزيني کارت 
سهميه به جاي يارانه نقدي صحت ندارد و اصًال در 
دستور کار نيست. به گزارش فارس، ربيعي در پاسخ به 
اين سوال که آيا اين امکان وجود دارد که يارانه نقدي 
موضوع  اين  گفت:  تبديل شود،  کارت سهميه اي  به 

صحت ندارد و اصًال در دستور کار نيست.

براى جذب حق التدريسى ها
 برحسب نياز عمل مى كنيم

گفتگو  در  پرورش  و  آموزش  وزير  فاني  اصغر  علي 
بر  دبستاني  پيش  مربيان  جذب  درباره  ايسنا،  با 
حسب مصوبه اخير مجلس گفت: درباره جذب حق 
التدريسي ها بر حسب نيازمان عمل مي کنيم و رشته،  
جنسيت و موقعيت جغرافيايي در آن موثر است. در 
گذشته هم اين کار را انجام مي داديم و اکنون هم 

اگر نيازي باشد اقدام خواهيم کرد.

قيمت گاز مجددا افزايش نمى يابد

گاز  ملي  مديرعامل شرکت  ايرنا: حميدرضا عراقي   
ايران گفت: قيمت گاز براساس مصوبه هيئت دولت 
افزايش مي يابد و امسال نيز شاهد رشد ١٥ درصدي 
قيمت گاز بوديم البته تا پايان سال جاري ديگر شاهد 

تغيير قيمتي در گاز نخواهيم بود. 

اعالم نتايج نهايى آزمون سراسرى 
هفته آينده

با  گفتگو  در  سنجش  سازمان  رئيس  خدايي  ابراهيم 
آزمون سراسري سال ۹۴  نهايي  نتايج  فارس، گفت: 
هفته آينده اعالم مي شود و داوطلبان مي توانند نتايج 
خود را از طريق سايت سازمان سنجش مشاهده کنند.

چكاپ سالمت استان در نقدى 6 ساعته
براى اولين بار و در اقدامى قابل تقدير انجام شد 

دكتر قائمى : مسئولين ديد خود را نسبت به دانشگاه علوم پزشكى عوض كنند

مديركل آموزش و پرورش استان از برگزارى جشنواره بين المللى فيلم هاى علمى آموزشى و تربيتى رشد در 
پايان سال جارى خبر داد. المعى در شوراى آموزش و پرورش استان، گفت: در جلسه گذشته شورا مصوب شد 

تا استاندار نشانه درجه يك تربيت براى دكتر شكوهى را از رياست جمهور دريافت كنند.(شرح در صفحه7)

جشنواره بين المللى فيلم رشد در استان برگزار مى شود

امتياز باالى سايت آى ام دى بى به فيلم مجيدى

فروش نيم ميلياردى«محمد رسول  ا...(ص)»  
در دومين روز اكران فيلم در كشور

 اگر نام فيلم «محمد رسو ل ا… (ص)» ساخته «مجيد مجيدي» را 
در سايت سينمايي «آي ام دي بي» جستجو کنيد ...

مديركل بنياد مسكن خراسان جنوبى عنوان كرد : 

محروميت دو سوم روستاهاى 
استان از اجراى طرح هادى
 
مديركل بنياد مسكن خراسان جنوبى گفت: طرح هاى هادى 
روستايى در 380 روستاى استان در حال اجراست و ...
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 جناب آقاى دكتر رياسى  متخصص مغز و اعصاب
و پرسنل محترم اورژانس بيمارستان ولى عصر (عج)

برخود الزم مى دانيم از زحمات بى شائبه و خستگى ناپذير شما عزيزان 
در امر معالجه و درمان دختر عزيزمان الهام قاسمى

 صميمانه تقدير و تشكر نماييم.

خانواده قاسمى

جناب آقاى دكتر قائمى 
رياست محترم دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

به مصداق آيه شريف " من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق " 
ضمن تبريك اولين سالگرد انتصاب شايسته جناب عالى بدين وسيله از زحمات بى شائبه اى 

كه در مداواى بيماران خصوصا جراحى اخير اينجانب انجام داده ايد

 كمال تشكر و قدردانى مى نمايم.

حاج غالمرضا نيك نيا

جناب آقاى دكتر قائمى 
رياست محترم دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

 با عرض خدا قوت  ، برخود الزم دانستيم مراتب تشكر خود
 را از اقدام شايسته تقدير جناب عالى در برگزارى نشست

نقد عملكرد يك ساله حوزه سالمت استان
 اعالم نماييم. اميدواريم نگاه مسئوالنه شما در اين مقوله ، حسن مطلع 

ترويج فرهنگ پاسخگويى در خراسان جنوبى باشد.

خانه مطبوعات استان خراسان جنوبى

جناب آقاى دكتر احمدى
 رياست محترم بيمارستان امام رضا (ع) بيرجند

به لطف پروردگار، بازيافتن سالمتى و بهبودى
 پس از عمل جراحى بر روى اينجانب ،

 مرهون تالش پزشكان حاذقى چون جناب عالى و پرسنل زحمتكش آن بيمارستان مى باشد.
توفيق و سالمتى تان را از خداوند متعال خواستارم.

حاج غالمرضا نيك نيا

       از خاطر دل ها نرود ياد تو هرگز 

                         اى آن كه به نيكى همه جا ورد زبانى

دومين سالگرد درگذشت همسر و پدر عزيزمان 

شادروان كرباليى 
حاج شيرعلى مومن زاده ُگل

را با ذكر فاتحه و صلواتى به روح پاكش گرامى مى داريم.

روحش شاد و يادش جاودان

همسر و فرزندان

به اطالع شهروندان محترم مى رساند:
نگهدارى  (ع)  اكبر  على  حضرت  توانبخشى  خيريه  موسسه 

بزرگواران شما  هاى  كمك  و  حمايت  با  را  معلول   سيصد 

عهده دار است و آمادگى دارد همچون سنوات گذشته نذورات 

نقدى و غير نقدى شما را با دل و جان پذيرا باشد.

شماره حساب كمك هاى مردمى:

كارت بانك پاسارگاد: 5022291900043355 

كارت بانك توسعه تعاون : 5029081016528099

آدرس: بيرجند - شهرك شهيد مفتح - باالتر از فنى و حرفه اى

ثبت نام عتبات عاليـات
زمينـى  عرفه   كربال

عيد غدير   نجف اشرف
هوايـى     حركت عاشورا

دفتر خدمات مسافرتى، جهانگردى و زيارتى عماد بيرجند 

32224113 

عناوين رشته هاى بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند
شرح در صفحه 2

صفحه ٨

صفحه ٧

افتتاح و كلنگ زنى پروژه هاى هفته دولت در فردوس
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بانک جهاني از هدر رفت ساالنه ۱۰.۵ ميليارد مترمکعب گاز در ايران خبر داد و اعالم کرد ايران در رتبه سوم جهان از نظر 
پرت گاز قرار دارد. به گزارش تسنيم، بر اساس برآوردهاي اين نهاد بين المللي پرت گاز در ميادين
 با کاهش ٢٠ درصدي طي سال هاي ٢٠٠٥ تا ٢٠١٢ مواجه شده است.

رتبه سوم پرت گاز به ايران رسيد 

امروز 9 شهريور 1394 مصادف با
 16 ذى القعده 1436 و 31 آگوست 2015

ناپديد شدن «امام موسي صدر» 
رهبر شيعيان لبنان (1357 ش)

امام موسي صدر در سال ١٣٠٧ ش (١٣٤٣ ق) 
در شهر مقدس قم ديده به جهان گشود. پس از 
تكميل دروس مقدماتي، از محضر علمي و معنوي 
سيد  (پدرش)،  صدر  سيدصدرالدين  عظام  آيات 
محمد محقق داماد، سيد حسين بروجردي و امام 
خميني(ره) كسب فيض نمود. امام موسي صدر، 
سياسي  شخصيت هاي  بزرگترين  جزو  تدريج  به 
جهان به شمار آمد و در پي دعوت رسمي دولت 
ليبي، به اين كشور سفر نمود، وليكن بر اثر توطئه 
دشمنان، در همان سفر ناپديد شد. گرچه اخبار ضد 
و نقيضي درباره زنداني بودن وي منتشر مي شود، 
به  ايشان  از  موّثقي  اطالعات  هنوز  حال  اين  با 

دست نيامده است. 
رحلت فقيه جليل، آيت ا... «محمدجعفر انصاري 

دزفولي» (١٣٣٠ش).
سنتي  معماري  پدر  «پيرنيا»  استاد  درگذشت 

ايران (١٣٧٦ ش).
«اسماعيل صالحي  ا...  آيت   جليل  فقيه  ارتحال 
مازندراني» مدرس حوزه علميه قم (١٣٨٠ ش).

العابدين  زين  «شيخ  رباني  عالم  درگذشت 
مازندراني» (١٣٠٩ ق).

و شاعر  كاتب  الدين وطواط»  درگذشت «رشيد 
بزرگ ايراني(٥٧٣ ق).

ناشنواي  فيزيك دان  گيوم»  «آموْنتون  تولد 
فرانسوي (١٦٦٣م).

برجسته  فيزيك دان  كولن»  «شارل  مرگ 
فرانسوي (١٨٠٦م).

معروف  فيزيك دان  ِهْلْمهوْلْتز»  «هرمان  تولد 
آلماني (١٨٢١م).

آغاز جمهوري سوم فرانسه پس از سقوط «لويي 
ناپلئون» (١٨٧١م).

آغاز نخستين دوره جشنواره جهاني فيلم كن در 
فرانسه (١٩٣٩م).

جماهير  اتحاد  از  «ازبكستان»  استقالل  روز 
شوروي سابق (١٩٩١م).

اتحاد  از  «قرقيزستان»  استقالل  و  ملي  روز 
جماهير شوروي سابق (١٩٩١م).

روز ملي و استقالل «مالزي» (١٩٥٧م).

تقويم مناسبت هاى  روز

 روحانى براى اقتصاد حرفى ندارد

يادداشتي  طي  طلب  اصالح  چهره هاي  از  زيباکالم 
اقتصاد  براي  روحاني  که  موضوع  اين  بر  تاکيد  با 
و  مهم ترين  نوشت:  ندارد،  گفتن  براي  حرفي  کشور 
جريان  در  رئيس جمهوري  سخنان  وجه  روشن ترين 
بودن حرف هاي وي  تکراري  ايشان،  نشست خبري 
بود. وي افزود : در همين صحبت هاي دو روز گذشته 
آقاي روحاني به مانند بسياري از موقعيت هاي قبلي که 
براي اظهارنظر در اختيار مقامات عالي کشور بود، هيچ 
مسئله کالن اقتصادي مد نظر قرار نگرفت. ما در حالي 
که درگير توضيح دادن به سواالت جزيي هستيم هنوز 
موارد بسيار کالني را بي پاسخ گذاشته ايم. مواردي از 
قبيل فساد اداري افسارگسيخته که هيچ جايي در بين 

سخنان رئيس جمهوري پيدا نکرد.

محسنى اژه اى : كشف 30 سكه طال
 و تلفن همراه از مهدى هاشمى  در زندان

محسني اژه اي با تأييد خبر بازرسي از زندان اوين گفت: 
در هفته گذشته از بند ۷ و ۸ اين زندان بازرسي صورت 
گرفت و طبق گزارشي که ارائه شد از مهدي هاشمي 
هم يک گوشي تلفن همراه با سيم کارت و ۳۰ سکه 
طال اعم از ربع سکه، نيم سکه و سکه گرمي کشف 
نمي توان  اينکه  بيان  با  قضائيه  قوه  اول  معاون  شد. 
گفت سکه غيرمجاز است، افزود: ممکن است سکه را 
همراه خود داشته باشد اما داشتن تلفن همراه غيرمجاز 
است. اژه اي همچنين از بازداشت فردي خبر داد که 

خود را برادر معاون وزير اطالعات معرفي کرده بود.

 از واليت مدارى تا واليت معاشى

پايگاه اطالع رساني رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
تا  قطعنامه ٥٩٨  از  ها  دلواپسي  فرجام  نوشت:  نظام 
قطعنامه ٢٢٣١ و برجام . تقدير هاشمي براي رزمندگاني 
است که آن روزها دلواپس بودند. ولي با واليتمداري 
و پذيرش حرف امام، شهد شيرين پيروزي را نوشيدند. 
هشدار هاشمي به واليت معاشاني است که دلواپس 
توافق هسته اي اند، ولي هنوز نفهميده اند که بي اذن 
رهبري انجام چنين کاري هرگز ميسر نبود. همانطور 

که پذيرش قطعنامه ٥٩٨ بي اذن امام نمي شد.

داستان الريجانى را فراموش نكرده اند

دبيرکل جامعه اسالمي مهندسين گفت: رئيس جمهور 
ولي  کرده  انتخاب  معتدلين  از  را  دولت  مي گويد 
در  باهنر  نداريم.  کابينه اش سراغ  در  ناب  اصولگراي 
مورد بحث هاي مطرح پيرامون حضور الريجاني در 
اگر  ليست اصالح طلبان خاطرنشان کرد: اصالحات 
بتواند ليستي ارائه دهد حتما تخم مرغ هاي خود را 
وسيما  داستان صدا  و  گذارد  نمي  سبد الريجاني  در 
الريجاني  است؛  نرفته  يادشان  اصالحات  دوران  و 
اصولگراست هرچند اصولگرايي طيف وسيعي است و 

ممکن است اختالفاتي در آن وجود داشته باشد.

شرط اعزام زائران در «اربعين»

رئيس سازمان حج و زيارت اعالم کرد: براي جلوگيري 
از آشفتگي هاي اربعين سال گذشته، تنها راه تشرف 
و حضور در مراسم اربعين کربال، ثبت نام در سامانه 
«سماح» است. به گزارش ايسنا، آمارهاي رسمي حاکي 
از سفر يک ميليون و ۶۰۰ هزار زائر ايراني به عتبات 
عاليات در اربعين سال گذشته است. دولت عراق يک هفته مانده به اربعين، 
مرزهاي کشورش را باز کرد و شرط ورود را فقط داشتن گذرنامه تعيين کرد اما 
در ادامه زائراني بودند که بدون گذرنامه و تنها با نشان دادن کارت ملي ايراني به 
خاک عراق قدم گذاشتند. اکنون بنا به تصميم سازمان حج و زيارت، سامانه ي 
اينترنتي اي طراحي شده که روز ۱۵ شهريورماه شروع به کار مي کند و همزمان با 

آن، ثبت نام از متقاضيان شرکت در مراسم زيارت اربعين آغاز مي شود.

افزايش 9 درصدى تعرفه هاى درمان

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  درمان  معاون 
پزشکي با اشاره به افزايش ۹ درصدي تعرفه هاي 
به  آينده  سال  در  تعرفه ها  تغيير  گفت:  درمان، 
محمد  دارد.  بستگي  پايه  بيمه گر  سازمان   بودجه 
با  رابطه  در  فارس،  با  گفتگو  در  آقاجاني  حاجي 
ميزان  و  نهايي شده  اين مسئله  اظهار کرد:  درمان  تعرفه هاي  ويرايش 
تعرفه ها نيز ابالغ شده است.وي با اشاره به اينکه تعرفه هاي جديد درمان 
از ابتداي سال ٩٤ اعالم و در حال اجراست، افزود: امسال تغيير مجدد در 
ميزان تعرفه ها نخواهيم داشت و مجموع تعرفه ها در بخش دولتي امسال 
٩ درصد بيشتر شد. آقاجاني خاطر نشان کرد: تنظيم تعرفه ها متناسب با 

بودجه سازمان بيمه گر در سال ٩٥ خواهد بود.

سركشى به حساب هاى بانكى كار جديدى نيست 
 

اينکه  به  اشاره  با  دارايي  و  اقتصادي  امور  وزير 
موديان  بانکي  حساب هاي  به  مالياتي ها  سرکشي 
پديده جديدي در اقتصاد ايران نيست و از گذشته 
نظام مالياتي به حساب هاي بانکي دسترسي داشته 
است، گفت: اينکه برخي مي گويند ماليات آن ها در 
سال گذشته ۲۰۰ يا ۳۰۰ برابر شده است درحاليکه درآمدهاي آن ها افزايشي 
نداشته درست است، چراکه آن ها در سال هاي قبل از پرداخت ماليات فرار 
مي کردند. به گزارش ايسنا، طيب نيا گفت: طبق قانون تمامي سازمان هايي 
که به نوعي اطالعاتي درباره درآمد و هزينه مردم دارند موظفند به سامانه 
اطالعات مالياتي متصل شده و اطالعات خود را در اختيار اين سامانه قرار 

دهند. به گفته وي اين امر مي تواند به بهبود وضعيت ماليات کمک کند. 

اخير  مصوبه  به  واکنش  در  پرورش  و  آموزش  وزير   
بازنشسته  نيروهاي  کارگيري  به  منع  بر  مبني  مجلس 
در دستگاه هاي دولتي گفت: ما مديريت کرديم و برنامه 

ريز ي هاي خود را سامان داديم لذا مشکلي نيست. 
مشکالت  درباره  فاني  اصغر  علي  ايسنا،  گزارش  به 
بيمه  در  غيره  و  عينک  دندانپزشکي،  به  مربوط 
در  عينک  مشکل  گفت:  نيز  فرهنگيان  تکميلي 
ارائه  مشکل  اميدواريم  و  شده  حل  طاليي  بيمه 
تجهيزات  توسعه  به  توجه  با  دندانپزشکي  خدمات 
دندانپزشکي در مراکز درماني فرهنگي و عقد قرارداد 
حال  در  اکنون  هم  که  پزشکي  علوم  دانشگاه هاي  با 

جريان است حل شود. 
وي همچنين درباره توزيع شير در مدارس گفت: اعتبار 

٥٠٠ ميليارد توماني در نظر گرفته شده و با اولويت ٧٠ 
ابتدايي  دوره  در  شير  توزيع  و  مي کنيم  حرکت  نوبت 
درباره  داد:  ادامه  فاني  مي شود.  انجام  اول  متوسطه  و 
سرانه مدارس نيز بايد گفت: به موجب مصوبه مجلس 
٢٠٠ ميليارد تومان از محل درآمد و فروش گاز خانوار 
سرانه  براي  مربوط  ماليات هاي  و  داخلي  مصارف  و 

يافته است.  مدارس اختصاص 
فرهنگيان  معيشت  بعد  در  دولت  اينکه  بيان  با  وي 
تدريج  به  که  داده  انجام  را  اقداماتي  و  ريزي ها  برنامه 
معيشت  و  اسکان  درمان،  گفت:   نشست،   خواهد  بار  به 
افزايش حقوق  کنار  در  بوده که  فرهنگيان سه شعاري 
در دولت دنبال مي شود البته محدوديت هايي را داشتيم. 

با اين وجود توفيقاتي به دست آمده است. 

کاهش فاصله دريافتي معلمان با ساير
 کارکنان با اجراي طرح رتبه بندي

وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه اميدواريم با اجراي 
طرح رتبه بندي معلمان از ابتداي مهرماه امسال بر اساس 
مصوبه دولت گام ديگري در جهت کاهش فاصله دريافتي 
همچنين  گفت:  شود،  برداشته  کارکنان  ساير  با  معلمان 
افزايش  را  معلمان  در  شايستگي هاي حرفه اي  اميدواريم 
دهيم و سال ٩٤ را با شادابي بيشتر و توانمندي باالتر آغاز 
کنيم. علي اصغر فاني افزود: همچنين اميد است در برنامه 
به  که  کنيم  بيني  پيش  را  احکامي  بتوانيم  توسعه  ششم 
موجب آن سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت 
افزايش يابد و شاهد باشيم که اختيارات آموزش و پرورش 
براي استفاده بهينه از اين منابع نيز افزايش يافته باشد.  

واكنش فانى به مصوبه اخير مجلس درباره منع استفاده از بازنشستگان 

بيان  با  انبوه سازان  سراسري  کانون  دبير 
اينکه اگر پروژه مسکن مهر زودتر به اتمام 
جديد  اعتباري  خط  اختصاص  مي رسيد، 
بيايد،  مسکن  بخش  کمک  به  مي توانست 
گفت: ابالغ بخشنامه جديد رسوب همزمان 
تسهيالت در بانک مسکن به مدت ۲ سال 
توليد  و  انبوه سازان  حال  کمک  تواند  نمي 
مسکن باشد. فرشيد پورحاجت در گفتگو با 

فارس، در پاسخ به اين سؤال که مديرعامل 
شرکت هاي  که  کرده  اعالم  مسکن  بانک 
براي  را  خود  حساب  گردش  بايد  انبوه ساز 
دريافت تسهيالت در اين بانک متمرکز کنند، 
انبوه سازان نسبت به بخشنامه  اتفاقًا  گفت: 
شده،   ابالغ  امسال  ابتداي  از  که  جديدي 
بخشنامه  اين  براساس  چراکه  دارند،  انتقاد 
به  بايد  انبوه سازان براي دريافت تسهيالت 

ازاي هر ميزان تسهيالت ١٥ تا ٢٠ درصد 
رسوب همزمان تسهيالت انجام دهند. وي 
افزود: به عنوان مثال اگر انبوه سازي بخواهد 
تومان تسهيالت ساخت دريافت  ميليارد   ٢
تسهيالت  اين  از  تومان  ميليون  کند، ٤٠٠ 
قسط  اولين  از  ديگري  حساب  در  بايد 
پرداختي به مدت ٢ سال رسوب شود بدون 
اينکه به آن سودي تعلق گيرد. پورحاجت با 

اشاره به اينکه اين اقدام نمي تواند به توليد 
مسکن کمک کند، تأکيد کرد: به هر حال 
بايد شرايط بخش مسکن و ساخت وساز به 
بگيرد،  رونق  ساخت وساز  که  شود  گونه اي 
با  مسکن  سازنده هاي  از  برخي  که  چرا 
گذشت ماه ها با اتمام واحدهاي ساخته شده 
مسکوني  واحدهاي  فروش  به  موفق  هنوز 

نشده اند.  

 مسكن مهر زودتر به اتمام برسد
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زبان و ادبيات فارسى20101كارشناسى پيوسته1

20402كارشناسى پيوسته2
 الهيات و معارف اسالمى- تاريخ و تمدن ملل

اسالمى

20407كارشناسى پيوسته3
 الهيات و معارف اسالمى- فقه و مبانى

حقوق اسالمى

علوم قرآن و حديث20429كارشناسى پيوسته4

علوم اجتماعى- مردم شناسى20529كارشناسى پيوسته5

20629كارشناسى پيوسته6
 علوم تربيتى- آموزش و پرورش

پيش دبستانى و دبستانى

20630كارشناسى پيوسته7
 علوم تربيتى- آموزش و پرورش كودكان

عقب مانده ذهنى

20706كارشناسى پيوسته8
 (روانشناسى گرايش هاي:عمومى؛ بالينى؛

 كودكان استثنايى؛ صنعتى و سازمانى؛
اصالح و تربيت)

حقوق20803كارشناسى پيوسته9

مديريت بازرگانى21207كارشناسى پيوسته10

مديريت صنعتى21211كارشناسى پيوسته11

21301كارشناسى پيوسته12
 (حسابدارى گرايش هاي: دولتى؛ مالياتى؛

حسابرسى)

رياضيات و كاربردها30123كارشناسى پيوسته13

شيمى- كاربردى30303كارشناسى پيوسته14

40119كارشناسى پيوسته15
 (مهندسى برق گرايش هاي: قدرت؛

 الكترونيك؛ كنترل؛ مخابرات؛ مهندسى
پزشكى(بيوالكتريك)

40201كارشناسى پيوسته16
 (مهندسى شيمى گرايش هاي: صنايع

 شيميايى معدنى؛ مديريت؛ صنايع غذايى؛
پااليش، پتروشيمي و گاز)

 (مهندسى عمران گرايش هاي: سازه؛40401كارشناسى پيوسته17
خاك؛ آب؛ راه)

40675كارشناسى پيوسته18

 (مهندسى مكانيك گرايش هاي: ساخت و
 توليد؛ جامدات؛ حرارت و سياالت؛ خودرو؛

 سيستمهاى ديناميكى و كنترل؛ طراحى
 مكانيكى؛ نيروگاه و انرژى؛ تاسيسات؛

هوافضا؛ بيومكانيك؛ مكاترونيك)

مهندسى نساجى- فناورى نساجى40826كارشناسى پيوسته19

مهندسى كامپيوتر- نرم افزار41002كارشناسى پيوسته20

مهندسى كشاورزى- علوم دامى50102كارشناسى پيوسته21

50340كارشناسى پيوسته22
 مهندسى كشاورزى- ترويج و آموزش

كشاورزى

50346كارشناسى پيوسته23
 مهندسى كشاورزى- زراعت و اصالح

نباتات

علوم و مهندسى صنايع غذايى50422كارشناسى پيوسته24

باستان شناسى60119كارشناسى پيوسته25

 (فرش گرايش هاي: رنگرزي؛ مرمت و60124كارشناسى پيوسته26
تكميل؛ طراحى فرش)

مرمت بناهاى تاريخى60142كارشناسى پيوسته27

طراحى پارچه60145كارشناسى پيوسته28

مهندسى معمارى60202كارشناسى پيوسته29

مهندسى شهرسازى60205كارشناسى پيوسته30

معمارى داخلى60220كارشناسى پيوسته31

 كارشناسي32
تربيت معلم زبان و ادبيات فارسي20104 ناپيوسته

 كارشناسي33
آموزش ديني و عربي20422 ناپيوسته

 كارشناسي34
آموزش و پرورش ابتدايي20627 ناپيوسته

 كارشناسي35
علمي كاربردي حسابداري21307 ناپيوسته

 كارشناسي36
تربيت بدني و علوم ورزشي- مديريت و21403 ناپيوسته

برنامه ريزي تربيت بدني

مهندسي تكنولوژي الكترونيك40134 كارشناسي ناپيوسته37

مهندسي تكنولوژي كنترل- ابزار دقيق40137 كارشناسي ناپيوسته38

مهندسي تكنولوژي برق- قدرت40143 كارشناسي ناپيوسته39

40463 كارشناسي ناپيوسته40
 مهندسي تكنولوژي ساختمان (از سايت و

    دفترچه حذف شده  است)

40657 كارشناسي ناپيوسته41
 مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو (از سايت

حذف شده است)

مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد40661 كارشناسي ناپيوسته42

مهندسي تكنولوژي صنايع نساجي40817 كارشناسي ناپيوسته43

مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر41013 كارشناسي ناپيوسته44

مهندسي توليدات گياهي50305 كارشناسي ناپيوسته45

علمي كاربردي طراحي و تكنولوژي دوخت60132 كارشناسي ناپيوسته46

علمي كاربردي معماري60209 كارشناسي ناپيوسته47

70111 كارشناسي ناپيوسته48
 علمي كاربردي توليد و بهره برداري از

گياهان دارويي و معطر

مهندسي اجرايي عمران70402 كارشناسي ناپيوسته49

مربي بهداشت مدارس10707 كارداني پيوسته50

علمي كاربردي حسابداري21307 كارداني پيوسته51

تربيت بدني21408 كارداني پيوسته52

الكترونيك- الكترونيك عمومي40116 كارداني پيوسته53

الكتروتكنيك- برق صنعتي40130 كارداني پيوسته54

ساختمان- كارهاي عمومي ساختمان40428 كارداني پيوسته55

40432 كارداني پيوسته56
 نقشه كشي عمومي- نقشه كشي و طراحي

صنعتي

كامپيوتر- نرم افزار كامپيوتر41022 كارداني پيوسته57

گرافيك- گرافيك60104 كارداني پيوسته58

دامپزشكى10501 كارداني ناپيوسته59

تربيت معلم آموزش زبان انگليسي20318 كارداني ناپيوسته60

تربيت معلم آموزش و پرورش ابتدايي20626 كارداني ناپيوسته61

حسابداري21301 كارداني ناپيوسته62

تربيت بدني- مربيگري21406 كارداني ناپيوسته63

علمي- كاربردي كتابداري و اطالع رساني21706 كارداني ناپيوسته64

كاردان فني برق- الكترونيك40113 كارداني ناپيوسته65

كاردان فني برق- قدرت40114 كارداني ناپيوسته66

معلم فني صنايع شيميايي40219 كارداني ناپيوسته67

كاردان فني عمران- آب و فاضالب40434 كارداني ناپيوسته68

علمي كاربردي عمران- سد و شبكه40449 كارداني ناپيوسته69

 كاردان فني عمران-كارهاي عمومي40482 كارداني ناپيوسته70
ساختمان

كاردان فني مكانيك- صنايع اتومبيل40631 كارداني ناپيوسته71

كاردان فني مكانيك- ماشين ابزار40634 كارداني ناپيوسته72

كاردان فني مكانيك- ساخت و توليد40644 كارداني ناپيوسته73

كاردان فني نساجي40812 كارداني ناپيوسته74

تكنولوژي مواد غذايي50403 كارداني ناپيوسته75

كاردان فني صنايع غذايي50405 كارداني ناپيوسته76

تكنولوژي توليدات گياهي50606 كارداني ناپيوسته77

علمي كاربردي فرش دستباف60123 كارداني ناپيوسته78

معماري60206 كارداني ناپيوسته79

علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر70101 كارداني ناپيوسته80

علمي كاربردي ريخته گري70105 كارداني ناپيوسته81

عناوين رشتـه هاي بـدون آزمـون دانشـگـاه آزاد اسالمـى بيرجنــد 
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روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند
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باقطعى برق با آقاى وزيرموافقم. شايد تاريكى مانع 3

ديد سفره خالى و اشك فرزندان شود...
915…027

سالم. خيابان بهشتى شيرين غربى تا كى قرار 
بايد  كشيدن  خيابان  آخه  باشد؟  بالتكليف  است 

10سال طول بكشه؟ مسئوالن كجايند؟ 
936…653
فرزند20  هر  ازاى  به  مالزى  در  دانيد  مى  آيا 
تو كشور  آن وقت  ميليون به خانواده مى دهند. 
آزمايشات  براى  حتى  دهند  نمى  پول  تنها  نه   ما 
هاى  پول  و...)  پا  كف  (غربالگرى،  كودك  اوليه 
آنچنانى هم مى گيرند... پس نگوييد مشكل جمعيت 

داريم بچه بياوريد؟!
915…230
رو  يارانه  هدفمندى  اصل  انگار  مسئوالن 
هرچه  بود  قرار  اينكه  مثل  كردن!  فراموش 
بشه  بيشتر  تومان  هزار   45 اين  شد  گران  امكانات 
كه  امكاناتى  در عوض  ثروتمند  به  نسبت  فقيرتر  تا 
ساز  نه همش  بگيره!  پولشو  كنه  مى  استفاده   كمتر 

قطع يارانه بشنوه...
915…230

لطفاً پيگيرى كنيد كه سازمان رفاهى تفريحى 
شهردارى اجرت المان هاى نوروزى سال  94 
را حداقل قبل از نوروز 95 پرداخت كند تا مردم 

رغبت داشته باشند به اين سازمان طرح بدهند! 
915…789
من  است  درست  آيا  دهند!!  جواب  ها  دولتى 
دارم  اى  كهنه  و  پوسيده  وانت  كه  روستايى 
با جوان هاى شهرى كه ماشين هاى چند صد 
بنزين  نفرمان  دو  هر  هستند  سوار  ميليونى 

هزار تومانى بزنيم؟
915…157

بابت  شهردارى  و  شهر  شوراى  چرا  سالم 
 اين عوراض جديد شفاف سازى نمى كنند يا 
چه  به  بفهميم  ما  تا  نيست  پيگير  بيرجند  آواى  چرا 

كسانى رأى داده ايم؟
935…964

سالم. مثل اينكه دولت از خانه دار شدن ما با يازده 
به  يارانه  با  نانى  لقمه  يا  ناراحت شده  ميليون خيلى 
جلوى  گوييد  مى  راست  خيلى  اگر  رسيده!  ما 

افزايش قيمت ها را بگيريد!
915…157

الهيه  بلوار  براى روشنايى ورودى  آوا  با سالم. 
آوريد.  عمل  به  بازديدى  چهكند  شهرك 
با  شايد  ندارد.  كافى  ديد  اصًال  ها  شب  مخصوصًا 

گزارش كردن شما مسئولين هم به فكر بيفتند...
901…860

براى  چرا  بيرجند  برق  توزيع  شركت  سالم. 
پارك  پشت  خيرآباد  كانال  حاشيه  روشنايى 
فرزان اقدام نمى كند؟ شب در تاريكى محض به 

سر مى بريم تو كوچه ها واقعًا وحشتناك است...
936…557
با سالم. حدود چهار سال مى گذرد ولى هنوز 
آسفالت  تاجكوه  روستاى  راه  كيلومتر  پنج 
و  راه  كل  مدير  و  محترم  نماينده  است!  نشده 

شهرسازى يا مسئوالن مربوطه پاسخ دهيد لطفًا...
915…499

رئيس سازمان اتوبوسرانى بيرجند با بيان اينكه عملكرد و كيفيت ناوگان حمل و نقل مدارس مطلوب نيست، گفت: هزينه سرويس 
مدارس امسال 15 درصد افزايش يافت. غالم پور اظهار كرد: طبق جلسات مختلف شوراى شهر در بيرجند مقرر شد كرايه اتوبوس هاى 
سرويس مدارس امسال 15 درصد افزايش يابد. وى افزود: 45 دستگاه مينى بوس براى ساماندهى دانش آموزان مورد نياز است كه با 

توجه به هزينه باالى قيمت مينى بوس ها مقرر شد 70 درصد از هزينه توسط افراد متقاضى خريد دستگاه پرداخت شود.

رئيس  خبرى  نشست  از  مختصرى  گذشته  شماره  در 
كامل  صورت  به  شماره  اين  در  كرديم  درج  را  جمهور 
با  جمهور  رئيس  گردد:  مى  تقديم  نشست  اين  محتواى 
نفوذ  رود  باال  ملت  و  دولت  روابط  هرچه  اينكه  بر  تأكيد 
با نفوذ  بايد  اين مسئله كه  دشمن كمتر مى شود، گفت: 
درست  كنيم،  مقابله  آمريكا  مخصوصًا  بزرگ  قدرت هاى 
است و آنچه رهبرى فرمودند، يك رهنمود ملى است. به 
گزارش مهر، حجت االسالم حسن روحانى رئيس جمهور، 
در نشست خبرى كه همزمان با هفته دولت و آغاز سومين 
سال فعاليت دولت يازدهم برگزار شد، گفت: دولت يازدهم 
به نيمه راه خود رسيده، دو سال از اين افتخار براى دولت 
با  را  راه  نيمه  اين  بخواهم  اگر  داد:  ادامه  مى گذرد. وى 
يك جمله تبيين كنم، بايد گفت: اين نيمه راه براى ايجاد 

آرامش و ثبات براى بخش هاى مختلف جامعه بود.

دولت تالش كرد تا در سياست داخلى
 زخم جديدى ايجاد نكند

و  التهاب  با  كه  دولتى  يك  از  ما  گفت:  جمهور  رئيس 
اجتماعى، سياست خارجى و  مشكالت فراوان در وحدت 
مسايل اقتصادى روبرو بود، حركت كرديم، به سمت يك 
را به  باثبات و دولتى كه همه تالش خود  دولت مستقر، 
كار برد تا در سياست خارجى زخم جديدى ايجاد نكند و 
بر زخم هاى گذشته مرهمى بگذارد. روحانى افزود: دولت 
روابط  ها يك  گروه  و  اقوام  ها،  جناح  روابط  كرد  تالش 
شكاف  اگر  و  باشد  برابر  و  آميز  مسالمت  جويانه،  آشتى 

اجتماعى وجود دارد، اين شكاف ترميم شود. 

در سياست خارجى تصميم عجوالنه 
و يك شبه اتخاذ نكرديم

روحانى با تأكيد بر اينكه دولت در تمام زمينه ها از جمله 
سياست خارجى تصميم عجوالنه اى نگرفته است، توضيح 
جمعى  خرد  از  و  نشد  اتخاذ  شبه  يك  ما  تصميمات  داد: 
استفاده كرديم و هر جا اگر پيروز شديم، به خاطر وحدت 

ملى، مشاركت و حضور مردم بود.

رونق، رشد و پيشرفت برنامه دولت
 در دو سال پيش رو

رئيس جمهور اضافه كرد: دو سال گذشته تالش ما براى 
ايجاد ثبات و آرامش بود و در دو سال پيش رو تالش ما 
براى رونق، رشد و پيشرفت خواهد بود. وى اظهار كرد: 
شده  فراهم  كار  مقدمات  اجتماعى  و  فرهنگى  زمينه  در 
است. وى ابراز اميدوارى كرد كه با مشاركت خوب مردم، 
به  شود.  برگزار  رقابتى تر  و  رو شكوهمند  پيش  انتخابات 
گفته وى سالم بودن انتخابات يك موضوع است، احساس 
ما  كشور  در  انتخابات  ديگر.  موضوع  انتخابات،  سالمت 
هميشه سالم بوده، اما اميدواريم بتوانيم احساس سالمت را 
هم در انتخابات باال مى بريم. روحانى افزود: ما قصد دعوا 
با هيچ نهادى نداريم. در انتخابات به عنوان مسئول اجراى 
قانون اساسى به وظايفم عمل مى كنم. ممكن است برخى 

خوشحال شوند يا نه، اما اجراى قانون وظيفه ما است.

هدف دولت ايجاد عدالت اجتماعى
پرهيز از رانت و جلوگيرى از انحصار است

روزنامه  خبرنگار  سؤال  به  پاسخ  در  رئيس جمهور 
مشكالتى  با  مقابله  براى  دولت  برنامه  درباره  اطالعات، 
حل  براى  موجود  موانع  نيز  و  مالياتى  فرار  و  رانت  مانند 
انحصار  رانتى،  نفتى،  اقتصاد  كرد:  اظهار  مشكالت،  اين 
برخى دستگاه ها  پررنگ  نيز حضور  و  زمينه ها  برخى  در 
آنها نيست و  اقتصادى خيلى در شأن  اقتصاد كه كار  در 
نيز عدم اجراى سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى، 
ازجمله مشكالت موجود براى دولت است. روحانى با بيان 
اينكه بنا بود سياست هاى كلى اصل 44 اجرا شود و اقتصاد 
آن  اسم  فقط  اينكه  نه  شود،  سپرده  غيردولتى  بخش  به 
عوض شود، افزود: اولين قدم دولت در اين دو سال اين 
اقتصادى  فعاليت هاى  و  واقعى  واگذارى ها  بوده است كه 
شفاف باشد. وى ادامه داد: اينكه فعاليت هاى اقتصادى بر 
روى سايت ها قرار بگيرد و دولت الكترونيك كه يكى از 

راه هاى جلوگيرى از فساد است، از مهمترين اهداف دولت 
از  يكى  قانون  اجراى  اينكه  بيان  با  رئيس جمهور  است. 
كارهاى سخت است، تصريح كرد: نمى دانم چرا آنجا كه 
مى شوند؛  دستپاچه  خيلى  برخى ها  شود،  اجرا  قانون  بايد 
برخى ها دعوت به قانون را مى گويند حاشيه سازى نكنيد، 
پس «متن» مى شود رانت و بى عدالتى! روحانى با تأكيد بر 
اينكه همه بايد تسليم قانون شويم و راه ديگرى جز اين 
بگويم  ندارد، گفت: نمى خواهم  توسعه كشور وجود  براى 
موفق  كامًال  رانت  و حذف  ايجاد عدالت  زمينه  در  دولت 
ادامه  را  قدم ها  اين  و  برداشته  خوبى  قدم هاى  اما  بوده، 
خواهد داد. وى در پاسخ به سؤال ديگر اين خبرنگار مبنى 
بر اينكه مرد شماره يك اقتصادى دولت كيست، تصريح 
برنامه  اجراى  بحث ها،  همه  در  و  اقتصاد  بحث  در  كرد: 
براى ما مهم است؛ البته تيم اقتصادى ما معلوم است، اما 

اين دولت بيشتر برنامه محور است تا شخص محور.

نمى گذاريم ايران بازار مصرف خارجى ها شود

رئيس جمهور در پاسخ به سؤال خبرنگار شبكه خبر مبنى 
اقتصاد  موضوع  ميان  مى تواند  چگونه  دولت  اينكه  بر 
مقاومتى و مراودات اخير دولت هاى خارجى و هيئت هاى 
اقتصادى اروپايى تعادل ايجاد كند، اظهار كرد: در گذشته  
بيش از 700 ميليارد دالر درآمد ارزى داشتيم، اما حاصل 
آن تعطيلى 2 هزار بنگاه صنعتى و بازماندن 500 هزار نفر 
از اشتغال در صنعت بود. روحانى افزود: نتيجه آن وضعيت 
هر  البته  شد؛  تقريبًا صفر  ما  خالص  اشتغال  كه  بود  اين 
سال به افراد خواهان كار افزوده مى شود، اما اينكه تعداد 
بيكارهاى ما ثابت باشد نشان مى دهد كه اشتغال ما چندان 
مؤثر نبوده است. به گفته وى در نتيجه اين وضع، ايران 
بهشت مهندسان و كارگران خارجى شد كه آنها كاال توليد 
است  ممكن  هم  االن  خريديم؛  نفت  پول  با  ما  و  كردند 

دچار همين مشكل شويم.
روحانى ادامه داد: من در دولت و ستاد اقتصادى با صراحت 
گفتم كه بعد از تحريم و پساتحريم كه از ماه هاى آينده به 
آن مى رسيم، براى حضور بنگاه ها و شركت هاى خارجى 
در اقتصاد ايران، اگر در ذهن آنها اين باشد كه بازار مصرف 
80 ميليونى برايشان ايجاد مى شود، دارند خطا مى كنند.وى 
افزود: با صراحت به مقامات آن كشورها گفتم كه سياست 
با  و  بياوريد  فناورى  و  سرمايه  شما  كه  است  اين  بر  ما 
ايرانى ها مشاركت كنيد و بخشى از بازار ايران و منطقه و 
جهان در اختيار هر دوى ما قرار گيرد. رئيس جمهور تصريح 
كرد: نتيجه اين روش مى شود اشتغال جوانان ما. وى تأكيد 
كرد: امروز بيكارى جوانان معضل اصلى است كه بايد آن 
را حل كنيم و اميدوارم در اين مسير دولت به خوبى حركت 
كند و اگر غير از اين باشد كشور ضرر مى كند كه كاالى 

ساخته شده خارجى را با پول نفت بياوريم.

پول هاى بلوكه شده دولت زياد نيست

 روحانى در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنى بر اينكه 
رقم هاى متفاوتى در مورد پول هاى بلوكه شده ايران در 
خارج از كشور مطرح مى شود، اظهار كرد: رقم هايى است 
مركزى  بانك  كل  رئيس  مثل  ما  اقتصادى  مقامات  كه 
اعالم كرده اند. آن رقمى كه مربوط به دولت است رقم 
اين  از  بخشى  يك  كرد:  خاطرنشان  وى  نيست.  زيادى 
دارايى ها مربوط به صندوق توسعه ملى است كه مى تواند 
فعال شود. بنابراين اينكه چند رقم گفته مى شود وابسته 
به اين است كه كل رقم را در نظر بگيريم و با ذخاير بانك 
اين  در  كنيم،  منها  ملى  توسعه  صندوق  پول  و  مركزى 

صورت رقم اصلى به دست مى آيد.

برجام نبايد به مجلس برود
تصويب برجام در پارلمان به نفع طرف مقابل

رئيس جمهور در پاسخ به سؤال خبرنگار كيهان در مورد 
انتظار قانونى براى تصويب برجام در مجلس، اظهار كرد: 
طبق قانون اساسى وقتى يك معاهده اى را رئيس جمهور 
و نماينده رئيس جمهور امضاء مى كند، براى تصويب بايد 
به مجلس فرستاده شود. وى با بيان اينكه من و نماينده ما 
چيزى را تاكنون امضاء نكرده ايم، افزود: آنچه امروز دارد 
انجام مى شود در واقع نسبت به يك معاهده اى است كه 

ايران قبًال آن را پذيرفته؛ بحث امروز بر سر اين است كه 
معاهده ان پى تى كه قبًال پذيرفته شده است درست اجرا 
شده است يا نه؟روحانى ادامه داد: ما مى گوييم ان پى تى 
را درست اجرا كرده ايم اما عده اى مى گويند كه اينطور 
نيست و تمام مذاكرات براى اين بود كه ثابت بكنيم اين 
انتقادات ناروا است و يك اعتمادى آنها نسبت به برنامه 

صلح آميز هسته اى ايران داشته باشند. 
وى گفت: همه بحث ها براى درست اجرا شدن معاهده 
اى بوده است كه ايران قبًال عضو آن بوده و در مجلس 
امروز  داد:  ادامه  رئيس جمهور  است.  قديم تصويب شده 
يك معاهده جديد وجود ندارد و در برجام نيز به صورت 
كشور  هيچ  دهد.  انجام  را  اقداماتى  بايد  ايران  داوطلبانه 
نبرده  خود  پارلمان  به  را  برجام   5+1 اعضاى  از  ديگرى 
تصويب  بخواهيم  و  برده  پارلمان  به  را  آن  ما  كه  است 
كنيم. روحانى تصريح كرد: اگر برجام در پارلمان تصويب 
كار  اين  و  آنها  بر  الزام  نه  است  دولت  بر  الزامى  شود، 
ممكن  اينكه  بيان  با  وى  ايم.  داده  انجام  آنها  نفع  به  را 
است برخى معتقد باشند طبق قانون اساسى برجام بايد به 
مجلس برود، افزود: به مجلس رفتن برجام به اين معناست 
كه چيزى كه تا امروز رئيس جمهور امضاء نكرده است را 
امضاء كند و در اين صورت ما براى خود الزاماتى را ايجاد 

مى كنيم كه هيچ كشورى نكرده است.
رئيس  هم  كشورها  بقيه  در  كرد:  اذعان  جمهور  رئيس 
دولت  در  و  اند  نكرده  امضاء  وزير خارجه شان  و  جمهور 
فشار  ما مى خواهيم يك  و چرا  است  نشده  نيز تصويب 
حقوقى را به ملت ايران وارد كنيم؟روحانى با بيان اينكه 
رئيس  كه  را  چيزى  كند  مى  روشن  كامًال   125 اصل 

جمهور يا نماينده آن امضاء كرد نياز به تصويب در پارلمان 
ها دولت  كه  است  بوده  اين  برجام  سبك  افزود:   دارد، 

با هم توافق بكنند و در شوراى امنيت تصويب شود و در 
آنجا به تصويب رسيده است. بنابراين قبل از توافق، شبيه 

اين اتفاق در توافق ژنو نيز افتاده است.
روحانى ادامه داد: در گذشته تفاهمات ديگرى نيز در زمينه 
آباد  سعد  بيانيه  و  پاريس  توافق  مثل  داشتيم،  اى  هسته 
كه آنها نيز به مجلس نرفت و برجام نيز شبيه آنها است. 
البته ممكن است اين بحث مطرح باشد كه برجام بايد به 

مجلس رفته و تصويب شود.

اعالم پيش از موعد برخى مسايل
چيدن ميوه نارس است

به سؤال خبرنگار مردم ساالرى درباره  پاسخ  روحانى در 
رفع حصر برخى سياسيون گفت: تالش دولت اين است كه 
در جامعه همه احساس آرامش بيشتر كنند. اگر موضوعى 
در گذشته در كشور وجود داشت و مى توانيم پايان دهيم، 

خوب است پايان يابد.

براى  دائم  مساله  به  موضوع  يك  تبديل  داد:  ادامه  وى 
كشور به سود كسى نيست. اينكه موضوعى را به يك شعار 
دائم تبديل كنيم نتيجه اى نخواهد داشت. اقتدار يك نظام 
و دولت اين است كه بتواند مسائلش را سريعتر نهايى كند. 
اگر زودتر بتوانيم در چارچوب منافع ملى برخى مسايل را 
نهايى كنيم، بهتر است. وى ادامه داد: در پرونده هسته اى 
فرمودند خوب شد  با هيئت دولت  اخير  ديدار  در  رهبرى 
اين مسأله جمع شد. اگر بتوانيم اين پرونده را در چارچوب 

منافع ملى حل كنيم، به نفع كشور است. 
رئيس جمهور با بيان اينكه صريح ترين موضع گيرى را در 
دانشگاه شيراز در اين خصوص داشتم، اظهار كرد: برخى 
 مسائل در كشور است كه كار دولت نيست و دولت نمى تواند

در اين زمينه كارى انجام دهد، اما دولت حتمًا مى تواند 
مقدمات امر را فراهم كند. روحانى تصريح كرد: من تالش 
خود را در زمينه حل مسايل سياسى و اجتماعى انجام دادم 
و در زمانش مى توانم در اين خصوص توضيح بيشترى 
بدهم. وى گفت: اعالم پيش از موعد برخى مسايل، چيدن 
ميوه نارس است. رئيس جمهور اضافه كرد: از گذشته بايد 
درس بگيريم. نگذاريم اگر انحراف و خطايى صورت گرفته، 

تكرار شود. همه بايد تعامل گرا و تحمل گرا باشند.

اقتصاد مقاومتى به اين معنا است كه
 ايران غيرقابل تحريم شود

روحانى در پاسخ به سؤال ديگرى درباره چشم انداز قدرت 
دفاعى ايران در دوره پساتوافق گفت: عده اى اين سؤال را 
مطرح مى كنند كه آيا برجام موجب كاهش قدرت دفاعى 

ايران يا موجب افزايش قدرت دفاعى ايران خواهد شد؟ ما 
بايد به دنبال بازدارندگى باشيم و قدرت ملى ما در برابر 

انواع تهديدها بازدارندگى است. 
يك بخش از بازدارندگى صنايع دفاعى است. بازدارندگى 
نيز  الملل  بين  اقتصاد و حتى حقوق  در سياست خارجى، 
اين  اقتصاد مقاومتى به  وجود دارد. روحانى تصريح كرد: 
معنا است كه ايران غيرقابل تحريم شود. دستيابى به اين 

نقطه يعنى دستيابى به قدرت بازدارندگى.

بنيه دفاعى كشور در طول دو سال گذشته 
قوى تر شده است

 روحانى بيان كرد: در طول دو سال گذشته نسبت به سال هاى
يافته  افزايش  دفاعى  بخش  تكنولوژى  در  پيشرفت  قبل 
انبارهاى  همچنين  است.  شده  تر  قوى  ما  دفاعى  بنيه  و 
ما از تجهيزات سالح هاى راهبردى غنى تر شده است. 
وى با تأكيد بر اينكه در برجام چيزى تحت عنوان قدرت 
موشكى و سالح ايران وجود ندارد، گفت: اين موضوعات 
در قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل مطرح شده است.

امنيت در  وى يادآور شد: در قطعنامه هاى قبلى شوراى 
خريد و فروش سالح تحريم بوديم، اما در قطعنامه جديد 
و  صادرات  محدوديت  تحريم،  جاى  به  امنيت  شوراى 
در  سال  پنج  اساس  اين  بر  كه  است  لحاظ شده  واردات 
 زمينه صادرات و واردات سالح و هشت سال در زمينه هاى

موشكى محدوديت ها وجود دارد. وى اظهار كرد: در اين 
پرتاب  براى  را  موشكى  نبايد  ايران  است  آمده  قطعنامه 
را  كار  اين  هيچگاه  ما  كند،  طراحى  اى  هسته  كالهك 
نخواهيم كرد. روحانى خاطرنشان كرد: نقض قطعنامه به 

معناى نقض برجام نيست.

در قدرت دفاعى هيچ محدوديتى را نپذيرفته ايم

بنيه و قدرت دفاعى  ايران در  اذعان كرد:  رئيس جمهور 
رونمايى  پذيرفت.  و نخواهد  نپذيرفته  را  هيچ محدوديتى 
اعالم  دنيا  به  كه  بود  راستا  همين  در  نيز   313 فاتح  از 
كنيم مسير ما همان مسيرى است كه رفته ايم و مذاكره 

كنندگان ما اعالم كرده اند.

شكايت مسئوالن دولت قبل
 براى ما يك فرصت است

شهروند  خبرنگار  سؤال  به  پاسخ  در  و  ادامه  در  روحانى 
مسئوالن  از  قبل  دولت  مسئوالن  برخى  شكايت  درباره 
دولت فعلى و پاسخ دولت يازدهم به اين شكايت ها، اظهار 
كرد: هر كسى آزاد است كه شكايتى را مطرح كند؛ ما هم 
هيچ ابايى نداريم كه فردى از يك مقام دولتى شكايت كند 
و شايد اين از يك جهت براى دولت، يك فرصت باشد كه 
مسايل را بهتر تبيين كند. روحانى در عين حال خاطرنشان 
كرد: اينكه ما مسايل را توضيح بدهيم كه فرصتى براى 
طرح اين شكايت ها ايجاد نشود، قدرى دوپهلو است؛ در 
اين حالت دولت به حالتى براى بيان مواردى كه در دولت 
گذشته صورت گرفته تبديل مى شود، اين نه خواست مردم 
است و نه ما فرصت داريم كه صبح تا شب تبيين كنيم كه 

در دولت گذشته چه گذشته است.

در پساتحريم شرايط براى فعاليت
 بخش خصوصى فراهم تر است

در  خصوصى  بخش  سازى  توانمند  درباره  روحانى 
پساتحريم گفت: اقتصاد جايى است كه در آن بهترين ها، 
خصوصى ترين ها هستند. هرچه اقتصاد از خصوصى به 
عمومى پيش رود كار سخت تر مى شود و به سمت رانت 
پيش مى رود. وى با اشاره به همراهى بخش خصوصى با 
رئيس جمهور در سفرهاى منطقه اى گفت: در سفرهاى 
دارم.  خصوصى  بخش  با  جلسه  يك  هميشه  نيز  استانى 
فعاليت  براى  خصوصى  بخش  تشويق  ها  برنامه  اساس 
بيشتر است. وى با بيان اينكه در پساتحريم شرايط براى 
زمان  در  است، گفت:  تر  فراهم  فعاليت بخش خصوصى 
واردات  و  صادرات  و  ها  بانك  خصوصى،  بخش  تحريم 
دچار مشكل شد. اما امروز پس از توافق، دولت كار خود را 
انجام داده است و شرايط را فراهم كرده است حاال نوبت 

ورود بخش خصوصى و فعاليت آن است.

در پساتحريم مشكل اشتغال
ازدواج و اعتياد بر طرف مى شود

درباره  جوان  راديو  خبرنگار  سؤال  به  پاسخ  در  روحانى 
ارزيابى اش از ايجاد اميد و نشاط در ميان جوانان طى دو 
سال گذشته، گفت: نسل جوان ما سرمايه عظيم ما هستند، 
اند و هيچ وقت در  امروز جوانان ما در دانشگاه ها فعال 
كشور اين مقدار دانشجو نداشته ايم. وى با بيان اينكه فضا 
افزود:  بازتر شده است،  فعاليت سياسى دانشجويان  براى 
اين امر با فعاليت احزاب و خانه احزاب محقق شد و فضاى 

بهترى در دانشگاه ها براى فعاليت سياسى باز شد.
رئيس جمهور تصريح كرد: در فضاى پساتحريم، مشكل 
اشتغال حل مى شود، در نتيجه مشكل ازدواج جوانان نيز 
حل شده و به تبع آن مشكل اعتياد نيز حل خواهد شد. 
رسانه  از  حمايت  ما  تالش  كرد:  تأكيد  پايان  در  روحانى 
هاست و ان شاء ا... فضاى بهترى براى فعاليت اقتصادى 

و اجتماعى نيز فراهم خواهد شد.

در دوران پساتحريم مشكل اشتغال، ازدواج و اعتياد حل مى شود 

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه سازمان اتوبوسرانى بيرجند و حومه

پيام  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  احترامًا در 
محترم  «مسئوالن  درباره   94/06/01 مورخ  شما 
خطوط واحد درون شهرى لطفًا دستور بفرمائيد مسير 
واحدها را پشت شيشه عقب و جلو با خط درشت نصب 
نمايند. تا مسافران مجبور نشوند براى خواندن مسير 
 از جلوى اتوبوس دور بزنند» به استحضار مى رساند:

مسير حركت اتوبوس ها در خطوط در محل باكس 
با سايز  اتوبوس ها  بينى شده در جلو و عقب  پيش 
شناسايى  سهولت  براى  باشد  مى  نصب  استاندارد 
اتوبوس ها بر روى شيشه هاى بغل اتوبوس ها نيز 

مسير حركت درج شده است.

جوابيه دبير كميسيون هماهنگى 
بانك هاى خراسان جنوبى

  3 صفحه  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا 
رياست  سفر  «اعتبارات  درباره   94/06/04 مورخ 
محترم جمهورى به استان» به استحضار مى رساند: 
محترم  رياست  سفر  از  توليد  صفر  سهم  موضوع 
جمهورى به خراسان جنوبى صحيح نمى باشد. طبق 
بر  بالغ  استان  بانكى  سيستم  از  شده  اخذ  اطالعات 
و  مند  بهره  عنوان شده  اعتبارات  از  نفر   500 تعداد 

بيش از 90 درصد اعتبارات جذب شده است. 

روحانى در نشست خبرى مطرح كرد:



فروش نيم ميلياردى فيلم «محمد رسول  ا...»
به گزارش خبرآنالين،  فيلم مجيد مجيدي روز جمعه ٦ شهريور و در دومين روز اکرانش ٣٨٠ ميليون تومان در سينماهاي 
کل کشور فروش داشته است..اين فيلم که از آن به عنوان بزرگترين پروژه ي سينمايي ايران نام برده مي شود، همزمان با آغاز 
اکرانش، در جشنواره ي فيلم مونترال هم به نمايش در آمد. 4

دوشنبه * 9 شهريور 1394 * شماره 3306   اگر نام فيلم «محمد رسو ل ا… (ص)» ساخته «مجيد 
مجيدي» را در سايت سينمايي «آي ام دي بي» جستجو 
کنيد، خواهيد ديد که تاکنون ٤٢٧ کاربر اينترنتي درباره 
اين فيلم اظهار نظر کرده و مجموع امتياز کسب شده از 
نظر سنجي آنها ٨,٧ از ١٠ امتياز بوده، رتبه اي که کمتر 

فيلمي موفق به دريافت آن مي شود.
به گزارش فارس: هرچند تنها سه روز از اولين اکران 
کشور  داخل  در  آن  گسترده  اکران  و  فيلم   جهاني 
چه  نيز  آينده  در  ديد  و  ماند  منتظر  بايد  و  گذرد  مي 
بازخوردي از اين فيلم در شبکه هاي مختلف مجازي و 
رسانه اي منتشر مي شود اما در حال حاضر مي توان فيلم 
«محمد رسو ل ا... (ص)» را در ميان فيلم هاي مشابه اش 

که در هاليوود ساخته شده اند، صدرنشين دانست.
«مصطفي  ساخته  (رسالت)  «محمد(ص)»  فيلم هاي 
ب.  «سيسيل  ساخته  فرمان»  «ده   ،٨,٦ العقاد» 
دوميل» ٧,٩، «آخرين وسوسه مسيح» ساخته «مارتين 
اسکورسيزي» ٧,٦ و «نوح» ساخته «دارن آرنوفسکي» 

٥,٩ امتياز دريافت کرده اند.

در ميان کاربراني که به فيلم «مجيدي» امتياز داده اند دو 
کاربر نيز نظر داده اند که يکي فيلم «محمد رسو ل ا...» را 
به شعري عاشقانه تعبير کرده و عالوه بر آن اين فيلم را 
يک نقاشي زيبا دانسته که هر کسي از تماشاي آن در 

يک گالري لذت مي برد.
کاربر ديگري که از کانادا نيز درباره اين فيلم نوشته است: 
فيلم «محمد رسول ا...» مخاطب را در يک هم نوازي زيبا 
از رنگ ها فرو مي برد.اين فيلم پايان بندي خوبي دارد و 
در برابر ديدگاه هاي شيعه و سني بي طرفانه عمل کرده 
است.اين کاربر در ادامه مي نويسد:اين فيلم را در يک 
کالم بايد در فهرست «فيلم هايي که حتما بايد ديد» قرار 
داد.بنا بر اين گزارش، فيلم «محمد رسول ا...» پنج شنبه 
مونترال  فيلم  بين المللي  در جشنواره  و جمعه گذشته 
کانادا به نمايش درآمد و با استقبال بسيار خوب حضار 
مواجهه شده است.واکنش رسانه هاي خارجي نيز نسبت 
به اين فيلم مثبت بوده تا آنجا که روزنامه گاردين در 
از فضاي دوستانه اي که در زمان اکران  گزارش خود 
فيلم و پس از آن حکمفرما بوده اظهار تعجب کرده و 
ابراز داشته است که اگرچه انتظار مي رفت که اين فيلم به 
يکي از جنجالي ترين فيلم هاي سال  هاي اخير سينماي 
ميان شيعه و سني فضاي  در  اما  تبديل شود،  جهان 

محبت آميزي را حکمفرما کرده است.

آغاز سخن خوش است با بسم ا...
زيرا نبود اله اال ا...

راستي- در شماره هاي قبل با ناقوس از ديدگاه صاحبنظران 
آشنا شديم، ديدگاه مرحوم سيد محمد قاليبافان را خوانديم که 
دبير برجسته ادبيات و در حقيقت در يک دوره ده ساله قبل 
از بيماري اديب برجسته ي اين شهر و ديار بودند، خاطرات 
پرشکوه تدريس هاي دبيرستاني او را هنوز شاگردانش که 
خود استادان دانشگاهند زمزمه مي کنند. آقاي فهيم مالکي 
نيز که هبريز تخلص مي کند عالوه بر اينکه محقق و شاعري 
توانا و نويسنده اي صاحب قلم است از صميمي ترين دوستان 
ناقوس در طول زندگي اوست و متاسفانه ايشان موفق به 
چاپ هيچ يک از آثار خود نشد. فهيم مالکي و بهروز تاجور 

نخستين شعراي سپيدسراي اين ديار هستند.
 آقاي حسين زنگويي که در يادداشت هفته گذشته نظراتش 
را خوانديم نويسنده اي توانا و محققي بسيار پرکار است که 
مي توان به آثار برجسته اش از جمله شعر قهستان، دستان ها 
و داستان ها و چندين کتاب ديگر اشاره کرد. ايشان از محققان 
و مولفان و مدرسان خوشنام و پرکار بيرجند است که سي سال 
در کسوت مدرس ممتاز ادبيات به فرهنگ و ادبيات اين خطه 

خدمت کرده است.
در ادامه سلسله گزارشات هفته هاي گذشته در اين شماره با 
ناقوس از ديدگاه "دکتر محمد بهنام فر" آشنا مي شويم؛ دکتر 
بهنام فر در حقيقت سال هاست که اديب االدباي اين خطه 
ادب پرور است. تسلط فوق العاده ايشان  بر ادبيات همان قدر 
است که بر زبان انگليسي و بر زبان انگليسي همان قدر که بر 
زبان عربي. دکتر بهنام فر از محفوظات نامحدودي برخوردار 
افسانه اي مثنوي معنوي است که دوشنبه   است و مفسر 
شب ها بسياري از صاحب دالن را در کانون هنرمندان گرد 
خود جمع مي کند و آنان را از سرچشمه سحار انديشه هاي 
متعالي مولوي سرشار مي سازد، او آثار ارزشمندي تاليف کرده 
با کارهاي تحقيقاتي فوق ارزشي ايشان  از قرار معلوم  که 
انشاا...  در آينده مواجه خواهيم شد. يادداشت دکتر بهنام فر 

که بر"آن سوي پرواز" نگاشته است را مي خوانيم:
در روزگار عجيبي به سر مي بريم روزگاري که با سرعت برق 
و باد به سمت جهاني شدن پيش مي رود و در اين دهکده 
موعود جهاني فرهنگ هاي سلطه گر و قدرتمند سياسي 
و اقتصادي با ترفندهاي جذاب محيرالعقول و با به خدمت 
گرفتن علم و تکنولوژي سوداي فرهنگ واحدي را در سر 
مي پرورند تا همگان به گونه اي بخورند و بزيند و فکر کنند 
که آنها مي خواهند و مسلما در اين غوغا بازار به تدريج خرده 
فرهنگ ها که در مسابقه اي نابرابر توان مالي و رسانه اي آنها 
را ندارند به اضمحالل خواهند رفت. حال پرسش اين است 
که چه بايد کرد؟ پاسخ همه روشن فکران و اهل بينش يک 

چيز است؛ بازگشت به خويشتن.
با بازگشت به فرهنگ خودي و معرفي آن به نسل  باري 
جوان مي توان آنها را از افتادن در منجالب هاي بي تفاوتي 
و خودباختگي نجات داد و اما از آنجا که ادبيات تجلي گاه 
فرهنگي  هويت  شناخت  راه  بهترين  است  جامعه  فرهنگ 
ادبي است مخصوصا در  ما آشنايي و معرفي شاهکارهاي 
ايران اسالمي که به قول دکتر اسالمي ندوشن ادبيات بار 
احساس و ادراک قوم ايراني را در طي هزار و صد سال تاريخ 
مکتوب بر دوش کشيده است. در فرهنگ ايراني ادبيات و 
مخصوصا شعر تک فرزندي بوده که همه چيز در همين يک 
فرزند نهاده شده لذا وقتي آثار شاعران ايراني را مي خوانيم 
 با تاريخ و فکر و تحول جامعه ، ناکامي ها، پيروزي ها، دردها 
در و  شويم  مي  آشنا  مردم  فرهنگ  وخالصه  ها  آرمان   و 
مي يابيم که شعر فارسي تنها حديث گل و بلبل و قافيه 
بندي و سجع بافي نيست بلکه نقد حال مردمي است که 
 آينه وار سيماي واقعي نياکان ما را از ابعاد گوناگون جلوه گر

مي سازد. بنابراين هرگونه تالشي براي شناخت و معرفي شعر 
و شاعران سودمند است و بر تمامي اصحاب قلم و متوليان 
فرهنگ جامعه فرض است که از هيچ کوششي در اين زمينه 

فروگذار نکنند. 
ناقوس نه تنها در ديارمان بلکه تقريبا در تمام محافل شعري 
وارستگي،  روحيه  رغم  علي  و  آشناست  نام  ايران  ادبي  و 

شوريدگي و مناعت طبع و خلوت گزيني که سبب شده از 
هياهوي شهرهاي بزرگ به شهر آرام بيرجند روي آورد و 
در فرصتي که دست دهد از شهر به روستاي رچ هم بگريزد، 
او در شعر کالسيک  استادي  به  و  را مي شناسند  او  همه 
اذعان دارند. در مقدمه اي که اديبان و شاعران صاحب نظر 
آقاي  و  قاليبافان  محمد  شادروان سيد  آگاهي چون  دل  و 
 فهيم مالکي بر ديوان معرفت نوشته اند، حق مطلب را ادا

کرده اند و گفتني ها را گفته اند لذا سخن گفتن بعد از اين 
بزرگان برايم دشوار است اما وظيفه و ادب حکم مي کند 
 تا سطري چند در باب شخصيت و شعر او بنگارم باشد که

 ذره اي از حق صحبت سال ها ادا گردد.
شاعر  که  گويم  مي  تمام  ايجاز  با  ناقوس  معرفي  در  من 
 است، ذاتا شاعر است، شاعر به دنيا آمده است، اگر کسي او 
 را نشناسد با ديدن قيافه و ظاهرش و طرز سخن گفتنش 
مي فهمد که او شاعر است، تمام وجود او شعر است و شعور 
و احساس و گويي جز اين به چيز ديگري نمي انديشد. خاک 
شاعر پرور خوسف بعد از قرن ها فرزند ديگري را از دل خود 
بيرون داده است تا خاطره ي شکوه "ابن حسام" را در روزگار 

ما تداعي کند. 
از نظر عاطفي، مخصوصا در غزليات شعر ناقوس در اوج است. 
تمام غزليات ناب او حول عشق و معرفت است و عشق و 

معرفت يعني نقطه غليان عواطف:
مست غرابه بر دوش در کوي يار گرديم  

ساقي کرامتي کن تا کم خمار گرديم
ما بار شيشه داريم، اشتر به بيشه داريم   

چون ساربان عاشق گرد قطار گرديم
ديروز شرح مستي، امروز شرط توبه   

فردا که بشکنيمش توبه شکار گرديم
از جنبه تخيلي و تصوير آفريني نيز شعر او کامال غني و 
سرشار است، در کمتر بيتي است که ردپاي آرايه هاي بديعي 
و تصويرهاي خيالي ديده نشود استعاره ها، تشخيص ها و 
تشبيه هايي که بکار مي برد چنان زنده و جاندارند که هر 

صاحب ذوقي را به وجد مي آورد:

با خامه خيال چو مجنون به قلب خويش    
تصوير عشق عارض ليال کشيده ايم  

است،  اهميت  درخور  ناقوس  شعر  نيز  زباني  جهت  از 
مخصوصا در مواردي که دست به ترکيب بندي مي برد 
قدرت خالقيت شاعري او بيشتر نمايان مي گردد. از نظر 
آهنگ و شکل نيز در شعر او نقصاني نمي بينيم، از جنبه 
موسيقيايي شعر او غني است و از بهترين و مطبوع ترين 
اوزان براي بيان ها في الضمير استفاده کرده است. ناقوس 
کرده  آزمايي  نو طبع  و  کهنه  قالب هاي شعري  تمام  در 
و قدرت سخنوري خود را به نمايش گذاشته است. استاد 
يوسفي همچون تمام شاعران برجسته و نامدار تحت تاثير 
گويندگان بزرگ شعر پارسي است. بي شک اگر ناقوس تتبع 
مداوم و عميقي در آثار کالسيک ادبي نداشت نمي توانست 
بدين پايه از سخنوري نايل گردد. البته از بين خيل نام آوران 
عرصه شعر و عرفان بيشترين تاثير را از موالنا گرفته و صد 
البته قند پارسي حافظ شيرين سخن در شکرخايي اين شاعر 
خراساني بي تاثير نبوده است. ممارست با ذهن و زبان حافظ 
نه تنها در غزليات بلکه حتي بر سرودن رباعيات ناقوس هم 

تاثير گذاشته است:
از خوان تو يک لقمه نان ما را بس   

ايمان تو از هردو جهان ما را بس  
اي خالق عشق و اي خداوند هنر   

از عشق و هنر طبع روان ما را بس  
نکته آخر اينکه ناقوس شاعر آييني و واليتمداري است که 
عرض عشق و ارادت به ائمه هدي، بخش قابل توجهي از 
نيم قرن  ناقوس  سروده هايش را تشکيل مي دهد. آري 
است که زنگ بيدار باش کاروانيان خطه خراسان جنوبي را 
به صدا درآورده است، صدايي که هيچ گاه خاموش نخواهد 

شد و شاعر ما را نکونام و جاوداني خواهد کرد:
در اين دو روزهي دنيا چه غم خوري ناقوس  

که ياد باقي تو نغمه هاي عرفاني است  
دکتر محمد بهنام فر

ادامه دارد...

ناقوس از ديدگاه صاحبنظران:

امتياز باالى سايت آى ام دى بى
 به فيلم «محمد رسو ل ا… (ص)»

سينمايى

نهم شهريور روزيوزپلنگ آسيايى

ايرانيان حافظان آخرين بازمانده هاي
 يوزپلنگ آسيايي در جهان مي باشند

يوزپلنگ آسيايي يکي 
از نادرترين گونه هاي 
گربه سانان جهان مي 
باشد. بعد از شير و ببر 
که در حال حاضر در 
شده  منقرض  ايران 
اند، سومين گربه سان 

ايراني است که در خطر نابودي و انقراض قرار دارد. در 
اواخر سال ٦٠ با مشاهده يوزپلنگ در منطقه ناي بندان و 
انجام بررسي هاي الزم، حفاظت از گونه ارزشمند يوزپلنگ 
در دستور کار مسئوالن و کارشناسان اداره حفاظت محيط 
زيست استان قرار گرفت و سرانجام به طرح اولين پروژه 
حفاظت بين المللي از يوزپلنگ آسيايي در سال ١٣٧٥ 
انجاميد سپس با پيگيري دفاتر امور حيات وحش سازمان 
متبوع و اداره کل حفاظت محيط زيست استان با همکاري 
سازمان هاي بين المللي پروژه « حفاظت از يوزپلنگ 
و زيست بوم ها مرتبط» با کمک هاي مالي سازمان 
تسهيالت جهاني محيط زيست (GEF) در شهريور ماه 
١٣٨٠ تصويب گرديد. گفتني است که يوزپلنگ آسيايي 
تنها در کشور ما توانسته به بقاي خود ادامه دهد و اين 
افتخار ما ايرانيان است که توانستيم اين ميراث طبيعي را 
همچنان حفظ کنيم. ايرانيان حافظان آخرين بازمانده هاي 
يوزپلنگ آسيايي يا يوزپلنگ ايراني در جهان مي باشند . 
اين جانور در مناطق بياباني زندگي مي کند و سال هاست 
که نسل آن در معرض خطر نابودي قرار گرفته است. از 
سال ٨٦ به پيشنهاد « انجمن يوزپلنگ ايراني» و برخي 
گروه هاي مردمي حامي محيط زيست ، روز ٩ شهريور ماه 
به عنوان روز ملي حفاظت از يوزپلنگ نام گذاري شد. علت 
انتخاب اين روز واقعه اي بود که باعث شد يوزپلنگ به 
عنوان يکي از مهمترين گونه هاي جانوري ايران بار ديگر 
مورد توجه قرار گيرد. در روز نهم شهريور ١٣٧٣ يک ماده 
يوزپلنگ به همراه سه توله اش براي تامين آب به يکي از 
باغات شهر بافق نزديک مي شوند که به علت عدم آگاهي 
عوام، مورد حمله مردم غيربومي قرار مي گيرند. در اين 
حادثه ماده يوز زخمي و سپس متواري مي گردد و يکي 
از توله ها در محل تلف و محيط بانان توانستند دو توله 
زخمي را نجات دهند که توله ديگر نيز در راه تهران جان 
مي دهد. تنها توله به جا مانده از اين واقعه يک يوزپلنگ 
ماده بود که به پارک پرديسان تهران منتقل شد و « ماريتا 
« نام گرفت. نهم شهريور ماه روز ملي حفاظت از يوزپلنگ 

يادآور مسئوليت سنگين ما ايرانيان است. 

 شاعرى كه زنگ بيدار باش كاروانيان 

خطه خراسان جنوبى را به صدا درآورد 

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

ايرانئون
تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم

www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

بيمه  سينا  نمايندگى قرشى فريز
10 الى 25 درصد تخفيف ثالث  -  20 الى 55 درصد تخفيف بدنه

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد

تلفن: 32424488 - 09151642047 

ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه 

گل سقفى ، درب آكاردئونى

 حفاظ فرفورژه

09151602835 - ترابى

09011864824

1-  منزل وياليى 2 نبش ، تميز ، 250 متر زمين 150  بنا  در سجادشهر امامت 19  فى: 260 ميليون
2- آپارتمان در معلم 62  سه واحدى ، طبقه دوم ، 140 متر، شيك  فى: 225 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر

3-  منزل وياليى 2 طبقه در پاسداران 60 ، تميز، شمالى ،  250 زمين  380 بنا  فى:   440 ميليون
4- آپارتمان در حال ساخت 100 مترى در سپيده، وام 50 ميليون ،آورده شما 36 ميليون، باقى طى دوران ساخت

5 - فروش ويژه 2 واحد آپارتمان 190 مترى دو كله،  واقع در حافظ با شرايط عالى
6 - 30 متر زمين تجارى ، حاشيه بلوار شهداى عبادى، 100 ميليون
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دوران جديد رقابت

برنامه  است.  نظامي گري  زبان  تجارت،  دنياي  زبان 
تبليغاتي شليک مي کنيم! مثل ژنرال ها صحبت و رفتار 

مي کنيم! اما مانند آن ها فکر و طراحي نمي کنيم.
نظامي  استراتژي  اصول  که  رسيده  آن  زمان 
شانس و  دهيم  قرار  تجاري  برنامه هاي  در   را 

موفقيت را بيافزاييم.
همبرگر  جنگ  و  کوال  جنگ  نوشابه،   جنگ 
نمونه هايي از روزنامه نگاري با زبان نظامي است؛ اما 
را  نويسنده، اصول نظامي گري  اين عنوان ها،  زير  در 
 به کل رد مي کند.«پپسي کوال» در حال پيروز شدن 

بر «کوکاکوال» است. 
دليل اصلي آن نيز عدم توانايي کوکاکوال، در بهره گيري 
است.«مک دونالدز»  خود  استراتژيک  امتيازات  از 

همچنان پرفروش بازار برگر حاکم است.
 اما، «برگر کينگ» و « ونديز» با به کار گرفتن بعضي 
هستند. پيشروي  درحال  تجاري،  جنگ  اصول  از 
يا  و  داروخانه ها  قفسه  در  نه  تجاري،  جنگ هاي 
فروشگاه ها و نه در مراکز خريد، بلکه در مغز مشتريان 
به وقوع مي پيوندد. مغز مشتريان، منطقه نبرد است؛ 
منطقه اي که بي ثبات و دستيابي به آن بسيار مشکل 
هايي»  مارشال  «فيلد  به  امروز  تجارت،  است.دنياي 
نيازمند است که برنامه ريزي و هدايت بازار را به عهده 
توان  انعطاف،  قابليت  مانند:  صفاتي  داراي  و  بگيرند 
بتوانيد  اگر شما  باشند.حتي  فکري و جسارت فراوان 
خود را قانع کنيد که محصول بهتري داريد، مشتري به 
اين فکر مي افتد که اگر کامپيوتر شما بهتر از اي.بي.ام 
است چرا شما در راس نيستيد؟حتي اگر بتوانيد بعضي 
بدبيني ها را ازبين ببريد، چون در رديف اول قرار نداريد 

هميشه از نگاه بدبيني ها مورد ارزيابي قرار مي گيريد.

يادمان باشد كه: آن هنگام كه
 از دست دادن عادت مى شود

 به دست آوردن هم ديگر آرزو نيست ...

بزرگ ترين دلهره زندگيم اينه 
كه توي مهمونيا وقتي دارن

 ته ديگو دست به دست ميچرخونن به من نرسه

هفت آسمان را بردرم وز هفت دريا بگذرم
چون دلبرانه بنگرى در جان سرگردان من

موالنا

در روزگارى كه خنده ى
 مردم از زمين خوردن توست، 

پس برخيز تا چنين مردمى بگريند

سر آخر، چيزى كه به حساب مى آيد تعداد 
سالهاى زندگى شما نيست بلكه زندگى اى

 است كه در آن سالها كرده ايد

 بازار تجاري جنگي است که در آن رقبا دشمن هستند 
و مشتري، سرزميني است که بايد فتح شود. حقيقت بازار 
بلکه:  نيست  مشتريان  به  خدمت رساني  امروز،  تجاري 
تاختن، و جنگيدن با رقباست.اکنون تغييرات عمده اي به  
وجود آمده و جنگ هاي تجاري بسياري در سراسر جهان به 
وقوع پيوسته است. همه کس، در همه جا، وضعيت تجاري 
رقيب را دنبال مي کند. اين بدان معني است که: به کارگيري 
اصول جنگ بازار، از هميشه مهم تر شده است. شرکت ها 
بايد چگونگي مقابله با رقبا را دانسته، عيب هايشان را کشف 

و از قدرت گرفتن آن ها جلوگيري کند.
جنگ بازاريابي

آن ها بايد استراتژي صحيحي را دنبال کنند؛ در اينجا تفاوت 
نمي کند که شرکت کوچک، متوسط و بزرگ باشد. بايد 
استراتژي خاصي تدارک ديد که با شرايط موجود بتوان در 

قرن بيست و يکم، به فعاليت هاي تجاري ادامه داد.
اين ها آموزش هايي است که، در هيچ يک از دانشگاه هاي 

اقتصاد و تجارت جهان، تدريس نمي شود.
اصل قدرت

تاکنون بارها شنيده ايد که مي گويند: رسيدن به اوج بسيار 
آسانتر از ماندن در اوج است. اين جمله را فراموش کنيد! 
اين يک حساب ساده رياضي است، که از طرف آن دسته 
از مردم که به علم اجتماع بيشتر عالقه دارند تا واقعيت هاي 
دنياي تجارت، گفته مي شود؛ اما ايستادن در اوج از رسيدن 

به آن آسانتر است. فرماندهان مي توانند از اصل برتري 
قوا امتياز کسب کنند. هيچ يک از اصول جنگ، اساسي تر 
از اصل برتري قوا نيست. قانون جنگل اين است: ماهي 
بزرگ، ماهي کوچک را مي خورد و شرکت بزرگ، شرکت 

کوچک را.
محاسبات رياضي در رقابت هاي تجاري

چه اتفاقي مي افتد اگر يک فولکس واگن با يک اتوبوس 
از روبه رو تصادف کند؟ تنها چند خراش سطحي بر روي 
سپر اتوبوس به وجود مي آيد؛ درحالي که فولکس واگن 
به طور کامل درهم مي شکند. هرچه وسيله نقليه بزرگتر 
باشد، زيان هاي وارده به نقليه ديگر بيشتر است. وقتي که 
حادثه اي رخ مي دهد، سرعت وسايل نقليه تغيير مي کند 
و اين قانون اصلي فيزيک است که همواره وسيله نقليه 
و  کوچکتر  نقليه  وسيله  به  نسبت  سنگين تر،  و  بزرگتر 

سبک تر، آسيب کمتري مي بيند.
وقتي دو شرکت رو در  روي هم قرار مي گيرند، همان اصل 
باال نتيجه بخش خواهد بود. دريک سرزمين دست نخورده، 
آن شرکتي که از بازاريابي بهتري برخوردار است، سهم 
بازار  تقسيم  در  مي آورد.  دست  به  را  فروش  از  بيشتري 
فروش، شرکت نيرومند، سهم شرکت کوچکتر را از آن خود 
خواهد کرد؛ زيرا شرکت بزرگتر از عهده بودجه تبليغاتي 
بيشتر، تشکيالت تحقيق بازار بزرگتر، بازاريابي بهتر و غيره 
برمي آيد. تعجبي نداردکه پول دار، پول دارتر و فقير، فقيرتر 

شرکت هاي  براي  آينده اي  وضعيت،  اين  با  مي شود.آيا 
هاي  شرکت  دارد!  وجود  که  البته  دارد؟  وجود  کوچکتر 
کوچکتر (باسهم بازار کمتر)، نياز دارند که مانند فرماندهان 
ميدان نبرد فکر کنند. آن ها بايد اولين اصل جنگ را همواره 
در انديشه خود داشته باشند؛ « اصل برتري قوا»! ناپلئون 
مي گويد:« هنر جنگ با نفرات کمتر، عبارتست از: هميشه 
در مقايسه با دشمن، نيروي بيشتري در منطقه حمله يا 

دفاع داشته باشي».
استدالل نادرست نيروي انساني بهتر

خيلي ساده است که همکاران خود را قانع سازيم که حتي 
در وضعيت نابرابر، کارمندان بهتر پيروز مي شوند. اين چيزي 
است که آن ها دوست دارند بشنوند. ما هم قبول داريم که 
کيفيت به همان اندازه مهم است که کميت؛ اما برتري قوا 
(کميت) يک امتياز بسيار بزرگ است که بر کيفيت غلبه 
مي کند. هيچ ترديدي نيست که ضعيف ترين تيم در ليگ 
فوتبال، مي تواند قوي ترين تيم ليگ را شکست دهد؛ در 

صورتي که ۱۵ نفر در مقابل ۱۱ نفر بازي کنند.
هنوز شرکت هاي بسياري هستند که معتقدند با نيروي 
بهتر مي توان موفق شد. آن ها اعتقاد دارند که با استخدام 
نيروي برتر نسبت به رقبا و آموزش آن ها، مي توانند در راس 
هرم بمانند. به طور قطع، امکان دارد که تعداد معدودي از 
نيروهاي برتر را گردآوري کرد؛ اما هرچه شرکت بزرگتر 
باشد، امکان گردآوري اين نيروها نيز کمتر مي شود و اما 

زماني که به غول هاي تجاري مي رسيم، امکان گردآوري 
برترين ها، به صفر مي رسد. در آخرين سرشماري ، مشخص 
شد که شرکت اي.بي.ام، ۳۴۹۵۴۵ نفر در استخدام دارد که 
به سرعت بيشتر مي شود.اي.بي.ام در جنگ کامپيوتر پيروز 
است زيرا از شيوه آيزونهاور استفاده مي کند. وقتي رقيب دو 
نفر نيرو دارد، اين شرکت چهار نفر و زماني که چهار نفر 
در شرکت رقيب کار مي کنند، اين شرکت هشت نفر در 

استخدام خود دارد.
استدالل نادرست محصول بهتر

استدالل نادرست ديگري که اغلب مديران تجاري به آن 
باور دارند اين است که محصول بهتر، در جنگ بازار پيروز 
خواهد شد. در پس انديشه بسياري از مديران تجاري، اين 
طرز فکر که حقيقت سرانجام کشف خواهد شد، وجود دارد. 
به بيان ديگر: اگر حقيقت با ما باشد، تنها به يک شرکت 
تبليغاتي خوب که بتواند اين حقايق را به مشتريان برساند 
کامل  را  فروش  بتوانند  که  خوبي  بازاريابان  و همچنين 
بدبيني وجود  اندکي  انسان  نياز داريم.در درون هر  کنند 
دارد. وقتي که آن ها نمايش تبليغاتي شما را مي بينند و 
يا ادعاهاي بازاريابي شما را مي شنوند با خود مي گويند: آيا 
آن ها درست مي گويند يا نه؟ بيهوده ترين کار در دنياي 
تجاري امروز اين است که بخواهيد نگرش مشتريان را 
تغيير دهيد. وقتي ذهنيتي شکل گرفت، تغيير آن تقريبا 

غير ممکن است.
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حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

از فرزندان اسرائيل بپرس چه بسيار نشانه هاى روشنى به آنان داديم و هر كس نعمت خدا را 
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حديث روز  

هر يك از دو نفـرى كه ميان آنها نزاعى واقع شود و يكـى از آن دو رضايت ديگرى را بجـويـد ، سبقت گيـرنـده اهل بهشت خـواهـد 
بــود. امام حسين (ع)

سبك زندگى

اگر باهوش هستيد پس چرا پولدار نيستيد؟

گدايي کردن مال نصر الدين !

مال نصرالدين هر روز در بازار گدايي مي كرد و مردم 
را دست مي انداختند. دو سكه  او  نيرنگي حماقت  با 
به او نشان مي دادند كه يكي شان طال بود و يكي از 
نقره. اما مال نصرالدين هميشه سكه نقره را انتخاب 

مي كرد. اين داستان در تمام منطقه پخش شد. 
هر روز گروهي زن و مرد مي آمدند و دو سكه به او 
نشان مي دادند و مال نصرالدين هميشه سكه نقره 

را انتخاب مي كرد.
اينكه  از  و  رسيد  راه  از  مهرباني  مرد  اينكه   تا 
مال نصرالدين را آنطور دست مي انداختند ناراحت شد. 
در گوشه ميدان به سراغش رفت و گفت: هر وقت دو 

سكه به تو نشان دادند سكه طال را بردار. 
اينطوري هم پول بيشتري گيرت مي آيد و هم ديگر 
ظاهرًا  داد:  پاسخ  نصرالدين  مال  نمي اندازند.  دستت 
حق با شماست اما اگر سكه طال را بردارم ديگر مردم 
به من پول نمي دهند تا ثابت كنند كه من احمق تر 

از آن هايم. 
گير  پول  چقدر  كلك  اين  با  حاال  تا  نمي دانيد  شما 
باشد  هوشمندانه  كني  مي  كه  كاري  آورده ام.«اگر 

هيچ اشكالي ندارد كه تو را احمق بدانند.»

افقي:
مجلس   - اسوه    - مادر   -١  
منورالفكر   - بريان   -٢ بزرگان 
٣- تخمك - ساكن و بي جنبش 
 - پرتابي  ماه   -٤ شوهرمرده   –
بسيار الزم و ضروري - واحد پول 
از  باالتر  درجه  داراي   -٥ تركيه 
مينياتور  موزه  ارتش-   در  استوار 
شهرهاي  از   -٦ بويايي   - ايران 
نيمروز -  روشن  كرمان - غذاي 
ماه  تنها-    – اتوبوس  ٧-پله  تر 
٨- روح - شاعر پريشان – جواني 
خبرگزاري  نوميدي-   گل   -٩
١٠-جايزه  متبلور  شكر   - ايران 
ديگران  از  برتر  سينمايي-   معتبر 
كاله    -١١ انگليسي  نقشه   -
انگليسي – چارقد-  كمك كردن 
گنجه  ياقوت   كشورگلها-    -١٢
١٣-  زبان مردم پاكستان-  آشكار 
سردار   -  ١٤ - كشمش  نمايان  و 
  -١٥ خميازه   – فرانسوي  نامي 
گوارا، نوشين - قرار دادن  سخت

عمودي:
 ١- از آثار مولوي-  قسمت اصلي 
اطلس  اقيانوس  درياي   – گياه 

پايتخت  نيك -  فال  پدري -   -٢
پيشه   - سر  پشت   -٣ كشورمان 
شتر-    -٤ غيراكتسابي  علم   - ور 
سايه   -٥ برهان  و  دليل  هنرمند- 
طرح   – ارقام  و  اعداد  علم   - گاه 
 -٦ فرانسه  در  رودي   - مقدماتي 
قمر  سنجش    – هندسي  شكل 
ماههاي  از   - فراهم  و  آماده   -٧
 -٨ هندي  درشكه  سرياني-  

پشت   -٩ نفيسي  سعيد  از  اثري 
كننده خون  تصفيه  ميوه  سرهم-  
- احمق ١٠-  دارو - سنگ معدني 
 - - سمبل  عجز  با    -١١ آتي   -
پنجم  نسل   -١٢ مرثيه  موسيقي 
خوي  و  خلق   - علوفه  نوعي   -
جدل  رقيبان-  ميانجى-    –  ١٣
فاني  اندوه   ذم-     -١٤ لفظي 
١٥-  ابزار نجاري- باختر - ترياق
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لىواتهمادناور6
وزاىهاىسىوره7
كىدورهدنىازنف8
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دورناوجدوراهب14
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تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

استخدام
تعدادى بازارياب 

براى شهرستان هاى 
(گناباد ، فردوس، قاين، سرايان، 

بشرويه ، طبس و زاهدان)
 با حقوق ثابت ، پورسانت عالى 
بيمه و ديگر مزايا نيازمنديم.

09355747412

سمسارى خزاعى
خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

لوازم به باالترين قيمت خريداريم 

اختالف قيمت را با ما تجربه كنيد
  نبش 17شهريور 28   09156633937

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099
تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

نقاشى ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

خدمات بيل مكانيكى
تخريب - گودبردارى - حفارى كانال

09151613361 - رضوى

 مغازه ظروف يك بار مصرف 
با موقعيت عالى واگذار مى شود.

09197359408

فروش 200 متر زمين واقع در ميدان 
كالهدوز فاز پرستاران  نقد و اقساط 
فروش فورى سالن زيبايى آنسه به دليل 100 ميليون       09152601449

مهاجرت ، واگذارى لوازم و انتقال اسم سالن 
09359799779

كباب سرا با كليه امكانات و 
موقعيت عالى به فروش مى رسد. 

09358864342

 فروش  زمين   بهترين گزينه 
براى سرمايه گذارى يا ساخت باغ و ويال و ... 

با حداقل سرمايه        09376234005

آرايشگاه زنانه با موقعيت بسيار عالى 
كليه وسايل و امكانات به فروش مى رسد. 

09150918756

 فروش فقط مصرف كننده  /  وانت مزدا سفيد 
تك كابين مدل 89 ، بسيار تميز ، 5 سال تخفيف 

بيمه ، بدون رنگ       09369733766

 فروش سوپرماركت با كليه امكانات 
و موقعيت بسيار عالى

09351444336

فروش  منزل وياليى با  چشم  انداز  زيبا 
در روستاى خراشاد    09159640238

يك شنيون كار ماهر براى همكارى 
در سالن زيبايى نيازمنديم.

09397690128 - 32450229

يك نفر فروشنده تمام وقت 
نيازمنديم.   09158419682

تعدادى جوشكار براى كار 
در شهرستان نيازمنديم.

09378991596 - اصغرى

 چند نفر بازارياب تلفنى و حضورى خانم و آقا 
با روابط عمومى باال براى  كار تبليغاتى نيازمنديم. 

09152651699 - 32433548

واگذارى رستوران و سفره خانه سنتى 
دهكده با تمام وسايل و پرسنل

 واقع در بند اميرشاه  09153491377

يك زوج جوان بدون فرزند براى نگهبانى 
و كار در گلخانه نيازمنديم.

09153147797

دعوت به همكارى 
شركت رسانه آفاق كوير نماينده گروه 
شركت هاى شاتل براى تكميل كادر 
فروش از بين بانوان واجد شرايط 

(ترجيحا فنى مهندسى) 
دعوت به همكارى مى نمايد.

زمان مراجعه: 8 الى 13
آدرس: شهدا 1 - پالك 51

يك آشپز ماهر براى كار
 در باغ رستوران نيازمنديم.

09157285321

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

09384928910 - باقرى
پاسداران 7 – چهارراه اول سمت چپ- پالك 12

رستوران با تمامى امكانات 
و موقعيت عالى 
واگذار مى شود.

09152044971 - قربانى

پوشــاك 200
فروش كليه اجناس مغازه

 به قيمت خريد
خيابان فردوسى  09361526176

فورى      فورى
1- رهن و اجاره 

منزل وياليى واقع در خيابان معلم 
كوچه 8 

2- فروش يا معاوضه با واحد 
كوچكتر 

يك واحد آپارتمان با كليه امكانات 
تازه ساز و شيك به متراژ 163 
متر واقع در مجتمع 5 واحدى 

خيابان رسالت
09128460511  

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى/  صنعتى
  09159354648  -  محمدى

فروش پياز زعفران
09011251205

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

سمسارى ونك  خريد و فروش كليه 
لوازم منزل و ادارى با باالترين قيمت  

نبش 17 شهريور 32     0936564,3596

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

شركت ويال پوشش شاكرى

* فروش انواع ورق كركره  

شادوالين ، پرچين

* مجرى پاركينگ هاى ادارى

 و خانگى در طرح هاى مختلف 

 * اجراى سقف سبك 

براى افزايش طبقه خانه

 * اجراى سقف هاى وياليى 

و آالچيق ، پيمانكارى ويال
09151604496

اجـرا و نصـب
 سقف هاى شيــروانى
سوله، سايبان، آالچيق، پاركينگ
09159633438 - اسحاقى
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اخبار ورزشى

آرتروز با  مقابله  براي  نظر مي رسد  به  و  اند  عالي شناخته شده  عنوان ضدالتهاب هاي  به  و «زنجبيل»  آنالين: «زردچوبه»  قدس 
اندازه به  بايد  البته  شوند.  مي  توصيه  نيز  ايمني  سيستم  تقويت  براي  همچنين  ها  ادويه  اين  بود.  خواهند  مفيد  بسيار   
پيشگيري شود. از خطر سوء هاضمه  تا  گردد  مناسب مصرف   

زردچوبه و زنجبيل مفيد براي بيماران مبتال به آرتروز 

اين ميوه ها را به كودكان زير
 يك سال ندهيد! 

سالمت نيوز: متخصصان با تاکيد بر اينکه کيوي، 
پرتقال و توت فرنگي نبايد به کودکان زير يک 

سال داده شود، مي گويند والدين بايد به موضوع 
تا  کنند  دقت  کودکان  در  ميوه  بودن  آلرژيک 
هنگامي که يک نوع از ميوه را براي نخستين بار 
به کودک خود مي دهند از اين مشکل پيشگيري 

کنند. محققان همچنين عنوان مي کنند خربزه، 
موز و طالبي هم مي توانند عاليم آلرژيک را به 

صورت خفيف در کودکان ايجاد کنند. 

چگونه از شل شدن پوست 
جلوگيرى كنيم؟

مي خواهند  که  کساني  بيشتر  معموًال  سالمانه: 
رژيم  آن ها  گزينه  اولين  کنند،  پيدا  وزن  کاهش 
دست  از  وزن  شما  که  وقتي  است.   غذايي 
مي دهيد، اليه هاي چربي پوست از دست مي رود، 

اما چنانچه کاهش وزن سريع اتفاق بيفتد، پوست 
وقت کافي براي کشش خود براي انطباق را ندارد و 
با مشکل شل شدن پوست مواجه مي شويد. اگر در 
نظر داريد وزن کم کنيد و به دنبال راه حل مناسبي 
هستيد، شک نکنيد بايد تنبلي را کنار بگذاريد. چون 
براي کاهش وزن سالم و بدون افتادگي و شل شدن 
پوست بايد برنامه منظمي داشته باشيد. ۳ بخش 
اساسي يک برنامه کاهش وزن شامل، رژيم غذايي 
سالم، تمرينات هوازي مانند دويدن و طناب زدن و 
تمرينات بدنسازي است. اگر اين سه بخش رعايت 
شود، مشکلي نخواهيد داشت. با تمرينات هوازي به 
چربي سوزي کمک مي کنيد و با تمرينات بدنسازي 
سوخت و ساز بدن را باال مي بريد، به تناسب اندام 
مي رسيد و مهمتر از همه تمرينات بدنسازي اجازه 

نمي دهد پوست بدن شل شود.

ورزش هاى خوب و بد براى 
قلب را بشناسيد

 
بيماري  به  فردي  ثابت مي شود  وقتي  سيمرغ: 
قلبي مبتالست، طبيعي است که ديگر نمي تواند 
رشته  هر  يا  فعاليت  عادي  فرد  يک  مانند 
ورزشي اي را براي خود انتخاب کند. ثابت شده 
ورزش هميشه روي قلب و عروق، کاهش فشار 
و قند خون و جلوگيري از سکته قلبي و... اثري 

شرايطي  قلبي عروقي  بيماران  اما  دارد،  مثبت 
دارند که حتما قبل  از انجام ساده ترين ورزش ها 
و  بهترين  کنند.  مشورت  پزشک شان  با  بايد 
قلبي عروقي،  سيستم  براي  ورزش  مفيدترين 
اين ورزش ها شامل  است.  ورزش هاي هوازي 
پياده روي، شنا، دويدن ماليم، دوچرخه سواري و 

ورزش هايي است که آستانه هوازي ما را تقويت 
مي کنند و منجر به تقويت سيستم قلبي عروقي 
که  وزنه برداري  مانند  ورزش هايي   . مي شوند. 
حالت ايستايي و به زور زدن هاي درجا نياز دارد 

اصال به بيماران قلبي عروقي توصيه نمي شود.

نكاتي درباره مصرف داروها

مصرف بي رويه داروها، خود درماني، عدم رعايت 
دستورات دارويي پزشکان و قطع ناگهاني دارو در 
از  هنگام مشاهده نخستين نشانه هاي بهبودي 

جمله مشکالتي است که در فرهنگ مصرف دارو 
در جامعه ما مشاهده مي شود و به همين جهت 
ضرورت دارد مصرف کنندگان دارو به اصول زير در 
مصرف دارو توجه نمايند. قانون ١: فقط وقتي مورد 

نياز است: فقط وقتي به دارو احتياج داريم و پزشک 
الزم مي داند ما آن را کامال مطابق دستور مصرف 
پزشک استفاده کنيم. در اکثر مواقع، روش هاي 
درماني ديگر گزينه مناسب تري براي درمان هستند 
و مي توان بجاي اتکاي بيش از حد به داروها، با 
تنظيم روش زندگي سالم و برنامه شخصي منظم 
ميزان مصرف دارو را کاهش داد. در نهايت بايد 
دانست يک دارو وقتي مفيد است که منافع مصرف 
آن براي بيمار بيش از خطرات و زيان هاي احتمالي 
آن باشد.در درمان سرماخوردگي در صورتي که با 
بيماري هاي ثانويه عفوني همراه نباشد نيازي به 
مصرف آنتي بيوتيک نيست.براي درمان هر بيماري 
شود  مي  مصرف  خاصي  بيوتيک  آنتي   عفوني، 
پس هرگز خودسرانه اقدام به مصرف آنتي بيوتيک 
فقط  بايد  داروها  تزريقي  اشکال  نکنيد.مصرف 
به موارد بسيار خاص بيماري ها محدود شود. به 
پزشک  با  مشاوره  از  قبل  خود  دار  تب  کودکان 
هرگز آسپرين  ندهيد. درمان همه گلودردها يکسان 
نيست. از مصرف داروهاي باقيمانده از گلودردهاي 
قبلي پرهيز کنيد.مصرف بي رويه آنتي بيوتيک ها 
بدون تجويز پزشک منجر به درمان ناقص و بروز 
مقاومت نسبت به اين دسته دارويي شده و هنگام 
بروز مجدد بيماري هاي عفوني شما را از دسترسي 

به داروهاي موثر جهت درمان محروم مي سازد.

ورزش هاى خوب و بد براى قلب را بشناسيد
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حوادث

«محمودى» در مسابقات پومسه 
تكواندو قهرمانى كشورسوم شد

دهمين دوره مسابقات پومسه تکواندو قهرماني کشور 
کشور  قهرماني  پومسه  مسابقات  دوره  چهارمين  و 
گذشته  جمعه  کشور  سراسر  تکواندوي  روساي  ويژه 
به ميزباني فدراسيون تکواندو در محل خانه تکواندو 
تهران با حضور ٣٢٩ تکواندوکار از ٢٧ استان برگزار 
محمودي  عليرضا  جنوبي  خراسان  استان  از  شد. 
پومسه  مسابقات  قسمت  در  استان)  هيئت  (رئيس 
سوم  مقام  ها  هيئت  روساي  ويژه  کشور  قهرماني 

کشور را به خود اختصاص داد. 

برگزارى مسابقات پينگ پنگ قهرمانى 
استان، اعزامى به بجنورد 

حضور  با  استان  قهرماني  پنگ  پينگ  مسابقات 
شهيد  سالن  در  فردوس  و  بيرجند  هاي  شهرستان 
برگزار  مناسبت گراميداشت هفته دولت  به  سرحدي 
شد. افسانه حسن نژاد ، فاطمه عرب زاده ، منصوره 
شباني ، فرانک زردست و آوا حسين آبادي به عنوان 
نفرات برتر انتخاب شدند و به مسابقات کشوري که 
از ١٥ تا ١٧ شهريور ماه جاري به ميزباني شهرستان 

بجنورد برگزار مي شود، اعزام خواهند شد.

15 مدال ايران در روز ششم
  بازيهاى جهانى پيوند اعضا 

بازيهاي  ششم  روز  در  ايران  ورزشي  کاروان  ايسنا: 
روز  در  کرد.  تصاحب  مدال   ١٥ اعضا  پيوند  جهاني 
ششم بازيهاي جهاني پيوند اعضا در مار دل پالتاي 
آرژانتين، ملي پوشان ايران ١٥ مدال شامل ٩ طال، ٢ 

نقره و ٤ برنز بدست آوردند. 

فوتبال ساحلى ايران همچنان بر بام آسيا 

باشگاه خبرنگاران : آخرين رده بندي فوتبال ساحلي 
در ماه آگوست ٢٠١٥ از سوي فدراسيون بين المللي 
اين رشته ورزشي اعالم شد. براساس آخرين به روز 
فوتبال  ملي  تيم  ساحلي،  فوتبال  بندي  رده  رساني 
در  امتياز  با کسب ١٥٨٩  توانست  ساحلي کشورمان 

مقام هفتمي جهان و اول آسيا باقي بماند.

تيم ملى بسكتبال ايران از سد
 چين تايپه گذشت

مسابقه  دومين  در  ايران  بسکتبال  ملي  تيم  ايرنا: 
از سد  بر ٦٦  نتيجه ٨٨  با  ويليام جونز  خود در جام 
چين تايپه ب گذشت. در اين مسابقه شاگردان درک 
بائرمن کوارترهاي اول تا سوم را به ترتيب با امتيازات 
٢٠ بر ٩، ٢١ بر ١١ و ٣٢ بر ٢٠ به سود خود رقم زدند 
و فقط در کوارتر چهارم با نتيجه ٢٦ بر ١٥ از حريف 

خود شکست خوردند.

دستگيرى كالهبردار 150 ميليونى 
شبكه هاى اجتماعى موبايلى

ايرنا: رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات فرماندهي 
انتظامي گيالن از شناسايي و دستگيري کالهبردار ١٥٠ 
ميليون ريالي شبکه هاي اجتماعي موبايلي در رشت خبر 
داد. سرهنگ محمدخاني گفت: در پي ارجاع چندين فقره 
پرونده از دادسراي رشت به دادخواهي تعدادي از شهروندان 
گيالني مبني بر اينکه فردي با درج آگهي فروش پرندگان 
و ساير حيوانات خانگي در شبکه هاي اجتماعي موبايلي، 
کرده،  کالهبرداري  آنان  از  ريال  ميليون   ١٥٠ حدود 
موضوع در دستورکار قرار گرفت. کارآگاهان موفق شدند 

کالهبردار را  شناسايي و دستگير کنند.

سرقت از طريق غيرفعال كردن كليد enter عابر بانك

مهر : رئيس پليس فتاي استان البرز در خصوص آخرين شيوه کالهبرداري از عابر بانک گفت : در صورت استفاده از 
دستگاههاي کارت خوان و غير فعال بودن کليد ENTER دستگاه را تا زمان عودت کارت عابر بانک رها نکنيد. سرهنگ نيکنام 
افزود: افراد کالهبردار در زمان پاياني وقت اداري بانکها که درب بانک ها بسته مي شود و فقط به مشتريان داخل بانک 
سرويس داده مي شود در کنار عابر بانک و يا نزديک آن مستقر مي شوند، سپس در يک فرصت مناسب به دستگاه خودپرداز 
مراجعه و با ريختن چسب روي کليد هاي تائيد و انصراف، منتظر مشتريان بانک مي شوند . وي اظهار کرد: پس از اينکه 
کاربر، کارت خود را وارد دستگاه خودپرداز کرد و با عدم کارکرد کليد ENTER مواجه شد، فرد کالهبردار با نزديک شدن به 
کاربر، رمز ورود را که مجددًا توسط صاحب کارت براي فعال کردن کليد ENTER وارد مي کند دريافت و با وانمود کردن به 
اين موضوع که کارت وي نيز به همين نحو وارد دستگاه ATM شده و با همين مشکل مواجه شده، دارنده کارت را با خود 
همراه مي کند تا به بانک که درب ورود آن از داخل قفل است مراجعه کرده و از متصديان بانک پيگير کارت خود شوند.در 
اين لحظه و در غياب صاحب کارت، همدست فرد کالهبردار کارت را از دستگاه کارت خوان که به علت عدم وارد کردن هيچ 

کليدي، کارت را عودت داده ، با در اختيار داشتن رمز ورود اقدام به خالي کردن حساب مشتريان مي کند .

قتل پدر بعد از كشتن دوست 

تابناک: ديماه سال ٩٠ مأموران پليس در جريان جنايتي 
خونين در يکي از خيابان هاي اسالمشهر قرار گرفتند.
بررسي ها نشان داد قرباني ابراهيم نام دارد و مردي به نام 
مصطفي آخرين بار با وي ديده شده است. همين سرنخ 
کافي بود تا پليس براي دستگيري مصطفي وارد عمل 
شود.پليس در جريان بررسي ها متوجه شد مصطفي به 
مرز تايباد گريخته است و وقتي وارد تايباد شدند پي بردند 
که پدرش را به قتل رسانده است.متهم پس از دستگيري 
گفت: وقتي ابراهيم را کشتم به تايباد رفتم، در آنجا بود که 
پدرم را نيز با چاقو کشتم و به اسالمشهر بازگشتم. اين مرد 

انگيزه اش را از قتل دوستش اختالفات شديد دانست.

كالهبردارى ميلياردى به بهانه 
استخدام در ارگان هاى نظامى 

باشگاه خبرنگاران : فرمانده انتظامي آذربايجان غربي گفت: 
يک کالهبردار حرفه اي ميلياردي در اروميه دستگير شد. 
سردار اصالني اظهار کرد: برابر شکايت يکي از شهروندان 
است،  کرده  کالهبرداري  او  از  فردي  اينکه  بر  مبني 
رسيدگي در دستور کار پليس قرار گرفت. کارآگاهان موفق 
 شدند متهم را شناسايي و دستگير کنند و در بررسي ها 
مشخص شد که متهم مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون 
ريال کالهبرداري کرده است. متهم با معرفي و جعل 
عنوان مامور يکي از دستگاههاي نظامي به بهانه استخدام 

آنها در ارگانهاي دولتي، کالهبرداري کرده است.

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

نقدى تخفيف ويژه ويژه
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

ضمنا تعويض و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود
باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 
خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.

مــژده                                  
                   

ه               
مــژد

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

الستيك فرازى

خدمات ساختمانى عليزاده
اجاره جرثقيل ، باالبر، پيكور 

ويبراتور و ...
 توليد و اجراى سقف ، بازسازى 

و تعميرات ساختمان 
(معمار پايه يك با كادرى مجرب) 

مشاوره رايگان
جنب پمپ بنزين معصوميه

09153612208

داربست مهـدى 
  نصب رولپالك و سايبان ، خريد و فروش لوازم

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد يرازى
09151642377 - وسيله كار

انتهاى غفارى ، روبروى غفارى 29 جنب بانك رفاه   
09302511101-32345000-32345050

غذاى آماده 
پاتيــل 

غذاى لذيذ
با يك تماس

ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد 
(ويژه ادارات و مجالس)

نصب  و  تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778 - 32315776  شهر يارى

اولين آموزشگاه آزاد فنى و حرفه اى
 پيرايش مردانه كوروش 

(شعبه  بيرجند) 
افتتاح شد

در رشته هاى پيرايشگر مردانه درجه 2- درجه 1
آدرس: خيابان توحيد - بين توحيد 3 و 5 - پالك 53

تلفن پاسخگوى شما    09158638589 - 09157704271

بنگاه  قالب بتن         

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن
داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

موسسه علمى - آموزشى امام علـى (ع) برگزار مى كند:
كالس هاى تقويتى دوره ابتدايى تا پايان دبيرستان - كالس هاى كنكور -  مشاوره تحصيلى و برنامه ريزى

دانش آموزان عزيز
 در طول برگزارى كالس ها 

از امكانات آموزشگاه 
(كتابخانه- كافى نت

 كافى شاپ) بهره مند 
خواهند شد

 با حضور اساتيد مجرب استان
مشاوره تحصيلى و برنامه ريزى: آقايان اصغرى- حسينى و صادقىابتدايى: خانم ها اصغرى – كوثرى مقدمدوره اول متوسطه: آقايان كاهنى- سلطان پور و خانم افضلىزبان: آقايان ناصح- خسروى – خراشادىادبيات: آقايان صنعتى و معينى و خانم درميانىعربى: آقايان مرادى- موسوى نژاد- كاظمى- سلطانىهنرستان: آقايان جمالى- اميرآبادى- فائقىزيست: آقايان خراشادى- وردى و خانم ها: فريدى- ودادشيمى: آقايان شكيبايى و طحان و خانم ها : احمدى و كميلىفيزيك: آقايان جوقه ساالر- زمينى- خيرآبادى- چهره آسا- نجفى و دكتر خسروىرياضى: آقايان هانى و سعيد اكبرزاده- حاجى آبادى- زمينى – چهاردهى- بنى اسدى و قسورهوابسته به موسسه خيريه دانش آموزى امام على (ع)

شروع ثبت نام
 از هشتم شهريور ماه

آدرس: ميدان ابوذر- خيابان شهيد اسدزاده 3 - پالك 5  تلفن: 32232943  همراه: 09304751599
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افتتاح پروژه اورژانس جاده اى بندان به نمايندگى از 4 پروژه بهداشتى درمانى نهبندان
پروژه اورژانس جاده اى بندان در آخرين روز از هفته دولت مورد بهره بردارى قرار گرفت. اين پروژه به نمايندگى از چهار پروژه بهداشتى 
و درمانى اين شهرستان (پايگاه اورژانس جاده اى سيدال، پايگاه اورژانس جاده اى بيچند و رونمايى از آمبوالنس هايس اورژانس 115 
شهرستان) مورد بهره بردارى قرار گفت. زيربناى هر كدام از پايگاه هاى اورژانس جاده اى احداث شده 95 متر مربع است. براى اجرا و 

در راستاى آماده سازى اين چهار پروژه بهداشتى و درمانى اعتبارى بالغ بر 3 ميليارد و 900 ميليون ريال هزينه شده است.

اجراى «بيد خون» به زودى در تئاتر بيرجند 

برزجى- مدير روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان از اجراى نمايش «بيد خون» بر صحنه 
افزود:  اين خبر  اعالم  با  زمزم  داد.  بيرجند خبر  تئاتر 
«بيد خون» نمايشى از زندگى يك پسر الل است كه 
خانواده اش را در جنگ تحميلى ايران و عراق از دست 
داده و توسط خانواده اى ديگر  بزرگ شده است. به 
گفته زمزم، داستان اين نمايش توسط محمد رادمنش 
نوشته شده است. وى افزود: بيد مجنون در روزهاى 
11، 12 و 13 شهريورماه در سالن آمفى تئاتر گلبانگ 
واقع در مطهرى23 اجرا مى شود. الزم به ذكر است؛ 
به مؤسسه  توانند  بليط مى  تهيه  براى  عالقه مندان 
فرهنگى هنرى عرفان و يا انجمن هنرهاى نمايشى 

بيرجند، طالقانى 9 مراجعه كنند. 

افتتاح پروژه احداث راه روستايى فشاه 
شهرستان طبس  با اعتباريك ميلياردتومان

و  راه  اداره  رئيس  و  كل  مدير  معاون  خبر-  گروه 
شهرسازى طبس از افتتاح وبهره بردارى آسفالت راه 
روستايى فشاه خبر داد. كالنى اظهار كرد: اين پروژه 
آسفالت  تن   6600 مقدار  با  و  كيلومتر   10 طول  به 
سرد و با اعتبار هزينه شده 10 ميليارد ريال انجام شد 
كه با آسفالت اين راه موجبات شادى اهالى روستا و 

عموم مردم شهرستان طبس را به همراه داشت.

بهره بردارى و كلنگ زنى از 49 پروژه
با اعتبار بيش از 51ميليارد ريال در خوسف

 فرماندار خوسف از بهره بردارى از 46 طرح و كلنگ 
ميليون   392 و  ميليارد   51 اعتبار  با  پروژه   3 زنى 
با  گفت:  فرد  فرجامى  داد.  خبر  شهرستان  در  ريال 
اين پروژه ها پنج هزار و 464 خانوار  از  بهره بردارى 
اينكه  به  اشاره  با  بهره مند شدند. وى  از مزاياى آن 
13 طرح از اين پروژه ها متعلق به استاندارى است، 
گفت: 11 پروژه كميته امداد نيز شامل اشتغال زايى 
گذار،  تخم  مرغ  پرورش  شترمرغ،  پرورش  مزرعه 
بلوك  كارگاه  فروشى،  شيرينى  گاوشيرى،  پرورش 
زنى و احداث مسكن  به بهره بردارى رسيد. فرجامى 
برق  پروژه   8 راه،  بخش  پروژه  سه  افتتاح  به  فرد 

رسانى در اين شهرستان نيز اشاره كرد.

محروميت دو سوم روستاهاى استان
از اجراى طرح هادى

فارس- مديركل بنياد مسكن استان گفت: طرح هاى 
هادى روستايى در 380 روستاى استان در حال اجراست 
و در مجموع تنها يك سوم روستاهاى استان از خدمات 
مراسم  در  آسمانى مقدم  هستند.  بهره مند  طرح  اين 
از پروژه اجراى طرح هادى روستاى رقه   بهره بردارى 
شهرستان بشرويه اظهار كرد: در استان 908 روستاى 
باالى 20 خانوار كه شامل اجراى طرح هادى روستايى 
هستند، وجود دارد كه از اين تعداد تاكنون براى 800 
روستا طرح هادى روستايى تهيه شده است. وى از اجراى 
طرح هادى در 380 روستاى استان خبر داد و افزود: در 
اين روستاها عمليات اجرايى فاز يك طرح هادى در حال 
اجرا است. وى تصريح كرد: به دليل كمبود اعتبارات 
از  جنوبى  خراسان  روستاهاى  سوم  يك  تنها  تاكنون 
نعمت اجراى طرح هادى بهره مند هستند و در دو سوم 

روستاها تاكنون اجرايى نشده است.

بهره بردارى از پروژه آسفالت گرم محور 
سرايان – دوست آباد – شهرك هاشميه

پروژه اجراى آسفالت گرم محور سرايان– دوست آباد– 
شهرك هاشميه به طول 29 كيلومتر و با اعتبارى بالغ 
معاون  حضور  با  تومان  ميليون  و 500  ميليارد   2 بر 
راه،  كل  اداره  راهدارى  مدير  استاندار،  منابع  توسعه 
مردم  جمع  در  شهرستان  مديران  و  فرماندارسرايان 

دوست آباد افتتاح و مورد بهره بردارى قرار گرفت.

با حضور استاندار پروژه هاى 
اسديه، گزيك و درميان افتتاح شد

كاظمى فرد- در هفته دولت با حضور استاندار، نماينده 
مردم بيرجند، درميان  و خوسف و تني چند از مديران 
استاني و شهرستاني چندين پروژه عمرانى در شهرهاى 
اسديه و گزيك و درميان مورد بهره برداري قرار گرفت. 
استاندار در مراسم افتتاح اين پروژه ها و در جمع مردم 
با بيان اينكه وحدت رمز رسيدن به موفقيت  گزيك 
مسلمانان است، اظهار كرد: در شرايط حساس فعلي 
بايد بذر محبت را دل ها كاشت تا بتوان با همدلي و 
وحدت به اهداف عاليه نظام دست يابيم. خدمتگزار، با 
بيان اينكه مرزنشينان سهم عمده اي در ايجاد امنيت 
در مناطق مرزي بر عهده دارند، افزود: خدمت به اين 
عزيزان و حل مشكالت آنها وظيفه همه مسئولين در 
تمامي رده ها است. استاندار به مشكالت موجود در 
شهرستان اشاره كرد و گفت: حل مشكالت موجود در 
كارخانه قند قهستان به عنوان يك مركز مهم اقتصادي 
در دستور كار دولت در استان قرار دارد. به گفته وى 
فعال تر شدن بازارچه هاي مرزي و نيز توجه جدي 
گازرساني  موضوع  و  مرزنشينان  معيشت  موضوع  به 
به شهرستان درميان از ديگر موضوعاتى است كه در 
دستور كار دولت در استان قرار دارد به عنوان يكي از 
مطالبات جدي مردم اين منطقه اشاره كرد و ادامه داد: 
تاكنون 41 ميليارد تومان اعتبار در اين زمينه هزينه 
با  ديدار  ضمن  گزيك  شهر  در  استاندار  است.  شده 
افتتاح  را  عمرانى  پروژه  سه  عبداللهى  شهيد  خانواده 
گزيك،  شهر  معابر  آسفالت  و  زيرسازي  پروژه  كرد. 
افتتاح ايستگاه آتش نشاني گزيك، بهسازى ميدان امام 
رضا(ع) گزيگ، افتتاح پروژه روكش آسفالت بولوار امام 
رضا(ع) شهر اسديه، اجراي جوي سنگي، اجراي 1300 
متر مربع آبياري قطره اي همچنين پروژه زيرسازي 
بلوار مرزداران شهر اسديه از جمله پروژه هاي بود كه 

با حضور استاندار خراسان جنوبي افتتاح شد.

بهره بردارى از 6 پروژه 
با اعتبار 20 ميليارد تومان در فردوس

حضور  با  دولت  هفته  از  روز  آخرين  در  فارس- 
در  تومان  ميليارد   20 اعتبار  با  پروژه   6 استاندار، 
فردوس به بهره بردارى رسيد. پروژ ه هاى بهره بردارى 
روستاهاى  به  گازرسانى  عمليات  آغاز  شامل  شده 
فردوس-  آسفالت  روكش  بيدسكان،  و  سرند 
ساختمان  مركزى،  بخشدارى  ساختمان  بجستان، 
بنتونيت دار  آلى  كود  توليد  كارخانه  صادرات،  بانك 
اجرايى  عمليات  است.  دانش آموزى  شناى  استخر  و 
اعتبار  با  بيدسكان  و  سرند  روستاهاى  به  گازرسانى 
با  كه  شد  آغاز  تومان  ميليون   700 و  يك ميليارد 
بهره بردارى از اين پروژه تعداد 285 خانوار از نعمت 
گاز طبيعى بهره مند شدند. در حال حاضر 9 روستاى 
شهرستان از نعمت گاز طبيعى بهره مند هستند و در 
سال آينده نيز روستاهاى فتح آباد، گستج و امرودكان 
از نعمت گاز طبيعى برخوردار مى شوند. بهره بردارى 
طول  به  نيز  بجستان  فردوس-  آسفالت  روكش  از 
صورت  تومان  ميليارد   11 اعتبار  با  كيلومتر   30
گرفت. همچنين بهره بردارى از ساختمان بخشدارى 
مركزى با اعتبار 367 ميليون تومان، بهره بردارى از 
كارخانه توليد كود آلى بنتونيت دار با اعتبار سه ميليارد 
و 50 ميليون تومان، بهره بردارى از ساختمان بانك 
اعتبار دو ميليارد و 750 ميليون تومان و  با  صادرات 
اعتبار  با  دانش آموزى  شناى  استخر  از  بهره بردارى 
يك ميليارد و 665 ميليون تومان پروژه هايى بود كه 
حضور  با  فردوس  در  دولت  هفته  از  روز  آخرين  در 

استاندار به بهره بردارى رسيد. 

پرداخت بيش از يك ميليارد و 500 ميليون 
ريال وام قرض الحسنه به مددجويان امداد

شهرستان  امام  امداد  كميته  مدير  تنها-  برناى 
بيرجند  از پرداخت 96 فقره تسهيالت قرض الحسنه 
افزود:  خبر  اين  اعالم  با  قريب  داد.  خبر  كارگشايى 
خدمات حمايتى كميته امداد به منظور برطرف كردن 
گوشه اى از مشكالت تحصيلى، فرهنگى، معيشتى 
توانمندسازى در  ايجاد زمينه  مددجويان و همچنين 

مددجويان به آنان ارائه مى شود.

گروه خبر- استاندار كه ظهر ديروز در جمع مردم شهرستان 
افزود: رئيس  اين مطلب  بيان  با  فردوس سخن مي گفت 
عنوان  به  نوبخت  دكتر  نيز  و  ايشان  اول  معان  جمهوري، 
مسئوالن ارشد كشوري دستورات مؤكدي به منظور توجه 
ويژه به خراسان جنوبي صادر كرده اند، به گونه اي كه در سال 
جاري بالغ بر 93 ميليارد تومان اعتبار به منظور اجراي طرح 
هاي محروميت زدا به استان اختصاص يافته است. خدمتگزار، 
افزود: در دو سال گذشته به رغم محدوديت هاي مالي و 
اعتباري كه وجود داشته خدمات و اقدامات بسيار خوبي در 
حوزه هاي مختلف صورت گرفته است. وي با بيان اينكه  بالغ 
بر 250 ميليارد تومان اعتبارات عمراني استان در سال جاري 
است، گفت: ايجاد فضاي آرام و با ثبات در بخش هاي مختلف 
از شروط مهم براي ارائه خدمت بهتر به مردم است و امروز 
 به بركت راهنمايي هاي مقام معظم رهبري، حمايت هاي

مردم عزيز ايران و نيز تدابير دولت يازدهم اين فضا در بهترين 
شكل ممكن در استان وجود دارد.

بهره بردارى از 704 پروژه با اعتبار
 22 ميليارد تومانى در استان طى هفته دولت 

استاندار با بيان اينكه دولت از تمام ظرفيت كاري و اداري خود 

براي ارائه خدمت به مردم استفاده خواهد كرد، گفت: تاكنون 
در بخش هاي مختلف دولت توانسته به توفيقات بسيار خوبي 
نيز دست پيدا كند. وي ادامه داد: در هفته دولت امسال بيش 
از 704 پروژه با اعتباري بالغ بر 22 ميليارد تومان در استان در 

بخش هاي مختلف مورد بهره برداري قرار مي گيرد. 

اختصاص 125 ميليارد تومان 
براى تأمين آب روستاها و مناطق مرزى استان

استاندار به سفر وزير ارتباطات و فناوري اطاعات به استان 
اشاره كرد و افزود: با توجه به اينكه اين استان بايد از حيث 
زيرساخت هاي ارتباطي به طور ويژه مورد توجه قرار گيرد 
مقرر شد تا پايان سال جاري 1050 ميليارد ريال در اين 
تأمين  وي  گيرد.  انجام  گذاري  سرمايه  استان  در  بخش 
آب مورد نياز براي روستائيان و مناطق مرزي را از جمله 
اقدامات خوب دولت دانست و تصريح كرد: در سال جاري 
125 ميلياردتومان به اين منظور به استان اختصاص يافته 
است. خدمتگزار با بيان اينكه خشكسالي هاي چند سال 
اخير مردم استان به ويژه روستاييان و كشاورزان مناطق 
مرزي رابا مشكالت جدي مواجه ساخته است، افزود: در 
حال حاضر بيش از 450 روستاي استان به وسيله تانكر 

آبرساني مي شود. وى به ابالغ قانون توسعه متوازن كشور 
از سوي رئيس جمهوري اشاره كرد و ادامه داد: بر اساس 
اين قانون بايد به گونه اي برنامه ريزي شود تا هر سال 3 
درصد از بودجه عمومي كشور در استان هاي كمتر برخوردار 
هايي شاخص  در  بتوانند  ها  استان  اين  تا  شود   هزينه 

كه مشخص شده خود را به نرم ميانگين كشوري برسانند. 
وي با بيان اينكه 2400 ميليارد تومان در بخش بهسازي 
هاي راه  نگهداري  معابر،  آسفالت  روستايي،  هاي   راه 

روستايي و... در وزارت راه و شهرسازي پيش بيني شده 
است گفت: مبلغ 500 ميلياردتومان نيز به منظور تجهيز 
راهدارخانه ها، پيشگيري از حوادث جاده هاي، حذف نقاط 
حادثه خيز و... در قانون بودجه سال جاري در وزارت راه 
اعتباري بسيار  بيني شده كه ظرفيت  و شهرسازي پيش 
جنوبي  خراسان  مثل  هايي  استان  براي  تواند  مي  خوبي 
باشد. وي خراسان جنوبي را سومين استان پهناور كشور 
دانست و تصريح كرد: اين استان در حوزه راه هاي ارتباطي 

توجه ويژه اي از سوي مسئولين كشوري مى طلبد. 

موضوع راه اندازي بيمارستان فردوس
در دستور كار دولت قرار دارد

استاندار به مشكالت موجود در شهرستان فردوس اشاره كرد 
و ادامه داد: موضوع راه اندازي بيمارستان اين شهرستان در 
دستور كار دولت در استان قرار دارد. وي به موضوع راه اندازي 
باند امداد و نجات شهرستان فردوس اشاره و ادامه داد: به 
منظور تخصيص اعتبارات مورد نياز براي اين امر نيز پيگيري 
هاي مورد نياز انجام خواهد شد تا بتوانيم در آينده اي نزديك 
شاهد بهره برداري از اين پروژه نيز باشيم. وي با بيان اينكه 8 
دستگاه خودروي سبك و سنگين به دهياري هاي شهرستان 
فردوس اختصاص يافته است، گفت: درباره موضوع راه آهن 
فردوس نيز پيگيري هاي خوبي صورت گرفته كه اميد است 
مشكالت باقي مانده با پيگيري هايي كه از طريق نمايندگان 

و ساير مسئوالن كشوري صورت مي گيرد رفع شود.

اختصاص930 ميليارد ريال اعتبار 
براى اجراي طرح هاي محروميت زدا در استان

رئيس دانشگاه كشاورزى بيرجند، از برگزارى همايش بين 
المللى علوم علف هاى هرز ايران از تاريخ 10 تا 12شهريور 

ماه امسال در خراسان جنوبى خبر داد. 
به  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  سيارى  ايسنا،  گزارش  به 
بين المللى  همايش  ششمين  كشاورزى  دانشكده  همت 
حضور  با  جنوبى  خراسان  در  ايران  هرز  علف هاى  علوم 
كرد:  تأكيد  وى  مى  شود.  برگزار  كننده  170شركت 
انديشمندان،  توجه  جلب  همايش  اين  برگزارى  از  هدف 
به  هرز  علف هاى  زيان  و  ضرر  به  مسئوالن  و  محققين 
كشاورزى، انعكاس تحقيقات انجام شده در حوزه نباتات 
وتبادل اطالعات و تجربيات است. وى ادامه داد: پروفسور 

علف هاى  انجمن  آموزش  كارگروه  رئيس  استرايبيگ، 
كار  رئيس  بوهرن،  دكتر  و  دانمارك  كشور  از  اروپا  هرز 

سوئيس  از  اروپا  علمى  انجمن  در  مهاجم  گياهان  گروه 
دكتر  و  جهادكشاورزى  وزير  معاون  زند  دكتراسكندر  و 

كشوردر  نباتات  حفظ  مركز  رئيس  باغستانى  محمدعلى 
اين همايش حضور دارند.

ارسال 306 مقاله به همايش علوم علف هاى هرز ايران

دبير علمى ششمين همايش بين المللى علوم علف هاى هرز 
ايران نيز از ارسال 306 مقاله و پذيرش256 مقاله به  اين 
همايش خبرداد. اسالمى، گفت: كارگروه مبارزه و شناسايى 
مبارزه با علف هاى هرز براى اولين بار در دانشكده كشاورزى 
خراسان جنوبى داير شده است كه با توجه به پتانسيل خوبى 
كه استان و دانشكده كشاورزى بيرجند دارد اين همايش به 

ميزبانى خراسان جنوبى برگزار مى  شود.

10 تا 12شهريور ماه امسال صورت مى گيرد؛

برگزارى ششمين همايش بين المللى علوم علف هاى هرز ايران در استان

مديركل آموزش و پرورش استان از برگزارى جشنواره بين المللى فيلم هاى علمى 
آموزشى و تربيتى رشد در پايان سال جارى خبرداد. به گزارش ايسنا، المعى در 
تا  شوراى آموزش و پرورش استان، گفت: در جلسه گذشته شورا مصوب شد 
استاندار نشانه درجه يك تربيت براى دكتر شكوهى از رياست جمهور را دريافت 
كنند كه دى ماه در همايش آموزش ابتدايى ملى ايران با رويكرد تجليل از دكتر 
شكوهى اهدا شود. وى ادامه داد: مصوب شده تا تمامى دستگاه ها همكارى الزم 
درباره همايش آموزش ابتدايى را داشته باشند كه اين رويكرد در استان حاكم بوده 

كه با همكارى ارگان هاى مختلف برگزار خواهد شد. 

كسب رتبه سوم كشورى پروژه مهر، توسط خراسان جنوبى

المعى با اشاره به نزديكى آغاز سال تحصيلى و اجراى پروژه مهر، تصريح كرد: 
را كسب  رتبه سوم كشورى  پروژه مهر  انجام  درباره  پارسال خراسان جنوبى 
مدارس  بازگشايى  آغاز  به  توجه  با  ماه  مهر  ابتداى  در  كرد:  تأكيد  وى  كرد. 
آموزش  توان  در  امر  اين  و تحوالت مى شود كه ساماندهى  تغيير  شهر دچار 
و پرورش نيست و نيازمند همكارى دستگاه هاى مختلف است. وى همچنين 

درباره مدارس زير نرم، گفت: در مقطع ابتداى متوسطه اول و متوسطه دوم 
تا كنون فقط 7 تا 8 مدرسه به  ناچاريم مدارس زير نرم را تجميع كنيم كه 
دليل آمار پايين تجميع شده اند. المعى در ادامه يادآور شد: جشنواره بين المللى 
فيلم علمى و آموزشى رشد در نيمه دوم بهمن ماه يا اوايل اسفند ماه برگزار 
خواهد شد كه اين جشنواره كارى فرهنگى و دانش آموزى است كه ظرفيت ها 

و توانمندى هاى استان را معرفى مى كند.

وجود 1400 دانش آموز مشكوك تابعه در استان

پرورش  و  آموزش  كل  اداره  انسانى  نيروى  و  ريزى  برنامه  و  پژوهش  معاون 
خراسان جنوبى نيز در اين جلسه گفت: غريب به 1400 دانش آموز مشكوك تابعه 
اعم از افغانى و عرب در استان داريم. موسوى كيا اظهار كرد: شروع كار آموزش و 
پرورش امسال با ثبت نام دانش آموزان آغاز مى شود تا اين لحظه حدود 96 درصد 
دانش آموزان ثبت نام شده اند. وى ادامه داد: تعداد ثبت نام شدگان 140 هزار 
دانش آموز بوده كه تا كنون از اين تعداد 90 درصد كالس بندى شده اند. وى يادآور 
شد: غريب به 1400 دانش آموز مشكوك تابعه اعم از افغانى و عرب داريم كه 

حتى يك نفر دانش آموز افغانى در استان نيست كه از آنها ثبت نام نشده باشد.

 كم توجهى به مباحث كارشناسى در امر مديريتى

معاون سياسى اجتماعى استاندار هم گفت: با توجه به رسالت سنگين مجموعه 
آموزش و پرورش براى تعليم و تربيت آينده سازان جامعه، بايد تمام دستگاه ها خود را 
موظف به همكارى و همراهى با اين مجموعه بداند. حسينى اظهار كرد: متأسفانه، 
گره گشايى  سبب  كه  برخوردى  استان،  پرورش  و  آموزش  مشكالت  رفع  براى 
شود نداشته ايم و كمتر به ارائه طريق پرداخته ايم. وى با اشاره به اينكه در امر 
مديريتى كمتر به مباحث كارشناسى توجه شده است، اضافه كرد: اين امر به سبب 
جايگزين شدن نگاه هاى شخصى به جاى نگاه هاى ملى در برخى از مواقع است، كه 

دستگاه ها را تحت فشار قرار داده و برخى از مسائل را متوجه آنها مى كند.

جشنواره بين المللى فيلم رشد در استان برگزار مى شود

تاسيس شركت عالى بناى پارسه شرق "سهامى خاص" در تاريخ 94/5/28 به شماره ثبت 5119 و شناسه ملى 

14005164523 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح ذيل براى اطالع عموم آگهى مى شود
موضوع شركت: انجام كليه امور طراحى، مشاوره، نظارت، محاسبه، مديريت و اجراى مربوط به رسته هاى ابنيه ، آب، تاسيسات 

مكانيكى و تاسيسات برقى، راه و ترابرى، كشاورزى و شهرسازى، مجرى ذيصالح و زيباسازى و بازسازى و مرمت ساختمان- كنترل پروژه و خدمات 
مديريت در كليه رسته ها. طراحى شهرى: انجام و ارائه خدمات فنى و مشاوره اى در زمينه معمارى، معمارى داخلى، محيط و منظر، مطالعات برنامه 
ريزى شهرى، طراحى شهرى و فضاى سبز و محوطه پاركها، مطالعات امكان سنجى، بهينه سازى بافت هاى فرسوده شهرى- انعقاد قرارداد با اشخاص 
حقيقى و حقوقى ، واردات و صادرات هر نوع كاالى مجاز- ارائه خدمات ، طراحى، توليد، اجراى مصالح نوين ساختمانى و رسته هاى ذكر شده. 
طراحى و اجراى كليه پروژه هاى نماى داخلى و خارجى كليه ساختمانها، طراحى و اجراى كليه مصنوعات چوبى ام دى اف، كناف، جهت طرح نما و 
دكوراسيون داخلى و خارجى انواع ساختمانها. اخذ وام و تسهيالت بانكى از كليه بانكها و موسسات مالى و اعتبارى دولتى و خصوصى در داخل و خارج 
از كشور. اخذ و اعطاى نمايندگى در داخل و خارج از كشور. توليد كليه مصالح ساختمانى- شركت در مناقصات و مزايدات و نمايشگاه هاى دولتى و 
خصوصى خارجى و داخلى – عقد قرارداد با اشخاص حقيقى و حقوقى . (پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح در صورت ضرورت قانونى) 
ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى، بيرجند، بلوار سجاد، سجاد 21 پالك 16 – كدپستى 9718993164 سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال 
منقسم به صد سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 254874 مورخ 94/4/24 نزد بانك صادرات شعبه 
توحيد بيرجند پرداخت گرديده است. اولين مديران شركت: آقاى سروش كفشى به شماره ملى 0653190654 به سمت رئيس هيئت مديره و 
مديرعامل و آقاى على اسدزاده به شماره ملى 0653183917 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى محمد كفشى به شماره ملى 0651666351 
به سمت منشى هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و 
قراردادها و همچنين اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى سروش كفشى (مديرعامل) و مهر شركت معتبر خواهد بود. بازرس اصلى و على البدل: 
آقاى محمد عباس نيا طهرانى به شماره ملى 0650178084 به عنوان بازرس اصلى و خانم سميه علمى سوال به شماره ملى 0941974340 به عنوان 

بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 
 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 

تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 
از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى
 در اسرع وقت    

 09158624439 - جانى



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام حسين (ع) : کسي که تو را دوست دارد، از تو انتقاد مي کند 
و کسي که با تو دشمني دارد، از تو تعريف و تمجيد مي کند.

(نزهه الناظر،ص٨٨)

12 : 34
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23 : 51
4 : 42
6 : 07

حسين زاده – در اقدامي بي سابقه در آخرين روز از هفته دولت ، همايش 
نقد عملکرد دانشگاه علوم پزشکي بيرجند درمحل سالن آمفي تئاتر شهيد 

دکتر رحيمي اين دانشگاه برگزار شد.

ضرورت توجه ويژه به حوزه علوم پزشکي

در ابتداي اين جلسه، مسئول نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه علوم 
پزشکي بيرجند با بيان اين که جايگاه و ارزش نقد و پيشنهاد و اظهار نظر 
در سيستم هاي اداري و پست و مقام معنا پيدا نمي کند، گفت: ما بعضا 
وقتي به پست و مقام مي رسيم از نقد گريزان مي شويم و لذا مشکالت 

روز به روز در حوزه هاي فردي و اجتماعي افزايش پيدا مي کند.
حجت االسالم سيدي، داشتن نگاه مسئوالنه به خود، نگاه مسئوالنه به 
مسئوليت، نگاه مسئوالنه به مردم، نگاه مسئوالنه به بيت المال و نگاه 
مسئوالنه به کارمندان و زيردستان را از وظايف کلي يک مدير و مسئول 
در نظام اسالمي ذکر کرد و افزود: نقد بايد منصفانه و همراه با ارائه راهکار 
صورت گيرد و ناقد بايد دردشناس و خود عامل به نيک باشد. در نقد بايد 
از چاپلوسي پرهيز شده و از تحقير شخصيت افراد خودداري گردد. نقد 

بايد صميمي و خصوصي و با رعايت زمان و مکان انجام شود. 
وي با اشاره به اينکه مسئوليت ها امانتي در دست ماست و براي هر لحظه 
از اين مسئوليت ها از ما سوال خواهد شد؛ خواستار توجه ويژه به حوزه 
علوم پزشکي به لحاظ سر و کار داشتن اين حوزه با بهداشت و سالمت 
مردم شد. در ادامه، رئيس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند به گذر سريع 
 زمان اشاره کرد و گفت: خوشحالم که در اين مدت يکساله کم کاري 
نکرده ام و با تمام توان در راستاي ارتقاي سطح بهداشت و درمان استان 
گام برداشته ام و شرمنده روساي قبلي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 

نشده ام و راه آنها را با شتاب بيشتر ادامه داده ام.

ارتقاي سالمت و امنيت و حفظ جمعيت جز با 
ارتفاع سطح آموزش و پژوهش ممکن نيست

 
دکتر کاظم قائمي با قدرداني از حمايت ها و تالشهاي قائم مقام نماينده 
جنوبي،  خراسان  استاندار  بيرجند،  جمعه  امام  و  استان  در  فقيه  ولي 
نمايندگان استان در مجلس شوراي اسالمي، اعضاي هيئت رئيسه و 
هيئت علمي و پرسنل و پرستاران فداکار دانشگاه علوم پزشکي و تمامي 
مديران حوزه سالمت استان، افزود: بايد مديريت و مسئوليت را به عنوان 

يک فرصت براي خدمت صادقانه به مردم که ولي نعمت ما هستند 
بدانيم و از اين طريق خود را به خداوند نزديک کنيم.

دانشگاه علوم  به  را نسبت  استان خواست ديد خود  از مسئولين  وي 
پزشکي عوض کنند و هدفشان فقط هزينه کرد در بخش درمان نباشد 
زيرا ارتقاي سالمت و امنيت و حفظ جمعيت جز با ارتقاي سطح آموزش 
و پژوهش امکان پذير نخواهد بود و لذا بايد ارتقاي دانشگاه و افزايش 

کمي و کيفي رشته هاي تحصيلي را در دستور کار قرار داد.

چارت تشکيالتي دانشگاه 
علوم پزشکي بيرجند نيازمند تغيير 

حد  در  بيرجند  پزشکي  علوم  دانشگاه  اينکه  بيان  با  قائمي   دکتر 
دانشگاه هاي زاهدان و يزد است اما به عنوان دانشگاهي شهرستاني 
ديده شده، اظهار کرد: بايد چارت تشکيالتي دانشگاه را تغيير دهيم در 
غير اينصورت پيشرفتي نخواهيم داشت. به گفته دکتر قائمي ما با شعار 
سخت کوشي ، همدلي و صداقت در گفتار و عمل در راستاي رسيدن به 
اهداف خود تالش مي کنيم تا بتوانيم دانشگاه علوم پزشکي بيرجند را بر 

سکوهاي باالتر دانشگاهي در سطح کشور ببينم. 

معاونت هاي دانشگاه علوم پزشکي
 فعاليت ها و برنامه ها

رئيس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند سپس به معرفي معاونت هاي مختلف 
 اين دانشگاه و بيان اهم فعاليت هاي يکسال گذشته و نيز برنامه هاي 
پرداخت و گفت: در حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع  آنان  آتي 
انساني دانشگاه که دکتر بهنام باريک بين، مسئوليت آن را بر عهده دارند 
طي يک سال اخير فعاليت هايي از جمله بكارگيري و استخدام حدود 

۶۰۰ نفر نيروي انساني بهداشتي – درماني در استان، نوسازي ناوگان 
نقليه دانشگاه با خريد ۳۶ خودرو و سه خودرو تشريفات، تأمين منابع 
مالي جهت پرداخت كارانه پرسنل بيمارستان و تسويه حساب سال ۹۳، 
تأمين منابع مالي و پادار نمودن بودجه ساخت بيمارستان ۲۸۴ تختخوابي 
بيرجند و جابجايي بيمارستان طبس، اهتمام در اتمام پروژه هاي عمده 
دانشگاه شامل دانشكده پرستاري، خوابگاه ۲۸۰ نفره، كلينيك ويژه و .....، 
بازسازي و نوسازي مجتمع رفاهي سالمت (باغ فتح)، تصويب تشکيالت 
دانشکده  و  سازماني)  پست  رديف   ۶۴) بشرويه  بيمارستان  تفضيلي 

بهداشت(۱۱ رديف پست سازماني ) صورت گرفته است. 
دکتر قائمي از اتمام بيمارستان ۲۸۴ تختخوابي رازي بيرجند، تأمين 
اعتبارات مالي جهت پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل سه بيمارستان 
سربيشه، درميان و سرايان، تأمين اعتبارات الزم جهت پرداخت كارانه 
پرسنل و طرح تمام وقتي اعضاي هيئت علمي، اجراي پروژه هاي عمده 
منجمله تغيير درب ورودي دانشگاه و ساخت سر درب دانشگاه، تأمين 
اعتبار الزم جهت ساخت مركز بهداشت استان و مركز تحقيقات مرحوم 
دكتر ناصح، تأمين اعتبار الزم جهت ساخت بيمارستان خوسف، تأمين 
اعتبارات الزم جهت ساخت مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت 
درماني  شيمي  و  راديوتراپي  مرکز  تجهيز  و  اعتبار  تأمين  استان،  در 
 استان، نوسازي و زيباسازي پرديس دانشگاه و دانشکده ها به عنوان 
برنامه هاي آتي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني دانشگاه علوم 

پزشکي بيرجند نام برد.
وي با بيان اينکه مسئوليت معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 
را دکتر فرشيد عابدي بر عهده دارند، راه اندازي هيئت مميزه دانشگاه 
و برگزاري ۹ جلسه و نيز ارتقاي ۲ نفر از اساتيد از دانشياري به استادي 
و ۵ نفر از استادياري به دانشياري را از جمله فعاليت هاي اين معاونت 
ذکر کرد و گفت: راه اندازي اولين کارگاه آموزش از راه دور جراحي مغز 
و اعصاب براي دانشجويان کشور افغانستان، برگزاري کارگاه آموزشي 
سل در کابل (دانشکده پزشکي افغان- سوئيس) ، اخذ مجوز راه اندازي 
۴ رشته تحصيلي جديد شامل کارشناسي ارشد ايمونولوژي پزشکي- 
کارشناسي ارشد پرستاري اورژانس – کارشناسي ناپيوسته هوشبري و 
کارشناسي ناپيوسته علوم آزمايشگاهي ، راه اندازي مجتمع مرکز آموزش 
و شبيه سازي مهارت هاي باليني دانشگاه و راه اندازي اولين مدرسه 

تابستاني دانشگاه از ديگر فعاليت هاي معاونت آموزشي است.
تدوين  داروسازي،  دانشکده  اصولي  موافقت  پيگيري  از  قائمي  دکتر 
و  تحول  بسترهاي  براساس  آموزشي  معاونت  حوزه  راهبردي  برنامه 

نوآوري در آموزش پزشکي، ارتقاي کيفي آموزش هاي باليني، پيگيري 
اخذ مجوز رشته هاي تحصيالت تکميلي و دستياري براساس منطقه 
آمايش آموزشي، راه اندازي اولين مرکز بهداشتي درماني آموزشي استان 
خراسان جنوبي در مهرماه سال ۱۳۹۴ جهت دوره هاي پزشک خانواده 
(اين مرکز سومين مرکز کشوري مي باشد)، گسترش آموزش از راه دور 
 جهت برگزاري دوره هاي کوتاه مدت و بلند مدت داخلي و بين المللي، 
راه اندازي سالمتکده طب سنتي به عنوان برنامه هاي آتي معاونت 

آموزشي علوم پزشکي بيرجند نام برد. 
دانشگاه  پژوهشي  معاون  عنوان  به  زربان  اصغر  دکتر  معرفي  با  وي 
علوم پزشکي بيرجند، برگزاري چهارمين همايش کشوري پژوهش در 
توسعه سالمت با محوريت مراقبت هاي نوين (با پذيرش ۳۲ مقاله 
به صورت سخنراني و ۱۶۲ مقاله به عنوان پوستر) ، اخذ مجوز هيئت 
امنا و شهرداري براي احداث ساختمان مراکز تحقيقاتي در پژوهشکده 
براساس  نيرو جهت مراکز تحقيقاتي  جذب  ناصح،  مرحوم 
مصوبه هيئت امناء بصورت حجم کار معين از طريق شرکت 
خصوصي،اجراي طرح هاي تحقيقاتي مبتني بر تحقيقات 
باليني در بخشهاي چشم، جراحي قلب و عروق، داخلي، 
مغز و اعصاب با هدف ايجاد بانک اطالعاتي پژوهشي ، 
طرح تحقيقاتي هيئت علمي و کارمندي، طرح تحقيقاتي 
دانشجويي را از جمله اهم فعاليت هاي اين معاونت در يک سال 
گذشته ذکر کرد. دکتر قائمي ضمن معرفي دکتر محمود گنجي فرد 
به عنوان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، از اجراي طرح 
تحول نظام سالمت در سطح استان در محورهاي هفت گانه،  بهسازي 
و نوسازي بيمارستانهاي استان در راستاي محور هتلينگ، راه اندازي 
اورژانس هوايي استان، راه اندازي مرکز جامع درمان بيماران خاص شامل 
بخشهاي: دياليز، شيمي درماني، هموفيلي، تاالسمي و آزمايشگاه مرجع، 
بکارگيري ۳۱۰ نيروي کادر پرستاري از محل اعتبارات طرح تحول نظام 

سالمت و ۲۶۷ نيروي کادر پرستاري استخدامي براي بيمارستانهاي 
ويژه  کلينيک  و  فوق تخصصي  کلينيک  اندازي  راه  التاسيس،  جديد 
دندانپزشکي دانشگاه، ساخت و راه اندازي ساختمان جديد کلينيک ويژه 
تخصصي دانشگاه به عنوان بخشي از اقدامات صورت گرفته در حوزه 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي است.
 وي توسعه، بهسازي و ساخت بلوک هاي مستقل زايماني در بيمارستان هاي 
استان،تجهيز بخش هاي ويژه ICU در بيمارستان هاي وليعصر (عج) 
 Scan CT بيرجند ، شهداء قاين ، شهيد آتشدست نهبندان، راه اندازي
بيمارستان شهيد آتشدست نهبندان،راه اندازي مرکز راديوتراپي،راه اندازي 
اورژانس  بازسازي بخش  (عج)،  وليعصر  بيمارستان  در   ERCP واحد
بيمارستان هاي شهيد چمران فردوس، شفاء بشرويه و وليعصر(عج) 
بيرجند، راه اندازي مرکز پيوند کليه، ساخت کلينيک هاي ويژه تيپ 
کشوري در شهرستانهاي: بيرجند، قاين و فردوس را به عنوان بخشي 
از برنامه هاي آتي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي ذکر کرد و 
افزود: تکميل ناوگان آمبوالنس هاي استان، خريد و تامين تجهيزات 
 پزشکي مورد نياز مراکز درماني استان ( تا سقف ۸۰ ميليارد ريال )،

ساخت مرکز EOC (مرکز فرماندهي عمليات اورژانس) با مساحت ۵۰۰ 
متر مربع، ساخت مرکز آموزشي، بازتواني بيماران قلبي و سکته مغزي به ياد 
پدر مرحومم محمدرضا قائمي با بودجه شخصي به مساحت ۴۰۰ متر مربع، 
توسعه و ساخت بخشهاي روان پزشکي و سوختگي در محل بيمارستان 
 امام رضا (ع)، توسعه بخش هاي دياليز در ساير شهرستانهاي استان 
( ۸ تخت دياليز )، راه اندازي و تجهيز بيمارستان ۲۰۰ تختخوابي رازي 
بيرجند، بيمارستان ۱۰۰ تختخوابي فردوس و بيمارستان ۳۲ تختخوابي 
بشرويه، راه اندازي و تجهيز ۳ مرکز سطح يک و سطح دو غربالگري، 
تشخيص و درمان سرطان در شهرهاي بيرجند، طبس و قاين از ديگر 

برنامه هاي آتي اين معاونت مي باشد.
رئيس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از دکتر کامبيز مهدي زاده به عنوان 
معاون بهداشتي اين دانشگاه نام برد و گفت: در اين حوزه طي يک 
سال گذشته در راستاي بهبود استاندارد وضعيت محل زيست پزشکان و 
واحدهاي بهداشتي ارائه دهنده خدمات در سطح يک ۴۰ ميليارد هزينه 
شده است. ضمن اين که براي بهبود استانداردهاي آزمايشگاهها نيز 
۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال براي خريد تجهيزات آزمايشگاهي در 

شهرستان هاي بيرجند، زيرکوه و خوسف صرف گرديده است.
به گفته دکتر قائمي در حوزه بهداشت در راستاي اجراي طرح تحول 
نظام  سالمت، راه اندازي ۸ پايگاه سالمت حاشيه در سطح 

سالمت  ۱پايگاه  بيرجند-  در  سالمت  پايگاه   ۷ استان( 
 فردوس) و جذب ۲۱ نيروي بهداشتي و ۸ نيروي خدمه ،
راه اندازي ۸ مرکز بهداشتي درماني (خانکوک فردوس، 
اسفشاد و مهدي آباد قاين، حسين آباد و شيرگ زيرکوه، 
راه  خوسف)،  تقاب  نهبندان،  خوانشرف  درميان،  خوان 
فيروزآباد  و  آباد  ( مهدي  بهداشت جديد  اندازي ۴ خانه 
 ۴ سرايان)،تبديل  زنگويي  و  فردوس  آباد  حسين  قاين، 
(خوسف،  روزي  شبانه  مرکز  به  درماني  بهداشتي  مرکز 
فاز  اجراي  راستاي  در  و   ( و خضري  آرين شهر  آباد،  حاجي 
و مسواک  ماکت  تهيه ۱۳۰۰۰ عدد  دهان:  تحول  اول طرح 
آموزشي جهت توزيع در مدارس، انجام وارنيش فلورايد 
تراپي براي ۱۵۰۰۰ دانش آموز پايه اول،اخذ مجوز خريد 
وارنيش فلورايد به مبلغ ( ۴۹۴۰ ميليون ريال) يونيت سيار 
دندانپزشکي ( سيزده ميليارد و پانصد ميليون ريال) به انجام 
رسيده است. وي از خريد ۱۵ خودروي کاپرا و  ۱۷ سمند براي 
برنامه  اجراي  استان،  سطح  در  بهداشتي  خدمات  ارائه 
جديد واکسيناسيون: شروع واکسيناسيون پنتاواالن و فلج 
روستايي  بيمه شدگان  براي  مکمل  تزريقي.خريد  اطفال 
به مبلغ چهارده ميليون ريال، خريد و توزيع ۰۰۰/ ۵۰۰ 
قرص فروسولفات به مبلغ  ۱۵۰ ميليون ريال،جذب ۲۴ نفر 
پزشک، ۷ نفر ماما و ۷ نفر کاردان آزمايشگاه جديد،تصويب 
 ، جديد  بهداشت  خانه  و ۱۵  درماني  بهداشتي  مرکز   ۹
 اخذ مجوز و انتخاب ۸۰ نفر دانش آموز بهورزي به عنوان 
فعاليت هاي ديگر معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند طي 

يک سال اخير نام برد . 
دکترقائمي طرح تحول سالمت دهان براي گروههاي هدف 
(۱۴-۶ )سال شامل وارنيش فلورايد – فيشورسيالنت و 

ترميم دندان هاي دائمي ،ادغام برنامه سالمندان و ميان 
و  ،پيگيري  استان  هاي  شهرستان  در  نوزادان  و  ساالن 
اجراي تحول آب و غذا در برنامه هاي بهداشت محيط ،راه 
اندازي کليه پايگاههاي سالمت حاشيه و مراکز سالمت 
(قاين  جمعيت  نفر  هزار   ۲۰ باالي  شهرهاي  در  جامعه 
، فردوس ، طبس ، بيرجند) ، اجراي طرح ارتقاي سطح 
مکمل  و  تغذيه  آموزش  طريق  از  آموزان  دانش  سالمت 
فلج  واکسيناسيون  اجراي   ،(  D ويتامين و  آهن    ) ياري 
اطفال تزريقي در برنامه جاري ايمن سازي را از برنامه هاي 
آتي معاونت بهداشتي ذکر نمود. وي با معرفي دکتر رضا دستجردي به 
عنوان معاون دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ، کسب رتبه هاي 
برتر در جشنواره هاي مختلف فرهنگي قرآني از جمله: کسب رتبه اول 
ملي در بيست و نهمين جشنواره ملي قرآني دانشجويان کشور توسط 
آقاي حميد حسيني دانشجوي رشته پزشکي،کسب رتبه اول کشوري 
در بيستمين جشنواره قرآني اساتيد، کارکنان و دانشجويان دانشگاه هاي 
علوم پزشکي سراسر کشور، بخش اساتيد خانم دکتر نصراللهي و سوم 
کشوري، بخش دانشجويان آقاي شوکتي نيا، کسب رتبه دوم و سوم 
کشوري در ششمين جشنواره فرهنگي دانشجويان دانشگاه هاي علوم 
پزشکي سراسر کشور توسط دانشجويان فرامرز جهاني نيا و سيد مجتبي 
ميرجليلي، کسب دو رتبه سوم کشوري در نوزدهمين جشنواره قرآني 
اساتيد کارکنان دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور، 
برگزاري برنامه هاي مختلف فرهنگي و مناسبتي در قالب جشن، کارگاه، 
نمايشگاه و اردوهاي تفريحي سياحتي را از اهم فعاليت هاي فرهنگي 

اين دانشگاه ذکر کرد. 
رئيس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند با اشاره به اينکه پيگيري تکميل و 
تجهيز خوابگاه ۲۸۰ نفره دختران، راه اندازي باجه خدمات الکترونيکي 
سلف سرويس ،اعطاي وام تحصيلي به ١٩٦٣ نفر ، وام مسکن ٤٥ نفر، وام 
ضروري ٢١٧ نفر، وديعه مسکن ٩ نفر و وام شهريه ٣ نفر به دانشجويان 
واجد شرايط در طول سال تحصيلي ٩٤-٩٣ برابر اعتبارات و قوانين و 
مقررات صندوق رفاه دانشجويان، از جمله اهم فعاليت هاي انجام گرفته 
در امور دانشجويي مي باشد. راه اندازي زمين فوتسال چمن مصنوعي 
در مجتمع خدماتي رفاهي سالمت، افتتاح سالن ورزشي و آغاز عمليات 
احداث استخر شنا در خوابگاه وليعصر(عج)، اعزام تيم فوتسال، شطرنج 
وبسکتبال دانشجويان به مسابقات ورودي المپياد به خزرآبادساري و اخذ 
مجوز ورود تيم شطرنج و کسب مقام سوم انفرادي و ششم تيمي در 
بهمن ماه،کسب رتبه دوم خواهران در رشته دو وميداني الميپاد ورزشي 
دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور،کسب مقام دوم 
واليبال کارکنان دانشگاه در مسابقات ادارات استان، برگزاري مسابقات 
مختلف ورزشي در مناسبت هاي مختلف را از فعاليتهاي مهم حوزه 

تربيت بدني دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ذکر نمود. 
وي اهم فعاليت هاي مرکز مشاوره معاونت دانشجويي دانشگاه علوم 
اجراي طرح غربالگري سالمت روان  را هم  بيرجند  پزشکي 
مشاوره  خدمات  ارائه  نفر)،   ۴۵۰) الورود  جديد  دانشجويان 
روانشناختي،  (مشاوره  دانشجويان  از  نفر   ۷۸۰ به  تلفني  و  حضوري 
تحصيلي، مددکاري، خانوادگي)، پيگيري افت تحصيلي و ارتقاي علمي 

آموزشي دانشجويان مراجعه کننده عنوان کرد. 
وي از خانم دکتر کبري ناصري به عنوان معاون غذا و داروي دانشگاه 
علوم پزشکي بيرجند نام برد و از انجام ۱۵۳۴ مورد بازرسي به منظور 
کنترل واحدهاي تحت نظارت اين معاونت از جمله واحدهاي توليدي 
مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي ، دارويي و تجهيزات پزشکي 
، مراکز درمان سوء مصرف مواد ، بيمارستان ها ، شبکه هاي بهداشت و 
درمان ، شرکت هاي توزيع دارو ، عطاري ها و ...، جمع آوري و پردازش 
حدود ۱,۴۰۰,۰۰۰ نسخه دارويي جهت بررسي، تجويز و مصرف منطقي 

دارو، پاسخگويي تلفني از طريق شماره ۱۴۹۰ جهت مشاوره دارويي و 
سموم از ۸ صبح تا ۱۰ شب به عنوان بخشي از فعاليت هاي يک ساله 
اين معاونت ياد کرد و رسيدگي به ۱۵ فقره پرونده مرتبط با قاچاق کاالي 
قاچاق مکشوفه  کاالهاي  فقره  آزمايش۳۲۰  و  محور،کنترل  سالمت 
ارسالي از تعزيرات حکومتي، پليس آگاهي، فتا و گمرک و ۲۵۰ مورد 
نمونه برداري از محموله هاي قاچاق گمرک و سازمان اموال تمليکي، 
تقويت طرح کنترل اصالت و سالمت در خصوص کاالهاي سالمت 
 HPLC, دستگاههاي خريد  منظور  به  نياز  مورد  اعتبار  محور،جذب 
غذايي،  مواد  کنترل  آزمايشگاه  براي   Atomic Absorption
دريافت و کنترل حدود ۳ هزار نمونه ماده غذايي توسط آزمايشگاه کنترل 
 مواد غذايي و انجام بيش از ۱۰ هزار آزمون بر روي نمونه هاي دريافتي ،

خريد و راه اندازي تجهيزات پزشکي موردنياز مراکز درماني استان با 
همفکري و مشارکت معاونت درمان دانشگاه را از ديگر فعاليت هاي 
صورت گرفته از معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند 
ماموگرافي  هاي  دستگاه  نصب  و  خريد  از  قائمي  دکتر  نمود.  عنوان 
ديجيتال، نصب و راه اندازي راديولوژي، PACS، راديوگرافي پرتابل، 
دستگاه  از  برداري  بهره  داپلر،  سونوگرافي  عمل،  اتاق   C  -  arm
ويدئو ، برونکوسکوپ ماموگرافي ديجيتال ، سونوگرافي داپلر و ويدئو 
برونکوسکوپ در بيمارستان امام رضا (ع) بيرجند- راه اندازي راديولوژي 
اکو  اندازي  راه  و  تجهيز  و   PACS چشم،  آنژوگرافي  ديجيتال، 
کارديوگرافي اطفال و بزرگساالن در بيمارستان وليعصر (عج) بيرجند- راه 
اندازي راديولوژي ديجيتال، ويدئو آندوسکوپ و دستگاه تله مانيتورينگ 
اندازي  راه  فردوس-  چمران  شهيد  بيمارستان  در  کانال   ۱۶ قلبي 
در  الکتروشوک  و  اکوکارديوگرافي  ديجيتال؛  راديولوژي  الپارسکوپ، 
بيمارستان شهداي قاين – تجهيز و راه  اندازي اتاق عمل و اورژانس در 
بيمارستان علي بن ابيطالب (ع) سربيشه- تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه 
، راديولوژي پرتابل و ثابت و سونوگرافي و اکوکارديوگرافي در بيمارستان 
 امام علي (ع) سرايان- تجهيز و راه اندازي اتوکالو امحاء زباله هاي 
بشرويه-  شفا  بيمارستان  در  الکتروشوک  دستگاه  دو  و  بيمارستاني 
بيمارستان  در  الکتروشوک  دستگاه  سه  و  اکسيمتري  پالس  دستگاه 
خاتم االنبيا اسديه- راديولوژي ديجيتال، سکوبندي و تجهيز آزمايشگاه، 
اتاق  سياليتيک  چراغ  دستگاه  دو  از  برداري  بهره  و  انرژي  تجهيز 
 عمل در بيمارستان شهيد مصطفي خميني طبس- همچنين تجهيز 
آمبوالنس هاي اورژانس پيش بيمارستاني به دستگاه الکتروشوک و 
توزيع ۳۰۶ عدد تخت بستري به همراه الکر در بيمارستان هاي استان در 
 قالب طرح تحول سالمت از ديگر فعاليت هاي صورت گرفته مي باشد. 
ضمن اين که بهره برداري از سي تي اسکن بيمارستان شهيد سيد 
مصطفي خميني طبس در آينده نزديک و اخذ مجوز سي تي اسکن 
نهبندان را در برنامه داريم. در ادامه دکتر گنجي فرد معاون درمان دانشگاه 

علوم پزشکي بيرجند مطالبي در خصوص طرح تحول سالمت ارائه داد.
هيئت  انجاميد  طول  به  ساعت   ۶ حدود  که  جلسه  اين  ادامه  در 
 ، قائمي  دکتر  از  متشکل  بيرجند  پزشکي  علوم  دانشگاه  رئيسه 
زاده،  مهدي  دکتر   ، فرد  گنجي  دکتر  سيدي،  االسالم  حجت 
دکتر زربان، دکتر زراعتکار، دکتر باريک بين، دکتر عابدي، دکتر 
هاي  بخش  از  حضار  سواالت  به  حسيني  مهندس  و  دستگردي 
به  اگرچه  جلسه  اين  در  گفتند.  پاسخ  درمان  و  بهداشت  مختلف 
برنامه  و  بيرجند  پزشکي  علوم  دانشگاه  ساله  يک  هاي  فعاليت 
از همه  بيش  که  آنچه  اما  اشاره شد  نيز  دانشگاه  اين  آينده  هاي 
اين بود که دکتر قائمي خود و  مورد توجه و تحسين قرار گرفت 
مجموعه همکارانش را در دانشگاه علوم پزشکي آن هم در طول 
بي  اقدام  اين  اميدواريم  که  داد  قرار  نقد  معرض  در  دولت  هفته 
سابقه، قابل تقدير به عنوان يک الگو در بين دستگاههاي استان 

مورد توجه قرار گرفته و استمرار يابد.

مسئولين ديد خود را نسبت به دانشگاه 
علوم پزشكى عوض كنند

دكتر قائمى خود و همكارانش را در معرض نقد قرار داد 


