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سرمقاله

 حضور بانوان روستای دهسلم در اولین 
نمایشگاه سراسری صنایع دستی یزد

صفحه  ۷

     هماهنگی دستگاه ها 
برای اولین پرواز حج تمتع 

 صفحه ۷

مدیران از سرکشی مناطق محروم 
ترس نداشته باشند

صفحه ۷

خراسان جنوبی، استان پایلوت 
کلینیک سیار دامپزشکی

صفحه ۷

تربیت 286 مربی در کشتی 
پهلوانی و ورزش زورخانه ای

صفحه  ۷

نخستین جلسه هیأت کبدی استان
 برگزار شد

صفحه ۷
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معاون رئیس جمهور:
 تقابل دولت با سپاه 

بی معنا است

سردار سالمی : 
سپاه عادت کرده که به

 مسائل کوچک نگاه نکند

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی:
 بی اعتمادی مردم به دولت بر اثر تخریب متقابل 

گروه های سیاسی ایجاد شده است

صادق زیباکالم:
به واسطه تحریم های قبل از برجام، قطر توانسته 

بود به پیشرفت در پارس جنوبی ادامه دهد

سردارسلیمانی:
برخی مشکالت فقط 

با دیپلماسی حل نمی شود
 صفحه8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه8 صفحه 8

انتقال آب به شرق؛ کارشناسی
 به شیوه وزیر شهرسازی

* امین جم

چند روز پیش عباسعلی آخوندی، وزیر راه و شهرسازی 
در چابهار عنوان کرده بود طرح انتقال آب از دریای 
عمان به کویر، باعث خالی شدن سواحل از جمعیت 
می شود و توجیه اقتصادی هم ندارد! ایشان همچنین 
فرموده بودند، از نظر محیط زیست نیز معلوم نیست 
جذاب  بخش  آورد.  می  وجود  به  را  وضعی  چه 
 حرف های جناب وزیر، آنجاست که می فرمایند :
»نمی توانیم سواحل خود را از جمعیت خالی کنیم 
و به دنبال انتقال آب از دریا به نقاط کویری کشور 
باشیم. زیرا کویر زندگی خود را دارد و باید آباد شود«.
زبان  از  و  انتخابات  از  پس  فضای  در  حرفها  این 
وزیر راه و شهرسازی از چند نظر قابل تامل و نقد 
از  آب  انتقال  اخیر موضوع  تمام سالهای  در  است! 
دریای عمان به استانهای شرقی تنها گزینه عملیاتی 
 کارشناسان و جزء وعده های... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

 روی خوش قانون به خوش حساب ها صفحه 3
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شهردار بیرجند:

مرکز استان
تجاری تر  می شود

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحومه فاطمه شناسا

 همسر شادروان محمدعلی خزاعی بازدید 
)والده آقای فریدون و خانم ها فروغ و فریده خزاعی بازدید (

جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 96/4/20 از ساعت 17 الی 18 در محل هیئت حسینی
 )واقع در خیابان انقالب( منعقد می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های خزاعی بازدید و سایر بستگان

با نهایت تاسف و تاثر فقدان مادری دلسوز و مادربزرگی عزیز مرحومه مغفوره

حاجیه بی بی فاطمه یوسف زاده
 )همسر  مرحوم سید جواد یوسفیان مقدم(

را به اطالع کلیه اقوام، دوستان و همشهریان می رساند: مراسم تشییع آن عزیز 
 امروز سه شنبه 96/4/20 ساعت 3 بعدازظهر از محل سالن بهشت متقین برگزار می گردد 
حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب امتنان اینجانبان و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های : یوسف زاده ، یوسفیان و فامیل وابسته

آگهی تجدید مزایده انتشارات دانشجویی
 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در نظر دارد: از طریق مزایده، انتشارات دانشجویی 
 دانشگاه را به اشخاص واجد شرایط و مورد تأیید دانشگاه به مدت 3 سال 

به صورت اجاره واگذار نماید.
متقاضیان می توانند از تاریخ درج این آگهی ظرف مدت 10 روز جهت بازدید و 
کسب اطالعات و دریافت فرم شرکت در مزایده و تحویل آن در پاکت دربسته 
به دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه واقع در انتهای خیابان آیت ا... غفاری، 

ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند مراجعه نمایند. 
 میزان سپرده تضمین شرکت در مزایده مبلغ 5000000 )پنج میلیون( ریال 
می باشد که می بایست به حساب شماره 0106062323001 به نام دانشگاه 
نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند واریز گردد و اصل فیش 
واریزی همراه با پاکت شرکت در مزایده ارائه شود. ضمناً مبلغ پایه برای اجاره 

بهای سال اول 200000000 )دویست میلیون( ریال تعیین می گردد.
هزینه درج این آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود و دانشگاه در قبول یا رد 

هرکدام از پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد  اسالمی بیرجند

ضایعات چــدن شما را با باالترین قیمت خریداریم.
09036240644

فروشگاه رایان پرداز نوین  
فروش انواع لپ تاپ ، کامپیوتر 

و کنسول بازی به صورت نقد و اقساط
 )با کمترین کارمزد و اقساط در بیرجند( 

* فروش انواع بازی 
* فروش انواع لوازم جانبی با کیفیت

 و گارانتی معتبر
 آدرس: معلم 45 - دره گی

1- منزل فروشی واقع در امیرآباد خیابان ولی عصر)عج( 11 ، دارای امتیاز آب ، برق 
وگاز با قیمت کارشناسی2- یک واحد در حد سفت کاری شده دو طبقه واقع در 
09151641120 حاجی آباد خیابان مقداد17  قیمت توافقی یا معاوضه با خودرو     

لیست کاندیداهای 

هیئت مدیره نظام پزشکی 

استان خراسان جنوبی
شرح در صفحه آخر  

دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

 آمار شکایات پزشکی در خراسان جنوبی باال گرفت
مشروح در صفحه 2

قاسمی- روز گذشته ساختمان جدید نظام پزشکی بیرجند با حضور »زالی« رئیس سازمان نظام پزشکی کشور افتتاح شد.در این مراسم رئیس 
سازمان نظام پزشکی بیرجند با بیان اینکه آمار شکایات در استان به نسبت جمعیت و تعداد پزشکان در مقایسه با شهرهای هم تراز زیاد است، 
عنوان کرد: دفاع از حقوق بیماران از اهداف سازمان نظام پزشکی در بیرجند می باشد.جنوبی جزء چهارمین استان های... مشروح در صفحه ۷
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توضیحات جدید معاون وزیر علوم درباره کدرشته های دانشگاه آزاد

مجتبی شریعتی نیاسر در رابطه با اختالف آمارهای ارائه شده از سوی وزارت علوم و دانشگاه آزاد در رابطه با اینکه چه تعداد رشته محل های دانشگاه آزاد می تواند به کار خود ادامه دهند، توضیح 
داد: رسانه ها و مردم باید بدانند؛ مرجع تصمیم گیری در رابطه با ادامه یا عدم ادامه فعالیت تمامی رشته محل های دانشگاه آزاد، “دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم” است و بس، چراکه ممکن 

است هر کسی از ظن خود آمار و ارقام های متفاوتی ارائه دهد. داوطلبان برای انتخاب رشته فقط به مطالب مندرج در “سامانه سازمان سنجش” استناد کنند نه مصاحبه های برخی مسئوالن.

سرمقاله

طرح »اشتغال فارغ التحصیالن« از 
چهارشنبه شروع می شود

مهر- مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار از اجرای 
از  التحصیالن  فارغ  اشتغال  ویژه  کارورزی  طرح 
نفر  گفت:تاکنون۳۸۶هزار  و  خبرداد  چهارشنبه 
هزار   ۶۸ که  کردند  نام  ثبت  کارورزی  سامانه  در 

و۶۰۰نفر واجد شرایط هستند.

صدور کارت ملی هوشمند
 به نصف ماه رسید

ثبت  ابوترابی سخنگوی سازمان  ایسنا- سیف اله 
به  تنها  را  ملی  کارت  مردم  گفت:  کشور  احوال 
عنوان کار شناسایی در نظر نگیرند بلکه در صورت 
بانکی،  این کارت خدمات  با  زیرساخت ها  تامین 

سالمت، انتخابات و غیره انجام خواهد شد.

سهامداران عدالت بخوانند

تسنیم-  مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی 
درباره رقم سود پرداختی سهام عدالت به حساب 
مشموالن به میزان 9۰ هزار تومان که در برخی 
شده  مطرح  تلگرامی  های  کانال  و  ها  سایت 
هنوز  و  نیست  قطعی  رقم  این  گفت:  است، 
به حساب مشموالن  هم رقم قطعی سودی که 
واریز خواهد شد، مشخص نشده است سیدجعفر 
برگزاری  از  پس  اینکه  به  اشاره  با  سبحانی 
آنها  سود  شدن  مشخص  و  ها  شرکت  مجامع 
میزان سودی که به حساب مشموالن واریز می 
شود مشخص می شود، تصریح کرد: همچنین 
موظفیم این سود را طی دو تا سه مرحله در سال 
9۶ به حساب مشموالن واریز کنیم که اولین آن 

تا قبل از پایان تابستان امسال خواهد بود.

دوربین پلیس کمربند ایمنی، استفاده از 
موبایل و خوردن و آشامیدن را ثبت می کند

پلیس  اطالعات  فناوری  مرکز  رئیس  ایرنا- 
تخلفات  ثبت  گفت:  انتظامی  نیروی  راهور 
نبستن  از جمله  پلیس  با دوربین های  رانندگی 
خوردن  همراه،  تلفن  از  استفاده  ایمنی،  کمربند 
و آشامیدن در قالب طرحی آزمایشی در یکی از 
استان های کشور در حال اجراست که این طرح 
در صورت اجرای موفق در تمام شهرها اجرا می 
شود. ادریس جعفری اظهار کرد:این طرح در فاز 
اول در سطح شهرها و در فاز دوم در جاده های 

درون و برون شهری اجرا خواهد شد.

در  تأخیر  به  توجه  با  قاسمی-  سمیرا 
روند اصالح طرح تفصیلی شهر، شهرداری 
صدور  روند  در  تسریع  برای  پیشنهاداتی 
پروانه دائمی تغییر کاربری های مسکونی 
استان   5 ماده  کمیسیون  به  تجاری  به 

)شورای عالی شهرسازی( داده بود. 
کرد:  اظهار  مورد  این  در  بیرجند  شهردار 
ها  پرونده  اینگونه  به  رسیدگی  برای 
همین  به  و  شد  می  صرف  زیادی  زمان 
با  شهروندان  مشکالت  رفع  برای  دلیل 
استاندار،  سمت  از  که  هایی  پیگیری 
و  راه  مدیرکل   ،5 ماده  کمیسیون  رئیس 
انجام  کمیسیون  این  دبیر  و  شهرسازی  
با  که  کردیم  مطرح  پیشنهاداتی  شد، 

از  یکی  افزود:  »مدیح«  شد.  موافقت  آن 
از  زیادی  حجم  و  شهروندان  مشکالت 
کمیسیون  و  شهر  شورای  های  پرونده 
ماده 1۰۰  تعداد تخلفات افزایش طبقات و 
عقب نشینی نکردن هنگام صدور پروانه 

بود که شهرداری با پیشنهاد حذف پلکانی 
های  ساختمان  نشینی  عقب  و  طبقات 
مسکونی و تجاری این مشکل را رفع کرد. 
وی با اشاره به اینکه کاربری تجاری امالک 
و اراضی مسکونی به تجاری در گذشته باید 
در کمیسیون ماده 5 استان به تأیید می 
رسید، تصریح کرد: ولی اکنون با اصالحیه 
جدید طرح تفصیلی شهرداری با اختیارات 
الزم اقدام به این کار می کند و دیگر نیاز 

به رسیدگی کمیسیون ماده 5 وجود ندارد.

اختیارات شهرداری در معابر 
اصلی، ناحیه ای و محالتی شهر

پیشنهاد  این  داد:  ادامه  بیرجند  شهردار 

شامل  که  شود  می  تقسیم  گروه   ۳ به 
و  ای  ناحیه  معابر  شهر،  اصلی  معابر 
معابر محالتی شهری می باشد. »مدیح« 
مجوز  اصلی  معابر  در  که  کرد  عنوان 
تغییر کاربری قسمت زیرزمینی و همکف 
1۰۰درصد برعهده شهرداری می باشد ولی 
طرح  ضوابط  با  برابر  ساختمان  طبقات 
پروانه    5 ماده  کمیسیون  در  تفصیلی 
صادر خواهد شد. وی بیان کرد: در معابر 

که  داشتند  اجازه  صرفا  شهری  ای  ناحیه 
احداث  به  را  اراضی  و  امالک  از  1۰درصد 
برابر  اکنون  ولی  دهند  اختصاص  تجاری 
با طرح جدید امکان احداث تجاری تا 1۰۰ 
زیرزمین  همکف،  های  قسمت  از  درصد 
پروانه  تفصیلی  طرح  با  برابر  طبقات  و 
صادر می شود. به گفتۀ وی تجاری سازی 
امالک یا اراضی در معابر محله ای شهر 
در گذشته حداقل 17 و نیم متر و حداکثر 
۳۰ متر بوده است که با پیشنهاد ما طبق 
ضوابط اصالحی طرح تفصیلی به 5۰متر 

افزایش یافته است.

افزایش ارتفاع ساخت
 در حیاط منازل

شهردار خاطر نشان کرد که در گذشته ارتفاع 
می  ساخته  حیاط  در  که  هایی  ساختمان 
شدند ۳ متر بوده که با پیشنهاد شهرداری 
به 4 متر افزایش یافته است. »مدیح« تأکید 
کرد که ابالغ این مصوبات از استانداری به 
شهرداری قابل اجرا است و اکنون پروانه ها 
خواهد  ممکن صادر  زمان  ترین  در سریع 
شد. وی در پایان از سید علی اکبر پرویزی 
استاندار، فرهادی سرپرست معاونت عمرانی 
استانداری، جعفری مدیرکل راه و شهرسازی 
و اعضاء و عوامل کمیسیون ماده 5 که در 
روند تسهیل کارهای مردم نقش داشته اند 

تقدیر و تشکر کرد.

مرکز استان تجاری تر می شود
بعد از پیگیری های شهرداری

 انتقال آب به شرق؛ کارشناسی 
به شیوه وزیر شهرسازی
* امین جم

 )ادامه سرمقاله از صفحه 1 ( مسئوالن دولتی بوده است. 
حاال وزیر یک دستگاه غیرمرتبط از موضوعی سخن 
می گوید که علی القاعده در تخصص وی نیست.

نکته بعدی آنکه ادعای خالی شدن سواحل کشور 
از سکنه به واسطه اجرای طرح انتقال آب،بر اساس 
پیش  سوال  این  آنوقت  است؟  علمی  مبنای   کدام 
می آید که آیا می توان پذیرفت با انتقال آب از دریای 
عمان به استان های شرقی، حجم آب دریای عمان 
دهم  می  پیشنهاد  صرفا  قسمت  این  شود؟در  کم 
به نقشه دریای عمان زده  وزیر محترم سری هم 
و التفات داشته باشد دریای عمان و خلیج فارس به 
آبهای آزاد راه دارند و در واقع جزئی از اقیانوس هند 
و متصل به همه ی اقیانوس های جهان می باشند!

سخن دیگر آنکه چگونه است در همین زمان که 
انتقال آب به کویر،و نه کویر بلکه حاشیه نشینان 
کویر،برای ایجاد تعادل در ذخایر آبی از دست رفته 
در 1۸ سال خشکسالی،با انتقاد وزیر محترم مواجه 
استان  برای  فاینانس«  می شود، »1.1میلیارد دالر 
کویری یزد،در نظر گرفته شده است؟آیا اینجا هم 
باید چوب سیاست را ما بخوریم و نانش را دیگران؟

حال باید پرسید آیا اهمیت مرزهای شرقی کمتر از 
مرزهای آبی است؟استان ما 4۰۰کیلومتر مرز مشترک 
با افغانستان دارد که با احتساب خراسان رضوی،بیش 
از 1۰۰۰کیلومتر پهنه ی خاکی آسیب پذیر داشته که 
تماما توسط ساکنان نجیب و مظلوم روستاها و عشایر 
مرزی و پایگاه های نیروی انتظامی حفظ و مراقبت 
می شود. این جمعیت در سال های اخیر به شدت با 
معضل بیکاری و فقر به دلیل خشکسالی مواجه بوده 
و در حال تخلیه مرز هستند که مشکل امنیتی شرق 
کشور به عنوان حافظ امنیت استانهای مرکزی و حتی 
تهران را صد چندان می کند.آیا اساسا قبل از اینکه این 
بحث ها مطرح شود،ما کارشناس زیست محیطی یا 
مالی نداشتیم؟و از همه مهمتر اینکه این ها کشفیات 
جدید است یا بهانه های جدید؟بسیار امیدواریم این 
اظهارات چیزی در حد نظر شخصی یک وزیر باشد و 
نه نمایه ای از بدقولی دولت.چرا که این طرح ، داستان 
امروزه روز نیست.زمانی انتقال از سد دوستی مطرح 
بود، یکبار گفتند تاجیکستان؛ بار دیگر هم شد انتقال 
آب از خوزستان! بعد خبرهایی از خزر آمد و حاال هم 
که بحث انتقال آب از عمان مطرح است.موضوعی که  
بارها تیتر روزنامه ها شد و ما هم هربار ذوق زده شدیم 
که دولت ما را می بیند.شاید همه بی محلی این سالها 
به ما بخاطر این باشد که بی آبی ما را نمی شودبا چشم 
غیر مسلح دید! مشکل کم آبی خراسان جنوبی مثل 
خشکی زاینده رود  و تاالب ها نیست که پیش چشم 
گردشگران خارجی باشد یا بواسطه آن دعوا برپا شود.

استان ما از قنات آب می خورد.قنات هایی که انگار 
تا گچ و خاک باال نیاورند،کسی به وخامت حالشان 
پی نخواهد برد.زمانی ما را روزها منتظر انجام روند 
مطالعات پروژه می کردند و حاال از گوشه کنار ادعا 
می شود که چه: اصل طرح غیرکارشناسی است!؟

در جواب همه این خلف وعده ها و دل خوش کنک 
هایی که داده اند، می گویند سرمایه گذار نیست.اما 
در همه جای کشور اینگونه است؟مثال در یزد هم 
همینطور است که نماینده اش فاینانس 1.1میلیارد 
آبرسانی می گیرد یاکرمان که  دالری برای پروژه 
وضعیتش از نظر آبی به مراتب از ما بهتر است و 
سرمایه گذار داخلی برای این کار پیدا کرده.آیا این 
از دولت مرکزی و خودمختار عمل  استانها جدای 
می کنند یا صاحب نفوذان پرقدرتی دارند که نازشان 
این همه خریدار دارد؟مسئوالن امر اگر نمی دانند 
بدانند،مسئله اصلی استان ما آب است.آب نرسد توقع 
امنیت هم از این منطقه نباید داشت.پس شایسته است 
مسئوالن و نمایندگان استان و کشور این موضوع را 
به خوبی درک کنند و صدای عطش مردم را به گوش 
پایتخت نشینان راحت طلب برسانند.لطفا یکبار هم که 
شده در استان سیاست زده مان که هر کلمه ای بگویی 
انگ چپ یا راست بودن می خوری و از هر طرف 
تهمت ها سرازیر می شود، همه چیز را کنار بگذارید و 
دست به دست هم فکری به حال انتقال آب کنید.ما 
هم مثل شما منتظر می مانیم تا ببینیم نمایندگانمان 
در مجلس ،که هر سال جایزه های ادب را درو می 
کنند،باآب می توانند روزه سکوت خود را بشکنند یا نه؟

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به ایدیamin_  j_m@ ارسال فرمایید(

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

میهمان نشست ارتباط مردمی مسئولین استان در روزنامه آوای خراسان جنوبی 

 خواهند بود. جهت ارتباط با ایشان و طرح سواالت و انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود می توانید از روش های ذیل اقدام فرمایید:
سواالت، انتقادات و پیشنهادات خود را حضورا در محل دفتر با ایشان مطرح نمایید.
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  دفتر روزنامه آوای خراسان جنوبی 

سرپرست اداره کل  جناب آقای محمدرضا پاک گهر
امور مالیاتی استان

روابط عمومی روزنامه آوای خراسان جنوبی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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تضمینی

اطالعیه تغییر زمان بازگشایی پاکت ها
پیرو آگهی مناقصه A3901-1396-1 با عنوان نگهداری و راهبری تاسیسات، اطالعات پرواز و حفاظت 
فیزیکی سایت تقی قنبر اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی مندرج در روزنامه آوای خراسان 
جنوبی تاریخ های سوم و چهارم تیرماه 1396 بدین وسیله تاریخ بازگشایی پاکت های مناقصه مزبور از 

1396/04/26 به 1396/05/01 اصالح و تغییر می یابد.
اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی

متقاضیـان مسکـن
فروش آپارتمان در حال ساخت محدوده شعبانیه با متراژ حدودا 100 متر مفید به صورت کامال 

اقساطی و توافقی

پیش پرداخت: 150/000/000 ریال
پرداخت تقریبا 400/000/000 ریال باقی مانده به صورت اقساطی در 10 قسط به مدت 15 ماه 
هر طبقه 2 واحد - کلیه واحدها شمالی و جنوبی هر بلوک 8 و 9 طبقه - دارای زمین ملکی 

و حاشیه بلوار بقیه ا... )عج( با دسترسی مستقیم از بلوار
امکان معرفی به بانک جهت دریافت تسهیالت بانکی از 100/000/000 ریال تا سقف500/000/000 ریال 

نیز وجود دارد

قابل توجه پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و مصالح فروشان
آیتم های پیمانکاری از قبیل اجرای خاک گچ - تاسیسات دیوار چینی - نما- کاشی و سرامیک  

ساخت کم درب - فروش و اجرای سنگ پله - آسانسور و کلیه آیتم های ساختمانی دیگر 
به صورت تهاتر واگذار می شود.

تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر : 09157799279 و 32314818 
ساعات تماس: 8 الی 13 و 17 الی 21

واحدهای فوق با شرایط معاوضه با خودرو نیز قابل خرید و فروش می باشد.
 @ maskansazan32314818  لینک تلگرامی

آگهی انتخابات
قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف قنادان و شیرینی فروشان شهرستان بیرجند در اجرای 
 ماده 23 قانون نظام صنفی بدین وسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر آن اتحادیه دعوت 
 می گردد با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت عضویت عکسدار اتحادیه روز

سه شنبه 96/4/27 از ساعت 9 الی 11 صبح جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس شخصا 
به نشانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( - هیئت فاطمیه واقع در خیابان مطهری 8 مراجعه و نمایندگان 
مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد 5 نفر عضو اصلی هیئت مدیره و دو نفر بازرس اصلی و علی 
البدل انتخاب نمایند. الزم به ذکر است براساس تبصره ماده 13 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه 

های صنفی، اعطای وکالت و یا اعزام نماینده جهت دادن رای ممنوع می باشد.
اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره:

1-  رسول بادی 2- محمد براتی کوشک 3- حسن پارسایی فر 4- محسن پرورش شارقنج
5- ثریا رحیمی خراشاد 6- یحیی علی آبادی 7- یدا... کرمانی  8- محمد حسن محمدی گیو

9- محمد علی نیک افروز 
اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:

1-   سعید سعیدی راد 2- عفت عجم اکرامی  3- علی قابل
آریانفر- رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بیرجند

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک ، جک  پارکینگی 
، کرکره ، سکوریت اتومات(

  09303107002 
09155614880

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 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی

اراضی و  ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  / دوم موضوع  اول  برابر رای شماره 139660308001035- 96/3/28 هیئت 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
بانوئی فرزند علی به شماره شناسنامه 2 صادره از بیرجند و کد ملی 0652382363 نسبت به ششدانگ یک باب منزل به 
مساحت 190 متر مربع قسمتی از پالک 1396- اصلی بخش دو بیرجند از محل مالکیت رجبعلی مددی پور محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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: 96/4/20    تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/5/5
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا(
09159658659

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی )اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاره ای(: 
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 95 و مالیات 

مربوطه از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیرماه سال 
جاری می باشد. اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن 
جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های 

تعیین شده محکوم می شوند.
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی 

 1526 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی
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سنجش سالمت 5 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان
صدا و سیما-5 هزار و 600 نوآموز بدو ورود به دبستان در مدت یک ماه از اجرای طرح سنجش سالمت نوآموزان، ارزیابی شدند. رئیس اداره آموزش استثنایی استان 
گفت: از این تعداد 500 نفر برای بررسهای تخصصی تر ارجاع شدند و بقیه سنجش سالمتشان تایید شد.محمدی افزود: پیش از این همچنین 3 هزار و 325 کودک 
پیش دبستانی سنجش شدند.طرح سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان از نیمه خرداد در 14 پایگاه خراسان جنوبی آغاز شده است و تا اوایل مرداد ادامه دارد.

سالم تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری ستودنی 
کارشناس  یک  استانداری  کاش  ای  ولی  است 
معرفی  خدمتگزاران  این  راهنمایی  برای  خوب 
شدند.ولی  می  رها  سردگمی  از  تا  کردند  می 

بازهم جای سپاس از استانداری است.
915...180
وقتی اصال مرکز ناباروری استان راه اندازی نشده 
میرسه فقط  بنظر  چرا مردم سرکار می گذارید؟ 
زحمت  کردند.  اجرا  نمایش  یک  انتخابات  برای 
کشیدن مشاوره می دهند. این کار را که در مطب 
دکتر انجام می شده. آی یو آی و آی وی اف رو 

کی می خواهید انجام دهید؟
915...384
سالم آوا مالیات   می بایست  از   افرادی   که امالک 
  زیادی     دارند و با   پارتی    از  زیر   بار  ان شانه خالی 
می کنند گرفته شود نه   از  افرادی   که   بازنشسته و 
کارمند   وکارگراند و مغاز ه  ای   برای   امرار و معاش   

خانوا  ده   شان   دارند .
915....915

پرورش      برسانید   آموزش  و  مسئوالن  به  سمع   
 نسبت  به   ثبت  نام   دانش آموزان   که در   هر  مدرسه   
دولتی    یک   جور  شهریه  می گیرن نظارتی داشته 
امتحانات  نتیجه     لطفی   کنن  اینکه  هم  باشند 
آموزان  دانش  تکلیف  تا    ا عالم  نمایند    نمونه   را  

   برای     ثبت    نام     مشخص   شود
915...915
و  هستم  شما  اشتراک  ساله   5 سالم  جان  آوا 
بینم به هرنوع درخدمت مردم حتی رایگان  می 
برای تبلیغات، ممنون اما چه دلیلی دارد که دیوار 
شهر ومنزل مردم را هجمه تبلیغات کنند که جد 

وپدرجدشون زیر ناسزا گرفته شود 
915....896

با سالم عصر یکشنبه بعد از چند وقت چشممان 
به جمال دو نفر از ماموران شهرداری در ابتدای 
حدود  که  عزیزان  این  شد  روشن  سرپوش  بازار 
قصد  ظاهرا  آوردند  تشریف  عصر!   7 ساعت 
برخورد با دست فروشان را داشتند اما با شگفتی 
دیدیم در کمال خونسردی با دست فروشان میوه 
که اغلب اوقات انجا )ابتدای بازار سرپوش( بساط 
عرضه میوه دارند، صحبت !!! نموده از کنار انها 
عبور کردند و  دستفروشان هم در آرامش خاطر 
بکار خود ادامه دادند. این سوال برای من پیش 
لطفا  بود!؟”  چه  ماموران  این  حضور  علت  امد” 

یک نفر مرا راهنمایی کند. 
903...287
ارگانهای  کارآفرینان،  گذاران،  سرمایه  توجه  قابل 
امالک،  مشاورین  خصوصی،  شرکتهای  دولتی، 
مالکین  ارگانیک،  دارویی  گیاهان  تولیدکنندگان 
سرپرست محترم امور مالیاتی استان  باعرض سالم 
وخسته نباشید مزایای پرداخت مالیات  برای شهر و 
استان ماچیست؟ وچه ضرورتی دارد که ما مالیات 

پرداخت نماییم؟ باتشکر وامتنان
910...357
سالم آوا جان از مسوالن بپرسید تکلیف حاجی آباد 
چیه که بین هویت شهری و روستایی معلقه آیا نمی 
شود یک قانون سومی را تعریف کرد که شامل اینجا 
شده  ومنجر به انتقال دامها از داخل زندگی مردم 
به حاشیه  شود.  واال از بو وگردوخاک پشکل دامها 

جانمان به لب رسیده.
ارسالی به تلگرام 
در جواب دوستمون که گفته مزایای پرداخت مالیات 
چیه باید بگم بیشترین مالیاتو تو استان می گیرن 
مالیات یک مغازه دار توی بیرجند اندازه مالیات یک 
تاجرتوی تهرانه بعد اول هم میشن تو دریافت مالیات 
بازهم اگر درجهت توسعه استان باشه که خوبه معلوم 

نیست کجا هزینه میشه.
915...601
شهرداری در خصوص نظافت سطل ها آشغال توجه 
بیشتری به خرج دهد داشتم از کوچه شهدا 4 عبور 
می کردم سطل زباله به قدری کثیف و بو میداد که 

اصال رنگ شست شو به خودش ندیده گویا
ارسالی به تلگرام آوا

کویر  شهرک  و  الهیه  اتوبوس  خوب  راننده  از 
و  دوستانه  انسان  جهت  به  کنم  می  تشکر  تایر 

خوشحال کردن دل یک شهروند.
915...313
در  دارم  کلیوی  با مشکل  فرزندی  پدری هستم 
استخر کار می کنم و درآمدم روزانه 10هزارتومان 
است.مسئوالن چرا هیچ کاری برای قشر با درآمد 
پایین جامعه نمی کنند ما کی باید خوشی را در 

زندگی احساس کنیم و بچشیم.
ارسالی به تلگرام آوا 
سالم آوا جان بفرماید مرکز مشاوره  ... بیرجند چرا 
تابستون تعطیله نه مسئول و نه کادر متخصص 
داره و هیچ کس پاسخگو نیست؟تفریحی در را 
باز می کنند کال نظارت تعطیل...البته تمام سال 

همینطوره.
ارسالی به تلگرام آوا

برق  مسووالن  سالها  از  بعد  احسنت  و  آوا  سالم 
برق  کابل کشی  افتادند  این  فکر  به  و شهرداری 
که  حاال  کنند  زمینی  را  وغفاری  معلم  خیابانهای 
 درختان 40ساله را به خاطر سیمهای برق سر بریده
 اند ونابود کرده اند راست است که می گویند عقل 
اما در مسائل  از 40سال کامل می شود  بعد  بشر 
شهری بهتر است از عقل جمعی استفاده شود!راستی 
درختان کاج خیابان پاسداران و... به ارتفاع سیمهای 
برق نزدیک می شود برای سر برکردن این درختان 
برنامه ای ندارید شایدگوش شیطان کر این دفعه 
زودتربرق این خیابان زمینی شود.ودرختان زرد وزار 

این خیابان از دست شما جان سالم بدر برند! 
ارسالی به تلگرام آوا
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حسینی- صبح پنجشنبه  مدیران بیمه تامین 
اجتماعی به همراهی تعدادی از کارشناسان این 
مردم  سواالت  به  آوا   روزنامه  دردفتر  سازمان 
کل  مدیر  درویشی  دادند.  پاسخ  وخبرنگاران 

تامین اجتماعی با بیان این که در این سازمان 
دو نوع قشر مراجعه کننده و جامعه هدف داریم 
افرادی   یا  بیمه شدگان  افراد  این  عنوان کرد:  
هستندکه در کارگاهی مشغول به کارند و درقبال 
کاری که انجام می دهند دستمزد دریافت کنند. 
و  بیمه شدگان خاص  دسته  این  گفته وی  به 
تحت پوشش بیمه اجباری سازمان هستند که 
صرف نظر از این که کارگاه شخصیت حقیقی یا 
حقوقی دارد و یا این که بر اساس قرارداد منعقده 
تحت  باشند  کار  به  مشغول  پیمانکاری  کار  یا 
پوشش قرار می گیرند.مدیر کل تامین اجتماعی 
قشر دوم را افراد با قراردادهای توافقی-اختیاری 
یا مشاغل آزاد دانست و اضافه کرد: این افراد 
بیمه شده اجباری نیستند و بر اساس خواست 
پوش  تحت  تواند  می  مدارک  داشتن  و  فرد 
باشند و با ضرایب مختلف خدمات دریافت کند. 
درویشی با بیان این که گروه سوم بازنشستگان 
و مستمری بگیران هستند ادامه داد: این افراد 
بیمه شده بوده ا ند و اکنون یا بازنشست شدند 
و یا بنا به دالیلی از کار افتاده اند و یا فوت شده 

و خانواده آنان تحت پوشش قرار گرفته است.

ارائه خدمات درمانی مهم ترین تعهد 
سازمان تامین اجتماعی

وی عنوان کرد: تامین اجتماعی تعهداتی برای 
خدمات  ارائه  که  دارد  شدگان  بیمه  به  ارائه 
سازمان  این  تعهد  ترین  مهم  و  اولین  درمانی 
به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم  است که 
ارائه می شود.مدیر کل تامین اجتماعی با اشاره 
به  با  توانند  می  شده  بیمه  افراد  که  این  به 
همراه داشتن دفترچه به مراکز ملکی سازمان 
تامین اجتماعی مراجعه کنند و از خدمات کامال 
شهرهای  درباره  درویشی  ببرند.  بهره  رایگان 
در  سازمان  این  ملکی  مراکز  که  کوچکی 

شده  بیمه  کرد:  خاطرنشان  ندارد  وجود  آنها 
مراکز  به  مراجعه  با  تواند  می  اجتماعی  تامین 
به  را  خدمات  پزشکان  مطب  مانند  غیرملکی 
ها  هزینه  و  کند  دریافت   مستقیم  غیر  شکل 

توسط اسناد پزشکی به طرف قرارداد های ما 
از طریق سازمان تامین اجتماعی پرداخت می 
برای  این که محدودیتی  بر  تاکید  با  شود.وی 
بیمه شدگان ایجاد نمی کنیم یادآور شد: این 
حتی  و  بیمار  انتقال  به  مربوط  هزینه  سازمان 

همراه وی را نیز پرداخت می کند.

رفع هم پوشانی ها 
با تکمیل پروژه شماره بیمه شده ملی

این که  به  اشاره  با  اجتماعی  تامین  مدیر کل 
استانی  اولین  در سال گذشته خراسان جنوبی 
بود که در کشور پروژه SSN یا شماره بیمه 
پایان رساند اضافه کرد: یکی  به  را  شده ملی 
از مزایای اجرای این طرح رفع هم پوشانی ها 
 SSN است. به گفته درویشی با تکمیل پروژه
جداولی تهیه می شود که در آن افرادی با چند 
پوشش بیمه به رنگ قرمز مشخص می شوند. 
وی همچنین با اشاره به شرایط بیمه قالیبافان 
به  قالیبافان  برای  سهمیه  اگر  کرد:  عنوان 
تصویب برسد، ابتدا باید در اتحادیه فرش ثبت 
معرفی  و  آزمون  در  قبولی  از  کنند و پس  نام 
به فنی و حرفه ای برای صدور گواهی، تحت 
گیرند.  می  قرار  اجتماعی  تامین  بیمه  پوشش 
سوال  به  پاسخ  در  اجتماعی  تامین  کل  مدیر 
یکی از شهروندان در همین باره بیان کرد: طی 
بخش نامه ای، بیمه قالیبافانی که دارای پروانه 
کسب بودند قطع شد ولی سوابق این افراد در 
پرداخت  با  توانند  می  و  است  موجود  سازمان 
مابه التفاوت بیمه خود را ادامه دهند.درویشی با 
بیان این که زنان خانه دار در قالب مشاغل آزاد 
بیمه می شوند ادامه داد: زنان سرپرست خانوار 
می  حمایت  دولت  طرف  از  که  این  دلیل  به 
شوند و تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد 

هستند، خدمات را رایگان دریافت می کنند. 

درون  رانندگان  بیمه  پوشش  تطبیق 
شهری و برون شهری

خودروهای  رانندگان  بیمه  به  اشاره  با  وی 
طریق  از  افراد  این  کرد:  عنوان  نیز  سنگین 
معرفی  سازمان  به  نقل  و  حمل  های  پایانه 
به  معرفی  و  آزمایشات  انجام  از  پس  و  شده 
شعبه ، کارت هوشمند خود را از پایانه دریافت 
می کنند و باید یک سال حق بیمه را پرداخت 
کنند. مدیر کل تامین اجتماعی با بیان این که 
اگر فرد آخر سال بدهی نداشته باشد کارت وی 
بیمه  پوشش  افزود: همچنین  شود  می  تمدید 
رانندگان درون شهری و برون شهری تطبیق 
پیدا کرده و از غرامت دستمزد می توانند بهره 
مند شوند.درویشی همچنین در توضیح مشاغل 
سخت و زیان آور بیان کرد: اگر شخصی 20 
سال متوالی در شغلی که سخت و زیان آوری 
آن در کمیته ای در اداره کار تایید شده مشغول 
باشد و در طول دوره اشتغال خود بیش از یک 
سال فاصله بیمه ای نداشته باشد، بدون شرط 
بازنشسته می شود.وی با  از موعد  سنی پیش 
دارد  وجود  نیز  دیگری  حالت  اینکه  به  اشاره 
آوری  زیان  و  سخت  سابقه  اگر  کرد:  اضافه 
شغل فرد، توالی نداشته باشد و می تواند با 25 
شود.  بازنشسته  مشاغل  این  در  متناوب  سال 
مدیر کل تامین اجتماعی توضیح داد: هر میزان 
سابقه سخت و زیان آور معادل هر ماه، یک و 
نیم ماه لحاظ می شود و اگر مجموع این عدد 
با سابقه عادی 30 سال شد و سن باالی 50 
باشد بازنشست شده و اگر باالی 35 سال باشد 

، بدون شرط سنی بازنشسته می شود.

پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی 
از 15 درصد عوارض صدور پروانه 

سوال  این   به  پاسخ  در  همچنین  درویشی 
بیمه  حق  ساختمان  ساخت  برای  چرا  که 
قانون  طبق  کرد:  نشان  خاطر  شود  می  اخذ 

کارگران ساختمانی  بیمه  مصوب مجلس حق 
پروانه ساختمانی  از 15 درصد عوارض صدور 
پرداخت می شود. وی با بیان این که حق بیمه 
ای که کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی 

اظهار  است  درصد   7 فقط  کنند  می  پرداخت 
کرد: 20 درصد سهم کارفرما است و از محل 
می  تامین  عوارض  درصد   15 همین  وصول 

بخش  در  اجتماعی  تامین  کل  مدیر  شود. 
چیزی  که  این  بیان  با  سخنانش  از  دیگری 
کمتر از 5 درصد هزینه های تولید مربوط به 
پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی است یادآور 
شد: مشکل اصلی کارگاه ها به روز نبودن آنان 
است. درویشی با تاکید بر این که نمی توان با 
بافت کار چند سال گذشته در بازار رقابت کرد 
به  بیرجندی که  مانند کفش سنتی  داد:  ادامه 
به  نیاز  است،  شده  تعطیل  اکنون  و  روزنشده 

کارگاه های دانش بنیان داریم.

تغییر قانون برای خوش حساب ها

یکی از مشکالت مردم، جریمه و یا قطع بیمه 
فرد، یک روز پس از پرداخت نشدن حق بیمه 

در موعد مقرر بود که مدیر کل تامین اجتماعی 
حق  نشدن  پرداخت  کرد:  عنوان  باره  این  در 
ادامه است و  برای  تمایل  منزله عدم  به  بیمه 

طی  با  تواند  می  آن  شدن  قطع  از  پس  فرد 
کردن مراحل اداری دوباره تحت پوشش بیمه 
به تغیر قانون برای خوش  قرار گیرد.درویشی 
حساب ها اشاره کرد و افزود: اگر کارگاه خوش 
بحران  دچار  اثبات  قابل  دالیل  به  بنا  حسابی 
معین  موعد  در  را  بیمه  حق  نتواند  و  شده 
جرائم  بخشودگی  از  تواند  کند،می  پرداخت 
سامانه  به  اشاره  با  پایان  در  کند.وی  استفاده 
1420 برای ارائه مشاوره های بیمه ای به مردم 
آماده  نیز  اداره کل  مشاوره  مرکز  کرد:  عنوان 

هستند. پاسخدهی  و  مردم  سواالت  دریافت 
سایت  به  اشاره  با  اجتماعی  تامین  کل  مدیر 
ها  استانی  داد: هم  ادامه   Skh.tamin.ir
دسترسی  سایت،  این  به  مراجعه  با  توانند  می 

با  مرتبط  قوانین  و  ها  نامه  بخش  به  مستقیم 
حوزه ای که در آن مشکل دارند داشته باشند. 
برای اطالع رسانی  آمادگی  با اعالم  درویشی 

اضافه  اجتماعی  تامین  قوانین  درباره  مردم  به 
کرد: مجموعه هایی مانند شهرک های صنعتی 
می توانند برای برگزاری کالس های آموزش 
ما  با  سازمان  کارشناسان  از  استفاده  و  قوانین 
جلسه  این  در  است  شوند.گفتنی  هماهنگ 
دفتر  به  مراجعه  با  همشهریان  از  تعدادی 
روزنامه سواالت خود را حضوری مطرح کردند. 
روابط  گفته  به  که  شد  مطرح  نیز  سواالتی 
سامانه  طریق  از  توانند  می  سازمان  عمومی 

مشاوره ای پاسخ خود را دریافت نمایند.

روی خوش قانون به خوش حساب ها
 مدیر کل تامین اجتماعی در نشست هفتگی روزنامه آوا در باره جریمه دیرکرد بیمه عنوان کرد:
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ساخت گوشی پزشکی قابل تبدیل در کشور، توسط محقق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

  
ایسنا- محقق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به منظور کمک به پزشک برای تشخیص بهتر بیماری و تنظیم کیفیت صدا موفق به طراحی و ساخت “گوشی پزشکی قابل تبدیل” شد. محمدابراهیم 
روان بخش، دانشجوی رشته پزشکی مقطع کارآموزی بالینی 2 در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در طرح گوشی پزشکی قابل تبدیل قسمت سر گوشی قابلیت تغییر دارد و از این طریق این امکان 
را به پزشک می دهد که با توجه به بیمار و جثه او گوشی را تغییر داده و کیفیت صدا را تنظیم  کند. این گوشی باعث افزایش دقت در سمع، کاهش هزینه تحمیل شده به پزشک و مراکز درمانی می شود. سه شنبه *20 تیر 1396 * شماره 3829

خبرها از گوشه و کنار

زبان فارسی رسمًا به اینستاگرام اضافه شد؛
 چگونه اینستاگرام را فارسی کنیم

جنوب نیوز- اینستاگرام سرانجام زبان فارسی را 
به نسخه جدید اپلیکیشن خود اضافه کرده است. 
از این پس کاربران ایرانی می توانند از اینستاگرام به 
زبان شیرین پارسی استفاده کنند. برخی از کاربران 
اپلیکیشن  شدن  فارسی  متوجه  اخیراً  اندرویدی 
اینستاگرام خود شده اند. ظاهراً اینستاگرام از نسخه 
10.28 زبان فارسی را هرچند بی سروصدا و نه چندان 

کامل به اپلیکیشن خود اضافه کرده است.
کنیم:  فارسی  را  اینستاگرام  چگونه 
برای فارسی کردن زبان اینستاگرام کافیست زبان 
 Language دستگاه خود را از بخش تنظیمات و
به فارسی تغییر دهید و سپس یکبار اینستاگرام را 
باز و بسته کنید. اگر این روش مؤثر نبود پس از 
Un�  تغییر زبان کافیست اینستاگرام خود را یکبار
install کرده و دوباره دانلود و نصب کنید. توجه 
باید  اکانت خود طبعاً  به  برای ورود  باشید  داشته 
نام کاربری و رمز عبورتان را به یاد داشته باشید. 
گفتنی است می توانید اینستاگرام را از بخش زبان 
در  فارسی  آن جا که  از  اما  انگلیسی کنید  دوباره 
ندارد برای فارسی کردن مجدد  این لیست قرار 
باید اپلیکیشن را حذف کرده و دوباره نصب کنید. 
بخش  در  و  اینستاگرام  تنظیمات  در  متأسفانه 
زبان هنوز زبان فارسی به صورت رسمی اضافه 
نشده است. به این ترتیب شاید باید چند روزی برای 
اضافه شدن زبان فارسی به لیست منتظر بمانید.

ناشر اطلس ذخایر ژنتیکی محصوالت باغی خراسان جنوبی عنوان کرد:

اطلسی برای افزایش ثروت افزایی در حوزه کشاورزی استان

سیده الهام حسینی- مرکز تحقیقات و آموزش 
تدوین  به  موفق  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
باغی   محصوالت  ژنتیکی  ذخایر  اطلس  انتشار  و 
ذخایر  کارشناس  نخعی  آزیتا  شد.  جنوبی  خراسان 
آوا  با  گفتگو  در  اطلس  این  وناشر  گیاهی   توارثی 
عنوان کرد: در کشورهائی مانند ایران که با محدویت 
آب و خاک زراعی و تنش های شدید محیطی روبرو 
هستند، آزاد سازی توانایی ذخایر ارزشمند شامل منابع 
ایجاد  اصلی  عامل  که  و خاک،  آب  به همراه  ژنتیکی 
باشد،  برتر می  بیوتکنولوژیک  تولیدات  ارقام گیاهی و 
داروئی،  غذا،  کشاورزی،  تولیدات  در  را  بزرگی  تحول 
شیمیائی و صنعتی در کشور ایجاد خواهد کرد. وی با 
و هوایی خراسان  آب  و  اقلیمی  به وضع خاص  اشاره 
اضافه  شوری  و  خشکی  های  تنش  جمله  از  جنوبی 
کرد: این استان دارای ژرم پالسم های )تنوع ژنتیکی( 
دلیل  به  متاسفانه  که  است  فردی  به  منحصر  و  غنی 
بسیاری  انسانی  و  محیطی  عوامل  تاثیر  و  توجهی  بی 
بعضی  و  سپرده شده  فراموشی  به دست  ارقام  این  از 

نیز در حال انقراض می باشند.

شکوفائی اقتصاد ملی، امنیت غذایی 
و دارویی و افزایش سطح درآمد روستائیان

این  از  صیانت  و  حفاظت  شناسایی،  نخعی  گفته  به 
منابع پایه ای و ظرفیت سازی در بهره برداری بهینه 
از آن، نقش مهمی برای شکوفائی اقتصاد ملی، امنیت 
روستائیان  درآمد  سطح  افزایش  و  دارویی  و  غذایی 
مجموعه  این  که  این  بیان  با  وی  داشت.  خواهد 
های  طرح  نتایج  بندی  جمع  و  آوری  گرد  حاصل 
آوری  و جمع  زمینه ی شناسایی  در  متعدد  تحقیقاتی 
جمله  از  استان  باغی  محصوالت  ژنتیکی  ذخایر 

همچنین  کرد:  اضافه  است.  توت  و  عناب  زرشک، 
حوزه  در  مطالعاتی  و  موردی  های  بررسی  شامل 
خرما،  انگور،  انجیر،  جمله  از  دیگر  محصوالت  ی 
این  نشر  اهداف  از  یکی  نخعی  باشد.  می  گالبی 
باغی  محصوالت  مقدماتی  اطالعات  ثبت  را  اطلس 
و  مندان  عالقه  برداری  بهره  برای  استان   بومی 
کرد:  اظهار  و  دانست  کشاورزی  حوزه  پژوهشگران 
محصوالت  ارزشمند  ذخایر  تنوع  و  قابلیتها  معرفی  
باغی استان به منظور حفاظت و صیانت از این منابع 
از  بهینه  برداری  بهره  در  سازی  ظرفیت  و  ای  پایه 
فناوری  توسعه  و  برداران  بهره  آگاهی  افزایش  و  آن 
استان  در بخش کشاورزی  افزایی  ثروت  و  اقتصادی 
از دیگر اهداف مدنظر است. الزم به ذکر است زمان 
شروع گردآوری و تدوین این اطلس مهر 94 بوده و 

96 چاپ و منتشر شده است. فروردین 

گرایش به سمت کشت تک محصولی و ارقام 
تجاری و برتر تنوع ژنتیکی را نادیده گرفته است

محمد رضا بیرجندی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش 
انتشار  و  تدوین  درباره  نیز  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
اطلس ذخایر ژنتیکی محصوالت باغی استان بیان کرد:  
کشاورزی،  محصوالت  محوری  ماده  ژنتیکی  ذخایر 
ها  نمونه  این  از  حفاظت  و  است  غذایی  و  دارویی 
به  است.  کشور  آینده  و  حال  غذایی  امنیت  متضمن 
با توجه به وسعت زیاد، تنوع آب  گفته وی این استان 
منابع  دارای   ، جغرافیایی  خاص  موقعیت  و  هوایی  و 
به  مقاوم  جمله  از  ویژگیهای  با  غنی  گیاهی  ژنتیکی 
تنش های شوری، خشکی و مواد موثره منحصر به فرد 
است، ولی متاسفانه به دالیل متعدد باالخص گرایش به 
سمت کشت تک محصولی و ارقام تجاری و برتر، این 

تنوع ژنتیکی نادیده گرفته شده به گونه ای که بسیاری 
از ارقام محلی محصوالت زراعی و باغی استان در خطر 
نابودی و فرسایش قرار دارند. بیرجندی با اشاره به این 
ژنتیکی  ذخایر  این  از  صیانت  و  حفاظت  شناسایی  که 
به عنوان ثروت عظیم ملی و ظرفیت سازی در استفاده 
بهینه از آن نقش به سزایی در ارتقاء اقتصاد کشاورزی 
استان دارد خاطرنشان کرد: اکنون عمده ترین تولیدات 
باغی استان زرشک، زعفران، عناب، انار، پسته، بادام، 
شلیل،  هلو،  زردالو،  آلبالو،  گیالس،  به،  گالبی،  سیب، 
توت،  شاه  توت،  انگور،  گردو،  خرما،  انجیر،  گوجه، 

سنجد و گیاهان دارویی می باشند.

اطلس هایی برای تصمیم گیری های روشن تر 
از هر واسطه اطالعاتی

جمله  از  را  انار  و  زعفران  عناب،  زرشک،  وی 
کرد:  اضافه  و  دانست  استان  باغی  تولیدات  مهمترین 
98 درصد از زرشک و 95 درصد از عناب کشور در این 
استان تولید می شود. رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی 
با تاکید بر این که می توان با اجرای طرح های تحقیقاتی 
زراعی  محصوالت  ژنتیکی  ذخایر  شناسایی  زمینه  در 
برای  موثر  گامی  مصور،  علمی  کتب  تهیه  و  باغی  و 
فناوری  توسعه  و  برداران  بهره  آگاهی  افزایش 
استان  کشاورزی  بخش  در  افزایی  ثروت  و  اقتصادی 
جایگزین  قادرند  ها  اطلس  این  کرد:  تصرح  برداشت 
شده  فنی  گزارش  برگ  هزاران  و  کتاب  جلد  ها  ده 
تر  روشن  را  گیریها  تصمیم  و  ها  برنامه  رئوس  و 
ابراز  وی  کنند.  بیان  دیگر،  اطالعاتی  واسطه  هر  از 
تحقق  در  بتواند  نیز  مجموعه  این  کرد:  امیدواری 
برای محققان، کارشناسان،  راهنمای خوبی  این مهم 

باشد. تولیدکنندگان  و  گذاران  سرمایه  مروجان، 
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خواندنی ها

گیاهی که سوسک ها را 
از خانه دور می کند!   

 
هستند.  فرز  و  سریع  بسیار  ها  سوسک  برنا- 
هر  و  روند  می  غذا  دنبال  به  ها  شب  معموال 
کجا که اثری از آلودگی و کثیفی و زباله باشد، 
آن جا محلی برای تجمع و زندگی سوسک ها 
خواهد بود. شب ها سوسک ها به دنبال غذای 
مورد نیازشان در تمام خانه از قفسه های کمد تا 
لوله های فاضالب می روند. البته سوسک های 
سیری ناپذیر بسیار سخت جان هستند؛ آن قدر 
در  که  هستند  موجوداتی  تنها  که  جان  سخت 

برابر تشعشعات و انفجار هسته ای مقاوم اند.
اکسیژن، 90  بدون  توانند ساعت ها  آنها می 
روز بدون غذا و40 روز بدون آب زندگی کنند. 
این حشرات می توانند اندام های بدنشان را از 
هم جدا کنند. سر جدا شده سوسک می تواند تا 
12 ساعت زنده بماند. بدن بدون سر می تواند 
تا40 روز زنده بماند و از منافذی که روی بدن 
هست تنفس کند و تنها به این دلیل می میرد 
که دهان ندارد تا غذا و آب بخورد. این حشره 
در هر جایی که انسان ها هستند می تواند برود؛ 
انسان  به  معمواًل  ها  سوسک  فضا!  به  حتی 
بیفتد  اتفاق  این  اگر  ولی  شوند  نمی  نزدیک 
یا  ویروس  یا  میکروب  به  را  فرد  اینکه  احتمال 
باکتری بیماری زایی آلوده کنند، بسیار باالست.

از طرفی تمام قطعات بدن و مدفوع سوسک 
آلرژی زاست و می تواند موجب بروز مشکالت 
پوستی و تنفسی شود. حال چگونه می توان از 

شر این حشره موذی در امان ماند؟ 
ورود  محل  که  نقاطی  تمام  در  را  بو  برگ 
عالقه  مورد  نقاط  یا  ها  آن  النه  یا  ها  سوسک 
مانند  مرطوب  های  مکان  بریزید.  است،  شان 
سرویس بهداشتی و زیرزمین از جمله مکان هایی 
دارد.  زیادی  عالقه  آن  به  سوسک  که  است 
بنابراین این مکان ها را از برگ بو بی نصیب 
از  ای  گوشه  در  گیاه  این  گذاشتن  با  نگذارید! 
خانه از شر سوسک برای همیشه خالص شوید.

چرا ریختن غذاهای داغ  
در ظروف یکبارمصرف شفاف ممنوع است

انواع  کاربرد  به  اشاره  با  معمارزاده  منصوره 
به دلیل  پلیمرها در صنایع غذایی اظهار داشت: 
جامعه  در  پلیمری  ظروف  از  استفاده  گستردگی 
افزایش آگاهی مردم در خصوص نحوه  لزوم  بر 
نبایدهای  و  بایدها  و  پلیمری  ظروف  از  استفاده 
استفاده از آنها تاکید کرد.  معمارزاده تصریح کرد: 
آنچه مسلم است همه پلیمرهای مورد استفاده در 
به  باشند   FOOD GRADE باید  غذایی  صنایع 
این معنا که استفاده از آنها برای بسته بندی مواد 
کننده  مصرف  سالمت  به  و  باشد  مجاز  غذایی 
پلیمرهای  کرد:  عنوان  معمارزاده  نرساند.  آسیب 
مورد استفاده هم به لحاظ ایمنی و هم به لحاظ 
حفظ کیفیت مواد غذایی باید از انواع پلیمر متناسب 
با ماده غذایی تهیه شوند چرا که در صورت استفاده 
از پلیمرهای نامناسب پدیده مهاجرت آالینده های 
شیمیایی مانند مونومرهای مضر، فلزات سنگین، 
بیس فنل و ... به داخل ماده غذایی اتفاق خواهد 
افتاد که خطرات بالقوه ای را برای سالمت مصرف 
کننده ایجاد خواهد کرد، ضمن اینکه باعث ایجاد 
شد.  خواهد  غذایی  ماده  در  نامطلوب  طعم  و  بو 
از  معمواًل  ما  کشور  در  کرد:  تصریح  معمارزاده 
می شود  استفاده  استایرن  پلی  و  پروپیلن  ظروف 
که ظروف از جنس پلی پروپیلن معموال مقاوم تر 
هستند و شکنندگی کمتری دارند اما ظروف پلی 

استایرن به سه دسته تقسیم می شوند: 
شکننده:  و  شفاف  لیوان های  و  ظروف   *
نوشیدنی های  مصرف  جهت  باید  صرفًا  که 
خطر  با  صورت  این  غیر  در  شوند  استفاده  سرد 
به  شکستگی  محل  از  شیمیایی  مواد  مهاجرت 
مصرف  سالمتی  به  آسیب  و  نوشیدنی  داخل 

کننده مواجه هستیم.
آنها  از  که  مات:  استایرنی  پلی  ظروف   *
می توان برای مصرف نوشیدنی های تا دمای زیر 

70 درجه سانتیگراد استفاده کرد.
دمیده  دلیل  به  که  فوم:  استایرن های  پلی   *
کردگی  پف  حالت  آنها  داخل  هگزان  گاز  شدن 
پیدا کردند و خطر مهاجرت گاز هگزان محبوس 
شده از بسته بندی در مواد غذایی با دمای حدود 

200 درجه وجود دارد.
معمارزاده همچنین چند نکته را گوشزد کرد:

ظروف  تا  می کشد  طول  سال   200 حداقل   *
است  بهتر  تجزیه شوند پس  در طبیعت  پلیمری 
جهت حفظ محیط زیست ظروف گیاهی زیست 
تجزیه پذیر مناسب که در کمتر از 2 ماه در طبیعت 

تجزیه می شوند جایگزین ظروف پلیمری شوند.
جهت  صرفًا  کاغذی  مصرف  یکبار  ظروف   *
کوتاه  در  داغ  غذایی  مواد  مصرف  و  نگهداری 

مدت مورد استفاده قرار گیرد.
* از نگهداری ظروف پلیمری حاوی مواد غذایی 
چرب به مدت طوالنی در معرض نور خورشید و 
دمای باال خودداری شود چرا که پدیده مهاجرت 
مواد شیمیایی به داخل ماده غذایی تسریع می شود.

یادداشت

دل پاک 
ظاهر پاک هم می خواهد ... 

* علی نیکنام

از آنجایی که حجاب و حیا یکی از نیازهای فطری 
هر فردی است، می توان این موضوع را از منظر 
فلسفی مورد بحث و بررسی قرار داد. انسان به لحاظ 
هایی همچون  نیاز  دارد،  متفاوتی  های  نیاز  ذاتی 
خوراک، پوشاک، نیاز به سرپناه، نیاز به محبت کردن 
و محبت دیدن و یا حتی نیاز به دیده شدن و حیا 
و عفت داشتن. اما مورد آخری در جنس زن بیشتر 
مشهود است زیرا حیا و عفاف در پوشش و کارهای 
ظاهری نمود پیدا می کند، از این رو زن را مظهر حیا 
و عفاف می دانند، گرچه در مردان هم از این گوهر 
ناب فطری وجود دارد، البته برخی با خو گرفتن به 
گناه و مفاسد این صدای فطری خود را نمی شنوند 
و آن را انکار می کنند. تا صحبت از عفاف و حجاب 
می شود برخی از زنان در مواجه به رعایت این اصل 
جبهه می گیرند و خود را مستحق آزادی می دانند. 
ذیل اندیشه استاد شهید مرتضی مطهری، آزادی 
پدیده ای طبیعی نیست، از صفات واقعی انتزاعی 
فلسفی یا از صفات فرض ریاضی اشیاء هم نیست، 
بلکه مفهومی است اعتباری و عملی که از استعداد 
طبیعی یک موجود برای تکامل اعتبار می شود و 
خالصه مفهومش این است که نباید مانعی در راه 

رشد استعداد طبیعی انسان به وجود آورد.
با توجه به این تعریف اگر کسی با تحقیق، حجاب 
را پلی برای تکامل خود بداند، نه تنها با آزادی منافاتی 
ندارد و آزادی را نقض نکرده است، بلکه موجبات 
آزادی را هم برای خود فراهم کرده تا بوسیله آن 
مسیر سعادت و تکامل حقیقی خود را بپیماید. بزرگی 
می گفت آزادی ما به جایی ختم می شود که آزادی 
دیگران شروع می شود، فکر می کنم با ذکر همین 
جمله و پایبندی به آن تمامی مشکالتی که از دل 

این موضوع بیرون آمده فروکش کند.
باشد  داشته  عنایت  موضوع  این  به  کسی  اگر 
کند  رعایت  را  حجاب  اگر  که  شود  می  متوجه 
موجبات آزادی مردان در رفت و آمد های روزمره 
را هموار کرده است در غیر این صورت هر مردی 
به طور آزادانه نمی تواند در شهر و مسیر های آن 
تردد داشته باشد زیرا مدام با دیدن افراد بد حجاب 
مورد آزار روحی و معنوی قرار می گیرد، البته این 
موضوع در صورتی صحت دارد که مرد نیز خودش 
پایبند به مبانی دین باشد واال زنان بدحجابی که در 
خیابان ها حضور پیدا می کنند بهترین طعمه برای 
مردان شهوت پرست خواهند بود. برخی از جوامع 
غربی که در مسیر پیشرفت، بی حجابی را سرلوحه 
کارهای خود قرار دادند و از آزادی های جنسیتی 
جلوگیری نکردند با بحران هایی نظیر بیماریهای 
بهداشتی، بحران کودکان و والدین، خودفروشی ها و 
باال رفتن مولفه های نادرست جنسیتی روبرو شدند. 
طبیعتا این اتفاق ها برای افرادی رخ داده است که 
خود را در معرض بی بند و باری ها قرار دادند، از این 
رو در ایران هم با استناد به برخی از آمارها 90 درصد 
از افرادی که مورد آزارهای جنسی قرار گرفته اند 
را افراد بی حجاب تشکیل می دهند. بدیهی است 
مشکالتی که برای یک زن با حجابی نادرست رخ 
دهد به دلیل عملکرد ظاهری خود او بوده است و در 
این راه تنها باید خود را مقصر اصلی بداند؛ و دیگر 
بار به این نتیجه رسیدیم »که دل باید پاک باشد« 

جمله ای غلط برای توجیه اشتباه است.

 هدف از برنامه های کنترل جمعیت مبارزه با جمعیت نیست؛ برنامه ریزی برای رشد معقول آن است

به مناسبت 20 تیر؛ روز جهانی جمعیت
به  نزدیک  سالیانه  که  کنیم  می  زندگی  جهانی  در  ما 
85000 مادر در آن به دلیل عوارض بارداری و زایمان از 
بین می روند. 99 %  این مرگ و میرها درکشورهای در 

حال توسعه وکشورهای فقیر رخ می دهد.
مادران،  این  کودکان  از   % که90   است  این  اسفبارتر 
اولین سالروز تولد خویش را نمی بینند و قبل از اینکه به 

سن یک سالگی برسند می میرند.
به خوبی روشن شده است که مادران با حاملگی های 
 35 از  بعد  یا  و  سالگی   18 زیر  سنین  در  که  خطر  پر 
زایمان می کنند و همچنین  سالگی حامله می شوند و 
مادرانی که فاصله بین بارداری هایشان کمتر از 3 سال 
است، به خصوص اگر تعداد فرزندانشان بیش از 4  نفر 
باشند، بیشتر در معرض خطربوده و این بر مرگ و میر 

مادران به ویژه کودکان و نوزادان تاثیر دارد.
تواند  می  باروری  سالمت  و  گذاری  فاصله  به  توجه 
تا  %5 مرگ و میر مادران )ناشی از عوارض بارداری و 

زایمان(و نوزادان را کاهش دهد.
یکی از اصلی ترین محورهای برنامه های تنظیم خانواده 
در ایران، ارتقای سالمت مادر و کودک از طریق آگاهی 
تنظیم  خدمات  به  دسترسی  وتسهیل  جامعه  به  رسانی 

خانواده در بخش های دولتی و خصوصی بوده است.
تنظیم خانواده مسئولیتی مشترک بین زن ومرد است 
رفاه و  به سوی سالمت،  پنجره ای است  و رعایت آن 
درقالب  باروری  بهداشت  برنامه  اهداف  از  آسایش شما. 
داشتن  ناخواسته،  کودک  تولد  از  پرهیز  خانواده،  تنظیم 
اطالع  بارداری،  فواصل  تنظیم  دلخواه،  تعداد  به  فرزند 
رسانی، آموزش و مشاوره به زوجین، آموزش در خصوص 
روابط جنسی و فرزند دار شدن، افزایش پوشش استفاده 
وکاهش  بارداری  از  پیشگیری  مطمئن  های  روش  از 

درصد بارداری ناخواسته است.

 تنظیم خانواده از راه های مختلفی می تواند 
سبب ارتقای سالمت مادر وکودک وجامعه شود. 

مهم ترین آنها عبارتند از:
کردن  محدود  زمینه  در  جامعه  کردن  توانمند   *

بارداری ها به بهترین  دوره های سنی برای بارداری.
تعداد  درباره  گیری  تصمیم  برای  توانایی  ایجاد   *

بارداری ها و زایمان ها ومحدود کردن آنها.
* پیشگیری از اقدام به سقط.

* محدود کردن خطراتی که بارداری و زایمان می تواند 
در پی داشته باشد.

یکی از معضالت بهداشتی و اجتماعی در زمینه برنامه های 
تنظیم خانواده حاملگی های نا خواسته می باشد، حاملگی 
نا خواسته  اثر مستقیم بر افزایش مرگ و میر زنان دارد.  
بارداری های نا خواسته بارداری های پر خطری را تشکیل 

یا  فرزند  نخواستن  دلیل  به  مادر  متاسفانه  که  دهند  می 
به سمت سقط مراجعه می کند )25 درصد ( که عوارض 
زیادی را به دنبال دارد و حتی منجر به مرگ مادر و یا 
غیر  های  جراحی  انواع  و  رحم  پارگی  از  دیگری  موارد 
ضروری خواهد شد و یا  از طرف دیگر این مادران به علت 
نا خواسته بودن بارداری تحت مراقبت های جدی دوران 
بارداری قرار نمی گیرند و همین موضوع میتواند عوارض 
جدی را برای مادر و نوزاد به دنبال داشته باشد. در کشور 
ما علیرغم دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری 
سالیانه حدود 400 تا 500 هزار حاملگی ناخواسته اتفاق 
می افتد که حدود 18.7 درصد حاملگی های نا خواسته 
همزمان با استفاده از روش های پیشگیری از بارداری بوده 
است و بیشترین روش پیشگیری از بارداری مورد استفاده 
در بارداری های ناخواسته روش کاندوم و منقطع می باشد.

 کاهش میزان حاملگی ناخواسته از طریق زیر 
امکان پذیر می باشد:

* افزایش پوشش روش هایی با اثر بخشی باال. مثل 
روشهای توبکتومی )بستن لوله در زنان (، وازکتومی)بستن 

لوله در مردان (، آمپولهای تزریقی و ...
* استفاده صحیح از روش هایی همچون انواع قرصها.

* کاهش مصرف روش هایی که شکست باالیی دارند، 
مثل کاندوم و روش طبیعی

* توجه خاص به خانم های 15 تا 49 ساله همسرداری 
به  آنان  وتشویق  باشند  ذیل  شرایط  از  یکی  دارای  که 

استفاده از روشهای پیشگیری از حاملگی:
ناخواسته  کاماًل  اخیرشان  حاملگی  که  هایی  خانم   *
پیشگیری  روش  هیچ  از  اخیر  حاملگی  از  قبل  و  بوده 

استفاده نکرده بودند.
خواهند  نمی  فرزند  حاضر  درحال  که  هایی  خانم  ب( 
و علی رغم دانستن این مسئله از هیچ روش پیشگیری 

استفاده نمی کنند.
* افزایش آگاهی زوجین به منظور استفاده از روشهای 

پیشگیری از بارداری
های  روش  از  استفاده  در  مردان  مشارکت  افزایش   *

مدرن پیشگیری از بارداری مثل وازکتومی
اورژانس  های  روش  از  موثر  و  صحیح  استفاده   *

پیشگیری از بارداری
از روشهای تنظیم خانواده باعث کاهش  استفاده دقیق 
چشمگیر مرگ و میر مادران گشته، و از تولد کودکانی که 
آینده ای نا بسامان خواهند داشت جلوگیری می کند. عالوه 
بر آن به زنان به عنوان نیمی از جامعه این فرصت را می دهد 
تا با پایان دادن به نگرانی از یک حاملگی ناخواسته و تعیین 
زمان بچه دار شدن فرصت بیشتری برای سرمایه گذاری 
در آموزش و دیگر فعالیت های اجتماعی داشته باشند.

ان
اش

ی ک
شک

 پز
وم

 عل
گاه

نش
 دا

ت
داش

 به
ت

اون
مع

سر به جلووضعیت صحیحسر به جلو



سه شنبه *20 تیر   1396 * شماره 3829 

پندهای طالیی انیشتن

تان  واقعی  موفقیت  های  قله  به  رسیدن  خواهان  اگر 
هستید حتماً نکته هایی را که در زیر آمده جدی بگیرید:

۱( کنجکاوی را دنبال کن ید:من هیچ استعداد خاصی 
ندارم. فقط عاشق کنجکاوی هستم.چگونه کنجکاوی 
خودتان را تحریک می کنید؟ من کنجکاو هستم، مثال 
برای پیدا کردن علت اینکه چگونه یک شخص موفق 
است و شخص دیگری شکست می خورد. به همین 
دلیل است که من سال ها وقت صرف مطالعه موفقیت 
کرده ام شما بیشتر در چه مورد کنجکاو هستید؟پیگیری 

کنجکاوی شما رازی است برای رسیدن به موفقیت.
ندارم، فقط  ۲( پشتکار گرانبها است:من هوش خوبی 
روی مشکالت زمان زیادی می گذارم.تمام ارزش تمبر 
پستی توانایی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی 
که آن را برساند. پس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه 
 ای که شروع کرده اید را به پایان برسانید. با پشتکار 

می توانید بهتر به مقصد برسید.
۳( تمرکز بر حال: پدرم به من می گفت نمی توانی در 
داشتم  دوست  من  اسب سوار شوی.  بر ۲  زمان  یک 
نه  اما  بدهی  انجام  را  توانی هر چیزی  تو می  بگویم 
همه چیز. انرژی متمرکز، توان افراد است، و این تفاوت 

پیروزی و شکست است.
می  است:  چیز  همه  تخیل  است  قدرتمند  تخیل   )4
تواند باعث جذاب شدن زندگی شود. تخیل به مراتب از 
دانش مهم تر است آیا شما از تخیالت روزانه استفاده 
می کنید؟ تخیل پیش درآمد تمام داشته های شما در 
آینده است. نشانه واقعی هوش دانش نیست، تخیل 
است. آیا شما هر روز ماهیچه های تخیل تان را تمرین 
می دهید؟ اجازه ندهید چیزهای قدرتمندی مثل تخیل 

به حالت سکون دربیایند.

روزی روزگاری در روستایی در هند؛ مردی به روستایی ها 
اعالم کرد که برای خرید هر میمون ۲0 دالر به آنها پول 
خواهد داد. روستایی ها هم که دیدند اطراف شان پر است از 
میمون؛ به جنگل رفتند و شروع به گرفتن شان کردند و مرد 
هم هزاران میمون به قیمت ۲0 دالر از آنها خرید ولی با کم 
شدن تعداد میمون ها روستایی ها دست از تالش کشیدند. 
به همین خاطر مرد این بار پیشنهاد داد برای هر میمون 
به آنها 40 دالر خواهد پرداخت. با این شرایط روستایی ها 
فعالیت خود را از سر گرفتند. پس از مدتی موجودی باز هم 
کمتر و کمتر شد تا روستایی ان دست از کار کشیدند و برای 
کشاورزی سراغ کشتزارهای شان رفتند.این بار پیشنهاد به 
45 دالر رسید ودر نتیجه تعداد میمون ها آن قدر کم شد که 
به سختی می شد میمونی برای گرفتن پیدا کرد. این بار نیز 
مرد تاجر ادعا کرد که برای خرید هر میمون60 دالر خواهد 
داد ولی چون برای کاری باید به شهر می رفت کارها را به 

شاگردش محول کرد تا از طرف او میمون ها را بخرد.
»این همه  گفت:  روستایی ها  به  شاگرد  تاجر،  غیاب  در   
میمون در قفس را ببینید! من آنها را به 50 دالر به شما 
خواهم فروخت تا شما پس از بازگشت مرد آنها را به60 
بودند  بفروشید.« روستایی ها که وسوسه شده  او  به  دالر 
را  میمون ها  تمام  و  گذاشتند  هم  روی  را  پول های شان 
خریدند... البته از آن به بعد دیگر کسی مرد تاجر و شاگردش 

را ندید و تنها روستایی ها ماندند و یک دنیا میمون.

همیشه حرفی بزن، که بتوانی آن را بنویـسی چیزی 
را بنویـس، که بتوانی آن را امضـاء کنی وچیزی را 

امضـاء کن که بتوانی پایـش بایـسـتی

موفقیت، نتیجه تشخیص درست است؛ 
تشخیص درست، نتیجه تجربه است؛

 تجربه نیز اغلب نتیجه تشخیص نادرست است.

آنها که کهن شدند و اینها که نوند
هر کس بمراد خویش یک تک بدوند

این کهنه جهان بکس نماند باقی
رفتند و رویم دیگر آیند و روند

ایراد گرفتن وعیب جویی از دیگران 
بی فایده است و اگر به آن عادت کنید 

ممکن است به کارتان لطمه بزرگی وارد کند.

درد من مرگ مردمی است که گدایی را قناعت ، 
بی عرضگی را صبر وبا تبسمی بر لب این 
حماقتها را حکمت خدا می نامند »گاندی«

ثانیه  چند  تنها  شما  ها  مالقات  اولین  در  کلی  طور  به 
زمان دارید تا نظرات مثبت یا منفی دیگران را نسبت به 
خودتان جلب کنید. همه چیز در نگاه اول اهمیت دارد از 
نام خانوادگی تا بوی عطر. اما چه چیزهایی باعث می شود 
تا افراد در همانب برخوردهای اول از شما خوششان نیاید؟ 
چه اخالق و صفات در حالت کلی چه در دنیای مجازی و 

چه واقعی برای عموم مردم خوشایند نیست؟ 
در ادامه با 11 مورد از این رفتارها آشنا می شویم.

1. اشتراک گذاشتن بیش از اندازه
 عکس در صفحات مجازی 

اگر شما از آن افرادی هستید که از عکس صبحانه، ناهار، 
شام، فارغ التحصیلی پسر عمو، لباس پوشیدن سگ هر 
روز و همه جا عکس می گذارید، شاید وقت آن رسیده 
که این اخالق خود را عوض کنید. مطالعات نشان داده 
که این رفتار به روابط زندگی واقعی آسیب می زند. اگرچه 
که اشتراک گذاری عکس یک راه عالی برای روابط بهتر 

است، اما می تواند به آنها آسیب نیز برساند.
2. داشتن دوستان بسیار زیاد، 
یا بسیار کم در فضای مجازی 

در که  افرادی  مردم  که  است  داده  نشان   مطالعات 
شبکه های مجازی دوستان بسیار زیادی دوست ندارند. 
دلیل این رفتار می تواند این باشد که آنها تصور می کنند 
این افراد بیش از اندازه در این شبکه وقت می گذرانند و از 

محبوبیت در دنیای خارج ناامید شده اند. این رفتار در مورد 
دیگر شبکه های اجتماعی نیز صادق است.

3. افشای چیزهای بسیار شخصی 
در اوایل رابطه 

از  به عنوان یک بزرگسال افشاگری در مورد خود یکی 
بهترین راه ها برای پیدا کردن دوست است. اما روانشناسان 
معتقدند افشای مسائل بیش از اندازه خصوصی در شروع 
آشنایی واکنشی منفی در پی دارد. جزئیات ساده در مورد 
سرگرمی های خود، خاطرات دوران کودکی می تواند به 

گرم و صمیمی تر شدن روابط کمک کند.
4. سوال پرسیدن بدون

 صحبت کردن در مورد خودتان 
جنبه دیگر از خود افشایی آن است که اگر شما در مقابل 
صداقت فرد مقابل حرفی از خودتان نزنید، ذهنیت منفی 
افراد  است  ممکن  که  اگرچه  میکنید.  ایجاد  او  برای 
خود،  از  توجه  کردن  پرت  برای  مضطرب  یا  خجالتی 
این  داده  نشان  تحقیقات  اما  بپرسند،  سوال  دیگران  از 
استراتژی خوبی برای شروع رابطه نیست. روابط نیاز به 

تعامل و نزدیکی متقابل دارد.
 5. ارسال عکس پروفایل از نمای بسیار نزدیک 
اگر عکس پروفایل شما در شبکه های اجتماعی به این 
صورت است، عاقالنه است که آن را تغییر دهید. تحقیقات 
نشان می دهد که عکس هایی از چهره تنها از فاصله 45 

سانتیمتری در مقایسه با عکس از فاصله 135 سانتیمتری، 
کمتر قابل اعتماد، جذاب و مورد پسند است.

6. مخفی کردن احساسات 
احساسات  دادن  نشان  که  دهد  می  نشان  نحقیقات 
واقعی یک استراتژی خوب برای گرفتن نظر مثبت مردم 
است. سرکوب کردن احساسات و نشان دادن های بی 
باعث می شود که مردم  عالقگی در چیزهای عاطفی 

کمتر از شما خوششان بیاید.
7. بیش از حد خوب رفتار کردن 

تر  دوستانه  رفتارهای  با  خوب  افراد  که  است  منطقی 
شخصیت های محبوبی باشند، اما نتایج علمی چیز دیگری 
می گوید. اغلب مردم برخالف ظاهر، تمایل به دوستی با 
افراد بیش از اندازه فداکار و بدون خودخواهی ندارند. این 
رفتار حتی آن راه مظنون به انگیزه های پنهانی نیز می کند.

 8. خودنمایی از نوع فروتنانه 
رفتاری که برای تحت تأثیر قرار دادن دوستان و اطرافیان 
خود به صورت غیر مستقیم در مورد خود و موفقیت هایتان 
الف می زنید. این رفتار بسیار مورد انتقاد مردم است. در 
مطالعه زمانی که از افراد خواسته شد در مورد بزرگترین 
نقطه ضعف خود در کار صحبت کنند، بیش از سه چهارم 
افراد بسیار کمالگرا و سخت کوش خود را نشان دادند. اما 
زمانیکه وعده استخدام به افراد صادق داده شد، نتایج به 

طرز باورنکردنی دوست داشتنی تر شد.

9. عصبی بودن بیش از حد 
یا  و  ببینند  را  عرق شما  دیگران  که  ندهید  اجازه  هرگز 
بوی آن را حس کنند. تحقیقات در سال 2013 نشان داده 
است که دیدن عرق و یا حس کردن بوی آن به صورت 
ناخودآگاه قضاوت مردم از شما را تحت تأثیر قرار می دهد. 
مردم با دیدن استرس بیش از اندازه عصبی می شوند و 

سعی میکنند که از اینگونه افراد دوری کنند.
10. لبخند نزدن 

زمانی که شما وارد اجتماعی می شوید و افراد جدیدی را 
مالقات می کنید، سخت است که تمام مدت لبخند بزنید. 
اما سعی خودتان را بکنید. تحقیقات در دانشگاه استنفورد 
نشان داده است که افراد در تعامل باشخاصی که درچهره آنها 
لبخند بزرگی  وجود دارد، رفتار بهتری دارند. همچنین مطالعه 
دیگری ثابت کرده است که زمانی که شما در اولین مالقات، 

لبخند می زنید، آن افراد شما را بعدها به یاد خواهند آورد.
11. رفتار کردن مانند شخصی 

که دیگران را دوست ندارد 
زمانی که ما از مردم انتظار داریم که مرا قبول کنند، نسبت 
به آنها گرم تر رفتار می کنیم و در واقع شانس اینکه ما 
را دوست داشته باشند بیشتر می شود. بنابراین زمانی که 
مطمئن نیستید دیگران در مورد شما چه احساسی دارند، 
طوری رفتار کنید که نشان دهد رابطه را دوست دارید، آنها 

نیز احتماال این رفتار را به شما برمی گردانند.
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شعر روز 

پیامک 

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

]آری شیطان چنین کرده بود[ تا برای خدایی که نهان را در آسمانها و زمین بیرون می  آورد و 
آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشکار می  نمایید می  داند سجده نکنند. سوره النمل/ آیه ۲5

حدیث روز  

تقوا و پرهیزکاری سرآغاز هر توبه ای، و سّر هر حکمتی، و شرف و بزرگی هر عملی است، و هر که از با تقوایان کامیاب گشته به 
وسیله تقوا کامیاب شده است. امام حسن مجتبی )ع(

سبک زندگی

این رفتارهایتان روی اعصاب دیگران است

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 1- پرنده مهاجر - مکتب 
هافبک   - مشهور   -2 اشتراکی 
ایرانی اوساسونا اسپانیا 3- درس 
سیگنال  در  اختالل   - مذهبی 
ها - نوعی میمون - بوی پشم 
مذهب   - غزوات  از   -4 سوخته 
لفظ  در  راه   -5 دو شش    - ها 
با  حجیم  ای  شیشه   - شاعران! 
 -6 گرفتگی   - تنگ  ای  دهانه 
از   - نفس  تنگی   - منفی  قطب 
سبزی ضد   -7 انگلیسی  حروف 
و  کردن  میل   - خون  چربی 
امام هشتم  لقب  گیری -  جهت 
)ع( 8- دهان - خانم - سخن - 
بادامی ها 9- وحشت  پول چشم 
شب   - بودن  چیزی  مالک   -
سلسله  سر   -10 سال  طوالنی 
و  مطلع   - محبت!  ماه  اعداد- 
باخبر 11- درگاه - ترعه - نت 
بیمار 12- غیر آشکار و مخفیانه 
کشور   - ایالم  در  شهری   -
 - خاندان   -13 آفریقا  باستانی 
 - اسرائیل  بنی  سوره  دیگر  نام 
کما  و  بلند  دشت   - مرد  همسر 
و  گیری  پی   -14 هموار  بیش 
مالیات  وصول  اداره   - استقامت 
ها 15- موسسه تعیین کیفیت - 

ضمانت کردن.

عمودی: 1- گوئیا - کارگردان 
و  آب  روی  ای  خانه  فیلمهای 
خاک آشنا 2- بوی خوش - یار 
قدیمی پروانه - آسان 3- اسب 
مانند   - کجاست؟   - رنگ  زرد 
انگور  و  خرما  شیره   - ندارد 
حاضر   - گرفتن  سبقت   -4
شمال  در  کشوری   - نیست 
دنیا  غله  انبار  به  موسوم  آمریکا 
دین  از   - فرانسوی  ضمیر   -5
 -6 خودرو  نوعی   - برگشتن 
حادثه و واقعه - پیک کاغذی - 
نهر 7- سرازیری - کنج - قابله 
به   - گنجشک  زبان  درخت   -8
باریک  شاخه   - زنند  می  یقه 
خیس   - درخت  بریده  بلند  و 

نوعی   - کشتی  فرمان   -9
 -10 خارجی  پول   - الکتریسیته 
ژاک  ژان  از  اثری   - باردار  ذره 
روسو - شطرنج باز معروف هند 
کارآموز   -11 جهان  قهرمان  و 
های  گنج  از  یکی   - پزشکی 
آذری  گوشت   - پرویز  خسرو 
12- شهری در یونان - دلتنگی 
نظریه  و  انگاره   - افسردگی  و 
شهری  بحر-   -13 نشده  اثبات 
عدد   - سوریه  استان حمص  در 
روستا - برده و بنده 14- مرزبان 
- نور و روشنایی - شاعر ایرانی 
 -15 الحقیقه  حدیقه  مولف 
دریای  کناره  ناحیه  در  استانی 

خزر - طالی سفید.
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غازهجنلسوتکاک2
ردفیدرمتاتول3
براجاتنمیمری4
اوحفداحالقاال5
لیمافریفسدمن6
گنتغدرابدورد7
رزناخدتیاردا8
یرانیمسلدسار9
پاکلامکایبنا10
رازابسردامزال11
اپمادناوبایس12
واگروجسرامار13
یسردادلهاجرتو14
هیدانیروقروار15

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

  09151635860
کرباسچی 

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

به تعدادی نیروی دائم 

نقاش ساختمان نیازمندیم.

09030000675

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

را تجربه کنید.   09158668002

فروش کارواش کاربیست 
واقع در آخر خیابان توحید بلوار جماران
 کنار رستوران زیتون با موقعیت عالی 
و سابقه کاری 7 ساله با تمامی امکانات 

09159632426

فروش یک باب مغازه مواد غذایی 
بازار روز بهشتی    09364782605

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

فروش نشاء بادمجان
09364782506 - 09157212359

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کار خوب اتفاقی نیست

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج استان
09105451077- اقدامی همراه با کارگر ماهر 

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

بازسازی منازل قدیمی 
09155614365 -09157210424

32318149

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های 

روغنی، پالستیک، اکرولیک 
مولتی کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
یک شرکت راهسازی حسابدار مسلط به حسابداری ، پیمانکاری و 09150912340

آشنا به کلیه قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی ترجیحا دارای سابقه 
کاری مرتبط به امور پیمانکاری نیازمند است.09155610191

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد

چلومرغ 6300 تومان
چلوقرمه سبزی

 5700 تومان
چلوکباب مخصوص 6700 

و انواع غذاهای ایرانی
پیک رایگان به تمام نقاط شهر
تلفن سفارشات: 09150051239  مدیریت: 09368545254- مقدم



شیوع  هوا،  گرمای  شروع  و  تابستان  فصل  در 
غیر  و  )عفونی  اسهال  عالیم  با  ها  بیماری 
از داروهایی که  عفونی( بیش تر می شود. یکی 
اس  آر  او  پودر  کنند  می  تجویز  پزشکان  گاهًا 
است که نکاتی پیرامون این دارو ذکر شده است. 
یا  لیتر آب معدنی  * محتوای هر ساشه در یک 

تا  آماده سازی  از  جوشیده سرد حل شود و پس 
باشد  داری می  نگه  قابل  24 ساعت در یخچال 
از اینکه بیمار قادر به خوردن و آشامیدن  * بعد 
باشد می توان مصرف دارو را قطع کرد * چنان 
شد،  استفراغ  دچار  مصرف  از  پس  بیمار  که 
محلول با اندکی فاصله و به تدریج مصرف شود 

وضعیت  در  بهبودی  دارو  مصرف  با  چنانچه   *
توصیه   * شود  مشورت  پزشک  با  نشد  ایجاد 
میزان  سال  یک  زیر  کودکان  در  که  شود  می 
مصرف پودر او آر اس حتمًا با مشورت پزشک باشد.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم تلفن 1490  
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نکاتی پیرامون پودر او آر اس
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تيم بيمه آسيا، قهرمان مسابقات واليبال دسته جات آزاد

گروه خبر- مسابقات والیبال جام رمضان شهرستان بیرجند با شرکت 
11 تیم در سالن عفاف شهرستان بیرجند برگزار و تیم بیمه آسیا مقام 
اول این مسابقات را ازآن خود کرد. علی محمدی رییس هیات والیبال 
بیرجند به خبرنگار ما گفت: در این مسابقات11 تیم در دوگروه از ابتدای 
ماه مبارک رمضان  با هم به رقابت پرداختند که پس از انجام 29 بازی 
تیمهای بیمه آسیا، دانشگا علوم پزشکی و هالل احمر مقامهای اول تا 
سوم را کسب نمودند. وی افزود: در مراسم اختتامیه این مسابقات که 
مدیرکل تربیت بدنی و معاون فرماندار و رییس هیات والیبال استان و 
مسئولین ورزش شهرستان بیرجند و پیشکسوتان ورزش حضور داشتند، 
محمدی  علی  گردید.  تجلیل   کاپ  و  لوح  اهداء  با  برتر  تیمهای  از 
اواخر  در  استان  بانوان  والیبال  لیگ  مسابقات  برگزاری  از  همچنین 
آقایان در  مرداد ماه خبر داد وافزود: در سال گذشته مسابقات لیگ 
دهه مبارک فجر با حضور 10تیم برگزارشد.وی اظهار امیدواری کرد 
که تیمهایی بعنوان نماینده استان در زیرگروه کشوری داشته باشیم.

مدال برنز کونگ فو کار خراسان جنوبی 
در مسابقات قهرمانی کشور

محبوبه احراری کونگ فو 
کار استان خراسان جنوبی 
مسابقات  بر سکوی سوم 
قهرمانی  فوی  کونگ 
کشور ایستاد و مدال برنز 
این رقابت ها را از آن خود 
کرد. به گزارش خبرگزاری 
صدا و سیما مرکز استان خراسان جنوبی، محبوبه احراری در وزن منفی 
51 کیلوگرم بزرگساالن به مربیگری یاری در این رقابت ها شرکت 
کرده بود. این مسابقات 17 تا 19 تیر در شهر سنندج برگزار شد.

 نماینده سنگ نوردی معلوالن ایران در اتریش قهرمان شد

ایرنا- سنگ نورد معلول ایرانی در مسابقات سنگ نوردی مسترکاپ 
کاپ  مستر  نوردی  سنگ  مسابقات  رسید.  قهرمانی  مقام  به  اتریش 
اتریش از روز یکشنبه با حضور 56 شرکت کننده از 9 کشور آغاز شد. 
از ایران دو نماینده در این دوره از رقابت ها حضور داشت. در این دوره 
از مسابقات سبک جدیدی از مسابقات برگزار شد و هر شرکت کننده 
روز دوم  را در  روز نخست و سه مسیر  را در  تعیین شده  سه مسیر 
صعود می کند. مجموع امتیازات کسب شده، نفرات برتر در هر گروه 
را مشخص خواهد کرد. بهنام  خلجی یکی از دو نماینده سنگ نوردی 
ایران در این رقابت ها با طی هر سه مسیر توانست بر سکوی قهرمانی 
قرار گیرد و کاپ قهرمانی را بدست آورد. حسن میرزا حسینی دیگر 
نماینده سنگ نوردی معلوالن ایران نیز در جایگاه ششم قرار گرفت.

 فواید مصرف سکنجبين 

کاهو و سکنجبین از دیرباز برای طرفداران طب 
سنتی یک عصرانه لذیذ و یک میان وعده سالم 
بوده اند می خواهیم فایده های این خوردنی 
سالم را بدانیم. کسانی که از عارضه هایی مانند 
مشکالت ادراری،درد معده ،نفخ شکم،کاهش 
بهتر  برند  می  رنج  ها  عارضه  دیگر  و  بینایی 

است  کاهو با سکنجبین میل کنند. مصرف آن 
نفوذ غذا به سلول های بدن از جمله سلول های 
کبد را افزایش می دهد. اگر آب پخته کاسنی را 
با سکنجبین میل کنید بهترین داروی تب های 
طوالنی و مداوم است. شربت سکنجبین التهاب 
ناشی از گرما را می کاهد و در نهایت سموم بدن 
را به همراه ادرار یا عرق بیرون می آورد. دافع 
صفراست و صفرای اضافی بدن را خارج می کند.

چرخش اتاق
از نشانه های عجيب بيماری ميگرن

سردرد و بعد از آن میگرن ها. اگر شما از دومی 
برای  درد  رنج می برید، می دانید که اصطالح 
آن انصاف نیست. میگرن می تواند فلج کنده 
باشد. اما درد شدید سر به کنار، میگرن ها اغلب 
با عالئم عجیبی همراه هستند، چیزی که در 

سردرد های معمولی تجربه نمی شود. از چیزهای 
عجیب و غریبی که اطراف چشم می چرخد تا 
حس بویایی خیلی قوی. مثاًل همین چرخش 
اتاق. بسیاری از مردم حالت نوسانی و چرخشی 
را تجربه می کنند. آنها در طی تجربه ی میگرن 
است  ممکن  نکشند،  دراز  اگر  می کنند  حس 
پرت شوند. در حقیقت، تحقیقات نشان می دهد 
که میگرن و سرگیجه اغلب همراه هم هستند.

کالهبردار حرفه ای از 8 سرمایه دار معروف بيرجند،  40 ميليارد ریال کالهبرداری کرد

فرمانده انتظامی استان گفت: تعدادی از سرمایه داران بیرجند با طرح شکایتی عنوان کردند که جوان 25 ساله ای  به آنها مراجعه  و در 
طرح دوستی 6 ماهه با آن ها  خود را فردی مطرح در زمینه صادرات پسته معرفی کرده است و برای جلب اطمینان خاطر شاکیان طرح 
نوینی در قالب پسته رنگی برای اولین بار در کشور به طعمه های خود شناسانده است.سردارشجاع افزود: پس از شناسایی متهم و با تعقیب 
و مراقبت چند روزه،  فرد تحت نظر در شرکت خود دستگیر شد. وی ادامه داد: بررسی های تخصصی نشان داد این شرکت فقط روی برگه 
به ثبت رسیده است و متهم با طرح دوستی و نزدیک شدن  به 8 شاکی، خود را مدیر عامل شرکت معرفی می کرد و این که صادرات پسته 
رنگی در ایران به شرکت او متعلق است. 8 سرمایه دار هم  خام حرف های این متهم می شوند و 40 میلیارد ریال پول نقد به حساب  وی 
واریز می کنند به امید این که در سود آن شریک شوند. سردارشجاع عنوان کرد: بعد از مدتی که سرمایه گذاران برای پی گیری وضعیت 
محموله های صادر شده به شرکت مراجعه می کنند متهم 25 ساله با نشان دادن  ایمیل های جعلی مبنی بر این که افرادی در  روسیه 
و هلند محموله ها را دریافت کرده اند  و به زودی پول به  حساب شرکت واریز می شود موضوع را برای سرمایه گذاران شرکت تشریح 
می کند. یکی از شاکیان موضوع را از طریق قانون پی گیری می کند که در نهایت زوایای پنهان کالهبرداری برمال می شود. سردار 

شجاع گفت: متهم در تحقیقات پلیسی به جرم خود اعتراف کرد و با تشکیل پرونده و به دستور قاضی روانه زندان شد.

دستبند قانون بر دست مزاحم تلگرام در استان

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی 
استان گفت: فردی میانسال با در دست داشتن شکایتی به 
پلیس فتای استان مراجعه کرد و گفت که فردی برای دخترم 
در تلگرام مزاحمت ایجاد می کند، روحیه دخترم آسیب دیده و 
باعث سلب آسایش دخترم شده است. سرهنگ محمدپور افزود: 
اقدامات سایبری انجام شد و رد جوان 22 ساله ای در این ماجرا 
شناسایی شد که پس از هماهنگی های قضایی متهم جوان در 
محل سکونتش دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد. وی افزود: 
متهم در اعتراف های خود گفت که تمامی شماره های گوشی 
خواهرم را برداشتم و قصد ارتباط با آنها را داشتم. سرهنگ 
محمد پور اضافه کرد: با اقرار متهم پرونده به دادسرا ارسال شد.

نور چشمی کی روش، جان سالم به در برد!

عضو  و  کشورمان  ملی پوش  جهانبخش،  علیرضا   -24 ساعت 
باشگاه آلکمار هلند، صبح روز یکشنبه به فرودگاه امام خمینی)ره( 
تهران رفت تا با پرواز ساعت 8:۳0 صبح راهی آمستردام شود 
اما اتفاقی حین پرواز برای جهانبخش و همسفرانش رخ داد که 
نزدیک بود به فاجعه تبدیل شود. جریان از این قرار بود که خلبان 
بعد از لحظات کوتاهی از پرواز متوجه شد یکی از بال های هواپیما 
آتش گرفته و یکی از چرخ های جلو هم ترکیده است. وحشت همه 
مسافران هواپیمای بوئینگ عظیم الجثه را فراگرفت اما با مهارت 
خلبان دقایقی بعد هواپیمای بوئینگ فقط با یک بال سالم روی 
باند فرودگاه امام )ره( به زمین نشست و مسافران راهی بخش 
ویژه شدند تا در مورد ساعت پرواز آن ها تصمیم نهایی گرفته شود.

 12 مواد غذایی برای داشتن پوستی سالم 

تغذیه برای سالمت بدن بسیار مهم است. یک 
رژیم غذایی ناسالم می تواند به سوخت و ساز 
بدن شما آسیب برساند، باعث افزایش خون شود، 
حتی در قلب و کبد شما اثر بگذارد. در اینجا به 
شما معرفی می کنیم 12 از بهترین غذاهایی که 
پوستتان را سالم نگه می دارد: 1. ماهی های 

چرب چون سالمون، ماهی خال مخالی و شاه 
ماهی 2. آووکادو ۳. گردو 4. آجیل و دانه ها 
به ویژه دانه آفتابگردان 5. سبزیجات نارنجی 
و سبز تیره مانند هویج، اسفناج و سیب زمینی 
شیرین 6. فلفل دلمه )دشمن خشکی و چروک 
پوست و پیری( 7. کلم بروکلی  8. گوجه فرنگی 
پوست(  سالمت  حفظ  برای  عالی  )غذای 
سبز. چای   .11 تلخ  شکالت   .10 سویا   .9

عاشقان فست فود؛
این بيماری در کمين شماست!

یک فوق تخصص گوارش عنوان کرد: تغییر 
و  صنعتی  به  سنتی  تغذیه  از  غذایی  الگوی 
مهم  فود،  فست  خوردن  به  جوانان  میل 
ترین عامل موثری است که آمار ابتالیان به 
داده  افزایش  را  صفرا  کیسه  التهاب  بیماری 

 : گفت  حسینی  اسحاق  محمود  دکتر  است. 
اگرچه عوامل مختلفی منجر به ابتالی افراد 
به التهاب صفرا می شود، اما با توجه به این که 
جوانان بیشتر از گذشته به این بیماری مبتال 
می شوند نشان می دهد که تغییر سبک تغذیه 
از مهم ترین عوامل ابتالی این بیماری است 
خوردن  اثر  در  سنگ  تشکیل  نتیجه  در  که 
غذاهای چرب به ویژه فست فودها به وجود می  آید.

با خوردن این سبزی ها 
الغر شوید !

آب  زیادی   دارای  ها چون  از سبزی  بعضی 
و فیبر هستند هرگز باعث افزایش وزن نمی 
شوند و بر عکس باعث کاهش وزن میشوند 
از  سبزیجات  در  موجود  آب  و  فیبر  چون 
و  خوردن  بیشتر  برای  تمایل  و  گرسنگی 

اشتهای کاذب  جلوگیری می کنند. کرفس و 
کلم سبز و کلم بروکلی و قارچ و لوبیا و تربچه 
و شوید جز سبزی های الغر کننده هستند که 
منابع خوبی برای تغذیه مناسب  یک برنامه 
زمان دار و منظم هستند که با توجه به داشتن 
ویتامین C  و کلسیم و فیبر و کربوهیدرات 
خوب و چربی مناسب  و کالری کم  در رژیم غذایی 
جهت الغر شدن و الغر ماندن استفاده می شوند.

31104

قابل توجه مالکين محترم
موسسه فرهنگی  - آموزشی مکتب القرآن الکریم 

نمایندگی خراسان جنوبی درنظر دارد جهت تامین فضای آموزشی 
پیش دبستانی برای سال تحصیلی 97-96 در سطح شهرستان 
بیرجند  ترجیحا خیابان های معلم، پاسداران، مدرس، توحید، 
طالقانی، بلوار شعبانیه و منطقه مهرشهر در صورت تایید اداره 

نوسازی مدارس اجاره نماید. مالکین محترم متقاضی جهت انعقاد 

قرارداد اجاره می توانند

با شماره های 32326594 و 32326745 در ساعات اداری 
به جز پنجشنبه ها از ساعت 8 الی 12 و 09155617461 

09153618932 تماس حاصل نمایند. 
محمد ابراهيم دیانی

نماینده مکتب القرآن الکریم خراسان جنوبی

قابل توجه خيرین و مالکين محترم بيرجند
موسسه فرهنگی قرآن و عترت سفینه النجاه بیرجند

  در راستای گسترش و ترویج فعالیت های فرهنگی و قرآنی
 به یک قطعه زمین به متراژ حدود 2000 متر مربع جهت 

ساختمان آموزشی نیاز دارد. از عالقه مندان به این امر خیر تقاضا 
می شود در صورت تمایل به مشارکت در این امر خداپسندانه

 ما را یاری نمایند.

تلفن: 32326745 -09155617461
محمد ابراهيم دیانی

نماینده مکتب القرآن الکریم خراسان جنوبی
 و مدیرعامل موسسه قرآن و عترت سفينه النجاه بيرجند

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سينمـا فردوسـی
نهنـگ عنبـــر 2 

شروع 
سانس

14:1516:1520:1521:45             18:15        

ویالیی ها  مادر قلب اتمی

تـاالر و رستـوران سيمـرغ 
آماده پذیرایي از جلسات عروسي و مهماني شما مي باشد

ورودي رایگان        هزینه پذیرایي رایگان
نهار و شام همه روزه 11ظهرتا11شب / ظرفیت 700نفر
معلم 36/1 جنب باشگاه مالک اشتر 09158609661   

تلفن رزو : 32444048  
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۲۹۰۰بسیجیجهادگربهاردوهایجهادیدرخراسانجنوبیاعزاممیشوند

تسنیم - رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: تابستان امسال ۲ هزار و ۹۱۱ جهادگر در قالب اردوهای ۳، ۷ و ۱۱ روزه و ۲ هزار و ۷۰۰ جهادگر در قالب اردوهای دانش آموزی به مناطق 
محروم خراسان جنوبی اعزام می شوند. زهرایی در بیرجند اظهار کرد: بیشتر روستاهای  استان از مولد بودن به مصرف گرا بودن سوق یافتندکه این افت بزرگی است.وی گفت: ۱۳گروه جهادی درمناطق 

محروم خراسان جنوبی به مرمت قنات، ساخت کانال آب کشاورزی، استخر ذخیره آب، دیوار کشی مسجد و حسینیه، ویزیت رایگان، احداث خانه محرومان، و آموزش بهداشت فردی فعالیت دارند.

معاون رئيس جمهور در امور زنان
 و خانواده به استان سفر خواهد كرد

دادرس مقدم-مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده 
استانداري، ضمن اعالم خبر سفر دو روزه معاون 
رئیس جمهوري در امور زنان و خانواده به استان 
طي روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه ۲۱ و ۲۲ تیر ، 
جزئیات برنامه هاي سفر را اعالم کرد . نفیسه نخعي 
با بیان اینكه شهیندخت موالوردي، ضمن حضور در 
گلزار شهداي بیرجند و اداي احترام به مقام شامخ 
شهیدان، در مراسم تقدیر از صنعت گران برتر استان 
به مناسبت روز صنعت و معدن شرکت خواهد کرد. 
همچنین بازارچه دائمی صنایع دستی واقع در باغ 
موزه اکبریه در ادامه برنامه ها مورد بازدید قرارخواهد 
گرفت . وي افزود: از دیگر برنامه هاي معاون رییس 
جمهور در این سفر مي توان به افتتاح واحد تولیدي 
ماهدیس سنگ و بازدید از واحدهاي تولیدي عایق 
هاي ساختماني)صادراتي( بیرجند اشاره کرد .نخعي 
خاطر نشان کرد: طبق برنامه ریزي به عمل آمده 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با حضور 
در شوراي اداري استان، شرکت در نشست بانوان 
برگزیده استان و حضور در منطقه ویژه اقتصادي 
و بازدید از واحدهاي مستقر در این منطقه ، برنامه 

هاي خود در این سفر را به پایان خواهد رساند.

تربيت 286 مربی در كشتی پهلوانی 
و ورزش زورخانه ای

بدنی  تربیت  دفتر  آموزشی  امیرآبادیزاده-معاون 
پرورش  و  آموزش  وزارت  ورزشی  های  فعالیت  و 
تربیت  مربی   ۲86 قریب  اخیر  سالهای  در  گفت: 
بدنی آموزش های الزم و علمی در خصوص کشتی 
پهلوانی و ورزشهای زور خانه ای را فرا گرفته اند.

برنامه  و  فنی  کمیته  نشست  در  محمدی  حمید 
ورزش  و  پهلوانی  کشتی  جشنواره  نهمین  ریزی 
های زور خانه ای در بیرجند، اظهار کرد: توسعه و 
ترویج فرهنگی پهلوانی الزمه و نیاز ورزش قهرمانی 
است.وی، حمایت های نرم افزاری، سخت افزاری و 
آموزش را سه محور و الزمه توسعه و ترویج کشتی 
مدارس  در  ای  زورخانه  های  ورزش  و  پهلوانی 
برشمرد و تصریح کرد: با توجه به سه اصل کاشت، 
داشت و برداشت، توجه به ورزش دانش آموزی  رمز 
موفقیت فدراسیون های مختلف ورزشی در توسعه 

ورزش قهرمانی و پهلوانی کشور است.

اجرای 170 پروژه اداره كل نوسازی، 
توسعه وتجهيز مدارس خراسان جنوبی 

غالمی-مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان گفت:در دولت یازدهم، ۱۷۰ پروژه عمرانی 
- آموزشی توسط این اداره کل از سال ۹۲ تا ۹5 
بیگی   رضا  است.محمد  رسیده  برداری  بهره  به 
و  توسعه   ، احداث  پروژه  این مدت ۹8  افزود: در 
تكمیل مدارس با ۳66 کالس درس و زیر بنای 
۳5 هزار و ۲6۲ متر مربع و اعتبار ۳۰8 میلیارد و 
۹۱۱ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی، ملی 
و کمک خیرین اجرا شده است.وی اجرای تعداد 
پروژه های تخریب و بازسازی مدارس را در دولت 
تدبیر و امید، ۱5 پروژه در استان ذکر کرد و گفت: 
در این ارتباط ۱۱5 کالس درس با زیر بنای ۱5 
هزار و ۲۷۹ متر مربع زیربنا و اعتبار ۱۰4 میلیارد و 

۳5۱ میلیون ریال بازسازی شد.

حضور بانوان روستای دهسلم
 در اولين نمایشگاه سراسری صنایع دستی 

استان یزد

دهمین  در  دهسلم  روستای  بانوان  کاری- 
اولین  و  دستی  صنایع  سراسری  نمایشگاه 
زیراندازهای  و  حصیر  زیلو،  تخصصی  نمایشگاه 
سنتی استان یزد که در محل نمایشگاههای بین 
المللی این استان در حال برگزاری است شرکت 
کردند.مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت عنوان کرد: 
در این نمایشگاه، تولیدات حصیری بانوان روستای 
دهسلم به معرض نمایش گذاشته شده است.زهرا 
افزود: صنایع دستی دهسلم که  رضایی ملكوتی 
سبدهای  حصیری،  زیراندازهای  انواع  شامل 
تزئینی  های  بافته  انواع دست  و  حصیری، کاله 
یزد  دستی  صنایع  نمایشگاه  در  است  حصیری 
غرفه ای را به خود اختصاص داده و مورد توجه 
بازدیدکنندگان قرار گرفته است. این نمایشگاه از 

۱4 لغایت ۱8 تیر ماه در حال برگزاری است.

اجرای طرح شناسایی مشاغل خرد 
در روستاهای خراسان جنوبی

ازاجرای  استانداری  بانوان  امور  دفتر  مهر-معاون 
طرح هدفمند کردن و شناسایی مشاغل خرد در 
روستاهای استان خبرداد.سید فاطمه مرتضوی در 
جریان سفر به بشرویه و در بازدید از دو روستای 
کرند و نیگنان بخش مرکزی بشرویه اظهارکرد: 
ایجاد  برای تحقق شعار سال و  پتانسیل  بهترین 
در  که  هستند  روستاییان  خود  روستا  در  اشتغال 
های  کارگاه  دستی،  صنایع  متعدد  های  زمینه 
کوچک اقتصادی می توانند تالش کنند.مرتضوی 
عنوان داشت: طی طرح های مطالعاتی و بازدیدها 
از روستاهای استان، براین باور هستیم که می توان 
تولیدات،زمینه  های  حداقل  قراردادن  دراختیار  با 

پایداری و اشتغال را به روستاها برگرداند.

نمایندهولیفقیهدرخراسانجنوبی:

كارخانه های تعطيل و نيمه تعطيل
 چطور می توانيد ماليات بدهند

غالمی-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ضمن 
مالیات در کشور  اخذ  از برخی شیوه های  گالیه 
گفت: طبق آنچه که رسانه می گویند، دانه درشت 
ها در کشور به طرق مختلف مالیات نمی دهند؛ اما 
برای گرفتن مالیات به سراغ دانه ریزها و کسبه ای 
می روند که درآمد قابل قبول و مشتری ندارند.آیت 

ا...عبادی با تاکید بر اینكه از کارخانه های تعطیل 
و نیمه تعطیل چطور می توانید مالیات را جایگزین 
نفت کنید؟اظهار کرد: برخی از سرمایه گذاران که 
آنها  برای  اداری  روند  اما  کردند،  گذاری  سرمایه 
ها  بانک  هم  طرفی  واز  کرده  ایجاد  مشكالتی 
سرمایه شان را گرفته اند، چطور می توان مالیات 
گرفت.وی افزود: وزارتخانه ها باید در مصرف خود، 
کم مصرف کنند تا بتوانند به مسائل جامعه برسند 
اما داد از مصرف وزارتخانه ها و مصوباتی که خرج 
های دولتی سر به فلک می زند در می آید، در این 
شرایط یک پولی بدست می آید، و آن وقت این 
 پول سر از تبذیر و اسراف و ولخرجی در می آورد
جاهای  باید  اینكه  به  اشاره  با  فقیه  ولی  نماینده 
قوت مالیات را همه پشتیبانی کنیم و نقاط ضعف را 
برطرف کنیم، گفت: طبق گفته رسانه ها، افرادی 
که مالیات نمی دهند همان دانه درشت ها و افراد 
با حقوق های نجومی هستند.سرپرست اداره کل 
امور مالیاتی خراسان جنوبی نیز در این جلسه از 
خراسان  مالیاتی  درآمدهای  برابر   ۷ اختصاص 
استان خبر  به  اعتبارات عمرانی و جاری  جنوبی، 
داد و گفت: بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال 
مالیات سال گذشته در خراسان جنوبی وصول شد. 
محمدرضا پاک گهر در دیدار با نماینده ولی فقیه 
اظهار کرد: از نیمه دوم سال 8۷ تا پایان خرداد ماه 
امسال بیش از ۱8۳ میلیارد تومان عوارض از محل 
وصول مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و 

دهیاری های استان واریز شده است.

دو واحد صنعتی پرورش بز شيری 
در سرایان راه اندازی می شود

و  بشرویه  طبس،  سرایان،  مردم  مهر-نماینده 
الگویی  ایجاد دو واحد  برای  فردوس در مجلس 
بز سانن در سرایان قول مساعد داد و گفت: این 
اندازی  راه  آیسک  و  قلعه  سه  بخش  در  واحدها 
به  سفر  در  حسنخانی  امیر  شود.محمدرضا  می 
سرایان و در جمع دامداران این شهرستان اظهار 
بوده  دامپرور  منطقه  یک  قلعه  سه  منطقه  کرد: 
که از اقتصاد مبتنی بر دامپروری برخوردار است.
وی با تأکید بر اینكه باید برنامه ریزی مناسب در 
منطقه  در  دار  مزیت  دام های  پرورش  خصوص 
صورت پذیرد، عنوان داشت: باید با اجرای عملیات 
های  دام  معرفی  و  گیری  دورگ  و  نژاد  اصالح 
جدید با ارزش افزوده باال که سازگاری با منطقه 
بهره  افزایش  و  رفت  پیش  جلو  به  باشند  داشته 
وری و افزایش سود را برای شهرستان ایجاد کرد.
امیرحسنخانی ادامه داد: از محل صندوق توسعه 
ملی برای اشتغال روستایی ۱.5 میلیارد دالر معادل 
5 هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا می کند که 
سهم شهرستان های سرایان، فردوس، بشرویه و 

طبس را از این مبلغ خواهیم گرفت.

نخستين جلسه هيأت كبدی استان
 برگزار شد

قاسمی- سرپرست هیأت کبدی استان از برگزاری 
نخستین  جلسه هم اندیشی هیات کبدی خراسان 
جنوبی در سال ۹6 خبر داد. »کاظمی« اظهار کرد 
که در این جلسه اعضای آن در راستای برنامه های 
راهبردی و سیاست های اجرائی سال جاری هیات 
مواردی  که  پرداختند  خود  نقطه  نظرات  تبین  به 
جمله  از  که  کرد  عنوان  وی  رسید.  تصویب  به 
دوره  برگزاری  به  توان  می  جلسه  این  مصوبات 
توجیهی داوری و مربیگری کبدی ویژه مسئوالن 
دو  طی  شهرستان ها  و  استان  هیات  فعاالن  و 
وتمرینی  آموزشی  جلسات  برگزاری  اخیر،  هفته 
ورزشكاران کبدی در سالن های ورزشی بیرجند و 
فراهم آوردن  زمینه آموزش و ترویج  و فعالیت 

انجمن رشته«ورزش کبدی«اشاره کرد.

پرداخت حدود 40 ميليارد ریال تسهيالت
 طرح اشتغال زایی مددجویان كميته امداد

 از ابتدای امسال

امیرآبادیزاده-معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد 
استان گفت:  ۳8 میلیارد ریال تسهیالت برای ایجاد 
۳۰۷ طرح اشتغال زایی مددجویان از منابع بانكی و 
امدادی  پرداخت شده است.حسینی تصریح کرد:از 
خود  تسهیالت  از  طرح   ۲۱6 جاری  سال  ابتدای 
خانگی  مشاغل  قالب  در  نیز  و ۹۱ طرح  اشتغالی 
در استان اجرا  شده است،وی افزود: فراهم کردن 
امكانات الزم به منظور توانمندسازی، خوداتكایی، 
استقالل اقتصادی افراد و خانواده های نیازمند از 
طریق استعداد سنجی، مهارت آموزی، ایجاد اشتغال، 
آموزش های فنی و حرفه ای و اعطاء وام در اولویت 
برنامه های کاری این نهاد است.معاون اشتغال و 
خودکفایی کمیته امداد افزود: طی سال گذشته بیش 
از یک هزار و ۹۷۹ مددجوی تحت پوشش طی سال 
گذشته از بانک های عامل، تسهیالت اشتغال زایی 
دام،  پرورش  باغداری،  کشاورزی،  های  زمینه  در 
صنعتی، خدمات و صنایع دستی پرداخت شده است.
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عك  آمار شکایات پزشکی در استان باال گرفت

نظام  جدید  ساختمان  گذشته  روز  قاسمی- 
رئیس  »زالی«  حضور  با  بیرجند  پزشكی 
شد.در  افتتاح  کشور  پزشكی  نظام  سازمان 
پزشكی  نظام  سازمان  رئیس  مراسم  این 
در  شكایات  آمار  اینكه  بیان  با  بیرجند 
پزشكان  تعداد  و  جمعیت  نسبت  به  استان 
است،  زیاد  هم تراز  شهرهای  با  مقایسه  در 
عنوان کرد: دفاع از حقوق بیماران از اهداف 
باشد.  بیرجند می  نظام پزشكی در  سازمان 
»باللی مود«  در این مراسم اظهار کرد که 
های  استان  چهارمین  جزء  جنوبی  خراسان 
برترکشور در روند بررسی شكایات می باشد. 
استان  اشاره کرد که سال گذشته  در  وی 
۳۳ شكایت به دادسرای نظام پزشكی رفته 
است و تعداد پرونده های امسال تاکنون نیز 
۱۰پرونده می باشد. به گفتۀ وی مشكالتی 
عدم  و  پزشكی  پسماندهای  مالیات،  مانند: 
پرداخت حق عضویت پزشكان به سازمان، 
برخی از چالش های سازمان نظام پزشكی 

بیرجند  پزشكی  نظام  سازمان  رئیس  است. 
نظام  ساختمان  برای  که  کرد  نشان  خاطر 
پزشكی در خراسان جنوبی در مجموع 55۰ 

میلیون تومان هزینه شده است. 

های  پرونده  درصدی   13 کاهش 
شکایت در دادسرای نظام پزشکی

رئیس سازمان نظام پزشكی کشور در مراسم 
افتتاح ساختمان نظام پزشكی بیرجند عنوان 
کرد که اکنون در حال جمع آوری اطالعات 
سال گذشته و تجزیه و  تحلیل تعداد پرونده ها 
می باشیم. »زالی« افزود: ۱۳درصد از پرونده 
پزشكی  نظام  دادسراهای  در  شكایت  های 
کاهش یافته است اما میزان خدمات نسبت 
اشاره  با  وی  است.  داشته  ۹4رشد  سال  به 
پرونده های شكایت  تعداد  اینكه کاهش  به 
باتوجه به افزایش خدمات نشانه خوبی است، 
متفاوت  ها  شكایت  بندی  تقسیم  داد:  ادامه 
است اما به طور طبیعی رشد تعداد پزشكان 

عمومی یا زنان باال است که به همین منظور 
تعداد شكایت هم افزایش می یابد.

به صفر رسیدن زیر میزی ها!
و  مطالبات  اینكه  رغم  علی  وی  گفتۀ  به 
پرداختی های جامعه پزشكان به تأخیر افتاده 
است اما با توجه به گزارشات میدانی و وزارت 

معضل  این  ها  زیرمیزی  درباره  بهداشت 
است.  رسیده  صفر  به  ها  استان  بیشتر  در 

گفت:  کشور   پزشكی  نظام  سازمان  رئیس 
به  پرداخت  و   خدمات  ها،  تعرفه  بازنگری 
ها  زیرمیزی  کاهش  موجب  مطالبات،  موقع 
می شود. »زالی« خاطرنشان کرد: مطالبات 

جامعه پزشكی در بخش خصوصی و دولتی 
بیمه ای است که در حوزه  از سازمان های 
این  کشور  سراسر  پزشكی  علوم  دانشگاه 
است  تومان  میلیارد  بر۱۳هزار  بالغ  مطالبات 

که حداقل ۹ماه با تأخیر پرداخت می شود

هیچ تخلف پزشکی 
در استان نداریم!

پزشكی  نظام  سازمان  بدوی  هیئت  رئیس 
کرد:  عنوان  مراسم  این  در  نیز  استان 
کمبود  به  مربوط  عمدتا  پزشكی  قصورات 
تجهیزات در بیمارستان ها است و به جرات 
تخلف  هیچ  استان  در  که  گفت  توان  می 
پزشک  به  وی  گفته  به  نداریم!  پزشكی 
نه متخلف  نگاه کرد  درمانگر  به چشم  باید 
با اشاره به سامانه ۱6۹۰ افزود:  »مشرقی« 
با استقرار این سامانه مردم بهتر و راحت تر 

مشكالت را اطالع می دهند.
)Ava.news18@gmail.com(

انجام  زمان  شما  از  نفر  چند   « حسینی- 
استان حضور  پرواز عمره در فرودگاه  اولین 
داشتید؟ « ناصری فرماندار بیرجند در حالی 
که لبخندی بر لب دارد این سوال را از حضار 
می پرسد. فقط نوفرستی مدیر حج و زیارت  
دست خود را باال می برد. فرماندار ادامه می 
پرواز حج  اولین  زمان   ، پیش  دهد: ۹ سال 
شد.  مطرح  ها  بحث  این  دقیقا  نیز  عمره 
ناصری خاطرنشان می کند: می توان االن 
شانه خالی کرد و گفت نمی توانیم و امكان 
با  خواهیم  می  ولی  ندارد  وجود  تمتع  پرواز 
کنیم  کار  محدود  ظرفیت  با  فرودگاه  یک 
که این نیازمند همكاری همه سازمان های 
مرتبط است. وی اضافه می کند: روزی دو 
برای حجاج است که هر کدام حدود  پرواز 

۲6۰ نفر ظرفیت دارد، پس وحشت نكنید!

بیرجند،  المللی  بین  فرودگاه 
بیستمین ایستگاه پروازی حج تمتع

بیرجند  فرماندار  سخنان  از  بخشی  ها  این 
از  تمتع  پروازهای حج  جلسه هماهنگی  در 
عصر  که  است  المللی  بین  های  فرودگاه 
ترمینال  فضای  بررسی  موضوع  با  یكشنبه 
، پارکینگ ها، سالن حضور و خروج حجاج 
ها  گذرنامه  و  آنان  همراهان  برای  فضا  و 
کل  مدیر  شد.سالمی  برگزار  استانداری  در 

این  در  نیز  بیرجند  المللی  بین  فرودگاه 
پیگیر   ۹4 سال  از  که  این  بیان  با  جلسه 
انجام پرواز حج تمتع از این فرودگاه هستیم 
تامین  مانند  کارهایی  انجام  با  کرد:  عنوان 
مسائل امنیتی مخصوص باند، سیستم های 
های  چراغ  نصب  و  کنترل  برج  ارتباطی، 
بیستمین  عنوان  به  فرودگاه  این   ، پرواز 
اشاره  با  وی  شد.  تایید  تمتع  حج  ایستگاه 
موفقیت،  این  کسب  رغم  علی  که  این  به 
نیازمند  و  دارد  وجود  هایی  کاستی  و  کمی 
تامین  برای  دیگر  های  سازمان  همكاری 
داد:  ادامه  هستیم  زائران  رضایت  و  امنیت 
بین هزار و 5۰۰ تا ۲هزار خودرو در این ایام 
نیازمند پارکینگ هستند. مدیر کل فرودگاه 
برای  آمادگی  اعالم  با  بیرجند  المللی  بین 
فرودگاه  محیط  در  پزشكی  امكانات  برپایی 
یادآور شد: حجاج در این فضا قبل از ورود 
 به سالن فرودگاه، معاینه پزشكی می شوند.

بدرقه حجاج در محل شهدای باقریه
که  این  بیان  با  هم  زیارت  و  حج  مدیر 
امسال پذیرش زائران استان نسبت به سال 
های گذشته ۲ برابر شده است اضافه کرد: 
مانند  نیز  عالیات  عتبات  و  عمره  پروازهای 
اشاره  با  نوفرستی  شود.  می  انجام  گذشته 
به جلسات آموزشی برای حجاج درباره منع 

پلیس  کرد:  خاطرنشان  مخدر  مواد  حمل 
فرودگاه نیز در این رابطه قبل از پرواز برای 
حجاج سخنرانی خواهد داشت و در فرصت 
تنفسی که داده می شود افرادی که احتماال 

مواد مخدر به همراه دارند می توانند آن را 
معدوم کنند. وی همچنین پیشنهاد داد : با 
توجه به وجود فضای کافی برای پارکینگ، 
مراسم بدرقه حجاج در مزار شهدای باقریه 
وسیله  به  زائران  آن  از  پس  و  شود  انجام 
صابری  ادامه  بروند.در  فرودگاه  به  اتوبوس 
امسال  اگر  نیز عنوان کرد:  مدیر کل پست 
برای حمل ساک های  زیارت  و  با حج  نیز 
فضای  دلیل  به   ، شود  بسته  قرارداد  زائران 
کم موجود در فرودگاه ، ساک های حجاج در 

 x-RAY اداره کل پست، به وسیله دستگاه
، بازرسی شده و با اقدامات امنیتی به فرودگاه 
منتقل شود.رئیس پلیس فرودگاه در این باره 
با اشاره به این که بار حجاج باید دستی نیز 

بازرسی شود، با نظر صابری مخالفت کرد و 
مقرر شد در این باره با سردار شجاع فرمانده 

نیروی انتظامی استان مشورت شود.

در بخش نامه ها غرق نشوید!
خاشی مدیر کل گمرکات استان هم با تاکید 
بر این که بنا به تكلیف قانونی و با راه اندازه 
سامانه جامع گمرکی باید فضایی در فرودگاه 
بار  چندین  از  کرد: پس  بیان  باشیم،  داشته 
مكاتبه با مدیر کل فرودگاه ها فقط فضای 

آتا  با شرکت  را آن هم مشترک  مختصری 
عنوان  هیچ  به  که  دادند  قرار  ما  اختیار  در 
کافی نیست. وی همچنین پیشنهاد داد که 
به دلیل تكالیف سازمان های متعدد، زمانی 
واحد برای بازرسی با حضور یک نماینده از 
موضوع  این  با  که  شود  تعیین  سازمان  هر 
موافقت شد.حسینی معاون سیاسی ، امنیتی 
و اجتماعی استاندار هم در این جلسه عنوان 
بخواهیم  که  نداریم  بزرگی  فرودگاه  کرد: 
بدهیم،  را  تقسیم کنیم و سهم هر سازمان 
ولی می خواهیم با همین فضای کم به مردم 
این  بر  تاکید  با  کنیم. وی  و خدمت  کمک 
که با توجه به شرایط خاص کشور، موضوع 
امنیت حجاج اهمیت فراوانی دارد ادامه داد: 
برای کارهای ساده ای مانند اجرای مراسم 
بدرقه و استقبال در محل شهدای باقریه یا 
خود  را  ها  هماهنگی  حجاج  انتقال  امنیت 
به  خطاب  حسینی  دهند.  انجام  ها  دستگاه 
حضار جلسه عنوان کرد: شما مسئول اجرای 
بخش نامه ها و دستورالعمل ها به نفع مردم 
نامه  بخش  در  و  ندهید  شعار  پس  هستید 
ها غرق نشوید! فرماندار هم در همین باره 
عنوان کرد: اگر پروازهای دیگری همزمان با 
پرواز حجاج انجام می شود حتما برای انتقال 
حجاج و بارها به خارج از فرودگاه فكر کنید.

)Ava.news13@gmail.com(

عكس:اینترنت

هماهنگیدستگاههابرایاولینپروازحجتمتع

قوسی-صبح روز گذشته جلسه ستاد پشتیبانی 
محل  در   ۹6 تابستان  جهادی  اردوهای 
فرمانداری بیرجند برگزار شد. در ابتدای جلسه 
بخشدار مرکزی بیان کرد: دهیاران و اعضای 
گروه  با هر  تا  دارند  را  آمادگی الزم  شوراها 
جهادی که بخواهد در روستاها فعالیتی کند، 
همكاری کنند. مالكی ادامه داد: در روستای 
حصارسنگی حتی ساختمان دهیاری هم در 
است.  گرفته  قرار  های جهادی  گروه  اختیار 
که  جهادی  های  گروه  کرد:  درخواست  وی 
در  خصوصا  دارند  فعالیت  کمتر  بیرجند  در 
دهند.و  افزایش  را  فعالیتشان  پزشكی  زمینه 
اگر بسیج می تواند کمک هایی را در آموزش 

در  بافی  حوله  مشخصا  و  دستی  در ادامه خزاعی نماینده کمیته امداد هم گفت: روستاها، برای تامین مربی انجام دهد.صنایع 
مسكن  تعمیر  و  عمران  بخش  در  کارهایی 
به  واگذاری  قابل  حمایت،  تحت  مددجویان 
گروه های جهادی می باشد. وی ادامه داد: به 
عنوان مثال در روستای شوشود، خانواده هایی 
معرفی شده اند و مبلغ ۷ میلیون تومان قرار 
است برای تعمیر مسكن شان هزینه شود و می 
توانیم از توان افراد اعزامی برای نیروی انسانی 
مهندسین  با  کارها  نظارت  که  کنیم  استفاده 

متخصص خواهد بود. 
از محل  داد:  نیز خبر  اوقاف  نماینده  ناصری 
اجرای نیت های واقف برای دارو و درمان و با 
همكاری بسیج جامع پزشكی، مبلغ 6۰ میلیون 

تومان برای تجهیز یک عدد کانكس پزشكی 
هزینه می شود تا به مناطق محروم فرستاده 
سپاه  ناحیه  فرمانده  فالحی  ادامه  شود.در 
اردوهای جهادی  از  بیان کرد: هدف  بیرجند 
بسیج، آشنایی نسل جوان با محرومیت ها به 
افزایش  جمعی،  کار  تمرین  میدانی،  صورت 
به  و کمک  بین محرومین  در  نشاط  و  امید 
خاطر  وی  باشد.  می  اجرایی  های  دستگاه 
به  را  مسئولین  و  مدیران  وقتی  کرد:  نشان 
مناطق محروم می بریم ترس و دلهره وجود 
دارد که شاید زیر سوال بروند و نتوانند پاسخ 
گو باشند. وی افزود: مدیران خاطرجمع باشند 

و به مناطق محروم سرکشی داشته باشند. 

فرماندهناحیهسپاهبیرجند:مدیرانازسرکشیمناطقمحرومترسنداشتهباشند

مهندسین  بسیج  سازمان  مسئول  حسینی- 
کشاورزی با بیان این که قرار است 4 استان 
به صورت آزمایشی در طرح کلینیک سیار دا 

پزشكی در کشور فعالیت کنند ، عنوان کرد: 
ها  استان  این  از  یكی  نیز  جنوبی  خراسان 

است. جویبان صبح دیروز در نشست خبری 
از اساتید  با اشاره به این که تیمی ۱8 نفره 
آموختگان  دانش  همراه  به  تهران  دانشگاه 

بررسی  برای  استان  به  دامپزشكی  م  رشته 
محرومیت ها سفر خواهند کرد ادامه داد: در 

این راستا توزیع دارو نیز خواهیم داشت.
علمی  شبكه  فعالیت۱۲۳  از  همچنین  وی 
سازی محصول کشاورزی یا هسته فالحین 
ها  هرستان  بسیج  مقاومت  های  پایگاه  در 
بدون  سازمان  این  کرد:  اضافه  و  داد  خبر 
موازی بازوی علمی و اجرایی سازمان جهاد 
کشاورزی و سازمان های مرتبط با کشاورزی 
مهندسین  بسیج  سازمان  مسئول  است.  
نیاز  مورد  موضوعات  عملی کردن  کشاورزی 
فرهنگی، اقتصادی و کشاورزی از موضوعاتی 
گام های  عرصه  این  در  بسیج  که  دانست 
بزرگی برداشته است. جویبان با اشاره به طرح 
ادامه  سازمان  این  کشاورز  با  همگام  بسیج 

داد: در این راستا سال گذشته شاهد افزایش 
چشمگیر عملكرد کمی و کیفی محصوالت 
کشاورزی بودیم. به گفته جویبان در این طرح 
برنامه های کاربردی و مورد نیاز کشاورزان در 
اختیار کانون های بسیج مهندسان کشاورزی 
در شهرستان ها قرار داده می شود. وی افزود: 
5 کانون بسیج مهندسان در شهرستان های 
فردوس  و  نهبندان  بیرجند،  قاین،  طبس، 
فعال هستند. مسئول سازمان بسیج مهندسان 
کشاورزی علمی کردن بیابان زدایی را اولویت 
برنامه های این سازمان دانست و اضافه کرد: 
افزارهای  با توجه به تولید نرم  در این راستا 
مورد نیاز در قالب طرح دستورالعمل های فنی 

الزم را در اختیار جامعه هدف قرار می دهیم.
رئیس کارگروه اقتصادی مجمع بسیج استان 
نیز در این جلسه با اشاره به همكاری ها با 
عنوان  کشاورزی  مهندسین  بسیج  سازمان 
طرحی  اولین  خاک  رطوبت  حفظ  کرد: 
حوزه  در  سازمان  این  همكاری  با  که  است 
انجام  حال  در  آزمایشی  طور  به  کشاورزی 
هستیم. رخشانی با اعالم این که در صورت 
های  طرح  پروژه،  این  آمیز  موفقیت  انجام 
دیگری مانند الگوی کشت و شیوه های نوین 
آبیاری نیز در برنامه کار قرار دارند ادامه داد: 
همچینین باید راهكارها در کارایی مصرف آب 

و حفاظت از خاک را بومی سازی کنیم.

مسئولسازمانبسیجمهندسینکشاورزیاستانخبرداد:

خراسانجنوبی،استانپایلوتکلینیکسیاردامپزشکی

عكس:حسینی

عكس:احسان توال
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :
أقلُّ ما يكوُن في آِخِر الّزماِن أٌخ ُيوثَُق بِه أو ِدْرَهٌم من َحالٍل

كمیاب ترين چیز در آخر الزمان برادرى قابل اعتماد، يا درهمی حالل است.
)تحف العقول : ص54(

 ترقی: کارآمدی اعضای کابینه 
بر جنسیت و قومیت آنها مقدم است

حمیدرضا ترقی گفت: مهم ترين مالک و نیاز امروز 
دولت  كابینه  اعضاى  و تخصص  كارآمدى  كشور، 
آينده هست. كابینه اى كه قادر باشد مشكالت فراروى 
دولت را حل كند، بحث زن يا مرد بودن آنها مقدم بر 
كارآمدى نیست، بلكه بايد با توجه به دولت قبل و 
مشكالتی كه همچنان به زمین مانده و در بخش هايی 
كه ضعف وجود داشته كه امروز به مطالبات جدى 

مردم تبديل شده، اعضاى كابینه انتخاب شوند.

 سپاه عادت کرده به مسایل 
کوچک نگاه نکند

به  كه  هجمه هايی  با  رابطه  در  سالمی  سردار 
است،  شده  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
ما  نظر  از  سپاه  به  هجمه ها  اين  كرد:  اظهار 
و  است  ناچیزى  و  افتاده  پا  پیش  موضوعات 
براى  مانعی  را  آن   و  نمی گذاريم  وقعی  آنها  به 
عادت  سپاه  اساسا  نمی بینیم.  خودمان  حركت 
نكند.  نگاه  كوچک  مسايل،  به  است  كرده 
خواهیم  ادامه  خودمان  مسیر  به  ان شاءا... 
و  نفوذناپذير  قدرت  يک  ساختن  ما  راه  داد. 

است. اسالمی  جامعه  براى  شكست ناپذير 

وزیر بهداشت: برای روحانی دعا کنید

وزير بهداشت گفت: براى دكتر روحانی دعا كنید 
چرا كه كشوردارى و كار اجرايی بسیار سخت و بار 
كشور بر دوش بخش اجرايی است. وى افزود: همه 
نظام جمهورى اسالمی  اهداف  پیشبرد  براى  بايد 
ايران، كمک كنند و فراموش نكرده ايم كه در زمان 
انقالب، جنگ تحمیلی و دوران سازندگی هر وقت 
كه با هم بوديم، موفق شديم. زيرا يک دست صدا 
ندارد و اگر همه دست ها به هم گره بخورد، گره 

مشكالت مردم و كشور باز می شود.

طرح سه فوریتی »توقف موقت 
قرارداد توتال« کلید خورد

فوريتی  سه  طرح  از  حاجی دلیگانی  حسینعلی 
»توقف موقت قرارداد توتال براى مطالعه، بررسی  

و رعايت مصالح ملی در آن« در پارلمان خبر داد.

واکنش  معاون اطالع رسانی دفتر 
رئیس جمهور به هجمه ها علیه دولت

معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور 
به هجمه هاى اخیر عیله دولت واكنش نشان داد.

متن پیام توئیترى پرويز اسماعیلی به اين شرح است: 
نمی شود صبح تا شب از خباثت ضدانقالب گفت، 
دائم انگ ضدانقالب حتی به انقالبی ها زد؛ اما وقت 

حمله به دولت با دشمن و ضدانقالب همنوا شد!

واکنش حسن عباسی به تضعیف سپاه

حسن عباسی در مورد تضعیف سپاه گفت: همان 
همانند  اگر  می كنند  تامین  را  امنیت  كه  كسانی 
عده اى چشم هايشان را بسته بودند، در كشور چه 
اتفاقی می افتاد، اگر اين امنیت نبود توريستی به ايران 
نمی آمد. در همین راستا جريانی در دولت و غرب 
را مخدوش  امنیت  اين  دارند  به صورت گازانبرى 
می كنند. رئیس انديشكده يقین در بخش ديگرى از 
سخنانش گفت:  سال ها در زمینه ماهواره كار كرديم 
و اكنون اين ماهواره ها در موزه ها نگهدارى می شود.

سردار سلیمانی: برخی مشکالت فقط با دیپلماسی حل نمی شود

كارهايی  ديپلماسی  راه  از  اوقات  برخی  گفت:  پاسداران  سپاه  قدس  نیروى  فرمانده 
می كنیم كه خیلی خوب است، اما حل برخی مشكالت فقط با ديپلماسی حل نمی شود. 
سردار سلیمانی اظهار كرد: خون شهید نصیرى و خون ديگر شهیدان ايرانی پیمانه وفاى 
يک ملت بود، در حمايت از پشتیبانی از يک كشور كه مورد ظلم قرار گرفته است. كدام 

ديپلماسی می تواند مانند اين خون ها صمیمیت ايجاد كند؟

 بی اعتمادی مردم به دولت بر اثر تخریب متقابل گروه های سیاسی ایجاد شده است

دبیركل حزب كارگزاران سازندگی گفت: عدم اعتماد مردم به دولت، سرمايه منفی است 
كه نمی تواند به راحتی از بین برود، اين موضوع در اثر تخريب متقابل گروه هاى سیاسی 
ايجاد شده است. كرباسچی افزود: نمی خواهم بگويم اين سرمايه اعتماد عمومی كه از بین 
رفته به دلیل دروغ هايی است كه ما مسئولین گفته ايم اما ما چیزهايی را عنوان كرده ايم كه 
يا به آنها عمل نكرده ايم و يا آنها را قبول نداشته ايم، اين موضوع يک سابقه 40 ساله دارد.

روایت زیباکالم از آنچه در قرارداد توتال به مردم نمی گویند

صادق زيباكالم گفت: به  واسطه تحريم هاى قبل از برجام، قطر توانسته بود به پیشرفت 
در پارس جنوبی ادامه دهد. در دولت احمدى نژاد به  واسطه تحريم ها شركت هاى بزرگ 
نفتی از ايران رفتند و هیچكس نمی توانست پارس جنوبی را راه اندازى كند. در سال 96 
بايد  اطالع،  داد. محض  نخواهد  از دست  را  تومانی  میلیارد  دولت ديگر درآمد 50  هزار  
گفت در سال گذشته كل بودجه عمرانی كشور به 13  هزار  میلیارد تومان هم نمی رسید.

رئیس جمهور گفت:  معاون حقوقی 
تخريبگر  جريانات  برخی  متأسفانه 
علیه  همواره  گذشته،  سال   4 طی 
دولت يا بعضا شخص آقاى رئیس 
فعالیت شان  و  بودند  فعال  جمهور 
فصل  دوباره  و  نكردند  متوقف  را 

جديدى را شروع كردند.

از  ديگرى  بخش  در  انصارى 
سخنانش اظهار كرد: سپاه به عنوان 
كنار  در  نظامی  نهادهاى  از  يكی 
وظايف  انتظامی  نیروى  و  ارتش 
ذاتی، قانونی و حقوقی دارد و وظايف 
خود را انجام می دهد. دولت نیز يک 

قوه بزرگ است. بنابراين تقابل دولت 
با يک نهاد نظامی اصال بی معناست 
و به نظر می رسد اين شیطنت هاى 
ممكن  هم  بعضا  است.  اى  رسانه 
است القائات بیگانه باشد و متأسفانه 

در داخل هم برخی تكرار می كنند.
وى يادآور شد: سپاه به عنوان يک 

انقالب  ابتداى  از  كه  نظامی  نهاد 
بوده و هست، تاكنون نقش بزرگی 
كرد.  خواهد  و  كرده  ايفا  كشور  در 
جهت  در  قانون  طبق  هم  دولت 
تقويت بنیه دفاعی از همه نیروهاى 
مسلح و نظامی و انتظامی حمايت 

كرده و اين كار را ادامه خواهد داد. در 
مجموع اساسا اين بحث ها انحرافی 
آنها  به  نبايد  كه  است  و مشكوک 

دامن زده شود. 
وى با بیان اينكه ما خواهان برخورد 
يكسان و عادالنه دستگاه قضايی 
مجموعه  نیز  ما  افزود:  هستیم، 
شكايات خود را به دستگاه قضايی 
ارسال كرديم چون به طور متقابل 
رسانه  تخلفات  زيادى  بسیار  تعداد 
نیروهاى  برخی  تخلفات  اى، 
و  جمعه  ائمه  انتظامی،  نظامی، 
جاهاى مختلف در انتخابات وجود 
دارد كه دولت براساس آنها شكايت 
كرد. معاون حقوقی رئیس جمهور 
تخلفات  مجموعه  كرد:  تأكید 
ستاد  شكايت  قالب  در  انتخاباتی 
كانديداها و ستاد وزارت كشور هم 
وجود دارد و بعضی هم جنبه جرم 
مثل  شود.  می  محسوب  عمومی 
توسط  عمومی  اموال  از  استفاده 

برخی نهادها و ارگان ها.

معاون رئیس جمهور:
 تقابل دولت با سپاه بی معنا است

متخصصش ن پنام خانوادگینامگروهردیف

متخصص جراحی استخوان و مفاصل )ارتوپدی(79942اصغریسعیدپزشکان1

دکترای حرفه ای پزشکی91061بهرامیسامانپزشکان2

دکترای حرفه ای پزشکی94661پرهیزعلیرضاپزشکان3

دکترای حرفه ای پزشکی45639پورصدریمسعودپزشکان4

دکترای حرفه ای پزشکی73893حسین زادهعلیپزشکان5

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب )نورولوژی(48545ریاسیحمیدرضاپزشکان6

دکترای حرفه ای پزشکی46094زنگویی مطلقمهدیپزشکان7

متخصص پرتو درمانی )رادیوتراپی(124524سبزاری احمدرضاپزشکان8

متخصص زنان و زایمان60433سیف الدینفرزانهپزشکان9

دکترای حرفه ای پزشکی73896شایستهمجیدپزشکان10

متخصص جراحی استخوان و مفاصل )ارتوپدی(15638شکیبیمحمودپزشکان11

متخصص بیماریهای کودکان66868صالحی ابرقوئیفرودپزشکان12

فلوشیپ استروتاکسی و فانکشنال مغز و اعصاب33097قائمیکاظمپزشکان13

گرمرودی نژاد بهرامپزشکان14
رستمی

متخصص بیماریهای داخلی111431

دکترای حرفه ای پزشکی56554لطیفیمجیدرضاپزشکان15

متخصص پزشکی قانونی107091محمدیسوگندپزشکان16

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری70208موحددانشمسعودرضاپزشکان17

متخصص گوش، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن77984نصرالهیمصطفیپزشکان18

دکترای حرفه ای پزشکی84569نواب زادهمریمپزشکان19

دکترای حرفه ای پزشکی38177وجدانسیدمرتضیپزشکان20

دکترای حرفه ای دندانپزشکی61144باللی مودخلیلدندانپزشکان21

دکترای حرفه ای دندانپزشکی73269حاجی آبادیحسیندندانپزشکان22

دکترای حرفه ای دندانپزشکی121179خیرآبادینعیمدندانپزشکان23

متخصص دندانپزشکی ترمیمی136704فرخنده عقیدهنعمت ا...دندانپزشکان24

دکترای حرفه ای داروسازید- 2051شریف آزدهمحمدحسنداروسازان25

دکترای حرفه ای داروسازید – 15598قدرتیمجتبیداروسازان26

دکترای حرفه ای داروسازید – 7493محمدیعلی محمدداروسازان27

علوم 28
آزمایشگاهیان

دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهیع – آ – 275هادوی نیاهایده

کارشناسی ماماییم - 32848ذاکریملیحهماماها29

کارشناسی ماماییم – 2197کیان فرصدیقهماماها30

لیسانسیه های 31
پروانه دار

کارشناسی فیزیوتراپیف – 1430زاهدی پورمهدی

متخصصش ن پنام خانوادگینامگروهردیف

دکترای حرفه ای پزشکی47157جعفریباقرپزشکان1

دکترای حرفه ای پزشکی45804زمانیمهردادپزشکان2

دکترای حرفه ای پزشکی46509زمانیمحمدپزشکان3

دکترای حرفه ای پزشکی67530گازرانیوحیدرضاپزشکان4

دکترای حرفه ای پزشکی73854مرتضوی یکسیدجاللپزشکان5

دکترای حرفه ای پزشکی51143هادیانمحمدامینپزشکان6

دکترای حرفه ای دندانپزشکی58507رستمیسعیددندانپزشکان7

دکترای حرفه ای داروسازید-9345اخوان صفارمهدی داروسازان8

متخصص آسیب شناسی )پاتولوژی(آ-2628کامکارنداعلوم آزمایشگاهیان9

کارشناس بینایی سنجی )اپتومتری(ب – 665رشیدیمصطفیلیسانسیه های پروانه دار10

کارشناسی ماماییم - 24673غالمیزکیهمامایی11

متخصصش ن پنام خانوادگینامگروهردیف

متخصص بیهوشی65995ایمان طلبمحسنپزشکان1

دکترای حرفه ای پزشکی31985بصیرمسعودپزشکان2

متخصص بیماریهای داخلی32097جاجرمیمیتراپزشکان3

متخصص گوش، حلق و بینی116990دقیقیمریمپزشکان4

دکترای حرفه ای پزشکی143609رجب زادهالههپزشکان5

دکترای حرفه ای پزشکی50290مرتضوی مقدمسعیدپزشکان6

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب )نورولوژی(107730نوروزیرسولپزشکان7

دکترای حرفه ای پزشکی77585والهیمحمودپزشکان8

دکترای حرفه ای دندانپزشکی119310دهقانراضیهدندانپزشکان9

دکترای حرفه ای داروسازید- 7097پوررفعتیحسنداروسازان10

دکترای حرفه ای داروسازید – 14278مدبرعزیزیعلیداروسازان11

دکترای حرفه علوم آزمایشگاهیع – آ – 362علی زادهحسینعلوم آزمایشگاهیان12

کارشناس ماماییم – 15042کرم پوراعظممامایی13

کارشناس ماماییم - 17941منصوری اولبنفشهمامایی14

متخصصش ن پنام خانوادگینامگروهردیف

دکترای حرفه ای پزشکی89104احمدیسعیدپزشکان1

دکترای حرفه ای پزشکی75261اسماعیل پورمقدممحمدحسینپزشکان2

دکترای حرفه ای پزشکی90556رازقیحسنپزشکان3

دکترای حرفه ای پزشکی108139رضوانی مهموئیزهراپزشکان4

دکترای حرفه ای پزشکی113041سروشزینبپزشکان5

متخصص بیماریهای داخلی95900قاصریحمیدرضاپزشکان6

دکترای حرفه ای پزشکی82098ناصریمحمدصادقپزشکان7

دکترای حرفه ای دندانپزشکی67319اسدیاننعمت ا...دندانپزشکان8

دکترای حرفه ای داروسازید – 14574اشعریحسینداروسازان9
دکترای حرفه ای داروسازید – 16373کاری پایهانبتولداروسازان10

لیسانسیه های 11
پروانه دار

کارشناس بینایی سنجی )اپتومتری(ب – 760خالصیمریم

لیسانسیه های 12
پروانه دار

کارشناس فیزیوتراپیف – 2162زنگنه فرابراهیم

کارشناسی ارشد ماماییم - 21609کاتبیمریم ساداتمامایی13

لیست کاندیداهای هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان بیرجند

ستاد اجرایی  هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

لیست کاندیداهـای هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستـان طبس

لیست کاندیداهای هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان فردوس

لیست کاندیداهای هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان قایـن

دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند










