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تشدید نظارت های وزارت بهداشت 
برای کاهش خطاهای پزشکی

نظارت های  گفت:  بهداشت  وزیر  درمان  معاون 
کرده ایم  تهیه  بیمارستان ها  برای  که  پیشرفته ای 
افزود:  وی  شد.  خواهد  سیستماتیک تر  و  تشدید 
را  پزشکی  خطاهای  که  کنیم  توجه  باید  همه 
کاهش داده و عوارض درمان ها را به موقع کنترل 

کنیم تا ایمنی بیمار بیش از پیش تامین شود.

تا ۲۰ روز دیگر مرغ ارزان می شود

در حالی که قیمت مرغ طی هفته گذشته کیلویی 
افزایش  گذشته  ماه  به  نسبت  تومان  هزار  حدود 
یافته است، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران 
افزایش قیمت ذرت و جوجه یکروزه را عامل گرانی 
گوشت مرغ در بازار دانست و پیش بینی کرد که 
بازار  افزایش جوجه ریزی  و  دولتی  ذرت  توزیع  با 

گوشت مرغ طی ۲۰ روز آینده متعادل می شود.

دربه دری سپرده گذاران
 ثامن الحجج ادامه دارد

سردرگم  همچنان  ثامن الحجج  سپرده گذاران 
سقف  تا  تعاونی  این  مشتریان  وجوه  و  هستند 
۳۵ میلیون تومان پرداخت شده است. پرویزیان، 
مدیرعامل بانک پارسیان هم گفت:بانک مرکزی 
درباره سپرده های تا سقف 1۰۰ میلیارد ریال، ۳۵۰ 
میلیون ریال پرداخت می شود و باقیمانده به عنوان 

وجوه طلب 1۲ ماهه پرداخت می شود.

نبوی ، عضو شورای حل اختالف قوا : 
اصولگراها روی انتخابات شوراها 

سرمایه گذاری کنند نه ریاست جمهوری

محمد رضا باهنر :  
روحانی در انتخابات آینده به دور دوم

برود احتماال شکست می خورد

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  : 
 جوانان خراسان جنوبی به فکر کسب

میز دولتي نباشند  مهارت  بیاموزند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند :  
وزارت بهداشت با تامین اعتبار 

250 میلیاردی برای استان موافقت کرد

پنج قول معاون وزیر به کشاورزان استان / آغاز  برنامه ریزی مسوولین استان برای ثبت نام  و اعزام اربعین حسینی / واگذاری34 قطعه زمین مسکونی  به روستائیان بیرجندی / اجرای ۱00طرح قرآنی در استان چشم انتظار اعتبار است / طرح سوادآموزی معلوالن بیسواد و کم سواد اجرا می شود / معرفی سرپرست  جدید بخشداری درح / صفحه 8
 صفحه 8 صفحه 7 صفحه 2 صفحه 2

استاندار در شورای برنامه ریزی : فکر می کردم که بدتر از خراسان شمالی در کشور نیست اما ؛ 

وضع خراسان جنوبی بدتر است

زمزمه های
گرانی گوشت قرمز 
در خراسان جنوبی 

صفحه 7

اعتبارات  
قطره چکانی

جاده مرگ
از مجموع ۱00 میلیارد اعتبار دو بانده شدن راه ها فقط

۱6 میلیارد تومان در خراسان جنوبی تخصیص پیدا کرده است
خراسان شمالی دستور ۱00 درصد تخصیص اعتباراتش را گرفت ! 

مسئوالن استانی از قرارگاه خاتم االنبیاء برای راه ها استفاده کنند
صفحه 3

عکس : مجتبی گرگی صفحه 7

ورود پروژه جدید به استان ممنوع / ۱۵ میلیارد تومانی کسری بودجه برای پرداخت حقوق بازنشستگان 
 حذف30 میلیارد تومان از سهم نهبندان / مردم از تبعیض ها ناراحتند نه کمبودها / دانشجوهای دانشگاه بیرجند 
جزء شهروند محسوب نمی شوند ! / بحران کمبودها در آموزش و پرورش / ۵۲ میلیون اعتبار برای ۴۸ هیئت ورزشی

بنیاد برکت درصدد است در اجرای سیاست »اقتصاد  مقاومتی« 
از  در حوزه ی محرومیت زدایی،  اهداف خود  تحقق  منظور  به  و 
جهت  در  بخش خصوصی  سرمایه  گذاران  و  کارآفرینان  فعالیت 
توسعه ی منطقه ای، افزایش میزان اشتغال و بهبود معیشت مردم 

در مناطق محروم و کم تر توسعه یافته ی کشور، حمایت نماید. 
با کارآفرینان  برای مشارکت  را  آمادگی خود  بنیاد  این  بدین وسیله، 
متقاضی سرمایه گذاری در استان  های سیستان و بلوچستان، هرمزگان 

و خراسان جنوبی اعالم می دارد.

فراخوان مشارکت بنیاد برکت با کارآفرینان
 برای سرمایه گذاری در مناطق محروم استان های 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی

خراسان
 جنوبی

سیستان و 
بلوچستان

هرمزگان

شرایط و اولویت  های بنیاد برکت برای مشارکت اقتصادی در فعالیت های توسعه ی مناطق محروم به 
شرح زیر است:

 1. توجیه پذیری اقتصادی- فنی طرح پیشنهادی
 2. محل استقرار طرح در یکی از بخش ها یا شهرستان های محروم اعالمی باشد )فهرست ارایه شده در سایت بنیاد برکت(

 3. نیروی انسانی مورد نیاز طرح از افراد بومی هر منطقه تأمین شود.
 4. طرح منطبق با مزیت ها و امکانات محلی تعریف شده باشد. 

 5. حجم کل سرمایه گذاری برای هر طرح حداقل بیست میلیارد ریال تعریف شده است. 

 بنیاد برکت پس از بررسی و تأیید پیشنهادها تا 49 درصد 
با کارآفرینان واجد شرایط مشارکت خواهد نمود 

 برای کسب اطالعات بیش تر در خصوص شرایط مشارکت، نحوه ی ارایه ی طرح توجیهی،
 مشاهده ی فهرست مناطق محروم مشمول این طرح در استان های سیستان و بلوچستان،

 هرمزگان و خراسان جنوبی و هم چنین دریافت فرم فراخوان مشارکت با کارآفرینان 
به سایت بنیاد برکت به نشانی www.barakatfoundation.com مراجعه نمایید.

تلفن تماس: 15-88532300 )021(، معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری بخش 2 بنیاد برکت

بنیاد ربکت
وابسته هب ستاد اجرایی فرمان امام )ره(

شیرآالت  شایان
میزبان شما در نمایشگاه صنعت ساختمان بیرجند

از تاریخ 95/5/4 لغایت 95/5/8

05632424342 - 09۱536۱348۱- یل

آگهـی مزایــده

شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 بیرجند در نظر دارد: حدود 
یکصد تن آهن آالت مستعمل خود مشتمل بر میلگرد، لوله، ورق، 
پروفیل و غیره را از طریق مزایده عمومی به باالترین پیشنهاد واصله 
بفروشد لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان 
اقدام  ارائه قیمت پیشنهاد  اداری مورخ 1395/5/7 نسبت به  وقت 

نمایند.

شرایط شرکت در مزایده:
پیشنهاد دهنده قیمت بایستی مبلغ یکصد میلیون ریال بابت ضمانت 
شرکت در مزایده را به شماره حساب 4033142118309 نزد پست 

بانک به نام تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 بیرجند واریز و رسید آن 
را به همراه پیشنهاد قیمت در موعد مقرر ارائه نمایند.

سپرده نفرات دوم و سوم تا واریز مبلغ پیشنهادی نفر اول نزد تعاونی 
باقی خواهد ماند و چنانچه نفر اول ظرف پنج روز پس از ابالغ فروشنده 
اقدام به انجام امورات مربوطه )واریز تمام مبلغ پیشنهادی خود( ننماید 

سپرده وی ضبط و نفرات بعدی دعوت خواهند شد.
تعاونی در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود. 

هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. قیمت های اعالمی بایستی 
مشخص و فاقد هرگونه ابهامی باشد )همانند یک درصد باالتر از بیشترین 
قیمت( - کلیه هزینه های بارگیری،حمل، مالیات و عوارض و ...به عهده 
 خریدار می باشد و فروشنده هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
 محل رویت آهن آالت در محل پروژه شهید صیاد شیرازی می باشد.

به یک نفر راننده تریلی کمرشکن، مجرب و با سابقه کار نیازمندیم.  09۱5۱6۱۱558

فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان شماره 95-977
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد:  به استناد آیین نامه اجرایی بند »ج«  ماده 12 قانون برگزاری 
 مناقصات به منظور خرید الکتروپمپ برای پروژه های آبرسانی سطح استان نسبت به ارزیابی کیفی با شرایط ذیل اقدام نماید. 

مبلغ برآورد حدودی: 10/000 میلیون ریال 
مهلت دریافت اسناد ارزیابی: از تاریخ 1395/4/31 تا پایان وقت اداری 1395/5/5

شرایط کلی ارزیابی: توان مالی، ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت، استانداردهای تولید، داشتن تجربه  و دانش در زمینه موردنظر، حسن 
سابقه و تضمین کیفیت خدمات و محصوالت، نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت )گارانتی(، ظرفیت  تولید

محل دریافت اسناد ارزیابی: متقاضیان برای دریافت اسناد ارزیابی به اداره امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند. هزینه خرید اسناد به مبلغ 
3/000/000 ریال می باشد که متقاضیان باید به حساب سیبا شماره   2175212197003 بانک ملی واریز نمایند.

مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: پایان وقت اداری 95/5/23 - دبیرخانه شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 
تاریخ بازگشایی و اعالم نتایج اسناد ارزیابی: بازگشایی اسناد ارزیابی 1395/5/26 ساعت 9 خواهد بود و تاریخ اعالم نتایج ارزیابی در همان 

جلسه اعالم خواهد گردید.
ارائه اسناد : اسناد فراخوان از جمله: 1- این دعوت نامه 2- تصویر برابر اصل )اساسنامه، آگهی تغییرات و آخرین صورتجلسه مجمع عمومی و 
فهرست سهامداران، گواهینامه پروانه تولید، استانداردهای معتبر و گواهی بیمه نامه تولیدات، پروانه بهره برداری، پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
اجباری گواهینامه بهداشتی )استفاده مجاز از محصول در مصارف شرب( صادره توسط وزارت بهداشت 3- گزارش مواد مصرفی در فرآیند تولید 

کاالی مورد درخواست 4- فرم قانون منع مداخله در معامالت دولتی
تبصره ۱( ارسال تمامی مدارک خواسته شده با امضای زنده و قید نام و نام خانوادگی الزامی است. ضمنا به مدارکی که مخدوش، ناخوانا، مشروط 

و یا کسر مدارک خواسته شده و مهر و موم نشده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 2( اسناد ارسالی هیچ تعهدی در زمینه دعوت شرکت ها به مناقصه برای شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی ایجاد نمی کند.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 8-32214752 056اداره امور حقوقی و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 

PREMILIM
تخفیف ویژه آلومینیوم نما

در نمایشگاه صنعت ساختمان بیرجند
 از تاریخ 95/5/4 لغایت 95/5/8
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تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

ایسنا- مشاورعالی سازمان سنجش آموزش از تمدید مهلت ثبت نام در سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر 12 دستگاه اجرایی تا ساعت 24 روز پنج شنبه 
7 مرداد خبر داد. توکلی اظهار کرد: به کلیه داوطلبانی که تاکنون نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام نکرده اند توصیه می شود در مهلت باقی مانده با مراجعه 
به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در صورت واجد شرایط بودن نسبت به تکمیل فرم اینترنتی ثبت نام اقدام کنند.

دانش آموزان  درسی  کتب  اینترنتی  نام  ثبت 
سال  برای  پیش دانشگاهی  و  ابتدایی  دوره  در 
تحصیلی پیش رو از اواسط فروردین امسال آغاز 
شد و اکنون مهلتی برای دانش آموزانی که موفق 

به ثبت سفارش نشده اند، تعیین شده است.
به گزارش ایسنا، برای آن دسته از دانش آموزان 
دوره پیش دانشگاهی که موفق نشدند در  مهلت 
مقرر ثبت نام کتاب درسی خود را انجام دهند، بازه 
زمانی از بیستم تیر تا پنجم مرداد در نظر گرفته 

شد، بنابراین دانش آموزان پیش دانشگاهی تنها 
تا روز سه شنبه این هفته برای ورود به سامانه 
http:// فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی
آموزان  دانش  دارند.  مهلت   irtextbook.ir
دوره پیش دانشگاهی که ثبت سفارش را انجام 
داده اند، در صورت تغییر رشته و زبان برای اصالح 
سفارش نیز تا پنجم مرداد مهلت دارند. همچنین 
آن دسته از دانش آموزان پایه دوم تا ششم ابتدایی 
که در مهلت مقرر، ثبت نام کتاب درسی را انجام 

نداده اند، می توانند برای ثبت و پرداخت سفارش از 
25 مرداد تا 10 شهریور به سامانه فروش و توزیع 
مواد آموزشی مراجعه کنند. بر این اساس دانش 
آموزان پایه دوم تا ششم ابتدایی که ثبت سفارش 
انجام داده اند، در صورت جابجایی محل تحصیل 
اصالح  برای  جهشی(،  )مردودی،  پایه  تغییر  و 
سفارش خود تا روز دهم شهریور ماه مهلت دارند.
الزم به یادآوری است:ـ  مدارس از طریق سامانه 
دانش  گروهی  سفارش  ثبت  به  نسبت  سناد، 

آموزان اقدام می کنند لذا از ارجاع موردی دانش 
آموزان و اولیاء آنان به کافی نت برای سفارش 
اولیاء  و  آموزان  دانش  ـ  کنند.  پرهیز  انفرادی 
آنان، در صورت تمایل می توانند از طریق همین 
اقدام  انفرادی  سفارش  ثبت  به  نسبت  سامانه 
کنند.ـ  کتاب های درسی دانش آموزان دوره های 
تحصیلی آموزش ابتدایی و پیش دانشگاهی، از 
طریق مدرسه محل تحصیل آنان که در سفارش 

دانش آموز قید شده است، توزیع می شود.

هر  برای  تومان  میلیون  سه  ازدواج  وام  این  از  پیش 
نفر بود که اقساط آن حدود 82 هزار تومان در مدت 
سه سال می شد و با مصوبه جدید مجلس و پرداخت 
10 میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج اقساط این 

تسهیالت حدود 226هزار تومان خواهد شد.
به گزارش جام جم آنالین، نمایندگان مجلس در جلسه 
درآمدی  بخش  در  و   95 فروردین   24 روز  در  علنی 
الیحه بودجه 95 با الیحه وام 10 میلیونی ازدواج به 
بر  و  کردند  موافقت  جوانان  ازدواج  از  حمایت  منظور 

بانک ها  تا کلیه  بانک مرکزی موظف شد  این اساس 
و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند تا به اندازه سهم 
خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و 
الحسنه مشارکت  پرداخت تسهیالت قرض  در  جاری 
اولویت  ازدواج را در  کرده و تسهیالت قرض الحسنه 
نخست پرداخت قرار دهند. در تبصره یک این الیحه 
برای هر  ازدواج  الحسنه  است: تسهیالت قرض  آمده 
یک از زوجین از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان 
با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش می یابد و در تبصره 

اعطای  است  بانک مرکزی موظف  گفته شده  نیز  دو 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت 
کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه 
کمتر از 50 هزار نفر باشد. همچنین یکی از کارمندان 
بانک ملی نیز به خبرنگار ایلنا گفت: ثبت نام وام ازدواج 
در بانک ما برقرار است اما زمانی که مراجعین در سایت 
بانک مرکزی ثبت نام کردند می توانند بر اساس آدرس 
دقیق منزل خود به بانکی که به آنها معرفی می شود با 

در دست داشتن مدارک اقدام به دریافت وام کنند.

آخرین فرصت ثبت نام و اصالح سفارش »کتب درسی«

 متقاضیان وام ازدواج به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند

اجرای بیمه اوقات فراغت جوانان از اواخر مرداد

از  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  ملی  مدیرکل طرح های 
پایان ماه جاری بیمه اوقات فراغت جوانان 
می شود.  اجرایی  روستائیان  فراغت  بیمه  و 
به گزارش ایسنا، محسن طالیی گفت: قرار 
جوانان  فراغت  اوقات  بیمه  قالب  در  است 
بتوانند پس اندازی  قشرها  این  روستاییان  و 
کارآفرینی  و  داشته  خود  شغلی  آینده  برای 
و  ورزش  وزارت  جوانان  ملی  طرح های  مدیرکل  دهند.  انجام 
جوانان افزود: در واقع آنان می توانند مبلغ اندکی را سرمایه گذاری 
کنند و با مشارکت بانک ها، پس اندازی در بیمه ایران شکل بگیرد. 
پس از چند سال جوانان و روستاییان می توانند از مبلغ جمع شده 

برداشت کنند و از آن برای اشتغال زایی بهره ببرند.

چرایی اجرای ناهماهنگ قانون
 بازنشستگی پیش از موعد پرستاران

معاون پرستاری وزارت بهداشت، علت اجرای 
از موعد  بازنشستگی پیش  قانون  ناهماهنگ 
برای پرستاران را نداشتن نیرو و اعتبار کافی 
بیمارستان ها  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
محمد  اعتبار،  عصر  گزارش  به  کرد.  عنوان 
میرزابیگی شرط ضروری برخی قوانین مانند 
مشاغل  برای  موعد  از  پیش  بازنشستگی 
سخت و زیان آور، قانون کار، معلوالن و جانبازان و همچنین خدمات 
اگر  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  کافی  اعتبار  و  نیرو  وجود  را  کشوری 
دستگاهی بخواهد با درخواست بازنشستگی پیش از موعد پرستاران 

موافقت کند، باید به میزان کافی نیرو و اعتبار داشته باشد.

توزیع کارت آزمون دکترای
 تخصصی PH.D از امروز

مرکز  رئیس  کاظمی،  حسین پور  محمد 
بهداشت  وزارت  پزشکی  آموزش  سنجش 
آزمون  جلسه  به  ورود  کارت  که  کرد  اعالم 
دستیاری  و  پزشکی  تخصصی  دکترای 
لغایت   4 امروز  از   1395 سال  دندانپزشکی 
7 مرداد توزیع خواهند شد. وی ضمن اشاره 
به اینکه ظرفیت پذیرش در آزمون امسال کاهش نیافته است گفت: 
Ph.D پزشکی  »از بین هفت هزار و صد شرکت کننده در آزمون 
امسال، حدود هزار نفر پذیرفته خواهند شد.« پورکاظمی همچنین 
تصریح کرد: »آزمون Ph.D پزشکی )دکترای تخصصی( امسال در 

62 رشته برگزار می شود.

 قیمت چند خودروی داخلی افزایش یافت

برخی  قیمت  جاری  هفته  آنالین-  جم  جام 
خودروهای داخلی در بازار افزایش یافته است. این 
هفته قیمت پراید 131 معادل 100 هزار تومان، پژو 
405 معادل 400 هزار تومان، سمند EF 7 معادل 
100 هزار تومان، پژو پارس سال 400 هزار تومان، 
پژو 206 تیپ 5 معادل 100 هزار تومان، پژو 206 
 V۸ تیپ 2 معادل 300 هزار تومان، پژو 206 مدل
هزار   300 تندر  پارس  تومان،  هزار   100 معادل 
 E۲ تومان، رانا 100 هزار تومان و تندر 90 مدل

معادل 100 هزار تومان افزایش یافته است. 

جلب سیار متهمان آسان شد 

ایسنا - برای اجرای برگ جلب سیار الزامی به حضور 
در کالنتری نیست. جانشین پلیس پیشگیری ناجا، 
گفت: دارندگان برگ جلب سیار، برای اجرای برگ 
جلب، الزامی به حضور در کالنتری ها ندارند. سردار 
معصوم بیگی در توضیح بیشتر در این باره گفت: 
دارندگان برگ جلب سیار برای اجرای برگ جلب 
الزامی ندارند به کالنتری ها مراجعه یا هدایت شوند 
و برای تسهیل و بهبود خدمات انتظامی به مردم این 
موضوع به کالنتری ها و پاسگاه های سراسر کشور 
ابالغ شده است. وی افزود: ماده 184 آیین دادرسی 
کیفری اشعار می دارد در صورتی که متواری بودن 
متهم به نظر بازپرس محرز باشد برگ جلب با تعیین 
مدت اعتبار در اختیار ظابطان دادگستری قرار می 

گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب نمایند.

عربستان حق ندارد سهمیه
 حج ایران را واگذار کند

جام جم آنالین - رییس سازمان حج و زیارت با 
تأکید بر اینکه عربستان به هیچ وجه اجازه ندارد 
سهمیه  حج ایران را به سایر کشورها بدهد، گفت: 
سایر  در  عربستان  توسط  ایرانی  اتباع  پذیرش 
کشورها یک وعده توخالی است. اوحدی در واکنش 
به شایعاتی مبنی بر واگذاری سهمیه  حج ایرانی ها به 
سایر کشورها گفت: سهمیه حج کشورهای مسلمان 
می کند،  تعیین  اسالمی  همکاری های  سازمان  را 
بنابراین عربستان به هیچ وجه اجازه ندارد این سهمیه 
را  به خاطر کوتاهی دولِت عربستان از دست رفته، 

به سایر کشورها اختصاص دهد.

پایان اعتبار کارت های 2۰ 
هزار ریالی تلفن همگانی

  
کارت های  امسال  مهرماه  از  ایسنا،  گزارش  به 
اعتباری 20 هزار ریالی مسدود می شود و دیگر 
امکان استفاده از آنها در شبکه تلفن های همگانی 
وجود نخواهد داشت. کارت های اعتباری 20 هزار 
سال  ماه  شهریور  پایان  تا  همگانی  تلفن  ریالی 

جاری معتبر است.

نبوی:  اصولگراها روی انتخابات شوراها 
سرمایه گذاری کنند نه ریاست جمهوری

حل  عالی  شورای  عضو 
گفت:برداشت  قوا   اختالف 
بر  روحانی  است  این  من 
جمهوری  ریاست  کرسی 
به هر  ایران  می نشیند. مردم 

رییس جمهور دو دوره فرصت ریاست جمهوری 
می دهند.  نبوی افزود : درباره انتخابات 96 حرفی 
از جانب اصولگرایان ندارم ولی از نظر توصیه ای 
شان  گذاری  سرمایه  اصولگرایان  دانم  می  بهتر 
ریاست  تا  دهند  انجام  شوراها  انتخابات  روی  را 
آقای روحانی دور  به هر حال  جمهوری. چرا که 
دومش است و کاندیدای اصلی ریاست جمهوری 

دور دوازدهم، ایشان است
 

روحانی در انتخابات آینده به دور دوم 
برود احتماال شکست می خورد

به  اشاره  با  باهنر  محمدرضا 
اینکه آرای مأخوذه نامزدهای 
ریاست جمهوری در دور دوم 
معمواًل بیش از دور اول بوده 
است گفت: درباره روحانی اگر 

این اتفاق نیفتد درخطر افتادن است. رأیش لب مرز 
بوده. یک تحلیل دیگر هم بکنم که این هم شاید 
خیلی مصلحت نباشد گفته شود، اما روحیه مردم ما 
این است که اگر روحانی به دور دوم برود، شکست 
می خورد. اصاًل هم مهم نیست چه کسی در مقابل 
او قرار بگیرد. چون اصواًل جامعه ما نوطلب است. 
اگر  روحانی با هر رأیی به مرحله دوم برود، رقیبش 

هرکسی باشد احتمال شکستش باال برود.

رضایی: سال ٨٨ بسیج و سپاه مجروح 
دادند اما کمترین آسیب به مردم رسید

دبیر مجمع تشخیص مصلحت  محسن رضایی، 
نظام، با مقایسه دستاوردهای جمهوری اسالمی 
که  می گفتند  برخی  گفت:  منطقه  کشورهای  با 
نظام ترکیه  بهتر از نظام ایران است؛ چون اقتصاد 
ده ها  کودتا  در  که  ببینند  دارد.حاال  پیشرفته تری 
 20 از  ترکیه  دستگیری های  و  شدند  کشته  نفر 
 هزار نفر گذشته است و معلوم نیست چه زمانی 
به ریل قبل برگردند. در سال 88 بسیج و سپاه 

مجروح دادند؛ اما کمترین آسیب به مردم رسید.

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 2۰ -2   

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065     )ضمنا کارگر تنها نيز داريم(

داربست بنی اسدی
     09151634010

)تخته زير پا رايگان(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی پشتیبانی صدف مروارید خراسان جنوبی )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 1647 و شناسه ملی 10360033616 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/3/30 تصمیمات ذیل اتخاد شد:

1- آقای سید قدرت میری به شماره ملی 0652199887 و آقای سید امید میری به شماره ملی 0651984866 و آقای سید امیر 
میری به شماره ملی 0653152922 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

2- آقای ابراهیم براتی به شماره ملی 0651512476 به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا حسینی به شماره ملی 0640142087 
به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی 
های شرکت انتخاب گردید. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب مدیران، انتخاب روزنامه کثیر االنتشار انتخاب شده 

توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

قابل توجه همشهریان گرامی

یک شرکت ساختمانی مجرب با 
13 سال سابقه کار در پروژه های 
دولتی ، نهادها ، بخش خصوصی 
و تعاونی های مسکن و کارنامه 
درخشان در زمینه ساخت و ساز 
آماده همکاری به صورت مدیریت 
 پیمان در احداث ساختمان های

مسکونی و تجاری شما از مرحله 
طراحی تا اخذ پایان کار در صدور 
سند می باشد. در صورت تمایل 

برای اطالعات بیشتر
 با شماره 09338401595 

تماس حاصل فرمایید.

آبکش ارزان قیمت 
حمل آب به تمام نقاط استان  

حمل آب از ما قيمت از شما
09159639415- زارعی 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139560308001001376 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدرضا علی آبادی فرزند علی به شناسنامه 754 صادره از بیرجند کد ملی 0651794420 در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 99.73 مترمربع قسمتی از پالک 1182 فرعی از 85 فرعی از 1427 اصلی بخش 2 حوزه ثبتی 
بیرجند از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/20     تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/4 
 رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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از  پیامک های  بعید است  این همه سابقه  با  آوا  از 
پیامکی  گذشته  روز   . کند  می  چاپ  را  دروغ  پایه 
اید  کرده  چاپ  اصالح طلب  سیاسی  دوستان  از  را 
که گفته اند مردم صبر کنند استاندار در انتصاباتش 
دقیق عمل می کند . جسارتا می خواستم بپرسم آیا 
زمزمه تغییر معاونین استاندار را نشنیده اید ؟ به نظر 
نباشد  تا   « معروف  مثل  با  آنهم  تا  بیرجند  در  شما 
کرد  توجه  نباید  آیا  چیزها«  نگویند  مردم  چیزکی 
زدند  بزرگ  این خطای  به  زمانی که دست  و فقط 
افسوس خورد . آقای استاندار شما را قبول داریم اما 
گویا در بدو ورودتان مشاوران خوبی انتخاب نکرده 
این  مقابل  در  مردم  اینکه  از  قبل  است  بهتر   . اید 
عوض  شما  به  نسبت  نگاهشان  و  تسلیم  شایعات 
شود خودتان موضعتان را اعالم کنید و در خصوص 
نیروهای بومی و مردمی استان تمام مسائل را لحاظ 
برای  دغدغه  جز  ها  زمزمه  این  کنید  باور   . نمایید 

مردمی چیزی ایجاد نکرده است .
 910 ... 204
چرا برای خدمت سربازی هر اداره ای فقط مدرک 
دیپلم می گیرد اما مدرک لیسانس اصال نمی گیرند.

چه فرق میکنه. ما را می فرستند شهرهای دور
915...646
شده  درج  پیامی  که  عارفی  خاندان  خصوص  در 
قبل  چه  خاندان  این  کرد  می  تعریف  دوستی  بود 
مسائل  در  همیشه  انقالب  از  بعد  چه  و  انقالب  از 
مهم مورد مشورت حکومت بوده است و حتی رهبر 
از  بودند همیشه  آمده  بیرجند  به  که  زمانی  انقالب 

ایشان تعریف و تمجید می کنند .
930 ... 192
و  بهداشت  کمبودهای  آیا  خوسف  محترم  نماینده 
درمان شهرستان خوسف به گوش وزیررسیده است . 
915...008
نجومی  های  قبض  همه  آن  با  استان  گاز  شرکت 
که هر ماه برای مردم صادر می کند چرا روستاهای 
گیو،  چهکندگل،  فریز،  گل،  مثل  ماژان  جلگه 
دیگرمنطقه  پرجمعیت  روستای  دهها  و  مختاران 

گازرسانی نمی کند!!
915...662
یا  انصاف  و  الحق  استان  های  جاده  خصوص  در 
بودجه های موجود دارد خوب کار می شود اگر قرار 
ها  نماینده  و  استاندار  باید  دیگر  بیفتد  اتفاقی  است 
برای بودجه کاری بکنند تا این روند ادامه پیدا کند 
و کار از دست عمرانی ها و عملیاتی ها خراج است 

. لطفا حسابی به فکر باشید .
930 ... 674
روستای  حال  به  فکری  یه  لطفا  محترم  استاندار 
روستا  قدیم  بافت  در  ساخت  بردارید  فدشک 
متاسفانه به دلیل سختگیری بخشدار منطقه متوقف 
شده امتیاز آب هم به روستا نمیدن االن اکثر مردم 
روستا به این دلیل به شهرکوچ می کنند لطفا برای 

حل مشکل روستای فدشک چاره ای بیندیشید .
935...249
شهروندان  کشاندن  بجای   ... شهردار  کاش  ای 
آسفالت  آنها،  منزل  به  ورود  و حکم  دادگستری  به 
حواشی  مسایل  و  شهرک  خاکی  های  خیابان 

کارخانه آسفالت رو حل و فصل کند. 
915...092
در  اصال  شمالی  خراسان  خاک  کنم  فکر  جان  آقا 
خراسان  جدید  استاندار   . دارد  تاثیر  بودجه  جذب 
را  هایش  بودجه  تمام  ای  جلسه  به  رفته  شمالی 
گرفته اما در استان ما همش درگیر دار یک قرون 
دو قرون تخصیص داده شده و نشده هستیم . نمی 
دانم کارنامه موفق آقای پرویزی در خراسان شمالی 
آیا در خراسان جنوبی هم به وقوع خواهد پیوست ؟
910 ... 842
که  گرامی  شهروند  خدمت  سالم  عرض  با 
اند  داده  راهکار  الهیه  زوزه سگ های  درخصوص 
اوال فکر نمی کنم  منطقه الهیه با سایرنقاط شهر 
ساکنین  و  اهالی  دوما  باشد!  داشته  تفاوت  بیرجند 
و  هستند  اداری  مشاغل  دارای  اکثرا  الهیه  منطقه 
چیزی  شما  از  اجتماعی  منزلت  و  شان  لحاظ  از 
پیشنهاد  دهید  اجازه می  به خود  ندارند چطور  کم 

پرورش سگ ها را در این منطقه بدهید.
915...446
واقعیت  همه  یا  هستم  بدبین  خیلی  من  یا  باسالم 
این است که بعضی پروژه ها که شهرداری دردست 
اجرا دارد و توانایی انجامش رو در زمانی کوتاه دارد 
باید تمام مردم  اینقدر کش می دهند چرا که  ولی 
شهر ببینند که شهرداری دارد این طرح رو اجرا می 
کند .  نمونه اش همین طرح خیابان جمهوری که 
ده روز شده شروع کردند و به کندی پیش می رود 
همه  این  با  کند  اراده  شهرداری  اگه  که  حالی  در 
با  شود  می  تمام  روز  دو  حداکثر  دارد  که  نیرویی 
این همه فضای رسانه که در اختیار شهرداری قرار 
دارد این روش خوبی برای تبلیغ کارهای در دست 
انجام  نیست  چرا که این خیابان اصلی شهر است و 
هرثانیه که زودتر انجام  شود بهتر است و هرلحظه 
احتمال وقوع حادثه دلخراش رو با این وضع موجود 
رو  این که سرپوش کردن آب  از  نظر  دارد. صرف 
زمان  در  مهندسی  اصول  رعایت  عدم  دلیل  به  ها 
کوتاهی به مشکل خواهد خورد چراکه باید درطول 
مسیر چند حفره مربع شکل برای گرفتن گل والی 
ایجاد شود که هرچند وقت یک بار الی روبی شود 
درغیر این صورت در زمان کوتاهی مسدود و بوی 
نامطبوعی هم ایجاد خواهد شد درنتیجه بیت المال 

هدر می رود .
915...344
و  میادین  نابسامان  بسیار  وضعیت  شهرداری  لطفا 
بلوارها و بخصوص ورودی ها را سامان دهد این چه 

وضعیه نمی تونین کنار برین
915...754

بهتر   . داشتم  استانی  مسوولین  برای  پیشنهادی 
روز  هر  و  استان  مردم  با  کل  کل  جای  به  است 
آزار  و  اذیت  برای  قانون جدید درست کردن  یک 
شهروندان و هم استانی ها ، وقت خود را در اتاق 
بیشتر  ای  بودجه  بلکه  بگذرانند  وزارتخانه  های 
پس  را  فعلیشان  های  بودجه  حداقل  یا  و  گرفته 
نفرستند . گویا برای مسوولین مردم دشمن فرض 
مشکل  حل  عدم  دلیل  مسوولی  اخیرا   . اند  شده 
از  برخی  بردن  سود  احتمال  را  سازمانش  توسط 
تعجب  جای  واقعا   . کرد  اعالم  استان  شهروندان 
بردن  سود  برای  اینقدر  مدیر  اقای  این  است 
دهد  می  خرج  به  خصاصت  هایش  همشهری 
و  اندیشی  مثبت  دوره  یک  لطفا  عزیز  استاندار   .
کارشناسان  و  مدیران  برای  نظری  تنگ  از  دوری 

استان بگذارید بلکه اوضاعمان بهتر شود .
910 ... 039
سیاسی  مباحث  بودند  گفته  که  خواندم  جایی  در 
نباید  و  رسیده  خیابان  کف  به  استان  انتصابات  و 
مردم را درگیر کرد چرا که به مسوولین بدبین می 
شوند . در جواب این مطالب باید گفت مردم استان 
بی  افراد  حضور  دغدغه  ندارند  مدیر  تغییر  دغدغه 
کفایت را دارند . زمانی که مسوولی امتحان خود را 
پس داده و کارنامه موفقی دارند برداشتن این مدیر 
هیچ  کردن  عمل  ای  سلیقه  و  بازی  سیاسی  جز 
می  سکوت  سیاسیون  وقتی  پس   . ندارد  توجیهی 
 ، کنند و به نوعی حمایت خود را اعالم می کنند 
مردم هم مجبورند این مسائل را در کف خیابان و 

نه در اتاق فکرهای شما بررسی کنند . 
912 ... 504
آقای استاندار. لطفا  پیگیری کنید تا سرمایه گذار و 
شرکتها از فرصت مشارکت در سرمایه گذاری بنیاد  

برکت استفاده شود بیکاری فاجعه است.
933...787

حادثه  نشده  سرد  آسفالتش  هنوز  که  ای  جاده 
زود هنگام  افتتاح  قربانی  ای که شاید  آفرید،حادثه 
شد، خواهشا مسوولین فکری برای پیچ های تند و 
بدون دید جاده  “رکات”  بکنند، قبل از آنکه شاهد 

تلفات بعدی باشیم...
915...913

میکنیم  خواهش  دو  منطقه  شهرداری  مسولین  از 
سجادشهر  در  شمشاد6واقع  خیابان  نظافت  جهت 
آسفالت  خیابان  این  که  روزی  از  چون  کنند  اقدام 

شده فقط یک بار توسط شهرداری نظافت شده  
915...809

مطالبات  گیرند  می  یاد  دارند  کم  کم  استان  مردم 
خود را طرح کنند . آوا اگر همین یک کار را برای 
باقیات  و  صالحات  کنی  سازی  فرهنگ  مردم  این 
از  یکی  که  همانطوری   . داشت  خواهی  اخروی 
مشکل  نیست  پول  مشکل  بود  گفته  همشهریان 

نخواستن مردم است .
936 ... 770

جوابیه های شهرداری بیرجند 

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما،   *
تخفیفات  در خصوص  مورخ 95/4/20  پیام شما 
بیمه ثالث به استحضار می رساند: با پیگیری ها و 
استعالمات اخذ شده تخفیف  بیمه شخص ثالث 
تاکسی های فرسوده اسقاط شده قابل انتقال به 
از  دسته  آن  مالکین  و  باشد  می  جدید  تاکسی 
تاکسی ها می توانند با مراجعه به نمایندگی های 

بیمه نسبت به اخذ الحاقیه اقدام نمایند. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما   *
جریمه  خصوص  در    95/4/29 مورخ  شما  پیام 
های کمیسیون ماده صد به استحضار می رساند 
: شهرداری پس از طرح شکایت مالکین مجاور 
تخلف  چنانچه  ساز،  و  ساخت  حال  در  امالک 
مازاد بر پروانه یا خالف ضوابط شهرسازی باشد، 
موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده 
از  پس  نیز  کمیسیون  که  نماید  می  ارجاع  صد 
بررسی همه جانبه و نیز بررسی شکایت شاکیان 
شهرسازی  مقررات  و  ضوابط  با  آن  تطبیق  و 

مبادرت به صدور رای مقتضی می نماید. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما   *
پیام شما مورخ 95/4/15 در خصوص ساماندهی 
میوه فروشان به استحضار می رساند: شهرداری 
و  سیار  های  ماشین  ساماندهی  راستای  در 
اندازی  راه  به  نسبت  شهر  سطح  دستفروشان 
مکانی در ابتدای غفاری جنب گمرک به صورت 
همه روزه اقدام نموده است و ماشین های سیار 
به  انتظامی  نیروی  و  راهور  پلیس  همکاری  با 
محل مذکور هدایت می گردند ضمنا مکانهایی 
و  کندرو  باند  عبادی  شهدای  بلوار  جمله  از  هم 
ساماندهی  جهت  کندرو  باند  رضا)ع(  امام  بلوار 
توسط شهرداری مشخص و به تایید پلیس راهور 

رسیده است. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما،   *
آسفالت  خصوص  در   95/4/24 مورخ  شما  پیام 
تمام  رساند:  می  استحضار  به  اردیبهشت  خیابان 
معابر خیابان اردیبهشت که مشکلی در خصوص 
اند آسفالت گردیده است و مابقی  نداشته  تملک 
نیز پس از تعریض و اجرای تاسیسات شهری در 

برنامه آسفالت قرار خواهد گرفت. 

پاسخ مسووالن به پیام شما

اعتبارات  قطره چکانی جاده مرگ
از مجموع 100 میلیارد اعتبار دو بانده شدن راه ها فقط 16 میلیارد تومان در خراسان جنوبی تخصیص پیدا کرده است

خراسان شمالی دستور 100 درصد تخصیص اعتباراتش را گرفت ! / مسئوالن استانی از قرارگاه خاتم االنبیاء برای راه ها استفاده کنند

خراسان  های  اولویت  از  یکی   - برزجی 
جنوبی که نام استان محروم و کمتر توسعه 
احداث  کشد؛  می  یدک  به  خود  با  را  یافته 
که  هاست  جاده  شدن  بانده  دو  و  بزرگراه 
در  هنوز  سال   15 حدود  گذشت  از  بعد 
روند  زند.  می  درجا  ها  وعده  خم  و  پیچ 
جنوبی  خراسان  های  بزرگراه  تکمیل  کند  
موجب  ناراحتی مردم این دیار شده و مردم 
در  دولت  های  وعده  تحقق  عدم  از  استان 
این رابطه شدیدا گالیه مند بوده و خواستار 
اند.اخیرا  شده  مهم  این  به  بیشتر  توجه 
جاده  وضعیت  به  اعتراض  مردمی  پویش 
به  اعتراض  در  نیز  جنوبی  خراسان  های 
شهری  برون  محورهای  تصادفات  افزایش 
در فضای مجازی راه اندازی شده است. در 
این پویش مردمی ، قریب 5 هزار نفر عضو 
»همه  شعار  با  گروه  این  اعضای  اند.  شده 
فریاد کنیم تا صدایمان به گوش مسئوالن 
جاده  وضعیت  به  را  خود  اعتراض  برسد« 
گذشته  اند.هفته  کرده  اعالم  استان  های 
خبر راه اندازی این پویش مردمی در استان 
شبکه   14 ساعت  اخبار  از  جنوبی  خراسان 

اول سیما نیز پخش شد.
البته ناگفته نماند روند کند پیشرفت احداث 
صدای  جنوبی  خراسان  راههای  بزرگ 
مسئولین استان را هم بارها و بارها درآمده 
است اما اعتبار اختصاص یافته برای احداث 
پروژه های  به حجم  استان نسبت  راههای 

در دست احداث بسیار ناچیز است.

 لزوم دوبانده شدن سریع تر
دو محور بیرجند - قاین

و بیرجند - زاهدان

در  بارها  جنوبی  خراسان  راه  پلیس  رئیس 
مصاحبه های خود از وجود 53 نقطه حادثه 
خیز در استان خبر داده و گفته است که این  
نقاط در استان شناسایی و به اداره کل راه و 
شهرسازی خراسان جنوبی اعالم شده است.
مرحله  در  اینکه  به  اشاره  با  رضایی  حسین 
دوم باید نقاط حادثه خیز استان 100 درصد 
ایمن شوند، افزود: دراین رابطه در استان تنها 
است.وی  کامل شده  ایمن سازی  نقطه   10
محورهای بیرجند- قاین و محور بیرجند - 
زاهدان را خطرناک ترین و پرتصادف ترین 
محورهای مواصالتی استان دانست و تاکید 
کرد: باید دوبانده شدن این محورها هر چه 

سریعتر به اتمام برسد. 

زنگ خطر در جاده مرگ با
150 درصد رشد تصادفات 

رئیس پلیس راه استان در آخرین گفتگوی 
رسانه ای خود گفته است : در 4 ماه امسال 
فقره   42 قاین  بیرجند-  محور  در  فقط 
تصادف رخ داد که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته 24 درصد رشد داشته است وی 
افزود: بیشتر این تصادف ها به طور رخ به 
رخ به وقوع پیوسته است که دوطرفه بودن 
جاده و نقاط حادثه خیز در این تصادف ها 
بی تقصیر نیست.سرهنگ»حسین رضایی« 
این مدت تصادف های  در  این که  بیان  با 
فوتی در این محور 5 فقره بوده است  که 
افزایش  درصد   25 گذشته  سال  به  نسبت 
باختگان  جان  تعداد  است،افزود:  داشته 
تصادفات  در محور قاین - بیرجند 10 نفر 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
150 درصد افزایش نشان می دهد که این 
جاده  کاربران  برای  خطری  زنگ  باید  آمار 
نقاط  رفع  برای  نیز  مسئوالن  و  باشد  ای 
به  محور  این  سازی  دوبانده  و  خیر  حادثه 

طور جهادی  حرکت کنند.
وی با اشاره به رشد 4 درصد تصادف های 
جرحی عنوان کرد: این نوع تصادف ها 25 
فقره بوده که 63 زخمی برجا گذاشته است. 
های  تصادف  علل  مهمترین  همچنین  
با  چپ  به  انحراف  قاین    - بیرجند  محور 
در  مطمئنه  سرعت  از  30درصد،تخطی 
محل پیچ  25 درصد و رعایت نکردن حق 

تقدم عبور  11 درصد بوده است.
 رئیس پلیس راه استان  در ادامه سخنانش 
در  تصادف  27فقره  گذشته  هفته  گفت: 
محورهای مواصالتی استان اتفاق افتاد که 

3 کشته و 38زخمی به جا گذاشت. 
به گفته وی،  از این تعداد 2 فقره فوتی بود 
و مرگ 3 نفر را رقم زد. وی افزود: 21 فقره 

و  داد  رخ  این مدت  در  نیز  تصادف جرحی 
38 نفر مجروح شدند و 4 تصادف هم منجر 

به ترسیم کروکی شد. 

1200کیلومتر راهی که 
خراسان جنوبی باید تا شاخص 

متوسط کشوری طی کند 

جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
نیز  با اشاره به آسفالت باند دوم بزرگ راه 
های استان گفت: 220 کیلومتر از باند دوم 
بزرگراه های خراسان جنوبی آماده آسفالت 
است.مهدی جعفری با بیان اینکه  در حال 
حاضر یک هزار و 730 کیلومتر بزرگراه در 
خراسان جنوبی در حال اجراست که از این 
میزان 300 کیلومتر در حال بهره برداری و 

همچنین 800 کیلومتر نیز در دست مطالعه 
بزرگراه های  اینکه طول  بیان  با  است.وی 
بیان  است،  کیلومتر   338 استان  دوم  باند 
به متوسط کشوری  نسبت  میزان  این  کرد: 
اصلی  راه های  کل  طول  و  است  پایین 

استان نیز یک هزار و 33 کیلومتر است.
جعفری با اشاره به اینکه طول کل راه های 
کیلومتر   691 و  هزار   3 استان  در  فرعی 
شریانی  راه های  طول  کرد:  تصریح  است 
با  است.وی  کیلومتر  هزار   2 حدود  استان 
شاخص  به  بخواهیم  اگر  اینکه  به  اشاره 
در  باید  یابیم  دست  کشوری  متوسط 
کیلومتر   200 و  هزار  یک  جنوبی  خراسان 
بزرگراه احداث شود خاطرنشان کرد: در این 
دست  در  های  پروژه  درصد   80 اگر  راستا 
اجرای  دربزرگراه های استان تکمیل شود 

به متوسط کشوری خواهیم رسید.
وی با بیان اینکه براساس مصوبه سفر اخیر 
هیئت دولت به استان 7 قطعه بازسازی در 
از  یکی  شد:  یادآور  گرفت  قرار  کار  دستور 
بیرجند،  دوم  باند  به  مربوط  مصوبات  این 
می  شامل  را  بخش  دو  که  است  زاهدان  
بیرجند-  محور  در  قطعه  یک  که  شود 
سربیشه و قطعه دیگر مربوط به شهرستان 

نهبندان است.

محور بیرجند-قاین اولویت 
اصلی راه و شهرسازی

بیرجند،  محور  اینکه  به  اشاره  با  جعفری 
بجستان،   بیاض،   دشت  خضری  قاین، 
قطعه  سه  شامل  نیز   دیهوک  و  فردوس 
محور  در  دیگر  قطعه  دو  گفت:  است 
بینی شده که مجموع  پیش  راور  دیهوک- 
این 7 قطعه 100 کیلومتر است و اداره کل 
راه و شهرسازی متعهد به ساخت و آسفالت 
آن است.وی با اشاره به اینکه  احداث 100 
امید  و  تدبیر  دولت  سفر  مصوبه   ، کیلومتر 
پیشرفت  درصد   40 جنوبی   خراسان  به 
و  احداث  براین  عالوه  افزود:  دارد  فیزیکی 
در  نیز  جدید  بزرگراه  کیلومتر   500 مطالعه 
دستور کار است و در صورت آغاز این پروژه 
تمام مراکز شهرستان های استان به مرکز 

خراسان جنوبی با بزرگراه متصل  می شود.
جنوبی  خراسان  و شهرسازی  راه  مدیر کل 
مصوبه  این  شدن  اجرایی  برای  کرد:  بیان 
توجه  با  تومان  میلیارد   33 گذشته  درسال 
از  که  شده  مصوب  اعتبار  بودجه  قانون  به 
مربوط  تومان  میلیارد   6 مصوب  منابع  این 
به محور بیرجند، زاهدان، 20 میلیارد تومان 
مربوط به قطعه دوم محور بیرجند- قاین- 
فردوس   - بجستان  بیاض-  خضری دشت 
محور  برای  میلیاردتومان   7 و  دیهوک   -

دیهوک- راور در نظر گرفته شده است.
جعفری تصریح کرد: برای اجرائی شدن این 
ساخت  به  متعهد  شهرسازی  و  راه  مصوبه 
بیرجند- محور  در  کیلومتر   20 آسفالت  و 

دیهوک-  قطعه  در  کیلومتر   20 زاهدان، 
مربوط  هم  مانده  باقی  کیلومتر   60 و  راور 

دشت  خضری  قاین-  بیرجند-  محور  به 
است  دیهوک  بجستان-فردوس-  بیاض- 
پیشرفت  متوسط  دارای  حاضر  حال  در  که 

فیزیکی 40 درصد است.
تومان  میلیارد   57 اینکه  به  اشاره  با  وی 
کل  اداره  به  و12   10 ماده  محل  از  نیز 
افزود:  شده   ابالغ  استان  شهرسازی  و  راه 
محور  در  تومان  میلیارد   10 میزان  این  از 
در  تومان  میلیارد   27 زاهدان،  بیرجند- 
دشت  خضری  قاین-  بیرجند-  قطعه 
 20 و  دیهوک  بجستان-فردوس-  بیاض- 
راور  دیهوک-  محور  در  نیز  تومان  میلیارد 
شهرسازی  و  راه  شود.مدیرکل  می  هزینه 
از  همچنین  داشت:  اظهار  جنوبی  خراسان 
محل ماده 180 هم 13 میلیارد تومان برای 
این سه طرح راه سازی پیش بینی کرده ایم 
برای  تومان  میلیارد   4 میزان  این  از  که 
تومان  میلیارد   7 زاهدان،  بیرجند-  محور 
میلیارد   2 و  قاین  بیرجند-  قطعه  برای 
تومان برای محور دیهوک- راور اختصاص 
برنامه های  به  اشاره  با  می یابد.جعفری 
باند  پروژه های  مورد  در  امسال  اجرائی 
افزود:  گناباد  و  قاین  بیرجند،  محور  دوم 
80 کیلومتر از محور بیرجند، قاین و گناباد 
تبدیل به بزرگراه شده و در حال حاضر 100 
کیلومتر در دست اجرا است.وی با اشاره به 
مشکالت محور بیرجند-قاین اظهار داشت: 
در  تلفات  و  تصادفات  افزایش  به  توجه  با 
شهرسازی  و  راه  اصلی  اولویت  محور  این 
دوم  باند  قطعات  بیشتر  چه  هر  بازگشایی 
این  در  خیز  حادثه  نقاط  رفع  همچنین  و 
شهرسازی  و  راه  کل  است.مدیر  محور 
این  در  اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 
وجود  به  تردد  برای  مشکالتی  محور  
با  شده  سبب  مشکالت   این  گفت:  آمده 
خصوصًا  محور  ترافیک  افزایش  به  توجه 
کوهستانی  و  ترانزیت  تریلرهای  ترافیک 
تا  کیلومتر   100 برای  زمان  فاصله  بودن 
آور  یاد  یابد.وی  افزایش  ساعت   1.5 حدود 
پلیس  با  شده  انجام  ریزی  برنامه  در  شد: 
راه استان در سال 95 هفت نقطه پرحادثه 
شود.معاون  می  سازی  ایمن  محور  این  در 
و  راه  اداره کل  راه های  توسعه  و  ساخت 

نیز در گفتگوی  شهرسازی خراسان جنوبی 
سطح  در  اینکه  بیان  با  آوا   با  اختصاصی 
کشور 13 هزارو 520 کیلومتر بزرگراه وجود 
کیلومتر   368 میزان  این  از  گفت:  دارد، 
است.رضا  شده  احداث  جنوبی  خراسان  در 
هزار  دو  کشور  در  اینکه  به  اشاره  با  رجبی 
احداث شده است،  راه  آزاد  و 157 کیلومتر 
راهی  آزاد  جنوبی  خراسان  داشت:در  بیان 
کیلومتر   300 حداقل  باید  و  ندارد  وجود 
نرخ  میانگین  به  بتوانیم  تا  احداث  راه  آزاد 

کشوری برسیم.

تخصیص فقط  16 میلیارد 
از 100 میلیارد تومان اعتبار

معاون ساخت و توسعه راه های اداره کل راه 

و شهرسازی خراسان جنوبی تصریح کرد: از 
مجموع 24 هزار و 285 کیلومتر راه اصلی 
خراسان  در  کیلومتر   33 و  هزار  کشور  در 
به  رسیدن  برای  که  شده  احداث  جنوبی 
متوسط میزان راه اصلی کشور باید دراستان 

دو هزار کیلومتر راه اصلی احداث شود.
میلیارد   100 تخصیص  به  اشاره  با  وی 
ها  راه  شدن  دوبانده  برای  اعتبار  تومان 
میزان  این  گفت:  جمهور  رئیس  سفر  در 
مصوب  بزرگراه  کیلومتر   100 برای  اعتبار 
این  کرد:  نشان  خاطر  وی  است.  شده 
بودجه ابتدا خارج از ردیف موجود  اعتباری 
اعتبار  مدیریت  سازمان  واقع  در  اما  بود 
به  که  آورد  اعتبار  همین  در  هم  را  سال 
اینکه  بیان  با  وی  شد.  کم  آن  رقم  نوعی 
 16 فقط  تومان  میلیارد   100 مجموع  از 
است  کرده  پیدا  تخصیص  تومان  میلیارد 
به  که  سفری  در  سابق  استاندار  افزود: 
جمهور  رئیس  ویژه  دستور  داشتند  مرکز 
مصوبات  صدی  در  صد  تخصیص  برای  را 
سفر دریافت کرد اما هنوز منتظر تخصیص 
به  الزم  هستیم.   موضوع  این  برای  جدید 
ذکر است مصوبه 100 میلیارد تومان اعتبار 
مربوط  جنوبی  خراسان  های  بزرگراه  برای 
است   93 سال   در  جمهور  رئیس  سفر  به 
که هنوز کمتر از یک چهارم آن تخصیص 
از  پس  که  است  حالی  در  این  است  یافته 
به  جمهور  رئیس  سفر  از  سال  یک  حدود 
منطقه   این  استاندار  شمالی  خراسان  استان 
چند روز پیش  از دستور تخصیص صد در 
گلستان  بجنورد-  محور  اعتبارات  صدی 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  توسط 
در  خراسان  روزنامه  داد.  خبر  کشور  ریزی 
این  با   95 31تیرماه  پنجشنبه  روز  شماره 
صالحی«  »محمدرضا  است:  نوشته  مقدمه 
های  رسانه  مدیران  با  نشستی صمیمی  در 
بجنورد  جاده  درباره  گفت:  شمالی  خراسان 
 100 تخصیص  دستور  گلستان  جنگل  به 
به  نوبخت   از  را  آنی  اولویت  با  درصد 
نماند  ناگفته  گرفتم.البته  مکتوب  شکل 
نیز  در نشستی  استاندارخراسان جنوبی  که 
کاری با معاون وزیر راه و شهرسازی و نیز 
و  بنادر   ، آهن  راه  توسعه  و  ساخت  معاون 

راه  توسعه  و  ساخت  شرکت  های  فرودگاه 
های کشور ، مسائل، مشکالت و درخواست 
پیگیری  مورد  را  حوزه  این  در  استان  های 
تخصیص  پیگیری  داد.وی  قرار  جدی 
اعتبارات سفر کاروان تدبیر وامید به استان 
را از دیگر درخواست های استان دانست و 
دستور  پیرو  نیز  زمینه  این  در  کرد:  تصریح 
اقدامات  شد  مقرر  محترم  جمهوری  رئیس 
سازمان  سوی  از  الزم  های  پیگیری  و 
تا  برسد  انجام  به  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
هیات  سفر  مصوبات  شدن  اجرایی  شاهد 
نیست  معلوم  باشیم.اما  استان  به  دولت 
وحشت  خبرهای  باید  دیگر  صبای  چند 
در  را  مان  استانی  هم  عزیزان  مرگ  انگیز 
بشنویم  کنار  و  گوشه  از  مرگ  های  جاده 
چکانی  قطره  تخصیص  منتظر  همچنان  و 

از  ها  جاده  شدن  دوبانده  برای  اعتبارات 
سوی دولت باشیم. 

قرارگاه  توان  از  استانی  مسئولین 
خاتم االنبیاء برای دوبانده شدن راه 

ها استفاده کنند

است  تامل  قابل  بین  این  در  که  آنچه 
بسیج  رئیس  سوی  از  که  است  پیشنهادی 
شد  مطرح  ای   جلسه  در  استان  سازندگی 
گفتگویی  پیشنهاد  این  کیف  و  کم  برای   .
را با زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی 
گفتگو  این  در  وی   . دادیم  ترتیب  استان 
هایی  پروژه  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
صرف  مستلزم  ها  راه  کردن  دوبانده  چون 
اعتبارات کالنی است و این اعتبارات نیز با 
برای  را  زیادی  بسیار  زمان  فعلی  های  رقم 
اینکه  بیان  با  .زهرایی  طلبد  می  تخصیص 
قرارگاه خانم النبیاء با توان مالی واجرایی می 
تواند اقدامات قابل توجهی در بحث دوبانده 
شدن راه ها انجام دهد تصریح کرد: قرارگاه 
به محرومیت زدایی در  النبیاء مکلفت  خاتم 
دست  در  های  پروژه  از  خاص  شعاع  یک 
این  در  مهم  شاخص   10 که  دارد  اقدامش 
قالب می گنجد. وی ادامه داد: این امر می 
نیز  از روستاها  زدایی  برای محرومیت  تواند 
در حاشیه دوبانده شدن راه های استان موثر 
سازندگی  بسیج  سازمان  رئیس  شود.  واقع 
استان به نمونه عینی اقدامات قرارگاه خاتم 
دوبانده  و گفت:  اشاره کرد  استان  در  النبیاء 
شدن راه قاین- خضری از اقدامات یکی از 
موسسات کوچک این قرارگاه است . زهرایی 
مستلزم  را  قرارگاه  این  ظرفیت  از  استفاده 
پیگیری های مستمر از سوی مقامات عالی 
استان و وزارت خانه ها عنوان کرد و افزود: 
پیشنهاد ورود قرارگاه خاتم االنبیاء به پروژه 
های کالن استان را در جلسه مکرر مطرح 
بود که شخص  منتظر  باید  اما هنوز  کردیم 
با  وی  دهد.  پاسخ  پیشنهاد  این  به  استاندار 
تاکید بر اینکه قرارگاه خاتم االنبیا به دنبال 
سود کالن نیست گفت:این قرارگاه می تواند 
نیز  بومی  نیروهای  از  پروژه  انجام  در  حتی 

استفاده کند. 

خرید گندم از کشاورزان خراسان جنوبی  از مرز 13 هزار تن گذشت
صدا وسیما- از آغاز فصل برداشت گندم، 13 هزار و 700 تن محصول، به صورت تضمینی از کشاورزان خراسان جنوبی خریداری شده است. مدیر تعاون روستایی استان گفت : تاکنون 
به این کشاورزان، 11 میلیارد و 700 میلیون تومان پرداخت شده است. اسفندیاری با بیان اینکه این مقدار گندم خریداری شده، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 12 درصد افزایش داشته 

است افزود: 24 مرکز خرید در استان، گندم کشاورزان را خریداری می کند. خرید تضمینی گندم تا پایان فصل برداشت گندم ادامه دارد. 



4
دوشنبه * 4 مرداد 1395 * شماره 3561

تولید مسنجر ایرانی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت

معاون فناوری وزارت ارتباطات گفت: تولید مسنجر ایرانی در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته است. امیر حسین 
دوایی خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی برنامه های جدی در زمینه رونق پیام رسان 
ایرانی در دستور کار دارند.

از  انگور  برداشت  آغاز  با  روزها  این 
کیفیت  از  باغداران  زیرکوه،  تاکستان های 
و  گرما  و  نیستند  راضی  محصول  کمیت  و 

طوفان را عامل کاهش تولید می دانند.
دو  زعفران  و  انگور  فارس،  گزارش  به 
اهالی  برای  استراتژیک  و  مهم  محصول 
عمده  که  است  زیرکوه  محمد آباد  روستای 
تشکیل  را  روستا  این  مردم  درآمد  منبع 
روزها  این  می رسد  نظر  به  اما  می دهد 
برداشت  از  روستا  این  زحمتکش  باغداران 

محصول راضی به نظر نمی رسند.
نوبرانه  انگور  برداشت  یافتن  پایان  با 
چشمه  روستاهای  تاکستان های  از 
از  انگور  برداشت  آغاز  همت آباد،  و  بید 
عنوان  به  محمد آباد  روستای  تاکستان های 
انگور  برداشت  و  کاشت  مرکز  بزرگترین 

شهرستان زیرکوه آغاز شده است.
روستای محمد آباد با حدود 50 هکتار سطح 
روستای  بزرگترین  عنوان  به  کشت  زیر 
زیرکوه  شهرستان  در  انگور  تولیدکننده 
از  برخورداری  علت  به  که  می شود  شناخته 
آب شیرین و گوارا و خاک مناسب انگور این 
روستا از کیفیت بسیار باالیی برخوردار بوده 
استان های  و  جنوبی  خراسان  استان  در  و 
انگور  دارد.  فراوانی  عالقه مندان  همجوار 
کشت شده در تاکستان های این شهرستان 
گونه های  اما  بوده  عسکری  نوع  از  بیشتر 
انگور  الهی، مایه میشی و  حسینی، یاقوتی، 
سیاه نیز در این شهرستان برداشت می شود.

از  شده  برداشت  محصول  چه  اگر 
به  محمد آباد  روستای  تاکستان های 
بر  عالوه  باال  مرغوبیت  و  کیفیت  علت 
استان های  به  شهرستان  داخلی  مصرف 
و  بلوچستان  و  سیستان  رضوی،  خراسان 
اما  می شود،  صادر  همجوار  شهرستان های 
کمیت  و  کیفیت  از  روزها  این  کشاورزان 

این محصول راضی نیستند.
وزش  پی،  در  پی  خشکسالی های 
طوفان های موسمی و گرمای بی سابقه هوا 
میزان  آمدن  پایین  بر  تا عالوه  باعث شده 
روستای  تاکستان های  از  انگور  برداشت 
در  نیز  محصول  این  کیفیت  محمد آباد، 

برخی مواقع دچار افت محسوسی شود.

به علت توزیع سم نامناسب بین 
کشاورزان، محصول دچار آفت شده

مهدی یعقوبی یکی از جوانان تحصیلکرده 
سم های  کیفیت  از  روستا  این  کشاورز  و 
به  می گوید:  و  ندارد  رضایت  شده  توزیع 
کشاورزان  بین  نامناسب  سم  توزیع  علت 
شده  آفت  دچار  کشاورزان  محصول  بیشتر 

و این امر کاهش کیفیت و کمیت انگور را 
در بر داشته است.

وی ادامه داد: گرانی سبد انگور یکی دیگر از 
مشکالتی است که گریبانگیر کشاورزان است 
به طوری که برای هر سرویس انگور حدود 
300 هزار تومان برای خرید سبد باید هزینه 

شود که این مبلغ از جیب کشاورز می رود.

حسین آباد  روستای  دهیار  یعقوبی  محمود 
محسوب  روستا  کشاورز  فرهنگیان  از  که 
بازار  در  دالالن  حضور  از  نیز  می شود 
خاطرنشان  و  گفت  انگور  فروش  و  خرید 
اغلب  مثل  محصول  این  اصلی  سود  کرد: 
واسطه ها  جیب  در  کشاورزی  محصوالت 
می رود که این موضوع بخاطر نبود شرکت 

تعاونی در این زمینه است.

این  قیمت  داشت:  اذعان  کشاورز  این 
کیلوگرم  هر  حاضر  حال  در  محصول 
یک هزار تومان تا یک هزار و 300 تومان در 
که  حالی  در  است  محصول  برداشت  محل 
این قیمت در میدان بار به یک هزار و 800 

تومان و در بازار تا 3 هزار تومان می رسد.
تولید  کارگاه  احداث  کرد:  تصریح  وی 

از  یکی  آبمیوه  تولید  کارخانه  یا  کشمش 
واسطه ها  دست  می تواند  که  است  مواردی 
را کوتاه کند و باعث فروش بهتر محصول 

کشاورزان شود.
این  کشاورزان  از  دیگر  یکی  عنانی  حسین 
روستا می گوید: یک سال برای به ثمر نشستن 
زحمت  و  می کنیم  تالش  انگور  محصول 
به  ما  امسال  بیشتر محصول  می کشیم ولی 

علت گرمای بی سابقه هوا و وزش طوفان از 
بین رفت و کشاورزان را نا امید کرد.

این کشاورز از کیفیت باالی انگور محمد آباد 
شهرستان های  و  روستاها  سایر  به  نسبت 
استان یاد کرد و گفت: این امر باعث شده تا 
از اسم انگور این روستا سوء استفاده شود و 
انگور سایر روستاها با نام لعل محمد آباد به 
فروش برسد که این امر به فروش محصول 

انگور این روستا لطمه زده است.

برداشت 2 هزار تن انگور از 
تاکستان های زیرکوه

اظهار  زیرکوه  کشاورزی  جهاد  معاون 
اراضی  از  هکتار   280 از  بیش  داشت: 
و  آبی  انگور  کشت  زیر  زیرکوه  شهرستان 
دیم قرار دارد که پیش بینی می شود از این 
میزان سطح زیر کشت بیش از 2 هزار تن 

انگور برداشت شود.
محمودرضا حیدری تصریح کرد: 28 هکتار از 
اراضی زیر کشت این محصول غیر بارور و 
248 هکتار اراضی بارور هستند که میانگین 
طور  به  اراضی  این  از  محصول  برداشت 

میانگین 7 و نیم تن در هر هکتار است.
وی با بیان اینکه گونه های عسکری، حسنی، 
مایه میشی، یاقوتی و سیاه در تاکستان های 
کرد:  خاطرنشان  می شود،  کاشت  زیرکوه 
بدون  انگور  شهرستان،  این  انگور  بهترین 
محمد آباد  روستای  و  است  عسکری  دانه 
انگور  تولید  مرکز  بزرگترین  عنوان  به  نیز 

شهرستان شناخته می شود.
شرایط  نیز  زیرکوه  کشاورزی  جهاد  معاون 
نامساعد جوی را عاملی برای کاهش تولید 
این محصول دانست و گفت: خشکسالی های 
پی در پی و گرمای بی سابقه هوا کاهش این 

محصول را در پی داشته است.

یاقوت زرد کویر حال خوشی ندارد
طوفان و گرما بالی جان تاکستان های زیرکوه

ضرب المثل بیرجندی

دستگاه گمشده تان را ردیابی،
 قفل و یا پاکسازی کنید

گم شدن تلفن هوشمند یکی از بدترین اتفاقاتی 
این  برای  گوگل  بدهد.  رخ  می تواند  که  است 
ترفند  این  با  می توانید  و  اندیشیده  چاره  مشکل 
حتی  و  شوید  خبر  با  دستگاهتان  فعلی  مکان  از 
اطالعات آن را پاک کنید. حتی اگر گوشی خود را 
در خانه گم کردید می توانید با گزینه Ring زنگ 
گوشی خود را به صدا در بیاورید. اگر جی پی اس 
دستگاهتان در کامل ترین حالت قرار داشته باشد 

ردیابی آن دقیق تر صورت می گیرد.
 

که  شوید  مطمئن  کنید:  دنبال  را  زیر  مراحل 
روی   Android Device Manager
دستگاهتان نصب است. از طریق کامپیوتر به این 
لینک مراجعه کنید. و از منو گوشی خود را انتخاب 
کنید. حاال می توانید زنگ آن را به صدا در بیاورید یا 
آن را قفل کنید و یا اطالعات آن را پاک کنید. اگر 
Ring را انتخاب کنید گوشی شما به مدت 5 دقیقه 
با بلندترین صدای ممکن زنگ خواهد خورد و برای 

متوقف کردن آن باید کلید Power را بفشارید.

جهان باالترین درجه حرارت 100 
سال گذشته را تجربه می کند

بنا بر اعالم دانشمندان ناسا و اداره ملی اقیانوس ها و 
اتمسفر آمریکا، ماه ژوئن 20۱۶ چهارمین ماه پی در 
پی است که رکورد گرما در جهان از سال ۱880 
)سال شروع ثبت دمای زمین( شکسته می شود. 

به گزارش جام جم آنالین ، اداره ملی اقیانوس ها 
و اتمسفر آمریکا اعالم کرد که درجه حرارت آب 
اقیانوس ها قدری افزایش یافته که در مقایسه با ما 

ژوئن سال گذشته به رکورد جدیدی رسیده است.

اعالم خداحافظی مهران مدیری
 از سریال سازی 

دنیای  ترک  از  هفت  برنامه  در  مدیری  مهران 
فضای  در  حدش  از  بیش  خستگی  و  تلویزیون 
ابتدای  در  مدیری  مهران  گفت.  تصویر  کار 
شده  خسته  کردن  کار  »از  گفت:  حرف هایش 
ام. می خواهم کال از تلویزیون و شبکه خانگی 
سریال سازی خود را خالص کنم و فقط سالی 

یک یا دو فیلم بسازم.

فیلم  ساختن  به  نشدن  نزدیک  درباره  مدیری 
سینمایی هم گفت: »دلیل فیلم سینمایی نساختن 
سینمایی  فیلم  ساخت  از  ترس  سالها،  این  در 
کمدی نبود. ترس از ساخت فیلم سینمایی بود. با 
وجود اینکه این تجربه کم نیست، اما برای سینما 
کم است. و دوست داشتم وقتی به سینما می آیم 
باشد.« مدیری درباره شیوه ای  خیلی حرفه ای 
که قرار است در فیلم هایش پیش گیرد گفت:» 
ادامه مسیر فیلمسازی خود  من تصمیم دارم در 
حرف های تندتر و بزرگتری در حوزه سیاست و 

فرهنگ و اجتماع بزنم.«

»شرک 5« در راه است

خبرهایی که از داخل کمپانی دریم ورکز به بیرون 
درز کرده، حکایت از تولید قسمت پنجم انیمیشن 
جام  گزارش  به  کند.  می  »شرک«  کامپیوتری 
حاال  گویند  می  سینمایی  منتقدان   ، آنالین  جم 
اطمینان دارند که مدیران این کمپانی، در تدارک 

ساخت »شرک 5« هستند.
 

منابعی در داخل کمپانی، می گویند این فیلم برای 
نمایش در تابستان سال 20۱9 آماده خواهد شد. 
چهار قسمت »شرک« در سطح جهانی، موفق به 

فروش کالن سه و نیم میلیارد دالری شده اند. 

از کار خدا ، نا امیدی نیه.

از کار خدا ناامیدی نیست.
دعوت به رجامندی و توکل به خداوند.

ایزوگام  شفیعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

  3 2236030  09151605216
ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ه 
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اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
و نیسان و کارگر ماهر 

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی
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چگونه یک مدیر برای شرکتم استخدام کنم؟

دوشنبه * 4  مرداد  1395 * شماره 3561

آیه روز  

در روی زمین به تکبر راه مرو که نمی توانی زمین را بشکافی و هرگز قامتت به بلندای کوهها نمی رسد. 
اسراء آیه ۳۷

حدیث روز  

با آن کس که تو را سخن آموخت به درشتي سخن مگو، و با کسي که راه نیکو سخن گفتن به تو آموخت، 
الف بالغت مزن. حضرت علی)ع(

   امشب ز غمت میان خون خواهم خفت  
وز بستر عافیت برون خواهم خفت
باور نکنی خیال خود را بفرست 

تا در نگرد که بی تو چون خواهم خفت

خاموش کردن شمع فردی دیگر، باعث 
نخواهد شد شمع شما درخشانتر 

نورافشانی کند. حسادتها رو بذاریم کنار

یادمان باشد که زمان ما محدود است 
پس زمانمان را با زندگی کردن 
در زندگی دیگران هدر ندهیم.

تنها زمانی به قدرت نیاز خواهید داشت 
که بخواهید کاری مضر انجام دهید، در غیر 

اینصورت، برای انجام هر کاری عشق کافی است.

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

برای اجرای بهتر قانون جذب چه کنیم؟  

از چیزهای منفی. هر  اندیشی یعنی دوری  مثبت 
و  مثبت  چیزهای  کسب  برای  مانعی  که  چیزی 
موثر هست را باید از آن دوری کنیم. اگر اعتیاد به 
شبکه های اجتماعی هست، اگر اعتیاد به اینترنت 
بازی هست، اگر اعتیاد به سلفی بازی هست، اگر 
هست،اگر  اجتماعی  و  فردی  ناهنجار  رفتارهای 
رفتارهای مخرب زیست محیطی هست و . . هر 
چی که هست. هر چی که سبب بروز اتفاقات منفی 
و تصاویر بد در ذهن ما می شود، باید از ذهن ما 
برای  پدافندی درست کنیم  و  کنار رود. دور شود 

برخورد با آن.
* ما هیچ مسئولیتی نداریم که صبح تا شب خبرهای 
ناگوار رسانه های مجازی و غیر مجازی را ناخواسته 

گوش کنیم و بخوانیم.
اخبار  با  قرار گرفتن گوش خود  از در معرض    *
ندارد،  تاثیری در زندگی شما   ناگوار و حوادث که 

پرهیز کنید.
* کاهش اعتیاد به اینترنت و شبکه های اجتماعی، 
سبب می شود تا شما ناخواسته در معرض خبرهای 
بد و انرژی منفی نباشید و قانون جذب در شما بیش 

از دیگران، موثر باشد.
* ذهن ما و فکر ما و مغز ما، دوست دارد از هر 
چیز، تصور و تصویری مادی داشته باشد تا باور کند 
و ان را پرورش دهد. جمالت مثبت و انرژی بخش، 
تجربه های خوب، نمادهای زیبا و شادی آفرین و 
اشتیاق آور را همواره روبروی دیدگان خود داشته 

باشید. 
* عامل با آدم های مثبت و موفق، یکی از ارکان 
اجرای موفق قانون جذب هست که توجه به آن را 

در طول هفته در نظر داشته باشید.

سعی کن نرم و مالیم باشی

بسیار  منظرۀ  با  ای  رودخانه  کنار  در  مرد مسافر 
 زیبا مشغول قدم زدن بود و به نوای آب گوش فرا
 می داد. ناگهان حفرۀ غار مانندی در زیر یکی 
کند.  می  جلب  خود  به  را  او  توجه  جویبارها  از 
زمان  توسط گذشت  که  به سنگی  احتیاط  با  او 
با  طبیعت  که  زیبایی  اشکال  و  شده  ساییده 

حوصله بوجود می آورد، نگاه می کرد
و سرانجام اشعار زیر را به شکل مکتوب بر روی 

لوحی کشف می کند:
 این ضربان چکش نبوده که این سنگ ها را شکلی 
کامل و بی نقصی بخشیده، بلکه نوازشهای آب 
با نرمی و لطافت و رقص و آوازش بوده است. 
نابودی  باعث   جایی که سختی و خشونت فقط 
حالت  به  موفق  مالیمت  و  نرمی  گردد،  می 

بخشیدن و پیکرتراشی می شود.
 سعی کن نرم و مالیم باشی. 

منبع: زیباترین جمالت از بزرگان جهان۲ 
- نسرین عفتی باران

یک سوال بسیار سخت که قبل از هر انتخاب 
من  آیا  است:  این  بپرسید  خودتان  از   باید 
می خواهم این فرد را به عنوان مدیر شرکت 
خود استخدام کنم؟ اما باید چه کارهایی قبل 
وی  استخدام  و  ارشد  مدیر  یک  انتخاب  از 

برای شرکت خود انجام دهیم.
کردن  پر  برای  مناسب  شخص  کردن  پیدا 
شرکتی  هر  برای  ارشد  سطح  در  جایگاهی 
را  مناسب  داوطلب  باید  شما  است.  سخت 
را  نیازهایتان  آیا  که  ببینید  دهید،  تشخیص 
می شناسید یا خیر و همچنین حقوق متناسب 
این کار را برای وی در نظر بگیرید. به همین 
موقعیت ها  از  بسیاری  در  که  است  دلیل 
انتخاب کردن مدیر به یک پروسه ی طوالنی 
و حساس تبدیل می شود. اما گام های انتخاب 

یک مدیر خوب چیست؟

۱. یک نقشه ی راه ۱۲ تا ۱۸ ماهه 
تهیه کنید

و  کلیدها  با  رابطه  در  و  کنید  شروع  سریع 

سرنخ هایی که شما را در انتخاب پیش می برد 
فکر کنید، جستجو کنید و بفهمید که دیگران 
در موقعیت های مشابه به چه چیزهایی توجه 
مختلف  اولویت های  با  لیست  یک  دارند. 

ایجاد کنید و آماده ی هر سورپرایزی باشید.

۲. روی همه ی مراحل
 کنترل داشته باشید

پذیرفتن  و  کردن  رد  بین  خوبی  تعادل 
که  کنید  شناسایی  کنید.  برقرار  داوطلبان 
چه چیزی داوطلبان را به شرکت شما جذب 
می کند و چه چیزی باعث می شود کارکنان 
ترک  را  خود  فعلی  موقعیت  بخواهند  شما 

کنند.

۳. به تقاضاهای داوطلبان 
توجه کنید

گوش  می گویند  داوطلبان  که  مسائلی  به 
نقل  و  تغییر شغل  دلیل  دهید و سعی کنید 
مکان از موقعیت های کاری مختلف را کشف 

داوطلبان  از  تا  باشد  نیاز  است  کنید. ممکن 
بخواهید تا لیستی از تمام دالیلی که باعث 

تغییر شغل آنها شده تهیه کنند .

۴. یک مالقات در سطح مدیریتی 
پایین برگزار کنید

یک جلسه ی مالقات بین مدیران در سطح 
پایین برگزار کنید و گزینه مورد نظر شما در 
این جلسه شرکت کند تا عالوه بر آشنایی با 
دیدگاه شرکت شما، دیدگاه های خود را نیز 

مطرح کند.
مواردی که می خواهید  تمامی  در  نکته  این 
مدیری را استخدام کنید، کارآمد خواهد بود 
پس بهتر است قبل از نهایی کردن انتخاب، 

این جلسه را برگزار کنید.

۵. گذشته ی فرد را بررسی کنید
 بررسی گذشته بهترین پیشگو برای انتخاب 
و استخدام موفق در آینده است و حتی بیشتر 

از مصاحبه کارساز خواهد بود.

۶.از سوال پرسیدن نترسید
با نگاه کردن به داوطلبان از هر زاویه به دنبال 
صفات و خصوصیات او باشید. عمیقا در رابطه 
با تجربه ی گذشته ی داوطلبان کاوش کنید. 
از این که خیلی سوال بپرسید نترسید. هدف 
این است که از هر اتفاق غیرمنتظره ای بعد از 

استخدام شخص، پیشگیری کنیم.

نظر  مورد  فرد  مالی  انتظارات   .۷
خود را شناسایی کنید

در  کنید.  پیدا  آگاهی  داوطلب  انتظار  از  ابتدا 
رابطه با بسته های تشویقی آن ها در گذشته 
بپرسید و اطمینان پیدا کنید با چیزی که شما 
می توانید پیشنهاد دهید همخوانی دارد یا خیر.
بعد از این که همه ی مساِیل دیگر رفع شدند، 
به داوطلبان در رابطه با این که پاداش ها در 
کامل  صورت  به  بود  خواهند  چگونه  آینده 
مساِله ای  آخرین  باید  این  بدهید.  اطالعات 
انتخاب شدن  نهایی  از  قبل  که   باشد 

 مطرح می شود.

مطمئن  کردن  انتخاب  از  قبل   .۸
شوید که هیچ شک و دودلی وجود 

ندارد
زمانی که شما آماده هستید تا انتخاب کنید، 
داوطلب باید توانایی این را داشته باشد که 
به چشمان شما نگاه کند و بگوید: »من این 

شغل را می خواهم«
که  باشید  مطمئن  باید  شما  لحظه  این  در 
همواره  شد.  خواهد  قبول  شما  پیشنهاد 
پیشنهاد نهایی را خود و به صورت رو در رو 

به فرد موردنظر ارائه کنید.

۹. انتخاب نهاییتان را بکنید
نهایی  پیشنهاد  برای  آیا   نپرسید:« 

آماده  هستی؟«
شرکت  به  حاضری  »آیا  بپرسید:   بلکه 

ملحق شوی؟«
تا  کرد  خواهند  کمک  شما  به  موارد  این 
افراد  و  گرفته  بهتری  مدیریتی  تصمیمات 

مناسبی را استخدام کنید.

عارفانه روز

خدایا تو می دانی آنچه را که من نمی دانم  
در دانستن تو آرامشی است و در ندانستن من 
تالطمها تو خود با آرامشت تالطمم را آرام ساز

طراح: نسرین کاری                        
سیاستمدار   - پیمودن   -1 افقی: 
ناتوان   - نوزدهم  قرن  اتریشی 
چند  تأثیر  حاصل   -2 رازداری  از 
دوره  در  مالیات  از  معاف   - عامل 
مغول - گشاده 3- بینی - معتقد 
ما  ملیت   - جهان  بودن  ازلی  به 
4- بخت آزمایی - قوس - دارای 
اثبات  به  علمی  قضیه   -5 تشدید 
 -6 آلماتی  قدیم  نام   - نرسیده 
شهری   - مادرزاد  کور   - بافنده 
تخم   - ناشتایی   -7 ترکیه  در 
کتان - مجرای اصلی عبور هوا در 
دستگاه تنفس مهره داران 8- حرف 
های  داستان  کارآگاه   - پیروزی 
»ژرژ سیمنون« - باران اندک 9- 
پایه و ستون - درختی بلند و برگ 
برادران  از  به دری 10-  ریز - در 
حضرت یوسف )ع( - روز عرب - 
درخت تبریزی 11- گالبی - پل 
صراط 12- حوض کوچک - درس 
نوشتنی - پادزهر 13- انبار غله - 

خاک - خودداری از انجام کاری
الیه   - پاکان   - او  جانشین   -14
بدن  اعضای  از  یک  هر  بیرونی 
15- دارای شکوه و وقار - شهری 

در استان اصفهان - نت موسیقی.

از  ارزنده  کتابی   -1 عمودی: 
میان   - رازی«  زکریای  »محمد 
زمین   - شمش   - حنا   -2 تهی 
کشاورزی نشده 3- بازگشایی - از 
روی مهربانی دست بر سر و روی 
کسی کشیدن 4- نت سوم - اقتضا 
 -5 دوزخ  های  نام  از   - کردن 
افراطی - ناگزیر - از قبایل قدیمی 
اعراب 6- رسته و ردیف - حرامی 
اصفهان  در  قدیمی  کلیسای   -
طرد   - ناپسند  و  زشت  حرف   -7
او  آه  از  گویند   -8 دریا   - کردن 
لرزه درآید - سمت  به  عرش خدا 

چپ میدان جنگ - عجله و تندی 
از   - تصورات   - گوش  دراز   -9
ابزار مکانیکی 10- قنات - دومین 
کنندگان  نشخوار  معده  از  بخش 
راه   - دیوار  چینه   -11 گوی ها   -
تاپ  لپ   - سرپوشیده  و  باریک 
تصویر  پرداخت   - فن  اهل   -12
با خطوط باریک و موازی - طریق 
موتور  کننده  خنک   - النه   -13
خودرو 14- عشوه گر - از نام های 
رهبر   -15 بسته  زبان   - دخترانه 
پادشاهان  دربار  امور  متصدی   -

صفوی را می گفتند.
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نوتفمندراسگخا1

دیادارفهاوخون2

یدمنکسامنیراد3

ماستباعونتانر4

توالحقورافه5

ماقمقوسرتنارب6

ویللسارراگتسر7

النویسالودمات8

زیکرامیگنیجنو9

ناهمیتشانمیشن10

هنیگنسماداب11

ماسرهرهیهوبنا12

ندامایوقممرحم13

فالتیااداونیح14

یتیشودرسنیشفا15

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

تجربه کنید.   09158668002

فروش میز و صندلی 
مدیریتی کامال  تمیز

 با تخفیف ویژه
 09354687371

نصب و تعمیر  کولر آبی ، پمپ 
آبگرمکن ، لوله کشی و برق کشی 

ساختمان ، لوله بازکنی با فنر
 در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

داربست بنی اسدی  اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

  09156633230- برگی

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

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

09157561075 

صنایع برودتی توحید
نصب و راه اندازی ، تعمیر، سرویس

 و نگهداری انواع سردخانه های
 فریونی و آمونیاکی در خراسان جنوبی

بیرجند- نبش توحید 7
آسمانی مقدم

32442285 -09155624932

تعمیر انواع لوازم خانگی ، انواع آیفون 
تصویری و صوتی ، تعمیر المپ کم مصرف

09156042960

به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

نیسان یا وانت یخچالدار 
با مدارک کامل رانندگی برای 
توزیع لبنیات در شرکت فراز 

لبن قهستان )برتاس( 
با حقوق عالی نیازمندیم.

05632255736
09154811459

پخش تراکت  تبلیغاتی 
تضمینی و در اسرع وقت 

09389282099

فروشــی
والدین بزرگوار که به دنبال آپارتمان 

همکف - دارای حیاط و بدون پله
 و محیطی آرام و آفتابگیر می گردید

85 متر مفید + 10 متر انباری
 در مفتح 55  آماده فروش - سند آزاد

09031614320

اتومبیل تصادفی و چپی شما را با 
باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685
فروش  کارگاه آبنبات ریزی شکرستان با تمامی امکانات  

و  تجهیزات واقع در مهرشهر - ولیعصر )عج( 10  
فی: 15میلیون تومان  09152641740 - زنگویی

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

09153613243 - شریفی

ملکی  به مساحت حدود چهار صد متر 
با حدود صد متر زیر بنا دارای سند 
ششدانگ ، عرصه و اعیان ، آب لوله 

کشی ، برق ، گاز و دو خط تلفن واقع در 
روستای نصر آباد خراشاد،  22 کیلومتر 

فاصله تا مرکز شهر، بهترین موقعیت
 آب و هوایی، قابل معاوضه با خودرو

 قیمت: حدود صد و چهل میلیون تومان 
09151603550

فروش
منزل ویالیی 150 متری - دو طبقه - 200 متر 

بنا - نوساز - واقع در مهرشهر
09125725020

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

فروشــی 
روستای سورگ- دهکده گلریز- کوچه 
اول با منظره زیبای باغات ، بسیار شیک

آب و برق و گاز- اثاثیه کامل 
60 متر مسکونی + 100 متر حیاط 
10 میلیون وام با اقساط 100 تومان

09031614320

امــالک آوینــی
بیرجند - انتهای بلوار شهید 
آوینی - روبروی خیابان پونه

09151612194
09151611356

056 - 32340295
بنی اسدی

WWW.Amlakavini.ir   

نانو گستر شرق
اجرای عایق بام پلیمری

 با شرایط ویژه
ارزان و سبک با عمر باال

مناسب پشت بام
 منابع آب و استخر

مدرس 21 - چهار راه دوم
09155628497

32421707
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استان خراسان جنوبی در مسابقات والیبال قهرمانی کشور 
از سد کهگیلویه و بویراحمد گذشت

فارس- در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان دختر کشور نماینده استان 
خراسان جنوبی در سه ست پی درپی و با اقتدار بر تیم کهگیلویه و بویراحمد 
غلبه کرد. رئیس هیأت والیبال استان خراسان جنوبی گفت: تیم والیبال 
نوجوانان دختر خراسان جنوبی در نخستین دیدار خود به مصاف نماینده 
کهگیلویه و بویراحمد رفت که در ست اول و دوم 25 بر 8 و در ست 
سوم 25 بر 11 و با نتیجه نهایی 3 بر صفر در مقابل حریف به برتری 
رسید. غالمحسین ملکی تصریح کرد: در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان 
دختر کشور در گروه )الف( تیم های تهران، مازندران، گلستان و سیستان و 
بلوچستان شرکت دارند و در گروه )ب( نماینده خراسان جنوبی با والیبال سمنان، 
خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان رضوی به رقابت می پردازد.

 3 مدال دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند در المپیاد 
ورزشی دانشجویان کشور

سیزدهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی سراسر کشور تا 5 تیر با شرکت 101 دانشگاه و 
موسسه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود. به نقل از خبرگزاری 
صدا و سیمای استان، در رشته دو و میدانی سمیه نطقی مقدم در ماده 
پرتاب نیزه مقام نخست و در ماده پرتاب وزنه رتبه دوم را کسب کرد. 
السادات اصغری در ماده پرش طول در جایگاه سوم  همچنین مریم 
ایستاد. دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند در رشته های والیبال، فوتسال، 
تکواندو، دو ومیدانی و تنیس روی میز به این مسابقات اعزام شدند.

قهرمان مسابقات فوتسال جام رمضان زیرکوه مشخص شد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان زیرکوه، در آخرین شب از 
مسابقات فوتسال جام رمضان این شهرستان، تیم جنگنده و خوشنام دهیاری 
میرآباد موفق شد با ارائه یک بازی زیبا و تماشاگر پسند تیم مدعی شاهین 
بمرود را با نتیجه ۴ بر 3 شکست دهد و قهرمان مسابقات فوتسال شهرستان 
شود. در این دوره از مسابقات، 12 تیم در دو گروه 6 تیمی نیز شرکت داشتند.

نخستین پیروزی ایران مقابل ماکائو رقم خورد

ایرنا - تیم والیبال جوانان دختر ایران در دومین دیدار خود در مسابقات 
قهرمانی آسیا موفق به شکست ماکائو شد تا به نخستین پیروزی خود در 
این رقابت ها دست یابد. ملی پوشان جوان والیبال ایران در دومین مسابقه 
خود در چارچوب رقابت های قهرمانی زیر 19 سال آسیا برابر ماکائو با 
نتیجه 3 بر صفر و با امتیازات )25 بر 1۴- 25 بر 10 - 25 بر 16( به 
پیروزی رسیدند. تیم والیبال جوانان دختر ایران در ادامه هجدهمین دوره 
مسابقات قهرمانی زیر 19 سال آسیا و در سومین رقابت خود امروز 
ساعت 12 به وقت محلی و 9:30 به وقت تهران مقابل هند قرار می 
گیرد. تیمی که روز گذشته 3 بر صفر برابر ژاپن تن به شکست داد.

کودکان  به  را  آسپرین  حاوی  داروهای  آسپرین:   -1
زیر دوسال و حتی تا حد امکان به اشخاص زیر 19 
سال ندهید. حتماً برچسب داروهایی را که از داروخانه 
میخرید بخوانید، آسپرین گاهی با نام سالیسیالت یا 
اسیدسالسیلیک ذکر میشود 2- داروهای بدون نسخه 
ناراحتی های  سرفه و سرماخوردگی: کودک را دچار 

جدی تری همچون تپش قلب شدید و تشنج میکند 3- 
داروهای ضدتهوع ۴- داروهای کودکان و بزرگساالن: 
داروهای  از  تر  کوچک  اندازه  یا  کمتر  میزان  دادن 
بزرگساالن به کودکان به همان اندازه خطرناک است 
کودکان  داروی  شده  تعیین  حد  از  بیش  او  به  که 
دیگران  برای  شده  تجویز  داروهای   -5 دهید  می 

6- داروهای تاریخ گذشته 7- استامینوفن اضافی: به 
هیچ وجه سرخود به فرزندتان استامینوفن یا ایبوپروفن 
ندهید 8- داروهای جویدنی: از پزشک متخصص 
آمیختن  و  کردن  خرد  آیا  که  بپرسید  داروساز  یا 
قرص با غذای جامد یا نوشیدنی اشکال دارد یا نه؟
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ماش، دانه اي فراموش شده !

ماش یکي از حبوبات بسیار مفید و غني است. 
با این که زادگاه اولیه ي آن ایران است ولي 
روز به روز کمتر استفاده مي شود و در حال 
از  است  بهتر  این  بنابر  است.  فراموش شدن 
خواص فراوان آن مطلع شوید: 1- اگر ماش را 
با پوست بپزید و بخورید، براي درمان اسهال 

لینت مزاج دانه هاي  براي  ، ولي  مفید است 
پوست کنده ي آن را مصرف کنید 2- مصرف 
بیني  آبریزش  آش ماش سردردهاي شدید و 
و  کند  مي  درمان  را  سرماخوردگي  از  ناشي 
سرفه و تب را تسکین مي بخشد 3- ضماد 
و  اگزما  درمان  براي  سرکه  با  پخته  ماش 
امراض جلدي مفید است ۴- ماش براي افرادي 
که دچار ضعف و ناتواني هستند بسیار مفید است.

15 نکته طالئی کاهو 
از نظر طب قدیم ایران 

 
بعلت  کاهو   -2 است  خون  کننده  تمیز   -1
داشتن آهن خونساز است 3- ضد تورم است 
برای   -5 است  بخش  آرام  و  آور  خواب   -۴
ضعف اعصاب مفید است 6- ملین و ادرار آور 
مفید  مالیخولیا  برای  کاهو  خوردن   -7 است 

است 8- کاهو زخم های مجاری ادرار و مثانه 
را درمان می کند 9- اگر کاهو را با سکنجبین 
اثر  آور است 10-  اشتها  یا سرکه بخورید،  و 
ضد تشنج دارد 11- درد معده را تسکین می 
دهد 12- برای برطرف کردن درد سینه کاهو 
اگر می  زنان شیرده  و بخورید 13-  بپزید  را 
خواهند که شیرشان زیاد شود باید کاهوی پخته 
بخورند 1۴- ورم غدد لنفاوی را برطرف می کند.

خواص مغذی و شگفت انگیز 
تخمه کدو 

و  انسولین  ترشح  بهبود  باعث  ضددیابت:   -1
تنظیم سطح قندخون در بدن هم مي شود 2- 
ضدعفونت: باعث دفع عوامل میکروبي، قارچي 
و ویروسي از بدن شود، توصیه مي شود از پودر 
تخمه  کدو ي خام یا روغن تخمه  کدو در ساالدها 

یا سس هاي ساالد استفاده کنید 3- منبع منیزیم 
۴- منبع امگا3 5- ضد التهاب طبیعی 6- حفظ 
سالمت پروستات 7- تقویت کننده سیستم ایمني: 
به خاطر وجود مقادیر فراوان روی، تخم کدو 
برابر پوکی استخوان  محافظ طبیعی خوبی در 
است 8- پیشگیری از پوکی  استخوان 9- تخمه 
نگهداري  10- روش  راحت  و خواب  کدو 
یائسگي. 11- کاهش عوارض  تخمه کدو 

خواص و مضرات قهوه اسپرسو 

1- افزایش کارایی هنگام ورزش 2- جلوگیری 
از ابتال به سرطان: در قهوه برشته، ترکیباتی وجود 
دارد که به سلول ها در جلوگیری از سرطان کمک 
نقرس)ورم  بیماری  خطر  کاهش   -3 می کند 
کاهش خطر  درد شدید( ۴-  و  مفاصل  شدید 
انسداد شریان های قلب: در صورتی که نوشیدن 

در  روزانه شما شده، ممکن است  قهوه عادت 
طوالنی مدت از تاثیرات آن روی سالمت قلب 
ابتال  خطر  کاهش   -5 شوید  شگفت زده  خود 
دیابت  به  ابتال  قهوه خطر  نوشیدن  دیابت:  به 
مزیت های  پای  وقتی  اما  می دهد.  کاهش  را 
سالمت قهوه به میان می آید، زمان نوشیدن آن 
هم اهمیت زیادی پیدا می کند)نوشیدن یک 
فنجان قهوه پیش از ظهر، توصیه می شود(.

فلفل بخور، سکته نکن!
  

و   C ویتامین  از  سرشار  دلمه ای  فلفل 
و  بتاکاروتن  مانند  زیادی  ریزمغذی های 
 -1 دارد:  بدنبال  را  زیر  فواید  و  فالوونوئیدها 
دشمن  وزن 3-  کاهش  پرخوری 2-  کاهش 
 C  سرطان ۴- داروی سرماخوردگی : ویتامین
5- سیگاری ها از خوردن فلفل بی نصیب نمانند: 

ابتال به سرطان ریه در سیگاری ها را  احتمال 
بشدت کاهش میدهد. اگر موفق به ترک سیگار 
نشده اید، فلفل را از یاد نبرید 6- دوست چشم: 
بتاکاروتن موجود در آن مخصوصاً نوع قرمزش، 
فلفل   -7 میکند   کمک  چشم ها  تقویت  به 
بخور، سکته نکن: حاوی اسیدفولیک است. این 
ویتامین از گرفتگی رگ ها و بروز بیماری های 
قلبی به  ویژه در بیماران دیابتی جلوگیری می کند.                               

مهم ترین داروهای خطرناک برای کودکان زیر دو سال

زمین لرزه عشق آباد استان، بدون خسارت    

شهرستان  آباد  عشق  روزگذشته  ریشتری   ۴.2 لرزه  زمین 
طبس، خسارتی در پی نداشت. به گزارش خبرگزاری صدا 
استان  استانداری  بحران  مدیریت  دفتر  کل  مدیر  سیما،  و 
خراسان جنوبی گفت: به محض وقوع این زمین لرزه، ماموران 
پاسگاه نیروی انتظامی تپه طاق و دو اکیپ پیشروی شورای 
هماهنگی مدیریت بحران شهرستان طبس به  منطقه اعزام 
شدند و در بررسی گزارش های آنان، خسارتی اعالم نشد. 
آقای میرجلیلی، از آماده باش نیروهای امدادی در منطقه وقوع 
زمین لرزه خبر داد. این زمین لرزه روز گذشته ساعت 10:19 
در عمق یازده کیلومتری زمین رخ داد  و در سه روستای تپه  
طاق،  آزبکوه  و  یخاب عشق آباد  شهرستان  طبس احساس شد.

سه روز عزای عمومی 
درپی سانحه تصادف اتوبوس

و  کندوان  محور  در  اتوبوس  تصادف  سانحه  درپی  مهر- 
درگذشت 16 نفر، سه روز عزای عمومی در شهرستان عباس آباد 
اعالم شد. سید ابراهیم هاشمی فرماندار عباس آباد در تشریح این 
خبر گفت: شهرستان عباس آباد در غم از دست دادن شماری از 
همشهریان جامه سیاه به تن کرده و سه روز عزای عمومی 
اعالم می شود. وی  شمار فوت شدگان این حادثه را تا این لحظه 
16 نفر اعالم کرد و گفت:  با هماهنگی های به عمل آمده، آیین 
تشییع پیکرهای جانباختگان به صورت هماهنگ شهرستانی برگزار 
خواهد شد. یک دستگاه اتوبوس بامداد شنبه در مسیر کندوان دچار 
سانحه شد و شماری از اهالی استان مازندران کشته و مجروح شدند.

سوء استفاده پسر از حساب بانکی پدر در استان

ایرنا- پسری که با سوءاستفاده از اعتماد پدر از حساب بانکی او 
600 هزارتومان برداشت کرده بود، توسط پلیس فتای استان 
دستگیر شد. سرهنگ سید غالمرضا حسینی رئیس پلیس فضای 
تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان گفت: مردی 
60 ساله با دردست داشتن شکایتی به پلیس فتا مراجعه و اظهار 
داشت، حدود دو هفته است پیامک هایی از کارکرد حساب بانکی 
ام دریافت می کنم که بر اساس آن مبلغ های دو تا 10 هزارتومانی 
از حسابم کسر می شود، وقتی به بانک مراجعه کردم مسئول باجه 
عنوان کرد از رمز دوم کارتم سوء استفاده و خرید شارژشده است. 
وی ادامه داد: مأموران پلیس با انجام اقدامات سایبری دریافتند که 
تمامی برداشت ها از حساب شاکی توسط پسر شاکی بوده است.

فوت 8 تن بر اثر مسمومیت با تریاک سرب دار

پزشکی  تحقیقات  مرکز  اعتیاد  مطالعات  گروه  عضو  ایرنا- 
قانونی از مرگ هشت تن در تهران به دلیل مصرف تریاک 
سرب دار خبر داد. همچنین سعید صفاتیان، رئیس کارگروه 
کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: قاچاقچیان مواد مخدر به 
دلیل ارزانی سرب، همچنان تریاک را با این ماده نصف به نصف 
مخلوط می کنند که مصرف آن معتادان را مسموم می کند و 
کبد، طحال، کلیه و در نهایت مغز آنان را از بین می برد. وی 
افزود: بدن روزانه به سه میلی گرم سرب نیاز دارد، اما اگر یک 
معتاد بخواهد نیم گرم تریاک مصرف کند، 500 میلی گرم سرب 
به بدنش وارد می شود که این موضوع بسیار خطرناک است.

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  -   

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050  -32442331

آدرس :چهارراه اول توحید

32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 
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آهن آالت سپاهان
تیرآهن - میلگرد - ورق- ناودانی - نبشی و...

تیرچه  کرومیت  و کمپوزیت 
برش ورق از 3 میل تا 30 میل به طول 6 متر 

 تخفیف ویژه

معصومیه - بلوار شهدای عبادی - مقابل آتش نشانی 
همراه: 09153617589-09155614084  تلفن: 32206311-32206090

همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر  فروشـــی 
منزل به همراه یک دربند مغازه به متراژ 120 متر زیربنا 

100 متر در حاجی آباد ، مقداد با موقعیت عالی زیر قیمت 

کارشناسی به فروش می رسد.  09156667028
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مرمت دیوار قلعه فورگ در دو مرحله مرمت و بازسازی شد

پیشه ور- مرمت دیوار قلعه فورگ در دو مرحله در اسفند ماه 94 و خرداد ماه 95 با اعتبار 300 میلیون ریال مرمت و بازسازی شد. این دیوار دیماه سال گذشته بر اثر بارندگی و زلزله 
خفیف ریزش کرده بود. بنای قلعه فورگ از سنگ، آجر، خشت، گچ، آهک و ساروج تشکیل و مربوط به دوره افشاری است که از 18 برج مدور برای نگهبانی تشکیل شده است تا بر 

کل روستا و راه های ارتباطی پیرامون منطقه اشراف داشته است. این قلعه با شماره ی ثبت 3450 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
دوشنبه * 4 مرداد 1395 * شماره 3561

زمزمه های7
گرانی گوشت قرمز 
در خراسان جنوبی 
برزجی- بازار گوشت قرمز که طی6 ماه اخیر با 
ثبات قیمت همراه بوده گویا قرار است به زودی 
با افزایش قیمت مواجه شود.  به گزارش خبرنگار 
بازار  از  ها  بررسی  آخرین  جنوبی،  آوای خراسان 
محصوالت پروتئینی نشان می دهد که در میان 
گوساله  گوشت  کیلوگرم  هر  قرمز  گوشت  اقالم 
27 هزار تومان، گوشت گوسفند 25 هزار تومان 
و گوشت شتر هم 31 هزار تومان  در مغازه های 
که  آنطور  البته  می شود.  فروخته  شهر  سطح 
جنوبی  خراسان  آوای  به  پروتئینی  مواد  اتحادیه 
گرانتر  قرمز  گوشت  زودی  به  است  قرار  گفته 
شود. به گفته مسئول این اتحادیه قیمت 29 هزا ر 
تومان برای هر کیلو  گوشت گوسفند به کمیسیون 
نرخ گذاری پیشنهاد شده که بر همان اساس سایر 
نرخ ها نیز به زودی بررسی و اعالم خواهد شد. 
اما قیمت گوشت مرغ در مقایسه  باهفته گذشته با 
اندکی افزایش همراه شده و هر کیلوگرم گوشت 
مرغ به طور متوسط 7900 تومان عرضه می شود. 
کیلویی  شده  بسته بندی  کامل  مرغ  همچنین 
79100 تومان، فیله مرغ کیلویی 17350 تومان، 
بال مرغ  تومان،  کیلویی 6700  اکبر جوجه  مرغ 
کیلویی 9300 تومان و بال و گردن مرغ کیلویی 
3500 تومان قیمت دار.    به گفته فعاالن عرصه 
هفته  به  نسبت  که  مرغ  قیمت  پروتئینی  مواد 
گذشته با افزایش 200 تا 300 تومانی مواجه بود 

االن سه روز شده که با ثبات همراه است. 

طرح سوادآموزی معلوالن بیسواد 
و کم سواد اجرا می شود

بهزیستی  توانبخشی  امور  معاون  حسینی- 
معلوالن  سوادآموزی  طرح  اجرای  از  استان، 
با  بهزیستی  حمایت  تحت  سواد  کم  و  بیسواد 
نژاد  عرب  خبرداد.  وپرورش  آموزش  همکاری 
واحدهای  اطالعات  و  آمار  اساس  بر  کرد:  بیان 
نفر   427 استان،  بهزیستی  ادارات  مددکاری 
نابینا  حرکتی،  و  جسمی  ذهنی،  معلوالن  از 
تلقی  تحصیل  از  بازمانده  یا  بیسواد  ناشنوا،   و 
می شوند معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش 
و پرورش  نیز از امکان پرداخت بیش از 7 میلیارد 
معلوالن  از  یک  هر  شدن  باسواد  ازای  به  ریال 
به  سوادآموزی  نهضت  و  بهزیستی  تایید  مورد 
آموزشیاران مربوطه خبر داد. جعفری افزود : در 
قالب این طرح؛ مبلغ یک میلیون ریال به عنوان 
ایاب و ذهاب به آموزش دهنده و  کمک هزینه 
مبلغ یک میلیون و 390 هزار ریال نیز به عنوان 

مشوق به خود فرد معلول پرداخت می گردد. 

اعزام دانش آموز ان عشایر به مشهد

به  عشایری  آموز  دانش   53  - صداوسیما 
کشور  عشایر  آموزان  دانش  اردوی  هفدهمین 
و  آموزش  رئیس  شدند.  اعزام  مقدس  مشهد  در 
پروش عشایری استان گفت : 31 دانش آموز پسر 
و 22 دانش آموز دختر  مقطع متوسطه اول و دوم 

، در این ارودی 10 روزه حضور خواهند داشت.

حضورفعال شرکت  هزارگل قهستان 
درنمایشگاه گرجستان

میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون  غالمی- 
فرهنگی استان از حضورشرکت تعاونی روستایی 
گرجستان  درنمایشگاه  قهستان  هزارگل  جاجیم 
خبر داد. عباس زاده اظهار کرد: این نمایشگاه به 
مدت یک هفته از تاریخ 7 لغایت 12 مرداد 1395 
تا  است  فعال  گرجستان  باتومی  بندری  در شهر 
بهترین آثار صنایع دستی کشور مانند به نمایش 

عالقمندان و مخاطبان گذاشته شود.

واگذاری34 قطعه زمین مسکونی
 به روستائیان بیرجندی

صداوسیما- مدیر بنیاد مسکن بیرجند از واگذاری 
34 قطعه زمین مسکونی به روستائیان خبر داد و 
گفت: این زمین ها از آغاز امسال، با مساحت 200 تا 
250 مترمربع در 17 روستای این شهرستان واگذار 
شده است. گل محمدی افزود: ارزش این زمین ها 
حداقل 25 درصد کمتر از قیمت کارشناسی محل 
است. وی با بیان اینکه با واگذاری این زمین ها 
18 تا 20 میلیون تومان تسهیالت قرض  الحسنه 
به متقاضیان پرداخت می شود، گفت: متقاضیان تا 
18 ماه فرصت دارند، عملیات  ساخت را آغاز کنند.  

معرفی سرپرست  جدید
بخشداری درح شهرستان سربیشه

استاندار،   سوی  از  حکمی  طی  سیما-  و  صدا 
بخشداری  سرپرست  عنوان  به  سنجری  حسین 
درح از توابع سربیشه منصوب و از خدمات و تالش 
های جاویدفر در مدت تصدی این پست قدردانی 
به عمل آمد. حسین جاویدفر از کارکنان اداره کل 
منابع طبیعی بوده و به دلیل عدم امکان اقامت در 
حوزه خدمتی از ادامه خدمت در این پست بازماند.

برگزاری کالسهای طرح اوقات فراغت 
در شرکت  گاز استان

رابط  و  بسیج  پایگاه  فرمانده   - مقدم  دادرس 
برگزاری دوره هاي  از  استان  گاز  قرآنی شرکت 
از  نفر   60 حدود  حضور  با  فراغت  اوقات  طرح 

فرزندان کارکنان این شرکت خبرداد.

پنج قول معاون وزیر به کشاورزان استان

استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  مهر- 
برای  جهاد  وزیر  معاون  مساعد  های  قول  از 
خبر  استان  کشاورزی  بخش  مشکالت  حل 
داد. ولی پور مطلق در شورای معاونین سازمان 
معاون  حضور  با  که  استان  کشاورزی  جهاد 
برگزار  کشاورزی  جهاد  وزارت  زراعت  امور 
محصوالت  تضمینی  خرید  کرد:  اظهار  شد، 
کشاورزان  جدی  نیازهای  از  یکی  کشاورزی 
رقم  گذشته  های  سال  در  اتفاق  این  و  بود 
و  وری  بهره  افزایش  لزوم  بر  پور  ولی  خورد. 
سرمایه گذاری در کنار افزایش تولید تاکید کرد 
بر  کشاورزی  بخش  که  داریم  اعتقاد  گفت:  و 
اساس موقعیت زمان و شرایط اقتصادی کشور 
هنوز  اما  باشد  کشور  توسعه  محور  تواند  می 
ببینیم. وی  را  توسعه  در  آن  تاثیر  توانیم  نمی 
به دستاوردهای سفر معاون امور زراعت وزارت 
افزود:  و  اشاره کرد  استان  به  جهاد کشاورزی 
هزینه  درصد   30 که  شد  مقرر  سفر  این  در 
های مورد نیاز برای ماشین آالت نوین بخش 
بالعوض  تسهیالت  صورت  به  کشاورزی 
با  تسهیالت  صورت  به  نیز  مابقی  و  پرداخت 
تامین  ساله  پنج  بازپرداخت  و  درصد   15 نرخ 
شود. ولی پور همچنین از قول مساعد وزارت 
نیاز  مورد  بذور  تامین  برای  کشاورزی  جهاد 
از جمله سورگوم و ذرت  برخی از محصوالت 
خبر داد و گفت: اجرای طرح های الگویی به 
های  دشت  از  منطقه  پنج  در  پایلوت  صورت 
مختلف استان با مدیریت فنی و حمایت مالی 
جهاد کشاورزی از دیگر قول های معاون وزیر 
برای استان است. ولی پور ادامه داد: همچنین 
به ویژه طرح  و  آبیاری   در بخش طرح های 
پیگیری هستیم  حال  در  نیز  زیرسطحی  های 
که میزان پرداختی کمک های باالعوض دولت 
افزایش و اعتبارات مورد نیاز برای سطوح مورد 
مجوز  داد:  ادامه  وی  شود.  تامین  استان  نیاز 
به  نیز  استان  زارعی  محصوالت  بذور  واردات 

تشکل ها ها واگذار خواهد شد.

اجرای ۱۰۰طرح قرآنی در استان
چشم انتظار اعتبار است

مهر- مسئول دارالقرآن کریم تبلیغات اسالمی 
استان اعتبارات دریافتی برای موسسات و خانه 
های قرآنی در استان را ناچیز دانست و گفت: 
انتظار دریافت  از صد طرح قرآنی چشم  بیش 
وجود  به  اشاره  با  مقدم  اشرفی  است.  اعتبار 
اظهار  استان،  در  قرآنی  موسسه  و  خانه   200
کرد: سال گذشته تنها 45 میلیون تومان اعتبار 
دریافت کرده ایم. مدیرعامل اتحادیه موسسات 
قرآن  خانه   172 اینکه  بیان  با  نیز  قرآنی 
روستایی در استان وجود دارد، افزود: همچنین 
76 موسسه قرآنی در سطح استان فعال هستند. 
های  آیه  طرح  به  اشاره  با  زاده  الهی  محمد 
بیان  حجرات،  سوره  مفاهیم  و  حفظ  همدلی، 
کرد: این طرح با هدف نهادینه کردن فرهنگ 

حفظ قرآن برگزار می شود.

جوانان استان به فکر 
کسب میز دولتی نباشند مهارت بیاموزند

با  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  مالیی- مدیرکل 
اشاره به سرعت اشباع شغل های دولتی از لحاظ 
جمعیت کارکنان افزود: جوانان به فکر کسب میز 
مهارت  فراگیري  با  کنند  سعي  و  نباشند  دولتي 
زمینه  بتوانند  استان  کار  بازار  نیاز  مورد  هاي 

اشتغال خود را در این حرفه ها به دست آورند.
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  مدیر  محمدسنجري 
عوامل  از  یکی  را  فناوری  و  مهارت  اجتماعي، 
استان  پایدار  اقتصادی  توسعه   و  رشد  اصلی 
های  سال  در  متاسفانه  کرد:  عنوان  و  برشمرد 
کشور  نامناسب،  ریزی  برنامه  دلیل  به  گذشته 
امر  این  که  شد  روبرو  گرایی  مدرک  پدیده   با 
اشتغال  و  کار  بازار  نیاز  پاسخگوی  تنهایی  به 
نبودن  منطبق  وي  نیست.  کنونی  شرایط  در 
و  کارجویان  مهارت های  و  کار  بازار  نیازهای 
عمده  دالیل  از  را  دانشگاه ها  فارغ التحصیالن 
کرد:  خاطرنشان  و  دانست  استان  در  بیکاری 
و  کلیدی  ابزار  به عنوان  مهارتی  آموزش های 
مولفه های  اصلی ترین  از  یکی  و  زیرساختی 
پایدار  اشتغال  ایجاد  و  بیکاری  نرخ  کاهش 
اقتصادي  فعالیت  رونق  باعث  تواند  مي  و  است 
جامعه  در  افزود:  وي  گردد.  اشتغال  ایجاد  و 
برای  فنی  و  تخصصی  های  مهارت  امروزی، 
همین  به  و  دارد  اهمیت  پایدار  اشتغال  و  ثبات 
نقش  ای،  حرفه  و  فنی  های  آموزش  منظور 
بهبود  مولد،  اشتغال  افزایش  در  را  مهمی 
فرصت  از  بهینه  استفاده   کار،  و  کسب  فضای 
درون  در  مقاومتی  اقتصاد  کارایی  افزایش  و  ها 
جامعه بر عهده می گیرد.  وي گفت:یک جامعه 
اقتصادی،  های  چرخ  درآوردن  حرکت  به  برای 
با  بایستی  اجتماعی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
های  جنبه  در  را  خالقیت  آموزش،  از  استفاده 
این  از  سازد،  شکوفا  پژوهشی  و  علمی  مختلف 
رو توسعه ی فرهنگ کارآفرینی و اهمیت و نیاز 
به تمامی حرفه ها باید در چارچوب آموزش های 

تخصصی گوناگون دیده شود.

اولین جلسه کارگروه ثبت نام و اعزام اربعین 
حسینی در محل مدیریت حج وزیارت استان 
زیارت  و  حج  مدیر  نوفرستی  شد.  تشکیل 
مسئولیت  کرد:  اظهار  جلسه  این  در  استان 
ستاد مرکزی اربعین به عهده وزارت کشور 
و در استان ها به استانداران واگذار شده و 
ثبت  کمیته  امور  وظایف،  تقسیم  این  برابر 

به سازمان حج وزیارت محول  اعزام  و  نام 
شده است. وی افزود: سامانه مشتاقان اربعین 
حسینی از اواخر مرداد آماده ثبت نام از زائران 
می باشد و برخی پیش بینی های الزم از 
جمله انتخاب سرگروه در این سامانه انجام 
گرفته است؛ همچنین اطالعات فردی ارایه 
شده توسط کاربر، بهترین مرز خروج برای 

اعالم  و  انتخاب  رایانه  سیستم  توسط  فرد، 
تمام  کرد:  عنوان  نوفرستی  نمود.  خواهد 
پیش بینی های الزم در ستاد کمیته مرکزی 
اربعین برای برگزاری آیین با شکوه اربعین 
حسینی در نظر گرفته شده است. وی با بیان 
اینکه یکی از مشکالت سال گذشته زائران 
اربعین حسینی تهیه ارز برای صدور روادید 

معادل  ویزا  صدور  برای  امسال  افزود:  بود 
هزینه ریالی از طریق همین سامانه از حساب 
ثبت نام کننده کسر می شود. در پایان مدیر 
حج وزیارت استان با اشاره به موکبهایی که 
جهت اسکان و پذیرایی زائرین در مرز پیش 
بینی شده اظهار کرد: امسال سعی خواهد شد 

توجه ویژه ای به امکانات مرز بشود.

آغاز  برنامه ریزی مسوولین استان برای ثبت نام  و اعزام اربعین حسینی 

استاندار در شورای برنامه ریزی : فکر می کردم که بدتر از خراسان شمالی در کشور نیست اما ؛ 

وضع خراسان جنوبی بدتر است
پرویزی : دستگاه های اجرایی در حداقل هزینه ها نیز مانده اند و از این رو صرفه جویی در صرف اعتبارات معنایی ندارد ؛ بیشترمدیران استان 5 میلیون تومان و 
بعضی از افراد تا 10 میلیون حقوق می گیرند که برای یک مدیر زیر 5 میلیون تومان حقوق محسوب نمی شود * آرین ، رئیس سازمان مدیرین استان : با کسری 
بودجه بسیاری مواجه هستیم که باید مدیران اعتبارات را به درستی هزینه کنند *  امیر حسنخانی : نماینده مردم در مجلس : مسئوالن به گونه ای رفتار نکنند 

که خراسان جنوبی جزو استان های برخوردار محسوب شود

جلسه  دومین  شنبه  شامگاه  مالیی- 
با  استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای 
امیر  نظرافضلی،  و  شورا  اعضای  حضور 
مجلس  در  مردم  نمایندگان  حسنخانی 
شورای اسالمی در سالن کنفرانس حوزه 
استاندار برگزار شد که آرین دبیر شورا و 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
عملکرد  و  ای  هزینه  توزیع  کرد:  عنوان 
دستگاه های اجرایی، تخصیص اعتبارات 
دولتی  اعتبارات  تقسیم  دارایی،  و  تملک 
دستگاه  بین  گاز  و  نفت  سهم  درصد  و2 
 4 که  شد  تقسیم  استان  اجرایی  های 

دستور کار جلسه است.
نیروی های  رفاهی  از شاخص های  وی 
دستگاه های اجرایی خبر داد و افزود: این 
در  نیرو   500 و  هزار  برای  ها  شاخص 
دستگاه ای اجرایی استان باید تامین شود. 
آرین با بیان اینکه حقوق کارکنان دستگاه 
خاطرنشان  نیست  یکسان  اجرایی  های 
بسیاری  بودجه  کسری  با  امسال  کرد: 
اعتبارات  مدیران  باید  که  هستیم  مواجه 

را به درستی هزینه کنند.

۱۵ میلیارد تومانی کسری بودجه 
برای پرداخت حقوق بازنشستگان 

ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
جاری  سال  در  گفت:  جنوبی  خراسان 
پرداخت  برای  تومان  میلیارد   15 بر  بالغ 
است.  نیاز  مورد  بازنشستگان  حقوق 
که  اعتباری  حداکثر  آرین  هادی  محمد 
برای حقوق  بازنشستگان چهار میلیارد و 
800 میلیون تومان پیش بینی شده است 
اظهار کرد: مطالبات بازنشستگان در قانون 
بودجه سال جاری خواهد بود. وی حقوق 
بازنشستگان سال 95 را بار مالی اضافه ای 
دانست و گفت: آخرین مطالبات دستگاه ها 
بابت بازنشستگان قبل از سال 95 احصاء 
شده و به سازمان برنامه ریزی ارجاع داده 
و  مدیریت  سازمان  رئیس  است.  شده 
برنامه ریزی تصریح کرد: همچنین تامین 
نیروهای  و  پرسنل  حقوق  بابت  اعتبار 
دیگر  و  کاری  های  ماموریت  شرکتی، 
نیازهای دستگاه های اجرایی در اعتبارات 

هزینه ای دیده می شود.

ضعف در برنامه ریزی استان

خراسان  استاندار  پرویزی  اکبر  علی 
جنوبی  نیز  پایه های برنامه ریزی استان 
این گونه  بیان کرد:   را ضعیف دانست و 
پیشرفت  برای  مانعی  ها  ریزی  برنامه 
استان است. پرویزی با اشاره به تخصیص 
کرد:  اظهار  دستگاه ها،  به  بودجه  و  اعتبار 
هزینه ها  حداقل  در  اجرایی  های  دستگاه 
جویی  صرفه  رو  این  از  و  اند  مانده  نیز 
وی  ندارد.  معنایی  اعتبارات  صرف  در 
 ،2 قانون  الحاق  اگر  کرد:  خاطرنشان 
کسری  شود  انجام  جاری  سال  پایان  تا 
رئیس  استان ها حل خواهد شد.  اعتبارات 
با  استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای 
اعتبارات،  توزیع  قانون  پنج  بند  به  اشاره 
طور  به  استان  در  قانون  این  کرد:  بیان 
لحاظ  جاری   سال  بودجه های  در  قطعی 
در  باید  اینکه  بیان  با  پرویزی  شود.  می 
برداشته  تبعیض ها  اعتبارات  تخصیص 
استان  در  ای  کمیته   : کرد  تاکید  شود، 
تقسیم  زیاد  های  تفاوت  بررسی  بر  مبنی 

بودجه  برای  شهرستان ها تشکیل شود.

هزار و 6۰۰ نیرو قراردادی
 در خراسان جنوبی

نیروی   600 و  هزار  اینکه  بیان  با  وی 
شد:  یادآور  است،  استان   در  قرارداری 
دستمزد  و  ها  حقوق  که  صورتی  در 
علی  اجرایی  های  دستگاه  کارکنان  های 
وضع  این  با  شود  می  پرداخت  الحساب 
حقوق اسفند را نمی توانیم پرداخت کنیم.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به شاخص 
شهرستان ها،  بین  در  اعتبار  توزیع  های 
بیان کرد: این شاخص ها را وزارت خانه ها 
در مرکز کشور  بر اساس ارائه آمار از سوی 
دستگاه های استانی تعیین کرده است. وی 
با بیان اینکه بعضی از آمار ها واقعی نیست 
تصریح کرد: اعتبارات مشخص شده برای 
نمی  حذف  عنوان  هیچ  به  شهرستان ها 
شود و فرمانداران می توانند تا 10 درصد 

اعتبارات را جابجا کنند.

ورود پروژه جدید به استان ممنوع

پرویزی با اشاره به پروژه های نیمه تمام 
استانی، خاطرنشان کرد: ورود پروژه جدید 
اعتبارات  و  نیست  پذیر  امکان  استان  به 
سال جاری در راستای تکمیل پروژه هایی 
درصدی   90 یا   80 باالی  پیشرفت  که 
خواستار  استاندار  شود.  هزینه  باید  دارند 
تهیه وتدوین لیستی از پروژه های استان 

به ترتیب اولویت شد.

حذف3۰ میلیارد تومان
از سهم نهبندان 

و  نهبندان  مردم  نماینده  افضلی  نظر 
سربیشه در مجلس شورای اسالمی نیز  با 
اشاره به سفر مقام معظم رهبری در سال 
 60 شد  مقرر  سفر  آن  در  کرد:  78عنوان 
میلیارد تومان به نهبندان اختصاص دهند 
اعتبارات  این  از  درصد   30 تاکنون  که 
این  یافته است. وی تخصیص  تخصیص 
بسیار  نهبندان  حیات  احیای  در  را  اعتبار 
موثر دانست و افزود: برای 60 میلیارد 29 
پروژه پیش بینی شده که باید  تامین اعتبار 
شود. نظرافضلی با تاکید بر اینکه در تهران 
نتیجه  به  اما  ام  داده  انجام  هایی  رایزنی 
نرسیده است و باید سرفصل های بودجه 
شود،  مشخص  طرح   29 این  برای  ای 
گفت:حذف 30 میلیارد از الباقی  اعتبارات 
سفر رهبری  پیامدها و ناهنجارهایی را به 

دنبال خواهد داشت.

مردم از تبعیض ها ناراحتند
نه کمبودها

نماینده  حسنخانی  امیر  رضا  محمد 
طبس  و  بشرویه  سرایان،  فردوس،  مردم 
عنوان  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در 
اعتبار  تخصیص  های  شاخص  کرد: 
به  جنوبی  خراسان  های  درشهرستان 
را  بشرویه  است. وی  نشده  تنظیم  خوبی 
شهرستانی محروم از امکانات بهداشتی و 
ورزشی دانست و گفت: در دولت گذشته 
در  تختخوابی   32 بیمارستان  ساخت 
 24 به  متاسفانه  که  شد  مصوب  سرایان 
بیمارستان  همچنین  و  است  تختخواب 
در  طبس  بیمارستان  با  همزمان  فردوس 
از  بیش  اما  رسیده  تصویب  به   85 سال 
ده سال  است که تمام نشده است.   امیر 
حسنخانی تاکید کرد: مردم از تبعیض ها 
نارحت اند،  نه  از کمبود ها. امیرحسنخانی 

شاخص  تنظیم  برای  اینکه  بر  تاکید  با 
ارائه  واقعی  آمار  اعتبار،  تخصیص  های 
ای  گونه  به  مسئوالن  کرد:  تاکید  شود، 
جزو  جنوبی  خراسان  که  نکنند  رفتار 

استان های برخوردار محسوب شود.

شاخصه های تخصیص اعتبارات 
غلط دستوری دارد

استان  فرهنگی  میراث  مدیرکل  رمضانی 
با بیان اینکه در سال 84 در این اداره 60 
نیرو مشغول به فعالیت بوده اند خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر 160نفر هستند و بابت 
حق ومزایایشان دچار مشکل شده ایم. وی 
با اشاره به ادارات شهرستان های فردوس 
کل  اداره  سه  ادغام  شد:  یادآور  بیرجند  و 
را  سنگینی  های  هزینه  مرکز  یک  در 
کمبود  که  است  گذشته  ما  دوش  بر 
عملیاتی  را  ها  برنامه  نمیگذارد  اعتبارات 
را  جنوبی  خراسان  میراث  مدیرکل  کنیم. 
شاخصه  کرد:  تاکید  و  دانست  فرهنگی 
های تخصیص اعتبار غلط دستوری دارد.

تبعیض بین دستگاه های اجرایی !

تعاون  و  کار  اداره  مدیرکل  سنجری 
متاسفانه  پرسنلی  سرانه  کرد:  بیان  نیز 
 35 اینکه  بیان  با  وی  نیست.  یکسان 
اداره  این  به  کار  اضافه  تومان  میلیون 
پرداخت شده یادآورشد: در حقیقت اضافه 
دانشگاه  نماینده  است.  میلیون   120 کار 
علوم پزشکی بیرجند نیز در این جلسه با 

داریم  دیون  تومان  میلیارد   8 اینکه  بیان 
تختخوابی   270 بیمارستان  برای  افزود: 

هیچ اعتباری در نظر گرفته نشده است.

منطقه مظفری پارک ملی
محسوب می شود

حیاط  و  زیست  محیط  مدیرکل  آرامنش 
اداره  تعطیلی  احتمال  از  استان  وحش 
نوع  این  با  کرد:  بیان  و  داد  خبر  فردوس 
تقسیم بودجه نمی توان آنجا را اداره کرد.

وی منطقه حفاظت شده مظفری فردوس 
افزود:  و  دانست  ملی  پارک  نوعی  به  را 
آن  به  تومان  10میلیون  گذشته  سال  در 

منطقه تخصیص یافته است.

دانشجوهای دانشگاه بیرجند جزء 
 شهروند محسوب نمی شوند !

نیز  بیرجند  دانشگاه  رئیس  خلیلی  خلیل 
در همین جلسه عنوان کرد:  80 میلیون 
اعتبارات تملک و دارایی  از محل  تومان 
پیدا  اختصاص  دانشگاه ها  مساجد  برای 
تومان  میلیون   50 میزان  این  از  که  کرد 
به  اشاره  با  وی  است.  یافته  تخصیص 
بیرجند،  دانشگاه  تمام  نیمه  های  پروژه 
میلیون   500 و  میلیارد  یک  کرد:  بیان 
تومان برای تکمیل دانشکده نهبندان نیاز 
است که متاسفانه در تخصیص اعتبارات 
دانشجو  دستگاه ها،  های  برنامه  دیگر  و 

دانشگاه را شهروند محسوب نمی کنند.

بحران کمبودها در
آموزش و پرورش استان 

المعی مدیرکل آموزش و پرورش  استان 
گذشته  سال  در  گفت:  جلسه  این  در  نیز 
محل  از  اعتبار  تومان  میلیون   160 تنها 
تومان  میلیون   119 و  دارایی  و  تملک 
از محل تملک نفت و گاز تخصیص  نیز 
یافته است. المعی با انتقاد از وضع بودجه 
آموزش و پرورش استان، بیان کرد:  900 
پست سازمانی و اداری در استان مشغول 
مرکز  در  مدرسه     24 و  هستند  فعالیت 
استان کمبود داریم و این به نوعی بحران 
بودن  قدیمی  وی  شود  می  محسوب 
دانش  و  کار  های  هنرستان  تجهیزات 
دانست  رو  پیش  مشکالت  دیگر  از  را 
از  برخی  در  تجهیزات  کمبود  افزود:  و 
بحران  جمله  از  آموزشی  های  کارگاه 

های موجود در استان است.

۵۲ میلیون تومان اعتبار 
برای 4۸ هیئت ورزشی

حمیدرضا برومند مدیرکل ورزش و جوانان 
خراسان جنوبی نیز  در این جلسه با بیان 
اینکه سال گذشته 52 میلیون تومان اعتبار 
را برای 48هیئت های ورزشی تخصیص 
چگونه  را  تومان  میلیون   52 افزود:  یافته 
تقسیم کنیم. وی از وجود 93 پروژه نیمه 
و  داد  خبر  استان  سطح  در  ورزشی  تمام 
های  هیئت  گرفتن  نظر  در  خواستار 
پیش  قانون  پنج  فصل  در  استان  ورزشی 

بینی بودجه ای شد.
 

حاشیه های جلسه : 
به  که  برگزارشد  حالی  در  جلسه  این 
از  تعدادی  سالن  در  صندلی  نبود  علت 
 3 برگزارکننده   مسئوالن  و  خبرنگاران 

ساعت ایستاده بودند.
جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
این در حالیست  با 3ماه تاخیر برگزار شد 
این  باید  اجبار  به  استاندار  اذعان  به  که 
تصویب  امسال  برای  را  کار  دستور   سه 
دیگری  های  شاخصه  چون  کردیم  می 
برای تخصیص اعتبارات در استان نداشتیم 

و وقتی برای تغییر شاخصه ها نبود.
در این جلسه، گالیه های مدیران دستگاه 
و  هایشان  حقوق  وضع  از  اجرایی  های 
تامین نیاز های محل کارشان  و انتقاداتی 
اعتبارات  تقسیم  های  شاخصه  تعیین  از 
بیان  استاندار  خصوص  این  در  بود.  زیاد 
سال  پایان  تا  دو،  قانون  الحاق  اگر  کرد: 
اعتبارات  کسری  شود  انجام  جاری 
گفت:  پرویزی  شد.  خواهد  حل  استان ها 
اگر به استانداران اختیارات بیشتری دهند 
جابجایی  در  بیشتری  مانور  توان  می 
اینکه  بر  تاکید  با  وی  داد،   اعتبارات 
ندارد  ای  فایده  خروجی  بدون  جلسات 
خاطرنشان کرد: مدیران برای جذب اعتبار 
از مرکز تالش کنند. پرویزی با اشاره به 
های  حقوق  و  آن   تقسیم  و  اعتبارات 
معوقه بازنشستگان لبخند زد و گفت: من 
فکر می کردم که بدتر از خراسان شمالی 
در کشور نیست اما وضع خراسان جنوبی 
استان  بازنشستگان  گفتنیست  است.  بدتر 

از سال 92 طلب دارند. 
استان  مدیران  بیشتر  استاندار  گفته  به    
 10 تا  افراد  از  بعضی  و  تومان  میلیون   5
یک  برای  که  گیرند  می  حقوق  میلیون 
مدیر زیر 5 میلیون تومان حقوق محسوب 
نمی شود.  استاندار از تغییر اعضای شورا 
داد  نیز خبر  استان  توسعه  برنامه ریزی و 
وزارت  از  جدیدی  دستورعمل  گفت:  و 
کشور آمده است که وزرا نمایندگان خود 
را در استان ها انتخاب خواهند کرد و این 
تغییرات در دو جلسه آینده صورت خواهد 
از  انتقاد  با  هم   امیرحسنخانی   . گرفت 
شاخص های تقسیم اعتبارات  گفت: حتما 
که  دارد  وجود  دیگری  بشرویه  کشور  در 
این گونه در مرکز به استان نگاه می کنند.

زیادی  اجرایی  های  دستگاه  مدیران 
گالیه و انتقاد زیادی از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان داشتند که آرین با 

ارائه سند و قانون دفاع می کرد.
سند  تغییر  از  استاندار  مراسم  پایان  در 
آمایش استان خبر داد و تاکید کرد: سند 
آمایش باید به صورت میدانی و پژوهشی 
ارائه  برای  اجرایی  های  دستگاه  و  باشد 

نظراتشان فرصت دارند 
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 امام حسین علیه السالم فرمودند: 
عاء أَعَجزالّناٍس َمن َعَجَز َعِن الدُّ

عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.
)بحاراالنوار ج/ 93 ص/ 294( 

میدان میوه و تره بار وحدت بیرجند افتتاح شد
مالیی- میدان میوه و تره بار جدید بیرجند واقع در مهرشهر با حضور 
ناصری فرماندار، مدیح شهردار ، اعضای شورای شهر و جمعی از مسئوالن 
استانی افتتاح شد. در این مراسم یزدان شناس، رئیس اتاق اصناف مرکز 
استان عنوان کرد: از سال 84 به دنبال تاسیس این مجموعه بودیم که 
 خوشبختانه بعد از 15سال تالش توانستیم این مکان را راه اندازی کنیم.
وی با بیان اینکه این مجموعه 4 هکتار و با اعتبار بیش از 4 میلیارد تومان 
با همت بخش خصوصی ساخته و راه اندازی شده است، خاطر نشان کرد: 

اصناف از استان های دیگر نیز از این پروژه بازدید کرده اند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان با اشاره به اینکه این مجموعه 20 غرفه 
دارد، تاکید کرد: میدان میوه و تره بار قابلیت راه اندازی  35 غرفه را دارد 
تا برای کسانی که تمایل به این شغل داشته باشند، مشکل جا وجود 

نداشته باشد.
وی اعتماد به بخش خصوصی را یکی از راه های توسعه استان دانست و 
بیان کرد: دو پروژه صنفی دیگر از طرف بخش خصوصی در دست اقدام 
است که می تواند به اقتصاد و اشتغال استان کمک شایانی کند و رفاه 
اجتماعی را افزایش دهد. یزدان شناس از کسبه در محل میدان میوه و 
تره بار تشکر و قدردانی کرد و از فرماندار و شهردار آسفالت خیابان های 

همجوار میدان میوه و تره بار را خواستار شد.

بخش خصوصی شهرستان بیرجند الگو در کشورهستند
ناصری، فرماندار بیرجند همکاری بخش خصوصی در شهرستان را الگو 
دانست و بیان کرد: خراسان جنوبی مصرف کننده میوه است که این میدان 

بارمیوه پروژه ای خوب برای شهرستان محسوب می شود. 
وی از هیئت مدیره میدان میوه و تره بار وحدت بیرجند قدردانی و تشکر کرد 
و همچنین از مسئوالن شهرداری ساماندهی میوه فروشان سیار در سطح 
 شهر را خواستار شد که این امر موجب زیبایی مبلمان شهری خواهد شد.

 دو خط اتوبوس برای انتقال مردم از مرکز شهر به میدان تره بار
مدیح، شهردار بیرجند هزینه راه اندازی میدان مرکزی میوه و تره بار 
بیرجند را  4 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: به دلیل کمبود اعتبار، 
ساخت آن 15 سال به طول انجامید. وی مسجد ، استراحتگاه رانندگان ، 
پارکینگ و باسکول را از جمله امکانات میدان مرکزی میوه و تره بار بیرجند 
دانست. شهردار بیرجند گفت : دو خط اتوبوس برای انتقال مردم از مرکز 
شهر به این مکان در نظر گرفته شده است.  در پایان این مراسم مسئوالن 
و میهمانان از غرفه های میدان میوه و تره بار وحدت بیرجند  بازدید و حاج 
محمد حیدری رئیس اتحادیه میوه و تره بار مرکز استان لوحی به عنوان 
یادبود به ناصری فرماندار بیرجند هدیه کرد. میدان میوه و تره بار جدید 

شهربیرجند در مهر شهر انتهای بلوار مسافر واقع شده است .  

حسینی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند صبح دیروز در نشست خبری 
عملکرد حوزه سالمت استان که در این دانشگاه برگزار گردید، از دست آوردهای 
سفر دو  هفته ای اخیر خود به تهران به منظور پیگیری و رفع مشکالت و 

نیازهای حوزه سالمت استان خبر داد.
دکترکاظم قائمی با اشاره به دیدار و گفتگو با مقام عالی وزارت بهداشت با حضور 
نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسالمی و 
جمعی از مسئولین شهرستان طبس در روزهای آخر ماه مبارک رمضان از 
دستاوردهای این سفر خبر داد و گفت: از مهم ترین اقدامات صورت گرفته تایید 
اورژانس هوایی طبس بود. وی با اعالم اینکه اولین دانشگاهی هستیم که دارای 
دو اورژانس هوایی خواهیم بود، عنوان کرد: مسافت طوالنی طبس با مراکز 
استان ها و توریستی بودن این شهرستان، وجود اورژانس هوایی را جزو اولویت 
ها قرار داد که با پیگیری های به عمل آمده مقرر شد وزارت بهداشت برای تامین 

بالگرد قراردادی با شرکت نفت تنظیم نماید.
موضوع MRI طبس از دیگر موضوعات مطرح شده توسط رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بود که به گفته وزیر بهداشت در صورت سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در این زمینه، وزارتخانه مجوزهای الزم را صادر خواهد کرد اما دانشگاه علوم 

پزشکی نمی تواند به دلیل نبود توجیه اقتصادی همکاری کند.
قائمی از فعال کردن بیمارستان قدیمی طبس خبر داد و افزود: به دلیل زیاد 
بودن بار جمعیت در بیمارستان جدید، بخش روانپزشکی که ارتباط کمتری با 
واحدهای پاراکلینیکی دارد، با حدود 20 تخت همراه با بخش دیالیز، برای ارائه 
قسمتی از خدمات درمانی فعال می شود تا بیمارستان قدیم مجدد راه اندازی 

شود. وی به تاسیس 4 پایگاه اورژانس جاده ای در دو سال آینده اشاره کرد و 
ادامه داد: این پایگاه ها در سه راه جعفران، آب انبار 8، مسجد شکر و کد دوم 

طبس راه اندازی می شود.
قائم مقام وزیر در استان با بیان اینکه یکی از چالش های مهم شهرستان های 
استان کمبود نیروی متخصص در بازه زمانی خرداد ماه تا آبان به دلیل پایان 
طرح پزشکان متخصص است، عنوان کرد: وزارتخانه قول انجام راهکاری مانند 

پرداخت وجه بیشتر به پزشکان برای ادامه خدمت در این بازه را داده است.
به گفته قائمی اخذ مجوز بخش نازایی و ناباروری برای دانشگاه علوم پزشکی در 
شهرستان بیرجند از مهم ترین دستاوردهای عنوان شده بود. وی اظهار کرد: تا 
االن بیش از 2 میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز این بخش اختصاص یافته و  دو 
طبقه باالی مرکز درمان بیماری های خاص در میدان طالقانی برای راه اندازی 

این بخش توسط وزارتخانه تایید شده است.
مستلزم  بخش  این  اندازی  راه  اینکه  بیان  با  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
زنان  و  اورولوژی  و  ژنتیک  های  رشته  در  تکمیلی  های  دوره  گذراندن 
برای و  مشخص  زنان  و  اورولوژی  متخصص  االن  تا  کرد:  بیان   هستیم، 
دوره های آموزشی معرفی شده اند. به گفته وی این بخش در سال 1396 به 

بهره برداری کامل می رسد.
راه اندازی بیمارستان رازی و مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی از دیگر موضوعات 
مطرح شده بود که قائمی عنوان کرد: قرار این بوده که 80 درصد هزینه های 
تجهیز موارد مذکور برعهده وزارتخانه و 20 درصد توسط دانشگاه انجام شود اما 
با توجه به محرومیت ها و مشکالت استان وزارتخانه پرداخت تمام هزینه ها را 

قبول کرد که حدودا 16 میلیارد تومان به بودجه دانشگاه کمک شد.
وی همچنین از انتقال اولین قسمت تجهیزات بیمارستان رازی به استان در دو 
روز آینده خبر داد و اضافه کرد: این بیمارستان و همچنین مرکز شیمی درمانی 
استان حداکثر تا بهمن ماه امسال به طور کامل فعال شده و به بهره برداری 
خواهد رسید. وی درباره بهسازی، ساخت و تجهیز اورژانس بیمارستان ولی عصر 
)عج( نیز عنوان کرد: این پروژه با خطر پذیری باال از ابتدای خرداد شروع شده 
و تا االن 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. دکتر قائمی با اشاره به اخذ 
3 میلیارد تومان بودجه از وزارتخانه اظهار امیدواری کرد: تا پایان شهریور ماه 

این پروژه به پایان برسد.
وی با بیان اینکه فعالیت های متعددی در زمینه آموزش مورد بحث قرار گرفت، 
اظهار کرد: مصوب شدن رشته جراحی عمومی درشورای گسترش از مهم ترین 
اقداماتی است که از امسال با جذب حداقل دو دانشجوی تخصصی این رشته 
در دانشگاه علوم پزشکی شروع خواهد شد. دکتر قائمی با بیان اینکه برای اولین 
بار در دانشگاه مجوز پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی اخذ شده است، گفت: 
هیئت بورد پرستاری نیز موافقت خود را با پذیرش دانشجوی مقطع دکترای 
این رشته در دانشگاه اعالم نموده و منتظر تایید این رشته در شورای گسترش 
هستیم. وی اضافه کرد: 3 رشته داخلی مغز و اعصاب، عفونی و پزشکی خانواده 
جزو درخواست های دانشگاه بوده است که 90 درصد کارهای موافقت این رشته 

ها نیز تاکنون انجام شده است.
قائمی از جذب 43 نفر در کاردانی رشته سالمت دهان و دندان در بیرجند و 
قاین خبر داد و عنوان کرد: مجوز رشته کاردانی پروتز دندان نیز اخذ شده است.

وی به جذب 23 نفر عضو هیئت علمی در فراخوان سال جاری اشاره کرد  و 
افزود: 526 نفر برای بیمارستان رازی، شیمی درمانی ، بیمارستان های استان و 

اورژانس جاده ای استخدام خواهند شد.
قائمی اخذ اعتبار 500 میلیون تومانی برای تکمیل مجتمع رفاهی سالمت باغ فتح 
از وزارتخانه را از دیگر دستاوردها دانست واعالم کرد: تا االن حدود 2 میلیارد تومان 
 هزینه شده است. همچنین 500 میلیون برای تکمیل استخر سرپوشیده خوابگاه
ولی عصر)عج( برای دانشجویان نیز اخذ شده است. همچنین توسعه بخش زنان 
، اورژانس و روانپزشکی بیمارستان شهید چمران فردوس از دیگر دستاوردهای 

این سفر  بود. 
وی در پایان با تشکر از مقام عالی وزارت بهداشت عنوان کرد: در سفر اخیر 
 با تامین اعتبار حدود 250 میلیارد ریال برای رفع نیازهای دانشگاه از طرف

 وزارتخانه موافقت شده است. 
مهدی زاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این نشست به 
خدمات مراکز درمانی و داروخانه ها اشاره کرد و افزود: تمامی داروخانه ها باید 
در ساعات اداری مشخص شده مجهز به 436 قلم دارو به مردم خدمت دهند، 

در غیر این صورت به عنوان متخلف با آن ها برخورد خواهد شد. 
وی همچنین عنوان کرد: در صورت بسته بودن داروخانه ها در ساعات غیر اداری 
هم استانی ها به ترالی اورژانس ها مراجعه کنند. مهدی زاده با بیان اینکه وظیفه 
ما نظارت و برخورد با متخلفین بهداشتی است، اعالم کرد: مردم می توانند با 
تماس با شماره 190 تخلف های بهداشتی را به ما اطالع دهند تا ما در 24 

ساعت پیگیری های الزم را  انجام دهیم.

اخذ مجوز بخش ناباروری برای مرکز استان
اهم دستاوردهای سفر دو هفته ای رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند


