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5قهرمانان نخستین دوره مسابقات پارکور کشور در بیرجند معرفی شدند5برگزاری چهارمین مرحله آزمون هماهنگ سنجش مهارت 5آمار دانش آموزان  ترک تحصیل استان پایین است
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رونمایی از کتاب
“ تاریخ و جغرافیای بلوک القور”

کتاب تاریخ و جغرافیای بلوک القور حاصل پژوهش مشترک  آقای امید آخوندی و 
دکتر مفید شاطری عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند پس از سال ها 
کنکاش و مطالعه در حوزه تاریخ، جغرافیا و فرهنگ به ثمر نشست و توسط انتشارات 
چهار درخت منتشر شد. در این کتاب که مطالب آن به روش اسنادی و میدانی 
تهیه شده موضوعاتی چون تاریخ و پیشینه تاریخی بلوک القور، جغرافیای منطقه، 
فرهنگ و ادبیات شفاهی، موقوفات بلوک، آثار تاریخی... مشروح در صفحه 2

*کاری

پيام مهرباني با  اهدای 
هزينه مراسم ترحيم 

به امور خيريه
 2۸ دوشنبه  روز  اول  صفحه  آگهی 
مرداد روزنامه آوای خراسان جنوبی بود 
که نظرم را جلب کرد تا پیرامون این 
دوستانه  انسان  و  زیبا  بسیار  حرکت 
مطالبی بنویسم.یک خانواده همشهری 
پذیرایی  مخارج  ارزشمند  اقدامی  در 
مراسم ختم عزیزشان را به بیماران مبتال 
به سرطان و صعب العالج اهدا کردند. 
این حرکت قشنگ و انسان دوستانه  
حس خوبی را به انسان منتقل می کند 
و نشان از همدلی و نوع دوستی هم 
استانی ها دارد. ...  مشروح در صفحه 2

 

 

 

چهل سال دوم قطعًا
 بهتر خواهد بود

رهبر معظم انقالب :

صفحه  6

 اگر مذاکرات موفق باشد، 
می تواند شرایط را عوض کند

روحانی: 

پیشنهاد برای مذاکره با 
عربستان  هوشمندانه است

علی مطهری :

صفحه  6

صفحه  6

والدت امام موسی الکاظم )ع( مبارک باد

ارتقای سطح خدمت رسانی به مسافران تابستان
معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبر داد:

صفحه ۵

بره آماده کشتار،  با قیمت مناسب  09155۶15119 - 09151۶4223۶

 روز پـزشک
  بر همه خدمتگزاران عرصه سالمت 

خصوصا پزشکان ایثارگر خراسان جنوبی مبارک باد
دکتر فروزانفر

آگهـی اجـاره
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند در نظر دارد: یک کالس از مدارس 
ندای على، ندای على ۲، نجمه امیرآباد، جواداالئمه)ع( امیرآباد، میثاق، باقر العلوم)ع(، 
حضرت قاسم)ع(، سعدی، معصومیه، نسیبه، غالمحسین خطایى، شقایق گل 
محمدی، شهید حاجى آبادی، مریم، نصیری دختران، علیزاده شعبه ۲، مطهره، 
 حضرت قائم)عج(، پوشینه بافت، واقع در شهرستان بیرجند در شیفت صبح یا عصر 
)بر اساس مجوز هر موسس( به جز ایام تعطیل رسمى و بر اساس قوانین و مقررات 
و شئون آموزش و پرورش از طریق مزایده و به صورت اجاره ماهیانه با مبلغ پایه 
کارشناس رسمى دادگستری به مدت ۸ ماه برابر مقررات جاری از مورخ ۹۸/۷/۱  
لغایت ۹۹/۲/۳۱ واگذار نماید. لذا متقاضیان دارای مجوز موسس پیش دبستانى 
مى توانند تا تاریخ ۹۸/6/۱۰ برای ارائه پیشنهاد و بررسى دیگر شرایط به آموزش و 

پرورش بیرجند و سامانه ستاد ایران  setadiran.ir  مراجعه نمایند.

بقا مختص ذات اوست
سه سال از غروب ناباورانه عزیزمان گذشت،  دست تقدیر او را از باغ 

زندگى جدا کرد و جز مشتى خاک بر ما باقى نگذاشت.
سه سال از پرواز معصومانه اش گذشت، این سه سال را با یاد 
و بى حضورش چه تلخ و مبهوت به پایان بردیم و در فراقش
 چه خون ها که از دل چکید و چه اشک ها که بر رخ دوید.

اول شهریور ماه سومين سالگرد درگذشت

 مرحومه حاجيه طاهره هنری
  )همسر سيد رضا حسينی  و  خواهر شهيد حسين هنری(

را با ذکر فاتحه ای گرامى مى داریم. 
از طرف: همسر و فرزندان

به مناسبت سومين روز درگذشت 
همسری فداکار و پدری دلسوز

 شادروان حاج محمدرضا آسمانی
 )بازنشسته آموزش و پرورش( 

جلسه یادبودی فردا جمعه ۹۸/۶/۱ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ 
صبح در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 

برگزار مى گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب شادی 
روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: آسمانی، دانشور مظفری،  
پورحاجی، مهاجر،  مهدی زاده و ساير بستگان

با نهایت تاسف درگذشت شادروان

 حاج محمد حسن سعدی پور
 را به اطالع مى رساند:

 جلسه ترحیم آن روانشاد امروز پنجشنبه ۹۸/5/3۱ 
از ساعت ۱۷ الی ۱۸ در محل حسینیه صاحب الزمانی )عج( 

واقع در خیابان حکیم نزاری برگزار مى گردد 
حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های سعدی پور و ساير بستگان

پزشک سزاوار تکریم و قدرشناسی است 

روز بزرگداشت
 ابوعلی سينا و روز پزشک مبارک

مديريت بانک سپه خراسان جنوبی

همکار گرامی و داغديده جناب آقای پرويز افضلی نژاد
با قلبى ماالمال از اندوه مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را خدمت شما و خانواده
 محترم تان تسلیت عرض نموده، غفران و رحمت الهى برای آن عزیز از دست رفته

 و صبر و شکیبایى برای بازماندگان از درگاه قادر متعال خواستاریم.
همکاران شما در حوزه معاونت پشتيبانی بنياد مسکن انقالب اسالمی 

خراسان جنوبی

ضمن تقدیر و تشکر از تمامى عزیزانى که در مراسم تشییع و  تدفین و ترحیم 

مرحومه کربالئيه کنيز رضا دانشوری مظفری
 )همسر مرحوم کرباليی محمد حسن زينت بخش( 

شرکت نموده اند،  به اطالع مى رساند: مراسم چهلمين روز درگذشت آن عزیز سفر کرده امروز 
پنجشنبه ۹۸/5/3۱ از ساعت ۴/3۰ الی 5/3۰ بعدازظهر در محل هیئت محترم محبان  
 الزهرا )س( واقع در میدان شهدا برگزار مى گردد، حضور سروران ارجمند مزید امتنان مى باشد.

خانواده های: زينت بخش،  مظفری،  فراهت و ساير بستگان

ضمن تقدیر و تشکر از تمامى عزیزانى که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 مرحومه حاجيه صغری دلخروشان
 )همسر حاج محمدحسين زارع فرد( 

شرکت نموده اند به اطالع مى رساند: مراسم چهلمين روز درگذشت آن عزیز سفر کرده
  فردا جمعه ۹۸/۶/۱ از ساعت ۹/3۰ الی ۱۰/3۰ صبح در محل حسینیه جدید التاسیس 

آیت ا... آیتی برگزار مى گردد، تشریف فرمایى سروران گرامى مزید امتنان مى باشد.
خانواده های:  زارع فرد، دلخروشان و ساير فاميل وابسته

يازدهمين سالگرد  درگذشت
 پدر عزیزمان 

شادروان حاج محمد ظهوری 
را با ذکر صلوات و فاتحه گرامی می داریم.

خانواده ظهوری
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افتتاح دومین مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( در بخش نیمبلوک

صدا وسیما-دومین مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( در بخش نیمبلوک در دهستان کرغند به بهره برداری رسید. رئیس کمیته 
امداد امام خمینی بخش نیمبلوک در این مراسم گفت: هدف از راه اندازی مراکز نیکوکاری در شهرها و روستاها استفاده بیشتر از 
ظرفیت مردم است.جانی افزود: پیش بینی شده در روستای دهشک و شهر نیمبلوک نیز به زودی مراکز نیکوکاری راه اندازی شود.

پيام مهرباني با  اهدای 
هزينه مراسم ترحيم 
به امور خيريه
*کاری

آگهی صفحه اول روز دوشنبه ۲۸ مرداد روزنامه 
آوای خراسان جنوبی بود که نظرم را جلب کرد تا 
پیرامون این حرکت بسیار زیبا و انسان دوستانه 
مطالبی بنویسم. یک خانواده همشهری در اقدامی 
ارزشمند مخارج پذیرایی مراسم ختم عزیزشان را 
به بیماران مبتال به سرطان و صعب العالج اهدا 
کردند. این حرکت قشنگ و انسان دوستانه  حس 
خوبی را به انسان منتقل می کند و نشان از همدلی 
و  نوع دوستی هم استانی ها دارد. گرچه این اقدام 
برای اولین بار انجام نشده ولی به نظرم باز هم نیاز 
به تبلیغ و فرهنگسازی بیشتر دارد!یکی از حکمت 
های برگزاری مراسم عزاداری آن است که یاد و 
خاطر متوفی زنده شود و برای آخرت او دعای خیر 
شود، اما گاهی در این مراسم آنقدر اسراف می شود 
که اصل موضوع فراموش و از آن بدتر فرهنگ 
هم چشمی رواج پیدا می کند که هیچ سودی هم 
تابلوی  از قبیل  ندارد! هزینه هایی  برای متوفی 
موقت باالی مزار، سنگ قبرهای گران، اعالمیه 
های ترحیم تجملی،  کارت دعوت، بنرهای اعالم 
همدردی فقط بخشی از هزینه  های هنگفت مردن 
است که ورثه را به  شدت آزار می  دهد و از طرفی  
هیچ سود معنوی هم برای متوفی در پی ندارد! 
مجلس  برگزاری  محل  که  مسجدی  در  گاهی 
قیمت  گران  های  گل  دسته  انواع  است  ترحیم 
گذاشته می شود که متاسفانه بعد مدتی گل های 
اهدایی به زباله تبدیل شده و از بین می رود، انواع و 
اقسام شیرینی و میوه ها و غذا در این مراسم برای 
مهمانان هزینه می شود. همچنین مدت هاست که 
برخی از خانواده ها مراسم چهلم و سالگرد درگذشت 
یا در رستوران های  عزیزان خود را در هتل ها و 
معروف و پر هزینه برگزار می کنند که در این مراسم 
برنامه شعرخوانی و روضه خوانی اجرا می شود که 
متأسفانه کوچکترین رنگ و بویی از مسائل شرعی 
و دینی از آن به مشام شرکت کنندگان نمی رسد. 
اما در مقابل این تشریفات زائد عده ای از خانواده 
های عزادار اعالم می کنند که از آوردن هرگونه 
گل و بنر خودداری شود و حتی بسیاری از این 
 خانواده ها هزینه های مراسم را به امور خیریه اهدا 
می کنند که عالوه بر حس خوب نوع دوستی آخرتی 
 ماندگار را برای عزیز فوت شده شان می خرند.

چقدر خوب و عاقالنه است که این  ظاهرسازی و 
همچشمی ها را کنار بگذاریم و هزینه های مراسم 
بیرجند  )شهر  مدرسه  تجهیز یک  برای  را  ختم 
مخصوصا در شمال شهر با کمبود فضای آموزشی 
روبرو است(، برای خیریه های شهر )مرکز حضرت 
از  بیش  این موسسات که  از  یکی  اکبر)ع(  علی 
برای  شود(  می  نگهداری  آن  در  مددجو   ۴۵۰
تجهیز بیمارستان )کمک به خرید وسایل مورد نیاز 
بیمارستانی(،  کمک برای آزادسازی یک زندانی 
اهدا کنیم. چرا که اگر چنین کنیم به یقین رضایت 
پروردگار متعال بیشتر جلب و روح متوفی نیز شادتر 
خواهد شد.امید است این حرکت ارزشمند موجب 
جلوگیری از اسراف در مجالس ختم و فرهنگ 
سازی کمک به امور خیریه شود و این نگاه نیز در 
شهروندان نهادینه گردد. )خوانندگان گرامی نظر و 
پیشنهاد خود را درباره این سرمقاله به آیدی تلگرام 

@Avaeiran1 ارسال کنید(   

کاری- آغازین روز شهریور ماه در ایران به یاد 
حکیم ابوعلی سینا پزشک سرآمد روزگاران روز 
پزشک نامگذاری شده است. در پیشینه تاریخی 
ایران،  سرزمین  کهن  مردم  اجتماعی  باور  و 
به  را  ویژه ای  جایگاه  طبابت همیشه  و  طبیب 
خود اختصاص داده است و در این میان، طبیب 
نامور و نابغه بی همتای ایرانی، شیخ الرئیس حکیم 
ابوعلی سینا به دلیل ارتباط با خدا و مکتب وحی، 
 نور حکمت نامتناهی الهی در دلش درخشید و 
حکیمی جاودانه شد. وی با نبوغ خود، سال های 
زیادی عامل تعمیق و پویایی آموزش و پژوهش 
در معتبرترین مراکز علمی و دانشگاهی دنیا بود. 

اما موضوع دانش پزشکی بدن انسان و هدف آن 
تأمین سالمت و تندرستی آدمی است و اهمیت 
این موضوع و هدف از دیدگاه اسالم بر کسی 
به سالمت  آنجا  تا  زیرا اسالم  نیست؛  پوشیده 
انسان اهمیت می دهد که اگر تکلیف واجبی 
به تندرستی آدمی لطمه بزند، نه فقط انجام آن 
از نظر شرع الزم نیست که در چنین شرایطی 
انجام آن حرام خواهد بود. پزشکی حرفه ای است 
که در هیچ دوره ای، مردمان از آن بی نیاز نبوده 
و نیستند. تا دنیا، دنیاست، بیماری در آن فراوان 
یافت می شود و بیماران هم چاره ای جز مراجعه 

به پزشک و درمان ندارند. 
 

تمایل کم پزشکان متخصص
 برای حضوردر خراسان جنوبی

خراسان جنوبی شرقی ترین استان و سومین استان 
پهناور کشور است که جمعیت آن پراکنده و از 
مرکز کشور دور بوده که این موضوع  یکی از 
شک  بدون  می باشد.  آن  محرومیت  عوامل 
در  پزشکی  و  درمانی  مباحث  در  عوامل  این 
خراسان جنوبی  نیز تأثیرگذار بوده است به طوری 
که پزشکان متخصص کمتری تمایل به حضور و 
خدمت در شهرستان های استان را دارند که این 
موضوع  خود باعث کمبود پزشکان متخصص و 
ایجاد مشکل برای مردم استان شده که برای 

باید  خاص  موارد  در  درمانی  مراحل  گذراندن 
به مرکز استان و یا به استان های دیگر مراجعه 
نمایند. عالوه بر این موضوع کمبود تجهیزات 
پزشکی در بسیاری از موارد جان بیماران را به 
خطر می اندازد که رفع این مشکل درخواست مردم 
خراسان جنوبی به ویژه در مناطق محروم است . 
پزشکان  تا  این شهرها سبب شده  محرومیت 
رغبتی به استخدام و زندگی در این مناطق  نداشته 
باشند لذا این شهرستان ها همیشه با نیروهای 
پزشکان  اجباری  خدمت  تعهد  )طرح  طرحی 
شود. می  اداره  محروم(  مناطق  در  متخصص 

قانون مداری سختگیرانه
 علت ماندگار نشدن پزشکان است

خراسان جنوبی مخصوصا در مناطق مرزی و دور 
افتاده کمبود پزشک متخصص دارد و این قشر 
تحصیل کرده گاهی به خاطر مسائل و قوانین سخت 
گیرانه استان  رفتن را ترجیح می دهند.  رئیس شورای 
هماهنگی نظام پزشکی خراسان جنوبی  در این باره 
در نشست هم اندیشی بیمه سالمت گفت:  قانون 
مداری بیش از حد و سختگیرانه از مهمترین عوامل 
ماندگار نشدن پزشکان غیربومی در استان است.کاظم 
قائمی بیان کرد: این موضوع سبب شده نیروهای 
غیربومی و بومی، باسواد و متخصص در استان 
ماندگار نشوند لذا جذب نشدن پزشکان غیربومی 
چالش بزرگی در نظام سالمت استان است.وی با 
بیان اینکه به محض اینکه طرح پزشکان متخصص 
غیربومی در استان به پایان می رسد آنها تمایلی به 
ماندن در استان ندارند، افزود: قانون مداری بیش از 
حد، پزشکان خراسان جنوبی را اذیت می کند لذا 
این استان برای پیشرفت نیاز به دید باز و خارج از 

استانی دارد. 

پزشکی قانونی   
کمبود پزشک دارد

مدیرکل پزشکی قانونی استان هم با بیان اینکه  در 

شهرستان های نهبندان، طبس، فردوس و قاین 
مرکز پزشکی قانونی وجود دارد که در سال های 
اخیر با مشکل کمبود پزشک مواجه بودیم، افزود:  
با تالش های انجام گرفته 7 نفر از دانشجویان سال 
آخر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای کار در این 
مراکز متعهد شده اند که این می تواند مشکل کمبود 
نیروی این مراکز را برطرف کند.جعفرزاده بیان کرد: 
ساختمان های مراکز پزشکی قانونی شهرستان های 
نهبندان و فردوس استیجاری بوده و در این جلسه 
مقرر شد که با توجه به پایین بودن اعتبارات تملک 
دارایی پزشکی قانونی استان، از ظرفیت خیرین نیز در 
بخش ساخت مراکز این دو شهرستان استفاده شود.

کمبود  دارو و پزشک متخصص 
 در مراکز تأمین اجتماعی 

جنوبی  خراسان  اجتماعی  تأمین  درمان  مدیر 
با اشاره به کمبود دارو و پزشک متخصص در 
مراکز درمانی این سازمان، گفت: وزارت بهداشت 
سهمی از فارغ التحصیالن متخصص برای تأمین 

اجتماعی قائل نیست. فرزاد فیروزی با انتقاد از 
اینکه وزارت بهداشت سهمی از فارغ التحصیالن 
متخصص برای مراکز تامین اجتماعی کشور قائل 
نمی شود، بیان کرد: این در حالی است که این 
سازمان بخشی از هزینه های آموزش پزشکان 
متخصص کشور را پرداخت می کند. وی، جذب 
متخصصان ضریب k را از نیازها و اولویت های 
مردم استان برشمرد و از استاندار خواست، با رایزنی 
از طریق وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی 
زمینه حضور این متخصصان در مراکز سازمان 

تامین اجتماعی فراهم شود.

جذب پزشک متخصص
 برای مناطق محروم  استان

سرپرست وقت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی بیرجند سال گذشته خبر از 6۰ 
 سهمیه پزشک متخصص برای خراسان جنوبی  داد.

 محمد دهقانی فیروزآبادی افزود: امسال برای جذب 
بیش از 1۰۰ پزشک متخصص به وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی اعالم نیاز کردیم که با 
67 نفر موافقت شد. وی بیان کرد: بیشترین شمار 
متخصصان توزیع شده در استان مربوط به رشته 
های داخلی، اطفال، زنان و زایمان است اما همچنان 
کمبودهایی در این رشته ها در برخی شهرستان های 
استان وجود دارد. دهقانی فیروزآبادی یادآور شد: با 
توزیع این پزشکان متخصص در استان نیاز ما رفع 
نمی شود بلکه در برخی رشته ها از جمله رادیولوژی، 
جراحی، بیهوشی و زنان و زایمان کماکان در برخی 
شهرستان ها با کمبود مواجه هستیم. وی گفت: 
در برخی بیمارستان های شهرستان ها از هر رشته 
شاید تنها یک پزشک فعالیت داشته باشد که در 
صورت مرخصی رفتن یا سایر جایگزینی برای 
وی وجود ندارد و این موضوع مشکالتی را برای 
شهروندان ایجاد می کند. وی ادامه داد: کماکان 
پیگیر جذب فلوشیپ فوق تخصص زنان در مرکز 
ناباروری استان هستیم اما هنوز به نتیجه دست 
نیافته ایم.  خراسان جنوبی دارای 13 بیمارستان در 
11 شهرستان است که با 9۵۰ تخت بیمارستانی 

فعال به بیماران خدمات دهی می کنند.

کمبود پزشک متخصص در مناطق مرزی خراسان جنوبی
نت

نتر
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رونمایی از کتاببه بهانه اول شهریور، روز پزشک
“ تاریخ و جغرافیای بلوک القور”

غالمی-کتاب تاریخ و جغرافیای بلوک القور حاصل 
پژوهش مشترک  آقای امید آخوندی و دکتر مفید 
شاطری عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه 
بیرجند پس از سالها کنکاش و مطالعه در حوزه تاریخ، 
جغرافیا و فرهنگ به ثمر نشست و توسط انتشارات 
چهار درخت منتشر شد.در این کتاب که مطالب آن به 
روش اسنادی و میدانی تهیه شده موضوعاتی چون 
تاریخ و پیشینه تاریخی بلوک القور، جغرافیای منطقه، 
آثار  بلوک،  موقوفات  شفاهی،  ادبیات  و  فرهنگ 
تاریخی ، جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی 
بزرگان و علما و شهدا و دیگر مسایل فرهنگی و 
اجتماعی و اداری بلوک القور با تاکید بر مرکز این 
بلوک قدیمی یعنی روستای القور ، بررسی شده است.
همزمان با عید سعید غدیر مراسم رونمایی از کتاب 
در روستای القور  با حضور مسئوالن محلی و بویژه 
اعضای شورای اسالمی و دهیاران دهستان برگزار 
شد.سخنرانی دکتر شاطری یکی از نویسندگان کتاب 
در معرفی این اثر و همچنین سخنرانی پژوهشگر 
و نویسنده محسن سعید زاده از دیگر بخش های 
این مراسم بود. این کتاب حاصل بیش از ده سال 
پژوهش و مطالعه و مراجعه به منابع ، چاپی و نسخ 
خطی و تحقیق صدها برگ اسناد و مدارک علمی و 
تاریخی می باشد. از نکات قابل توجه این کتاب بهره 
برداری از ۲۴۰ منبع و ماخذ در موضوعات  گوناگون 
می باشد. یکی از مناطق مهم و دارای اهمیت و در 
خور مطالعه از حیث تاریخ و جغرافیا و ویژگی های 
مرتبط با آن منطقه شمال شرقی شهر بیرجند می 
باشد که در گذشته تاریخی به بلوک القور مشهور بوده 
و امروز تحت عنوان دهستان القور قابل شناسایی 
است. این محدوده حداقل از دوره تیموری به بعد 
مرکزیت آن با روستای تاریخی و کهن القور بوده و از 
امتیازات ویژه طبیعی برخوردار و به مدد بهره گیری از 
همین موقعیت مناسب توانسته است بسترساز تاریخ، 
فرهنگ و تمدنی شود که تبلور عینی آن در مصادیق 
مادی و معنوی این سرزمین همچون بزرگان،مشاهیر، 
و  واقفان  و  خیراندیشان  کاتبان،  عرفا،  شعرا، 
همچنین در ابنیه و آثار تاریخی تجسم یافته است.
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آگهی مزايده اموال غير منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۸۰2۷۹ در اجرای دستور فروش صادره موضوع دعوی مریم مجیدیان به طرفیت 
محمد مجیدیان و غیره در خصوص پالک ثبتی ۰ فرعی از ۳۱2۵ اصلی بخش ۱ بیرجند واقع در خیابان انقالب ۶ کوچه 

خسرویان، پالک ۱+۱2 ، عرصه به مساحت کل ۱۷۰/۱۵ مترمربع که به میزان ۳ متر از ضلع شمال و 2 متر از ضلع غرب و جمعا به میزان 
حدود ۶۴ مترمربع در طرح تعریض کوچه قرار دارد. بنای ساختمان کلنگی و فاقد ارزش بوده و ملک دارای امتیازات آب و برق می باشد که 
به مبلغ ۸۵۰/۷۵۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است، از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱2 از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر 
اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته 
خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت 
 تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

                                                            محمد آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی تحديد حدود اختصاصی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی قاين

 پیرو آگهی نوبتی قبلي و به موجب مقررات ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی اینک بر حسب درخواست واصله تحدید حدود  اختصاصی امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی و راي آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
بخش ۱۰ قاینات:  قطعه مفروزه مزرعه قومنجان پالک ۳- اصلي

۱۶۵۷ فرعی حسن خسروی قومنجان ششدانگ یک قطعه زمین بند سار در روز ۱۳۹۸/۶/2۸ انجام خواهد شد ، لذا به موجب ماده ۱۴ قانون 
ثبت به صاحبان امالک و مشاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر، ساعت ۸ صبح در محل حضور 
به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد 
آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک 
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 2۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد. و برابر ماده ۸۶ آیین 
نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات، ظرف یک ماه دادخواست 
اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی 
مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: ۹۸/۵/۳۱      علی صفایی فر -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی تغییرات شرکت دژ ره نوین خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶2۶۰۴ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای علی زنگویی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۳۸۸۵۶2و 
آقای رضا دوستی نیا به شماره ملی ۰۶۵۱۹۳۴۶۵۶ و آقای محسن باقری نژاد به شماره ملی ۰۶۵۵۱۸۵۰۵۹2 به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 -آقای مصطفی فدایی به شماره ملی ۰۸۸۹۸۳۹۸2۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای 
 مرتضی ساالری کرقند به شماره ملی ۰۸۸۰۰2۷۳۵۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

 ۳ -روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۵6۹۸۳۸(

آگهی تغییرات شرکت عامر کویر شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت 2۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۰۱۰۷ به استناد صورتجلسه 
آقایان عادل غریبی به شماره ملی  اتخاذ شد: ۱-  العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ تصمیمات ذیل  مجمع عمومی عادی به طور فوق 
۰۶۴۰2۳۶۹۱۱ و حسین جمالی راد به شماره ملی ۳۵۹۱۳۵۸۶۷۳ و مهدی غریبی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۵۶۴۰۴ به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم مرضیه حاجی آبادی به شماره ملی ۰۶۵۳22۱۷۹۷ به سمت بازرس 

اصلی و آقای محسن مهجوره به شماره ملی ۰۶۵۳۳۶۶۹۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۵7۰۳۹۸(

آگهی تغییرات شرکت عامر کویر شرق )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 2۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۴۰۱۰۷ به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ 
- آقای مهدی غریبی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۵۶۴۰۴ به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای حسین جمالی راد به شماره ملی 
عادل  آقای  و  مدیره  هیئت  منشی  به سمت   ۳۵۹۱۳۵۸۶۷۳
غریبی به شماره ملی ۰۶۴۰2۳۶۹۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته با امضای آقای 
مهدی غریبی )رئیس هیئت مدیره( یا آقای عادل غریبی )مدیر 

عامل( و مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 
)۵7۰۳۹7(

آگهی تغییرات شرکت امین قهستان )سهامی خاص( به شماره ثبت 2۹۰2 و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۴۰۵۸۰ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/2۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - مواردی به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه 
به شرح ذیل اصالح گردید: ۱- رشته آب : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدورلیکی 
و تونلهای آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه 
های پمپاژ آب و فاضالب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های 
دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، و عملیات ساختمانی )سیویل( تصفیه خانه های آب و فاضالب . 
2- رشته نفت و گاز : دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی ، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال 
نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز ، سازه های دریایی نفت و گاز.) به جز استخراج و اکتشاف و بهره برداری 
معادن نفت و گاز پتروشیمی وانجام فعالیت باالدستی صنعت نفت گاز و پتروشیمی ( ۳- رشته تأسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور 
پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری ، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها ، سیستم های سردکننده ساختمان ، تأسیسات 
و تجهیزات ساختمان )آب، گاز، برق و فاضالب( و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب کوچک، وسایل انتقال 
)آسانسور پله برقی ( سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه 
های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی )سندبالست(، حفاظت کاتودی، پوشش )الینیگ( و ایستگاه های پمپاژ آب و فاضالب کوچک. ۴- رشته 
ساختمان و ابنیه : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه 
های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو ها.فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم قانونی. ضمنا ثبت موضوع فعالیت 

به منزله اخذ مجوز وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۵7۰۳۹۹(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرای ذیل صادره هیئت قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک بیرجند: ۱- برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۱۹2۷- ۱۳۹۸/۴/2۹ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رضا بشگزی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۷۰ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی بخش 2 بیرجند از محل 
مالکیت عیسی دستگردی محرز گردیده است 2- برابر رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰2۳۰۵- ۱۳۹۸/۵/2۸ تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی خانم زینب برزگری فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۴۵/۷۰ 
مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای سبحان انوری محرز گردیده است ۳- برابر رای شماره 
۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰22۹۳- ۱۳۹۸/۵/2۷ تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد علی علی پور فرزند رمضان نسبت به 
 ششدانگ یک باب منزل به مساحت 2۸۷/۰۴ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت زین العابدین

مهرجو محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 2 نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 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: ۹۸/۵/۳۱      تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/6/۱6      علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می 
گردد و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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۹۵۰ کارت سوخت در باجه های پستی استان است

ایرنا - مدیرکل پست گفت: ۹۵۰ کارت سوخت در باجه های پستی بیرجند و سایر شهرستان های استان پس از 2 بار مراجعه موزعان، بدون متقاضی 
معطل مانده است. الهامی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و ۵۰۰ کارت سوخت در استان توزیع شده است. وی با بیان اینکه توزیع 
با سالم چرا فقط مردم عادی که به بخش سوختگی حداکثری کارت های سوخت براساس آدرس  اعالم شده انجام می شود افزود: متقاضیان با ارائه مدارک هویتی و خودرو کارت سوخت را تحویل می گیرند. 

کفششون  باید  کنند  می  مراجعه   .... بیمارستان 
ولی  بخش  ورودی  فقط  بیان  و  باشه  توپالستیک 
نظافتچی، مسول بیمه و... اصال بدون هیچ رعایت 

بهداشتی میان داخل بخش هیچ رسیدگی هم نیست.
۹1۵...778
گویا مسؤالن شرکت نفت بیش از هرکس به خوی 
قناعت مردم این استان پی برده اند، چراکه سهمیه ی 
سوخت ماهانه تیلر ها را از1۰۰لیتر به۵۰ واخیرا به 2۵لیتر 
کاهش داده اند، آخر وجدانتون کجا رفته که یک کشاورز 
صد کیلومتر راه را طی کند برای2۵ لیتر؟ شمارا خدا اصأل 

قطعش کنید، تامشکلتان رفع  شود.
۹1۵...623
جناب  آقای  مهندس  یوسفی  رییس  محترم  اداره  برق 
سالم  وخسته  نباشید  خوسف  باعرض   شهرستان 
و   تبریک  ایام به  نمایندگی  از  مردم  روستای قصبه  از  
همکاران  پرتالشتان  جنابعالی  و  پیگیری  تالش  و 
بنیاد  مسکن  این  برق رسانی  به  خانه های  بابت 
طرف  از  داریم.  را  سپاسگذاری   و  روستا کمال تشکر 

شورای  اسالمی  روستای  قصبه
۹1۵....748
با سالم خدمت استاندار محترم، معصومیه پایین اگر جزء 
شهرهست، به مشکالت  این منطقه هم  رسیدگی کنید. 
۹3۹...۹1۵
از اقدام شهرداری در خصوص گلکاری و جمع آوری 
گلهای خشک بلوارغفاری بسیار ممنونیم اما امیدواریم 
تا آخر بلوار این کارتون ادامه داشته باشه همچنین اگه 
شاخه های خشک درختان کنار بلوارها را هم جمع 
آوری کنید و به داد درختان خم شده هم برسید بسیار 
ممنونیم. از شهردار محبوب می خواهیم تا کارهای 
زیربنایی مثل تعریض و آسفالت خیابانها، احداث پارک 
یا مراکز تفریحی و گردشگری زیبا و بانشاط،گلکاری 
ها و نورپردازی های زیباتر با توجه به ورود دانشجویان 
غیربومی حتما در دستور کار قرار بدهید تا شهری بانشاط 
داشته باشیم و روحیه مان را با این کارها شاد کنید برای 

ما که امکان مسافرت نداریم هم خیلی خوبه. ممنونیم
یک شهروند

شهروندان  های  پیام  چاپ  بخاطر  آوا  از  سالم  با 
سپاسگزاریم .  قطعا راهگشاست خدا خیرتون بده.

ارسالی به تلگرام آوا

برزجی- تصمیم جدید هیأت دولت مبنی بر صدور مجوز 
انعقاد قرارداد مشارکت در اجرای پروژه اتصال بیرجند به 
راه آهن بافق - مشهد، تدبیر و امیدی تازه برای آرزوی 2۰ 
ساله مردم خراسان جنوبی است. حدود 1۵ سال از استان 
شدن خراسان جنوبی می گذرد و یکی از مطالبات به حق 
دنبال  شدن  مستقل  از  پیش  حتی  که  استان  این  مردم 
بتوان قدمت  راه آهن است.  شاید  از  بهره مندی  می شده 
برد آن زمانی که  به حدود 2۰ سال پیش  را  این مطالبه 
نمایندگان وقت استان های خراسان و سیستان و بلوچستان 
در تالش بودند تا اتصال چابهار به سرخس را از طریق راه 
آهن سراسری ممکن کنند و در این بین خراسان جنوبی که 

هنوز استانی مستقل نبود نفع می برد. 

رویای راه آهن در مرز ۲۰ سالگی

البته یک روزنامه محلی اخیرا با تاملی بر گزارش هفته گذشته 
ایرنا به عنوان “رویای راه آهن در مرز 2۰ سالگی”، عمر این 
رویا را حتی به 3۰ سال پیش هم مربوط دانسته و در مطلبی 
نوشته که مرحوم هاشمی رفسنجانی در اولین سفر خود به 
خراسان جنوبی قول اجرای عملیات احداث راه آهن را داده بود. 
با این وجود برای اولین بار خواسته راه آهن شرق کشور 
سال 8۰ توسط مجمع نمایندگان خراسان وقت و سیستان 
و بلوچستان در مجلس شورای اسالمی به رئیس جمهوری 
و  ترابری  و  راه  وزارت  به  تقاضا  آن  از  پس  و  ارائه  وقت 
اولین  ارجاع شد.   برنامه ریزی کشور  سازمان مدیریت و 
از  یکی  ماه 8۹  آبان  و  داد  نتیجه  بعد  پیگیری ها ۹ سال 
نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا، خبر تصویب راه آهن شرق کشور از 

مسیر بیرجند - قاین - گناباد را اعالم کرد. 
پروژه خط آهن چابهار - زاهدان - سرخس یکهزار و 34۰ 
کیلومتر طول دارد و شامل 2 قطعه است که قطعه چابهار 
تا زاهدان به طول ۵8۰ کیلومتر از سال 8۹ در قانون بودجه 
مصوب شد. قطعه زاهدان تا بیرجند - گناباد و ایستگاه یونسی 
نیز به طول 76۰ کیلومتر در سال ۹3 تصویب شد، اما این 
2 قطعه به دلیل اعتبارات اندک پیشرفت کندی داشته اند. 
سال 8۹ ، قطعه اول حدفاصل چابهار ــ زاهدان شروع شد 
که هم اکنون بر اساس گزارش مسئوالن امر 3۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد. از سمت خراسان رضوی نیز دیماه 
۹6 قطعه نخست این پروژه در ایستگاه یونسی کلنگ زنی 
شد. این قطعه از خط ریلی مشهد - بافق منشعب و پس 
از عبور مسیر دشت و تپه ماهور به ایستگاه گناباد منتهی 
سپری  را  خود  پایانی  مراحل  نیز  قطعه  این  که  می شود 
می کند. با وجود اینکه در 1۰ سال اخیر 2 استان همجوار 
خوبی  پیشرفت  اما  مالی  محدودیت های  همه  علیرغم 
در اجرای پروژه راه آهن داشتند، ولی خراسان جنوبی در 
تمام این سال ها فقط قطاری از وعده ها را مشاهده کرد و 

همچنان در رویای شنیدن سوت قطار است. 

بودجه ای که فقط برای آسفالت 
جاده یک روستا کفایت می کرد، 

نه پروژه عظیمی مانند راه آهن! 

سال ۹۰ دولت وقت اعتباری برای راه آهن بیرجند اختصاص 
نداد و سال ۹1 آخرین باری بود که دولت احمدی نژاد برای 
پروژه راه آهن شرق کشور بودجه جداگانه ای اختصاص داد، 
بودجه ای که البته دندانگیر نبود و به گفته صابری؛ نماینده 
وقت مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی 
فقط برای آسفالت جاده یک روستا کفایت می کرد، نه پروژه 
عظیمی مانند راه آهن! با شروع کار دولت یازدهم و نگاه 
نخستین  در  مردم  خواسته های  به  جمهوری  رئیس  ویژه 
سفر استانی روحانی به خراسان جنوبی این موضوع مطرح 
و رئیس جمهوری در این زمینه گفت: هیئت وزیران برای 
اتصال این استان و مرکز آن )بیرجند( به راه آهن سراسری 
اتفاق نظر دارد و نه تنها آن را در ردیف بودجه سال ۹4 
قرار داده بلکه برای مطالعه و طراحی آن 1۰۰ میلیارد ریال 

اختصاص داده است. 
خراسان  وقت  استاندار  خدمتگزار  ا...  وجه  هم   ۹3 آذرماه 
جنوبی با بیان اینکه پروژه راه آهن شرق کشور در الیحه 
اتصال خراسان  اعتباری مستقل گرفت  ردیف  بودجه ۹4 
جنوبی به شبکه ریلی کشور را به مردم نوید داد.  مطالبه راه 
آهن همواره از محافل گوناگون توسط مسئوالن خراسان 
جنوبی و نمایندگان مجلس در ادوار گوناگون فریاد زده شد 
نبود.  با این عظمت  اعتبارات دولتی پاسخگوی پروژه  اما 
طوری که نماینده وقت قاینات و زیرکوه  سال ۹2 درباره راه 
آهن شرق کشور گفت: “ اعتبار یک سال کاری وزارت راه و 

شهرسازی برای احداث مسیر ریلی چابهار- بیرجند- قاین- 
گناباد - مشهد الزم است” لذا استفاده از فاینانس برای راه 

آهن پیشنهادی بود که مطرح و در دستور کار قرار گرفت.
نام  مجدد  اینکه  تا  نبرد  جایی  به  راه  هم  راهکار  این  اما 
کنسرسیوم برای راه آهن به گوش رسید و  مردادماه سال 
گذشته  معاون وقت هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان 
جنوبی گفت: سه سرمایه گذار در قالب کنسرسیوم برای 
اجرای پروژه راه آهن بیرجند از سمت کالشور مشخص شده 
است و به زودی این پروژه کلنگ زنی می شود. اما این وعده 
هم وفا نکرد و همچنان مردم خراسان جنوبی در رویای 
دیرینه خود باقی ماندند تا اینکه  بعد از گذشت حدود هشت 
اردیبهشت  استاندار خراسان جنوبی 27  این وعده،  از  ماه 
ماه امسال در برنامه زنده تلویزیونی خبری از سفر وزیر راه 
و شهرسازی به استان را اعالم کرد و گفت: در این سفر 
عملیات اجرایی پروژه ریلی بیرجند - یونسی گناباد کلنگ 

زنی و آغاز می شود.

اتصال خط راه  آهن چابهار-زاهدان
 به بیرجند جزء اولویت های  اصلی

وزیر راه و شهرسازی 3۰ اردیبهشت ماه وارد خراسان جنوبی 
شده و در همان بدو ورود با سوال یکی از خبرنگاران در 
خصوص کلنگ زنی راه آهن مواجه شد. محمد اسالمی در 
این سفر گفت:  یکی از پروژه های مهم اتصال خط راه  آهن 
راه  آهن  به  اتصال  بیرجند و  به  زابل  چابهار - زاهدان - 
سراسری است که جزو اولویت های نخست به شمار می رود. 
کلنگ زنی در این سفر انجام نشد اما وزیر راه و شهرسازی 

در ساعت پایانی حضورش وعده داد که تا 2 یا سه ماه آینده 
عملیات پروژه اتصال بیرجند به راه  آهن سراسری نیز شروع 
خواهد شد. به اعتقاد او زمانی باید کلنگ چنین پروژه مهمی 
زده شود که ماشین آالت پیمانکار در محل آماده به کار 
باشند برای همین مردم خراسان جنوبی بار دیگر امیدوار 
شدند تا در این فرصت سه ماه که وزیر اعالم کرده پیمانکار 

مربوطه مشخص و اعتبار الزم نیز تامین شود.

تشکیل کنسرسیومی از پنج شرکت بزرگ فعال 
در کشور برای تکمیل پروژه راه آهن 

روزشمار وعده وزیر از همین تاریخ در یکی از روزنامه های 
محلی شروع شد تا اینکه 3۰ تیرماه 2 ماه پس از وعده وزیر 
رسانه های استان خبر مسرت بخش انتشار آگهی منقاصه راه 
آهن را منتشر کردند. این مناقصه حاصل پیگیری های استاندار 
در سفرها و دیدارهای  گوناگون با مقامات کشوری به ویژه 
سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر راه و شهرسازی 
به استان بود که  برای فاز نخست راه آهن خراسان جنوبی 
به طول 32 کیلومتر برگزار شد.مدیرعامل شرکت زیرساخت 
در آخرین مذاکره  خود با استاندار خراسان جنوبی هفته آینده 
را برای مرحله نهایی تعیین پیمانکار مشخص کرده است. 
انتظار می رود با بیش از ۹۰ میلیارد تومان اعتباری که از 
منابع دولتی برای این پروژه تعیین شده پیمانکار در کمتر از 2 
سال موفق به تکمیل راه آهن بیرجند شود.  رویای مردم این 
استان 32 کیلومتر به تحقق نزدیک تر شود.اما اینجا پایان کار 
 راه آهن نیست بلکه هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه

به  جمهوری،  رئیس  روحانی  دکتر حسن  به  مرداد(   27 (

به  بیرجند  اتصال  پروژه  اجرایی  هزینه های  تامین  منظور 
راه آهن بافق - مشهد به طول حدود 271 کیلومتر، شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل  و نقل کشور را به عنوان 
احداث  شرکت  با  قرارداد  انعقاد  برای  وزارت  این  نماینده 
راه آهن بیرجند - یونسی )به سهامداری شرکت های تیراژ، 
آرادان، اس دی ام، توچال و توسار( تعیین کرد.این خبر امید 
آن را داد که پس از سال ها انتظار قفل راه آهن بیرجند با 

عنایت دولت تدبیر و امید باز خواهد شد. 
استاندار خراسان جنوبی در تشریح این خبر به رسانه های 
گروهی گفت: کنسرسیومی از پنج شرکت بزرگ فعال در کشور 
 برای تکمیل پروژه راه آهن خراسان جنوبی تشکیل شده است. 
زمان  برنامه  در  اینکه  بیان  با  معتمدیان  صادق  محمد 
طول  به  یونسی  به  بیرجند  مسیر  ساله  چهار  شده  بندی 
271 کیلومتر مطالعه، طراحی ، تامین مالی و اجرا می شود 
وام  بازپرداخت  دوره  اتمام هشت سال  از  بعد  کرد:  اظهار 
شرکت های کنسرسیوم به اضافه چهار سال زمان اجرای 
از 12 سال مالکیت کامل راه آهن  پروژه در مجموع بعد 
به دولت باز می گردد. وی افزود: در مرحله بعدی رایزنی ها 
این  با  تا  می شود  انجام  عامل  بانک های  با  پیگیری ها  و 
راه  احداث  عنوان شرکت  تشکیل شده تحت  کنسرسیوم 

آهن بیرجند به ایستگاه یونسی لیدرها مشخص شود. 
استاندار خراسان جنوبی با ابراز امیدواری از اینکه بعد پرداخت 
وام به زودی شاهد آغاز فعالیت این شرکت باشیم اضافه کرد: 
قطعا اجرای این پروژه تاثیر بسیار مهمی در توسعه استان به 
لحاظ حمل و نقل کاال و مسافر خواهد داشت. وی برآورد 
اجرای کل پروژه را چهار هزار میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: 
امید است که بعد از چهار سال با کمک منابع مالی دولت و 
تالش شرکت های کنسرسیومی سوت قطار در استان شنیده 
شود.اکنون که قطار وعده ها برای شنیدن صدای سوت قطار 
بعد از سال های پیگیری به ایستگاه هیات دولت رسید امید 
می رود که با تدبیر دولت دوازدهم تا چهار سال آینده مرکز 

خراسان جنوبی به شبکه سراسری ریل وصل شود. 

رونق اقتصادی در استان نیازمند توسعه 
شبکه حمل و نقل ریلی، جاده ای و هوایی

حوزه  در  ویژه  به  جنوبی  خراسان  اقتصادی  ظرفیت های 
بازارچه های مرزی قطعا یکی از مهمترین راه های رسیدن 
به بازار کشورهای همسایه ولی از طرفی رونق اقتصادی در 
این استان  به توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، جاده ای و 
هوایی نیازمند است. در صورت توجه به زیرساخت های حمل 
و نقل و رفع شدن مشکالت در این زمینه عالوه بر رشد و 
رونق اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری داخلی، زمینه های 
ورود سرمایه گذاران خارجی نیز به استان فراهم می شود. 
خراسان جنوبی در منطقه ای قرار دارد که از گذشته های دور 
بخشی از جاده ابریشم بود و نقش مهمی در توسعه اقتصادی 

و مبادالت تجاری کشور داشته است. 

تدبیر و امید تازه برای راه آهن خراسان جنوبی

نت
نتر

س: ای
عک

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه در خصوص  معاونت درمان  احتراما جوابیه 
شکوائیه درج شده در صفحه 3 روزنامه آوای خراسان 
جنوبی مورخ ۹8/۵/13 با عنوان :متأسفانه فرزندم  بعد 
از چند روزی که در بیمارستان بستری بودن تشخیص 
عمل جراحی دادن، در مشهد جراحی شد و برای کشیدن 
بخیه فرزندم به کلینیک مراجعه نمودم. ولی متاسفانه 
دکتر گفت من فرصت ندارم. یک پرستار این کار را 
کرد. با آوردن فرزندم به خانه جای بخیه خونریزی کرد 
چرا کسی بر بیمارستان نظارت نمی کند؟ به شرح ذیل 
ارسال می گردد: کشیدن بخیه در صورت معاینه و دستور 
توسط پزشک در حدود صالحیت حرفه ای پرستار می 
باشد و لذا انجام خدمت فوق توسط پرستار بالمانع است.

شعبه 1: نبش معلم 50         
 شعبه 2: ورودی بلوار معلم     
شماره تماس مرکزی: 05631101



موفقیت و انرژی

راه های آرامش

کاهش تنش های فردی با طبیعت گردی

طبیعت گردی موجب کاهش سطح تنش در فرد و 
در نتیجه کاهش میزان بیماری هایی نظیر افسردگی 
می شود. همچنین ارتباط با طبیعت می تواند  تاب 
آوری و عزت نفس فرد و حتی در مواردی ارتباطات 
نشان  مغزی  اسکن های  دهد.  ارتقا  را  او  اجتماعی 
می دهد یک مغز حاضر در طبیعت فعالیت بیشتری در 
مناطقی که مرتبط با ثبات، حس همدلی با دیگران و 

عشق هستند را نشان می دهد. 
بر عکس، مغزی که در مناطق شهری گیر افتاده از 
خود فعالیت هایی مشابه با ترس و استرس را بروز 
می دهد. افرادی که با خروج از مناطق شهری به دل 
طبیعت می روند و در معرض تماشای مناظر طبیعی 
قرار می گیرند، آرامش بیشتری داشته و با نشاط تر 
هستند؛ طوری که تمام آجرهای سالمت روانی شان 
به خوبی چیده شده اند و با رویکردی مثبت به زندگی 

واکنش نشان می دهند

راه حل اساسی برای کمک
 به کنار آمدن با غم و اندوه

یکی  یا  امین  دوست  یک  با  را  تان  احساسات 
این  واقع  در  بگذارید.  درمیان  خانواده  اعضای  از 
فرد باید کسی باشد که خوب به حرف های شما 
مورد  در  کردن  قضاوت  در  سعی  بدهد،  گوش 
کنید  سعی  باشد.  نداشته  شما  دادن  تغییر  یا  آن 
کارهایی انجام دهید که به شما آرامش می دهد. 
بگیرید، یک  بروید، دوش آب گرم  پیاده روی  به 
خانه  های  گیاه  و  گل  به  بخوانید،  خوب  کتاب 
مورد  های  سرگرمی  سایر  به  یا  کنید   رسیدگی 
عالقه تان بپردازید. راهی برای آرام کردن و تسکین 
خود پیدا کنید. این کار باعث می شود احساسات تان 
آزاد و رها شود. مدیتیشن کنید، به موسیقی آرامش 
انجام  یا حرکات کششی ساده  بخش گوش دهید 
دهید. خاطره نویسی کنید. وقتی این کار را انجام می 
دهید مثل این می ماند یک شنونده خوب دارید که 
 می توانید به او اطمینان کرده و حرف هایتان را با
بهترین  چطور  که  بگیرید  یاد  بگذارید.  درمیان  او 
دوست خود باشید. سعی کنید یکبار دیگر نگاهی به 
خودتان بیاندازید و این بار با عشق و عالقه به خودتان 
نگاه کنید. ببینید شاید تا امروز با خودتان به تندی و 
سنگدالنه رفتار می کردید، از این به بعد به جای آن 
برای خودتان همدردی و دلسوزی کنید. ناراحتی های 
شدید و طوالنی مدت می تواند نشانه افسردگی باشد.
اگر احساس ناراحتی و غصه زیاد بیشتر از دو هفته در 
شما ماندگار شد و در فعالیت های روزانه تان مثل کار 
یا خواب و خوراک ختالل ایجاد کرد، بهتر است به 

متخصص مراجعه کنید.

افرادی که خوش گوشت 
نیستند، بخوانند

روند ترمیم زخم در بعضی افراد کندتر از دیگران است 
و در اصطالح »خوش گوشت« نیستند. عامل اصلی 
ایجادکننده چنین مشکلی ژنتیک است، اما عالوه بر 

آن، مسایل دیگری نظیر کم خونی ، کمبود عناصری مثل 
روی و ویتامین و مصرف برخی دارو ها می تواند باعث بروز 
مشکالتی در ترمیم زخم یا باقی ماندن جای آن شود.
معموال بین ۷ تا ۱۰ روز طول می کشد تا جراحتی بهبود 
یابد، اما باید به آلودگی و عفونت های جانبی آن نیز توجه 

داشت.                 

لزوم کاهش مصرف چربی 
و روغن در برنامه غذایی 

سعی کنید غذاها را تا حد امکان به صورت آب پز، بخارپز 
یا کبابی مصرف کرده و از سرخ کردن زیاد غذا خودداری 
کنید. همچنین مصرف غذاهای سرخ شده، سوسیس، 

کالباس، خامه، چیپس، پفک، سس ها، مغز، دل و قلوه، 
کله پاچه را در برنامه غذایی تان کاهش دهید و پوست 
مرغ و چربی های قابل مشاهده گوشت و مرغ را قبل از 
طبخ جدا کرده و از قسمت های کم چرب گوشت ها 
استفاه کنید. همچنین از گوشت های کم چرب مانند 

مرغ و ماهی به جای گوشت قرمز استفاده کنید. 

سنگ کیسه صفرا
 چه عالئمی دارد؟

سنگ کیسه صفرا بسیاری اوقات هیچ عالمتی ندارد، 
عالئم بیماری به صورت درد مزمن به مدت ساعت ها در 
قسمت فوقانی شکم پشت و شانه راست انتشار می یابد 

و گاه همراه با تهوع و استفراغ است و گاهی درد به دنبال 
مصرف غذای چرب ایجاد می شود.برای درمان سنگ 
کیسه صفرا، روش ها و درمان های مختلفی وجود دارد 
که این درمان ها کنار پرهیزات ضروری برای این دسته 
از بیماران می تواند بدون عمل جراحی، منجر به از بین 

رفتن سنگ کیسه صفرا شود.  

چه زمانی باید برای مسمومیت 
غذایی به پزشک مراجعه کنم؟

عالئم مسمومیت غذایی معموال بیشتر از 48 ساعت 
ظاهر شدن  زمان  از  روز  اگر 2  کشد.  نمی  طول 
عالئم شما گذشت و همچنان عالئم را داشتید، وقت 

آن است که به یک پزشک متخصص مراجعه کنید. 
به یاد داشته باشید که عالئم شدید مانند مدفوع 
خونی، سرگیجه، ضعف عضالنی و گرفتگی شدید 
معده را جدی گرفته و منتظر از بین رفتن شان نمانده 

و سریعا به پزشک مراجعه نمایید. 

از دست دادن هوشیاری
 از عالئم افت قند است

عالئم افت قند خون و از دست دادن هوشیاری ناگهانی 
زمانی اتفاق می افتد که بدن به اندازه کافی انرژی 
برای انجام فعالیت های مختلف را ندارد. این عارضه 

اغلب بیماران مبتال به دیابت را درگیر می کند و عمدتا 
زمانی رخ می دهد که فرد مبتال به دیابت بیش از حد 
انسولین تزریق کند، یک وعده غذایی را از دست بدهد 
و یا ورزش های خیلی سخت انجام دهد.مصرف قرص 
گلوکز به عنوان یک راه حل کوتاه مدت برای بیماران 

دیابتی می تواند کمک کند.

 فرد مبتال، بر اثر درد به هنگام راه رفتن، سعی می کند فشار زیادی به پای مبتال وارد نسازد؛ در نتیجه لنگان لنگان راه
 می رود و این حالت، به مرور زمان و در صورت عدم درمان، موجب پیدایش ناراحتی هایی در قسمت تحتانی کمر و زانو 

می شود. بنابراین خار پاشنه را باید حتما مداوا کرد. اصول درمانی خار پاشنه ساده و شامل موارد زیر است:
 - استراحت: اولین قدم در درمان خار پاشنه، استراحت است در بسیاری از موارد دیده شده که استراحت به تنهایی حتی 

دردهای شدید را از بین برده است. همچنین بیمار باید از ایستادن طوالنی مدت خودداری کند.
- کاهش وزن هم در درمان خارپاشنه موثر است.

- استفاده از پد پاشنه: پد مخصوص خار پاشنه را می توانید از داروخانه ها تهیه نموده، به طور دائم در کفش خود استفاده 
کنید. پد، باعث کاهش فشار بر روی پاشنه و بهبود درد پا خواهد شد.

چنانچه شما و یا بستگان تان ، دارویی را به صورت مرتب مصرف می کنید، مطمئن شوید دارو را به حد نیاز و تا پایان سفر 
در اختیار دارید. هنگام سفر حتما نسخه ای معتبر از پزشک )هرچند قبال پیچیده شده باشد( را به همراه خود داشته باشید تا 
درصورت نیاز بتوانید دارو را از داروخانه تهیه کنید. حتی االمکان دارو را در بسته بندی اصلی خود حمل نمایید. از مصرف 
داروهای آرام بخش، کدئین دار، آنتی هیستامین و خواب آور قبل و هنگام رانندگی خودداری نمایید. درصورتی که به دیابت 
مبتال بوده و انسولین تزریق می کنید، دارو و سرنگ موردنیاز برای تمام مدت سفر را فراهم نمایید، توصیه می شود که 
دستگاه یا نوار کنترل قندخون ، قند حبه ای، نبات ، بیسکوئیت و آب میوه برای درمان کاهش احتمالی قندخون و میان 

وعده مناسب )مانند میوه و ساندویچ کوچک( را در سفر همراه خود داشته باشید.
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

توصیه های دارویی در ایام سفردرمان خار پاشنه

امام موسی بن جعفر )ع( امام هفتم شیعیان پیشوایی بودند 
که منزلتی بزرگ و شانی عظیم داشتند که همواره در تجهد 
کوشا بودند؛ عبادت شان معروف، معجزاتش روشن میان عام 
و خاص و بر طاعت بندگی مواظب و شب را به سجود به پایان 
می برد و روز را به صدقه  و روزه می گذراند. امام موسی بن جعفر 
)ع( در سال ۱28 یا ۱2۹ هجری قمری هنگامی که امام صادق 
)ع( و همسرش حمیده از حج بازمی گشتند، در منطقه ابواء به دنیا 
آمد. برخی مکان والدت ایشان را مدینه دانسته اند. حضرت موسی 
کاظم علیه السالم ، از 2۱ سالگی رهبری مسلمانان را برعهده 
گرفتند و تا زمان شهادت، 35 سال رهبر مردم بودند. به ایشان، 

به دلیل خوبی هایی که داشتند، لقب هایی چون کاظم )کسی که 
خشم خود را کنترل می کند(، صابر )صبر کننده(، صالح )درستکار( 
و امین داده اند. ایشان یک لقب مهم دیگر هم به نام باب الحوائج 
دارند. این لقب، به این معناست که اگر کسی خواسته و آرزویی از 
خداوند داشته باشد، با توسل و واسطه قرار دادن امام کاظم علیه 
السالم می تواند به آرزوی خود برسد. او در علم و تواضع و مکارم 
اخالق و کثرت صدقات و سخاوت و بخشندگی ضرب المثل 
 بود. بدان و بداندیشان را با عفو و احسان بیکران خویش تربیت 
می فرمود. شب ها بطور ناشناس در کوچه های مدینه می گشت 
و به مستمندان کمک می کرد. مبلغ دویست، سیصد و چهارصد 

دینار در کیسه ها می گذاشت و در مدینه میان نیازمندان قسمت 
می کرد. اگر به کسی صره ای می رسید بی نیاز می گشت 
معذلک در اتاقی که نماز می گذارد جز بوریا و مصحف و شمشیر 
چیزی نبود. مناظرات و گفتگوهایی از امام کاظم )ع( با برخی از 
خلفای عباسی، دانشمندان یهودی و مسیحی، دیگران گزارش 
شده است. باقر شریف قرشی هشت گفتگو از امام کاظم )ع(، 
تحت عنوان مناظرات آن حضرت گرد آورده است. گفتگوهای 
موسی بن جعفر با عالمان ادیان دیگر نیز معموال در پاسخ به 
پرسش های آنان صورت گرفته که در پایان به گرویدن آنان به 

اسالم انجامیده است.

والدت حضرت امام موسی کاظم )علیه السالم( مبارک باد

آیه روز

و آنگاه که پروردگارتان اعالم کرد که اگر واقعا سپاسگزاری کنید ]نعمت[ شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسی 
نمایید قطعا عذاب من سخت  خواهد بود. سوره ابراهیم/ آیه ۷

سخن روز

بیشتر  هم  باز  آوردید  بدست  بیشتر  خواهید،هنگامیکه  می  ،بیشتر  آورید  می  بدست  کم  شما   وقتی 
می خواهید.اما وقتیکه آن را از دست دادید تازه می فهمید که همان مقدارکم کافی بود.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

475239681

386751492

921648573

198562734

542397168

637814925

753186249

864925317

219473856

جدول سودکو

00:10 پرسمان
00:35 سینمایی سر به مهر-  بازپخش

02:05 آب و رنگ
02:45 بلده

03:07 حیات وحش
04:34 اذان صبح به افق بیرجند

04:55 مراسم جمع خوانی قرآن کریم
06:00 سخنرانی

06:27 مستند روستا
07:00 صبحانه- زنده

08:10 پرسمان
08:35 مجموعه در حاشیه - بازپخش

09:17 مزه غذای ایرانی
09:50 سیمای سالمت- زنده

11:00 خبر استان
11:13 پسر شجاع

11:35 پازل

12:00 جلوه های نور
12:36 اذان ظهر به افق بیرجند

13:00 اینجا ایران است - بازپخش
14:57 سینمایی بوی خوش زندگی

16:00 خبر استان
16:20 کشمو- بازپخش

16:53 استارت
17:33 چهل تکه

18:08 از سرزمین شمالی
19:29  اذان مغرب به افق بیرجند

20:00 خبر استان
20:23 با نمایندگان

21:05 ناخونک
22:00 اینجا ایران است - زنده

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه درحاشیه

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

) مدرن برتر(

تاالر ایرانیان جهت تکمیل 
کادر مهمانداری به تعدادی 
خانم  و آقا با روابط عمومی 

باال نیازمند است. 
آدرس: نبش توحید 42 

ساعت مراجعه :
9 صبح الی 12/30 ظهر

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  0915

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰91۵1۶۴۲3۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

نقد و اقساط

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

0915   866   8002 

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
09159618581 

فاروقـی

سقف کاذب ، 
کناف، بازسازی، 

طراحی و مشاوره 
0111  561  0915  - رحیمی

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری، بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره 2- جا به جایی 

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: 09156633230 

 علـی برگـی

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 
5/5 و 6/5 متر  - سعدی

09368990722 -09157563875

تولید کننده انواع کیف مدارس  
کوله پشتی - مسافرتی و ...
آدرس : بازار - پشت بانک 

تجارت - سه راه اسدی
4258 662  0936  - مظفـری

استخدام همکار خانم ساده
 برای فست فود    32342315
ساعت تماس: 12 ظهر تا 4 عصر

استخدام حسابدار پاره وقت 
خـانم یـا آقـا

حداقل 10 سال سابقه کار اجرایی
ارسال رزومه و مشخصات به 

شماره تلگرام  09353962974

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
14:3018:15شروع سانس

تگزاس 2سرخ پوست
21:4516:1520شروع سانس

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   

09156655054 - مهدی برگی



۵
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خبر ویژه

دادرس مقدم-رئیس بهداشت ، ایمنی و محیط 
زیست شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: در راستای 
آمادگی و سنجش واحدهای عملیاتی در خصوص 
تامین شرایط استمرار خدمات گازرسانی و مواجهه 
با بحران های احتمالی و غیرمترقبه با همکاری 
کارکنان بسیجی و عوامل حراست، مانور عملیاتی 
مقابله با خرابکاری در ایستگاه تقلیل فشار بیرجند 

برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
خراسان جنوبی،پورتاجی اظهار کرد:برگزاری مانور 
عملیاتی مدیریت بحران افت فشار گاز به همراه 
شبیه سازی مهار حادثه ناشی از نشت و انفجار گاز 
با حضور نیروهای عملیاتی بهره برداری و کارکنان 
بسیجی در مرکز استان و همکاری و هماهنگی 
نشانی،  آتش  شامل  ذیربط  های  سازمان  سایر 

نیروی انتظامی، پلیس راهور و هالل احمر برگزار 
گردید. وی با اشاره به توسعه گازرسانی در خراسان 
جنوبی و برخورداری روزافزون مردم استان از نعمت 
گاز طبیعی گفت:جهش بسیار مطلوبی در راستای 
ارائه خدمات به مردم استان در حوزه گازرسانی 
صورت گرفته است که در کنار این توسعه و بهره 
مندی می طلبد از زیرساخت های موجود نیز به نحو 

شایسته و با آموزش و فرهنگ سازی و برگزاری 
این گونه مانورها و اقدامات پیشگیرانه محافظت 
و حراست شود. رئیس بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست شرکت گاز خراسان جنوبی با بیان اینکه 
این مانور با موضوع خرابکاری و آتش سوزی در 
ایستگاه CGS شهر بیرجند برگزار گردید، تصریح 
کرد: براساس برنامه زمانبندی و با همکاری و اعزام 

بیش از 80 نفر از نفرات تیم های عملیاتی متشکل 
از واحدهای بسیج،حراست، امداد،تعمیرات و بهره 
ایمن سازی، مهار آتش،  برداری، کلیه عملیات 
بررسی نقاط حادثه دیده، تامین سوخت پایدار برای 
شهروندان و همچنین ترمیم محل های آسیب 
دیده در ضمن مانور با موفقیت توسط نیروهای 

عمل کننده صورت پذیرفت. 

ورزشی

اخبار کوتاه

نمایشگاه نوشت افزار ایرانی اسالمی در بیرجند گشایش یافت

ایرنا - نمایشگاه نوشت افزار ایرانی اسالمی با حضور جمعی از مسئوالن در بیرجند گشایش یافت. مدیرکل آموزش و پرورش عصر چهاشنبه در آیین گشایش این نمایشگاه با بیان اینکه استفاده از نوشت افزار 
ایرانی اسالمی باید در جامعه فرهنگ سازی شود گفت: منویات مقام معظم رهبری در تولید نوشت افزار ایرانی اسالمی هنوز به طور کامل محقق نشده است. واقعی افزود: بسیاری از نوشت افزارهایی که با نام 
ایرانی در این نمایشگاه وجود دارد، ۱00 درصد ایرانی نیست و متاسفانه با توجه به اینکه در بخش های مختلف علمی همچون موشکی در جهان حرفی برای گفتن داریم اما در تولید اقالم ابتدایی کم کاری شده  است.

مانور مقابله با خرابکاری در ایستگاه تقلیل فشارگازشهر بیرجند)c.g.s( برگزارشد

*4۱5 فرصت شغلی جدید با پرداخت تسهیالت 
مشاغل خانگی در 5 ماه گذشته در استان ایجاد شد.

* 9 زندانی جرائم غیرعمد به مناسبت گرامیداشت 
طرح  اجرای  راستای  در  امامت  و  والیت  دهه 
آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد از محل موقوفات و 

کمک خیران آزاد می شوند. 
*90 درصد مطالبات گندم کاران استان پرداخت شد. 
گذاری  سرمایه  از  حمایت  و  جذب  *مدیرکل 
استانداری خراسان جنوبی از اعالم آمادگی 5سرمایه 
گذار برای اجرای 5 طرح فراوری خاک در شهرک 

تخصصی سنگ سربیشه خبر داد. 
*هم اکنون هیچ گونه پروانه شکاری در خراسان 

جنوبی صادر نمی شود. 
*هواشناسی برای مرز شرقی استان وزش تند باد و 

گردو خاک پیش بینی کرد. 
*حادثه رانندگی در کیلومتر 56 جاده زیرکوه - خواف 

جان 2 نفر را گرفت . 

 آمار دانش آموزان ترک تحصیل
  استان بسیار پایین است

کاری- روز گذشته کمرئی معاون آموزش متوسطه 
مقطع  در  کرد:  عنوان  پرورش  و  آموزش  وزارت 
درصد  و 4.55  دختران  درصد  اول ۳.9  متوسطه 
پسران ترک تحصیل می کنند وی با بیان اینکه 
نرخ ترک تحصیل در پسران باالتر است،  یادآور شد:  
از علل ترک تحصیل، شرایط فرهنگی در برخی 
استان ها است. کمرئی با بیان اینکه تالش می کنیم تا 
حد امکان آمار تارکین کاهش یابد و امکانات آموزشی 
را بویژه در مناطق محروم افزایش دهیم، اظهار کرد: 
یکی از علل ترک تحصیل، شرایط فرهنگی در برخی 
استان ها  است و به دختران بعد از دوره ابتدایی اجازه 
ادامه تحصیل نمی دهند. نیازمند کار جدی در این 
زمینه هستیم زیرا عدد ترک تحصیل در مناطقی که 
با شرایط فرهنگی خاص مواجه هستند، قابل توجه 
است. وی به ضرورت رسیدگی به مدارس الزم 
التوجه برای جلوگیری از ترک تحصیل اشاره کرد و 
گفت: باید تمهیداتی به کار گرفته شود تا دانش آموزان 
در نظام تحصیلی بمانند و در چرخه تربیت و آموزش 
حضور داشته باشند که هم عواقب اجتماعی در پی 
نداشته باشد و هم شاهد رشد آمار تارکین تحصیل 
نباشیم.آمار دقیقی از ترک تحصیل دانش آموزان 
خراسان جنوبی در دست نیست ولی خوشبختانه 
این استان به دلیل فرهنگی بودن تحصیل در آن 
از اهمیت زیادی برخوردار است و کمترین دانش 
آموزان بازمانده از تحصیل را داراست.  معاون آموزش 
ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
گفت: سال 9۷ تعداد ۱۷۳ دانش آموز بازمانده از 
تحصیل در استان در مراکز آموزشی جذب شدند. 
وی افزود: این دانش آموزان در رده سنی 6 تا ۱۱ 
سال و بیشتر در مناطق روستایی و عشایری هستند. 
بیشترین این دانش آموزان در شهرستان های بیرجند 
و سربیشه جذب مراکز آموزشی شدند. معاون آموزش 
متوسطه اداره کل آموزش و پرورش  نیزعنوان کرد:  
عوامل ترک تحصیل دانش آموزان مقطع متوسطه 
اول به ترتیب شامل ازدواج دختران، بچه های کار، 
تعصبات خانواده ها، نبود انگیزه در میان دانش آموزان، 
مدارس مختلط، کمبود منابع مالی برای اجرای طرح 

روستامرکزی و مهاجرت دانش آموزان است
خوشبختانه در گذشته درصد  ترک تحصیل دانش 
آموزان عشایر در استان به دلیل کمبود امکانات زیاد 
بود ولی اکنون این آمار به حداقل و صفر رسیده 
است. رئیس اداره آموزش و پرورش عشایر خراسان 
جنوبي گفت: با توجه به پیگیري هاي آموزش و 
پرورش، ترک تحصیل دانش آموزان عشایر استان 
در مقطع ابتدایي به صفر رسیده است. انصاري عنوان 
کرد:  بیش از 99 درصد دانش آموزان مقطع ابتدایي 
در مناطق عشایري خراسان جنوبي با روش هاي 
گوناگون از جمله طرح سوادآموزي خانه به خانه یا 
سایر طرح ها جذب شده اند. رئیس اداره آموزش 
و پرورش عشایر خراسان جنوبي گفت: تا جایي 
که توانسته ایم در بیشتر مناطق عشایري به دانش 
آموزان به ویژه در مقطع ابتدایي خدمات الزم را ارایه 
کرده ایم.وي اضافه کرد: از آنجا که در تمامي مناطق 
دورافتاده عشایري امکان تاسیس مدرسه وجود ندارد 
برخي دانش آموزان باید مسافت طوالني تر را طي 
کنند تا به صورت مجموعه اي از خدمات آموزشي 
برخوردار شوند. بیشترین آمار کودکان جدا مانده از 
تحصیل مربوط به کودکان اتیسیم است که مدیر 
آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی  در این 
باره گفت: ترک تحصیل بسیاری از دانش آموزان 
دارای اتیسم و مهاجرت آن ها به سایر استان ها یکی 
از مشکالت در استان است. بااطمینان تاکید کرد: 
تشخیص و شناسایی به موقع این دانش آموزان 
آموزشی  برنامه  طراحی  زودهنگام،  مداخله  برای 
و درمانی منسجم ویژه دانش آموزان اتیستیک از 
جمله دالیل ضرورت ساخت مرکز مستقل اتیسم 
در استان است. )خوانندگان ارجمند می توانند نظرات 
کاربری حساب  به  ستون  این  درباره  را   خویش 
 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

آبیاری نوین در سربیشه بیش از ۱۳ 
میلیون مترمکعب صرفه جویی داشت

  
ایرنا-با اجرای سه هزار و ۱۱4 هکتار طرح آبیاری 
نوین در شهرستان سربیشه، ساالنه ۱۳ میلیون 
و ۷00 هزار مترمکعب آب در بخش کشاورزی 
کشاورزی  جهاد  مدیر  است.  شده  صرفه جویی 
سربیشه گفت: از این مقدار یک هزار و ۳50 هکتار  
آبیاری تحت فشار با اعتبار هشت میلیارد و ۱۳9 
میلیون تومان و یک هزار و ۷64 هکتار آبیاری کم 
فشار با اعتبار هفت میلیارد و 625 میلیون تومان در 
این شهرستان اجرا شده است.جوادی بایگی بیان 
کرد: از ابتدای سال گذشته تاکنون 565 هکتار 
سامانه نوین آبیاری با اعتبار چهار میلیارد و 204 
میلیون تومان در شهرستان سربیشه اجرا شده است 
که از این مقدار ۱۷0 هکتار آبیاری تحت فشار با 
اعتبار 2 میلیارد و 204 میلیون تومان و ۳95 هکتار 
آبیاری کم فشار با اعتبار 2 میلیارد تومان انجام شد. 
وی افزود: تاکنون مطالعات طرح های نوین آبیاری 
در بیش از 2 هزار هکتار از اراضی شهرستان انجام 

شده و منتظر تخصیص اعتبار برای اجرا هستیم.

موسسه علمی کاربردی
 جهاددانشگاهی مرکز بیرجند،

 برترین مرکز علمی کاربردی  استان  

علمی  عالی  آموزش  موسسه  کاوش-رئیس 
کاربردی جهاددانشگاهی بیرجند از  انتخاب موسسه 
علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند به عنوان 
مرکز برتر علمی کاربردی در سطح استان در امسال 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، 
معصومی با اشاره به نتایج سطح بندی سال جاری 
مراکز آموزش علمی کاربردی اظهار کرد: در این 
بررسی، 2۳0 مرکز در سطح 2، 248 مرکز در سطح 
۳ و 40 مرکز در سطح 4 قرار گرفتند. وی با بیان 
اینکه این بررسی ها و اعالم نتایج براساس سطح 
عملکرد انجام گرفته است، یادآور شد: براساس 
این نتایج، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی بیرجند، به عنوان مرکز برتر استان 

در ارزیابی سطح بندی سال 98 اعالم شد.

کالهبرداری ۱00میلیون تومانی 
به بهانه عید غدیر 

صدا وسیما- ۱00 میلیون تومان از مردم استان به 
بهانه عید غدیر کالهبرداری شد. سرهنگ محمدپور 
رئیس پلیس فتای استان گفت : گروهی با ارسال 
پیامک با مضمون اینکه شما در قرعه کشی به 
مناسبت عید غدیر برنده سفر کربالی معلی شده اید 
افراد را به پای دستگاه های خودپرداز برده و حسابشان 
را خالی کردند و گروهی دیگر با پیامک مضمون برنده 
شدن 5 گیگ اینترنت به مناسبت عید غدیر با ورود 
به درگاه بانکی جعلی حسابشان خالی شده است.

قهرمانان نخستین دوره مسابقات پارکور 
  کشور در بیرجند معرفی شدند

پرونده مسابقات نخستین دوره مسابقات قهرمانی 
برترین ها  معرفی  با  زیر ۱۷ سال کشور  پارکور 
از  اصالح”  “صادق  و  شد  بسته  بیرجند  در 
خراسان جنوبی مدال نقره این رقابت ها را به دست 
پارکور  مسابقات  از  دوره  نخستین  پرونده  آورد. 
قهرمانی زیر ۱۷ سال کشور با معرفی برترین ها 
 ۱04 ملی  ماراتن  در  این  شد.  بسته  استان  در 
ورزشکار در قالب 20 تیم از ۱6 استان  کشور از 
28 تا ۳0 مردادماه جاری به میزبانی بیرجند در 
پارک توحید به رقابت پرداختنددر بخش سرعت 
نخستین دوره از مسابقات پارکور قهرمانی زیر ۱۷ 
سال کشور که 60 ورزشکار حضور داشتند پوریا 
جمشیدی از چهار محال و بختیاری بر سکوی 
قهرمانی ایستاد، صادق اصالح از خراسان جنوبی 
دوم شد، شایان رضایی از گلستان و علی شرقی 
از خراسان رضوی عنوان سوم مشترک را از آن 
خود کردند، سعید دهقان و آرش زراعت از فارس، 
محمدحسین  و  گلستان  از  سقایی  امیرعرشیا 
بعدی  رده های  در  خراسان جنوبی  از  علی آبادی 
دوره  نخستین  اختتامیه  مراسم  در  گرفتند.  قرار 
از مسابقات قهرمانی پارکور زیر ۱۷ سال پسران 
کشور با حضور مسؤوالن ورزشی و اداری از نفرات 

برتر با کاپ، مدال و حکم قهرمانی تجلیل شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی عنوان کرد:

دادرس مقدم-به منظور تنویر افکارعمومی  درباره 
خدمات دولت در استان، همچنین مستند سازی 
این خدمات ، نخستین جلسه شورای اطالع رسانی 
استان به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

استاندار تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، خوش خبر صبح روز گذشته در این جلسه 
که در محل دفتر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری برگزار شد، با بیان اینکه  جلسات این شورا 
با وقفه مواجه شده بود، تاکید کرد: طبق دستورالعمل 
جدید این شورا در اسرع وقت با برنامه ریزی دقیق 
در راه  نیل به اهداف نظام، اطالع  رسانی صحیح 
و شفاف انجام پذیرد. وی تصریح کرد: با توجه به 
تاثیری که شورای اطالع رسانی بر مدیریت افکار 
عمومی با توجه به شرایط خاص کشور و گستردگی 
رسانه ها و پیچیدگی های این حوزه دارد، تشکیل 
افکار  آرامش  حفظ  برای  رسانی  اطالع  شورای 
عمومی به منظور هدایت صحیح اطالع رسانی 
ضرورت دارد.معاون سیاسی، امنیتی استانداربا بیان 
اینکه  در شرایط کنونی که شبکه های معاند اخبار 
ضد و نقیض زیادی را منتشر می کنند، مدیریت 
اطالع رسانی را  امری الزم و ضروری برشمرد 

و یادآور شد: اطالع رسانی اقدامات و امور مهم از 
سوی مسئوالن برای ایجاد امیدواری و رفع یاس 
و نا امیدی در جامعه و خنثی کردن تبلیغات سوء 

دشمن از ضرورت ها است.
خوش خبر با تاکید برانیکه اطالع رسانی مسایل 
و مشکالت و دستاوردها در استان در رسانه ملی 
باید گسترش یابد گفت: تکرار خبرهای مهم و 
دستاوردها در بخش های  گوناگون خبری رسانه 

ملی برای آنکه همه افراد جامعه در جریان امور قرار 
بگیرند، یک نیاز رسانه ای است.

به  اشاره  با  استان  رسانی  اطالع  رئیس شورای 
ضرورت توجه به جایگاه روابط عمومی سازمان ها 
و نهادهای مختلف تصریح کرد: بهره مندی از افراد 
متخصص و آگاه در حوزه روابط عمومی و اطالع 
ر سانی اخبار به هنگام مورد توجه مدیران دستگاه 
ها باشد تا در اسرع وقت  اطالع رسانی اقدامات 

برجسته از سوی مسئوالن با توجه به تبلیغات سوء 
دشمن صورت پذیرد. وی با اشاره به همراهی رسانه 
ها در اطالع رسانی اقدامات دولت در سفر های 
استاندار بیان کرد: در این راستا با همدلی و تعامل 
تمامی مسئوالن و رسانه ها، جریان صحیح اطالع 

رسانی رقم خورد که تجربه ای بسیار ارزنده است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر شورای 
اطالع رسانی استان هم در این نشست با بیان 

اینکه شورای اطالع رسانی ظرفیت خوبی برای 
مدیران  گفت:  است  دستگاه ها  اندیشی  هم 
دستگاه ها باید اقدامات مربوط به خود را اطالع 
رسانی کنند چرا که مستند سازی اقدامات شاخص 
دولت ضرورت دارد و در هفته دولت باید اطالع 
رسانی گسترده از فعالیت های شاخص توسط 

دستگاه های اجرایی صورت پذیرد. 
نبی زاده با اشاره به اینکه این شورا بر اساس 
ساختار جدید به ریاست معاون سیاسی، امنیتی 
با  و  شد  خواهد  برگزار  استانداری  اجتماعی  و 
تشکیل این شورا بخشی از مسایل و مشکالت 
حوزه اطالع رسانی استان رفع می گردد یادآور 
شد: تشکیل شورای اطالع رسانی استان و به 
تبع آن در دستگاه های اجرایی استان به روابط 
عمومی دستگاه ها و نهاد ها کمک خواهد کرد 
افکار  مدیریت   ، رسانی  اطالع  درحوزه   که 
های  بخش  در  اطالعات  گردش   ، عمومی 

مختلف فعالتر عمل کنند.
در ادامه این جلسه دیگر اعضای شورای اطالع 
رسانی استان در خصوص بخش ها، کار گروه ها 
، وظایف و راهکارهای اجرایی شدن مصوبات این 

شورا بحث و تبادل نظر کردند.

حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل  غالمی- 
سنجش  آزمون  برگزاری  از  جنوبی  خراسان 
مهارت بصورت همزمان با سراسر کشور  برای  
به  داد.  استان خبر  در   در 5۱ حرفه  نفر   89۳
گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و 

حرفه ای، خوش آیند صبح دیروز در بازدید از 
حوزه آزمون سنجش مهارت بیرجند اظهار کرد: 
چهارمین مرحله آزمون  هماهنگ سال 98 پایان 
دوره کارآموزان مراکز دولتی و آموزشگاههای آزاد  
در ۱0 حوزه امتحانی شهرستانهای استان شامل 

بیرجند، قائن، اسدیه، فردوس، نهبندان، طبس، 
سربیشه، خوسف، سرایان و بشرویه در مجموع 

برای 5۱ حرفه برگزار شد.
 خوش آیند افزود چهارمین مرحله آزمون هماهنگ 
سنجش مهارت پایان دوره کارآموزان مراکز دولتی 

و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای در سال 98 
امروز بصورت هماهنگ راس ساعت 9 و 45 دقیقه 
در کلیه حوزه های آزمون برگزار خواهد شد.مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای استان بیان کرد: 89۳  نفر در  
چهارمین مرحله آزمون هماهنگ سنجش مهارت 
پایان دوره کارآموزان مراکز دولتی و آموزشگاههای 
آزاد فنی و حرفه ای در سال ۱۳98 در 5۱ حرفه 
ثبت نام کردند که از این تعداد 558 نفر مرد و ۳۳5 
نفر زن هستند و تمهیدات الزم برای شرکت این 

متقاضیان در آزمون فراهم شده است.
وی افزود افرادی که قباًل برای شرکت در آزمون 
مورد نظر ثبت نام کرده اند می توانند با مراجعه 
به سامانه http://azmoon.portaltvto.com  و 
درج شناسه پرداخت و شماره پرونده و یا با درج 
توانند نسبت به دریافت  مشخصات فردی مي 
کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند. مدیر کل 
آموزش فنی و حرفه ای ادامه داد: ضروری است 
متقاضیان در صورت مشاهده مغایرت عکس در 

کارت ورود به جلسه با مراجعه به مراکز نسبت به 
اصال ح عکس از طریق حوزه رفع نقص قبل از 
زمان آزمون اقدام نمایند.خوش آیند تصریح کرد: 
نتایج این مرحله از آزمونها تا چهار شنبه 6 شهریور 
ماه اعالم می شود و داوطلبان جهت آگاهی از نتیجه 
آزمون می توانند به مرکز آموزش فنی و حرفه 
ای که در آن آموزش دیده اند مراجعه کنند. وی 
درخصوص مراحل اجراي آزمون هاي سنجش 
مهارت گفت: هر آزمون شامل دو مرحله کتبي و 
عملي است داوطلبان پس از شرکت در آزمون کتبي 
و کسب نمره قبولي براساس برنامه زمانبندي براي 
شرکت در آزمون عملي باید به حوزه هاي تعیین 

شده مراجعه نمایند.
خوش آیند با اشاره به تشکیل ستاد پاسخگویي 
آزمون سراسري سنجش مهارت افزود: درصورتي 
که متقاضیان با مشکلی مواجه شوند، مي توانند با 
مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان محل 

سکونت خود تماس حاصل کنند.

جلسه  شورای اطالع رسانی استان برگزار شد

برگزاری چهارمین مرحله آزمون هماهنگ سنجش مهارت 
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معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خبر داد: 

 کاوش- به گزارش اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: 
با هدف ارتقاء سطح خدمات  رسانی به مسافران 
در ایام تابستان، در قالب یک طرح فشرده از 22 
خدماتی  مجتمع های  تمامی  سالجاری،  خرداد 
رفاهی در سطح جاده های استان بصورت پیوسته 
مورد بازدید قرارگرفته و تاپایان شهریور ماه بصورت 
این  افزود:  قاسمی  داشت.  خواهد  ادامه  مستمر 
بازدیدها  در راستای ارتقاء سطح خدمات رسانی 
به کاربران جاده ای محورهای مواصالتی استان 
صورت می پذیرد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه در 
اوج سفرهای تابستانی کنترل و بازدید هرچه بیشتر 
اماکن خدماتی و رفاهی حاشیه راه ها از اهمیت 
محورهای  ایام  این  در  و  است  برخوردار  زیادی 
مواصالتی استان به مانند همه ساله نقش بسیار 
مهمی در جابجایی مسافران و زائران حضرت علی 
بی موسی الرضا)ع( خواهد داشت و این اداره کل با 
آمادگی کامل تا پایان سفرها و با یک برنامه ریزی 
منسجم، تالش خود را برای خدمت رسانی هر چه 
بهتر  بکار بسته است. قاسمی در ادامه افزود: بدین 
منظور لزوم نظافت کامل نمازخانه ها، سرویس های 
بهداشتی، تأمین سرمایش  اماکن داخل مجتمع ها، 
تأمین آب داخل سرویس ها، آماده سازی مکانی 

آسان  دسترسی  امکان  نوزادان،  و  مادران  برای 
جانبازان و معلوالن به اماکن داخل مجتمع، ارتقاء 
کیفی فضای سبز، نظافت عمومی داخل مجتمع ها، 
نصب بنرهای اطالع رسانی و حضور دائمی مدیر 
داخلی مجتمع در محل مجتمع به کلیه مالکان 
مجتمع های خدماتی رفاهی استان ابالغ و مورد 
نقش  بر  تأکید  با  وی  است.  گرفته  قرار  تأکید 
قابل توجه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی در 
ارتقاء ایمنی جاده ها افزود: هدف اصلی این اداره 
کل، جذب مسافران جاده ای به داخل مجتمع های 
خدماتی رفاهی بین راهی به منظور برخورداری از 
یک استراحت کوتاه مدت رضایت بخش، استفاده از 
امکانات داخل مجتمع ها، رفع خستگی و پیگیری 
سفر به شکلی ایمن تا رسیدن به مقصد است. 
لیکن دستیابی به این هدف، نیازمند ارتقاء سطح 
خدمات در داخل مجتمع های خدماتی رفاهی تا 
حداقل یک سطح قابل پذیرش برای مسافران و 

ترددکنندگان جاده ای است.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای، تصریح کرد: در این راستا، 
نظارت بیشتر بر نحوه عملکرد و ارائه خدمات در 
قابل توجهی  تأثیر  رفاهی  خدماتی  مجتمع های 
خواهد داشت. لذا به منظور نظارت بر نحوه فعالیت و 
خدمات دهی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، 

تشکیل تیم های نظارتی از خردادامسال در دستور 
کار قرار گرفته و با هدف اثربخشی بیشتر نظارت ها، 
این تیم ها بصورت کمیته های شهرستانی تشکیل 
شدند و بازدید و پیگیری رفع نواقص مجتمع های 
خدماتی رفاهی موجود در هر شهرستان، به کمیته 

شهرستان مذکور واگذار شد. 
قاسمی افزود: این کمیته ها با مشارکت نمایندگان 
اقامه  بهداشت، ستاد  فرمانداری ها، کارشناسان 
فرآورده های  پخش  و  پاالیش  شرکت  نماز، 
صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  اداره  و  نفتی 

ماهیانه  بصورت  سال  طول  در  گردشگری  و 
و  بازدید  مورد  را  رفاهی  خدماتی  مجتمع های 
نظارت قرار داده و نواقص موجود را تا رفع نقص 
پیگیری می نمایند. لیکن در طرح تابستانی ، این 
بازدیدها بطور ویژه و فشرده از 22 خرداد شروع 
و  و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد یافت.وی 
عنوان کرد در جریان این بازدیدها، رستوران ها، 
فروشگاه های عرضه مواد غذایی، پمپ بنزین ها، 
جمله  از  امامزاده ها  و  نمازخانه ها  و  مساجد 
مکان های مورد بازدید هستند که نواقص موجود 

در هریک شناسایی و به مالکان ابالغ گردیده و 
متعاقباً پس از یک مهلت  5 تا ۱0 روزه جهت 
رفع نواقص، مجدداً مورد بازدید قرار می گیرند و 
در صورتی که اماکن خدماتی دارای نقص، نسبت 
به رفع نواقص اقدام نکنند از ادامه فعالیتشان تا 
زمان رفع نواقص ممانعت به عمل می آید.وی در 
پایان ضمن آرزوی سفری خوش و ایمن برای 
کلیه هموطنان عزیز تأکید کرد: هموطنان عزیز 
می توانند شکایات، نظرات و پیشنهادات خود را به 

سامانه پیامکی۳00056۱4۱ ارسال نمایند.

ارتقای سطح خدمت رسانی به مسافران تابستانی 
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کاروان سالمت نذر آب 
  وارد استان شد

هالل احمر  سالمت  کاروان  نخستین  غالمی- 
عید  با  همزمان   ”2 آب  “نذر  طرح  قالب  در 
غدیر وارد خراسان جنوبی شد و فعالیت خود را 
در منطقه “درح” شهرستان سربیشه آغاز کرد. 
این  جانشین مدیرعامل جمعیت هالل احمر در 
از  اعزامی  باره گفت: نخستین کاروان سالمت 
چهار  استان  افزود:  است.لطیفی  اردبیل  استان 
محال بختیاری نیز به عنوان پشتیبان این کاروان 
کاروان  اعضای  شمار  وی  می کند.  همراهی  را 
اعزامی را ۳0 نفر ذکر کرد و گفت: این کاروان 
به مدت سه  روز در منطقه درح به ارائه خدمات 
خواهند پرداخت. لطیفی ادامه داد: خدمات درمانی 
رایگان، آموزش های بهداشتی و توزیع بسته های 
حمایتی از جمله اقدامات ارایه شده توسط این 
کاروان است. وی گفت: متخصص داخلی، زنان 
دندان پزشک،  زایمان، کودکان، چشم پزشک،  و 
بالینی، پزشک عمومی و کارشناس  روانشناس 

بهداشت محیط از اعضای این کاروان هستند.
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پزشکان گرانقدر: خانم دکتر سارا آیتی       )متخصص اعصاب و روان(
آقای دکتر سعید اصغری                                                   )متخصص ارتوپدی(
آقای دکتر مسعود اصغری                                )متخصص گوش، حلق و بینی(

آقای دکتر جالل احمدی
 )متخصص جراحی مغز و اعصاب و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی( 
آقای دکتر اربابی                                                          )مدیر کل بیمه سالمت( 

آقای دکتر اسماعیلی  
)متخصص اعصاب و روان و ریاست بیمارستان امام رضا)ع((
آقای دکتر سید عباس حسینی راد                            )متخصص چشم پزشکی(
خانم دکتر حنفی                                                           )متخصص قلب و عروق(
خانم دکتر حبیبی                                                           )متخصص سونوگرافی(
آقای دکتر عباس دولت پناه                                      )متخصص قلب و عروق(
آقای دکتر محمد حسین داوری                                 )متخصص چشم پزشکی(
 آقای دکتر علیرضا دهقانی                                                            )دندانپزشک( 
آقای دکتر ریاسی                                                        )متخصص مغز و اعصاب( 
آقای دکتر محمود زردست               )متخصص پاتولوژی و آزمایشگاه شفا( 
خانم دکتر فاطمه زمانی                                                            )پزشک موسسه( 
خانم دکتر بتول السادات سجادی                 )متخصص گوش ، حلق ، بینی(
 آقای دکتر سعیدی                                                               )متخصص ارتوپدی(

 آقای دکتر فرید شکرچیان                                        )متخصص چشم پزشکی( 
آقای دکتر محمود شکیب  )متخصص بیهوشی و ریاست بیمارستان بوعلی( 
آقای دکتر طباطبایی                                                                     )دندانپزشک(

آقای دکتر فعال                                                                      )متخصص اطفال( 
آقای دکتر فرزاد فیروزی                    )پزشک عمومی- عضو هیئت مدیره( 

آقای دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی
 )متخصص مغز و اعصاب - ریاست دانشگاه علوم پزشکی( 

آقای دکتر قاسمیان                                               )متخصص جراحی عمومی( 
آقای دکتر ولی ا... قائمی          )متخصص پاتولوژی - آزمایشگاه موسسه( 
آقای دکتر کریمی                                              )متخصص گوش ، حلق ، بینی(
آقای دکتر مجتبی کیانی                                                     )متخصص داخلی( 
آقای دکتر کیقبادی                                                   )متخصص جراحی عمومی( 
خانم دکتر طوبی کاظمی                                           )متخصص قلب و عروق( 
آقای دکتر گرمرودی            )متخصص داخلی و ریاست بیمارستان میالد( 
آقای دکتر سعید محتشم                                        )متخصص اعصاب و روان(
 آقای دکتر جلیل رضا مودی                                )متخصص اعصاب و روان( 
آقای دکتر مفتح                                               )متخصص گوش ، حلق ، بینی( 

آقای دکتر موسوی میرزایی
)متخصص مغز و اعصاب - ریاست بیمارستان رازی(
 آقای دکتر مسعود رضا موحد دانش                                     )متخصص عفونی(

 آقای دکتر علیرضا محمودی راد
)متخصص داخلی و ریاست بیمارستان ولی عصر)عج((
خانم دکتر مهیار محمدی                           )متخصص سونولوژی و رادیولوژی(
خانم دکتر نجم الدینی                                         )متخصص جراحی عمومی(
آقای دکتر فضل ا... هاشمزهی                                        )متخصص ارولوژی(
آقای دکتر رامین هنرمند                                                  )متخصص ارولوژی(

با  افتخار به پاس همدلی و همراهی در طول این سال ها با فرشته های
توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( ارزش علمی و انسانی تان را پاس می داریم. 

روز پـزشک مبـارک
مدیرعامل و هیئت مدیره موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

گاه هک دستی هب نشان شکر هب آسمان بلند شود مالئک تو را می ستایند،  زپکش زساوار تکریم و قدر است هک بسی رگانقدر است گاه هک رددمندی سالمت خود را بازیابد، آن آن

جناب آقای سید علی اسماعیل زاده 
رئیس محترم اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک شهرستان بیرجند 

انتخاب آن اتحادیه را به عنوان اتحادیه نمونه صنفی شهرستان 
تبریک عرض نموده، از زحمات جناب عالی برای این صنف کمال تشکر و تقدیر داشته 

و توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.

    کیانی و حاجی پور

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

کالس های تابستانه برای کودکان شما
تلفن: 44 45  42  32 - 056

آدرس: بیرجند، بلوار معلم، نبش معلم 25
جنب فروشگاه لوازم ورزشی یوسفیان

نام پول خرد جدید ایران

رئیس جمهور الیحه »حذف چهار صفر از پول ملی 
و تغییر واحد پول ملی« را برای طی تشریفات قانونی 
به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد. براساس این 
الیحه واحد پول ایران به تومان تغییر می یابد و 
هر تومان برابر ۱۰۰۰۰ ریال جاری و معادل یکصد 
پارسه است. دوره گردش موازی و اعتبار همزمان 
“دوره  گذار”  قانون  این  در  که  “ریال”  و  “تومان” 
نامیده می  شود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه 
جمع  آوری و شرایط خروج اسکناس  ها و سکه  های 
ریال از جریان، بر طبق قانون پولی و بانکی کشور 

حسب مورد، تعیین یا اجرا می  شود.

قیمت مصوب رب تعیین شد

معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان گفت: طبق جمع بندی های انجام 
شده قرار شد قیمت مصوب رب ۱۶۵۰۰تومان باشد 

و باید این قیمت روی کاال درج شود.

سود سال 97 سهام عدالت
 فصل زمستان پرداخت می شود

ایرنا- مشاور سازمان خصوصی سازی گفت: از اواخر 
پاییز یا اوایل زمستان سود سال 97 سهام عدالت به 
مشمولین پرداخت خواهد شد. سبحانی ادامه داد: برای 
تعیین میزان سود سال 97 مجامع بیشتر شرکت ها 
برگزار شده اما مجامع سه شرکت بزرگ مانند هلدینگ 
خلیج فارس که به نظر می رسد سود باالیی را بین 
مشمولین توزیع کنند در مهر برگزار می شود و این 
موضوع منجر به تاخیر در واریز سود سال 97 شده است. 
وی خاطرنشان کرد: باید تا پایان مهر ماه که مجامع 
این شرکت ها برگزار می شود صبر کرد و بعد نسبت به 
پرداخت سود سال 97 مشمولین سهام عدالت اقدام کرد.

چرا مسکن چاره ای
 جز ارزان شدن ندارد؟

دالر و سکه بعد از ثبت رکوردهای ۲۰ هزار تومانی و 
پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی جهش های ناگهانی 
را کنار گذاشتند و تقریبا یکی دو ماهی می شود که 
نفس های آخرشان را می کشند. تقریبا می توان گفت 
نرخ چهار میلیونی برای سکه و نرخ ۱۲ هزار تومانی 
برای دالر تقریبا آخر خط است و حاال بازار مسکن به 
آن ها رسیده. اکنون بازدهی هر سه بازار در یک بازه 
قرار دارد و نشان می دهد مسکن دیگر دلیلی برای 
افزایش قیمت ندارد. برای همین است که می گوییم 

بازار مسکن باید کوتاه بیاید.

رهبر انقالب : چهل سال دوم
 قطعًا بهتر خواهد بود

و  ها  پیشرفت  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
افزایش توانایی های جمهوری اسالمی در عرصه 
کردند:  اظهار  اقتصادی  و  دفاعی  سیاسی،  های 
دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند و چهل سال 
دوم جمهوری اسالمی قطعاً از چهل سال اول، برای 
ما بهتر و برای دشمنان بدتر خواهد بود. حضرت 
در  تحرک  نوعی  گیری  شکل  خامنه ای  ا...  آیت 
سال جاری در زمینه های تولید صنعتی، کشاورزی، 
انرژی، پتروشیمی و لوازم خانگی را امری مبارک 
خواندند و با تأکید بر لزوم تقویت کامل این حرکت 
افزودند: این واقعیت نشان می دهد کسانی که از بن 
بست در کشور حرف می زنند، کاماًل اشتباه می کنند.

 اگر مذاکرات با 1+4 موفق باشد، 
می تواند شرایط را عوض کند

ایران  متقابل  به گام های  اشاره  با  رئیس جمهور 
صحیح  مسیر  گفت:  برجامی  تعهدات  کاهش  در 
تأکید  و  انتخاب  تعهدات  کاهش  در  را  درستی  و 
کرده ایم صبر ما حدی دارد و در برابر بی تعهدی آنها 
نمی توانیم تعهد کامل بپذیریم. روحانی با بیان اینکه 
اگر مذاکرات با ۱+4 موفق باشد، می تواند شرایط 
را عوض کند، گفت: اگر گفتگوها ناموفق باشد، به 

مسیر خود ادامه خواهیم داد.

پیشنهاد ظریف برای مذاکره با 
عربستان درست و هوشمندانه است

ظریف  پیشنهاد  مجلس،  نماینده  مطهری  علی 
برای مذاکره با عربستان را »درست و هوشمندانه«  
توصیف کرد و با بیان اینکه عربستان عالمت هایی 
داده  که نشان می دهد مایل به بهبود روابط است، 

گفت: باید از این فرصت استفاده کرد.

بان کی مون: تهدید برجام
 فراتر از ایران است

گفت:  ملل  سازمان  سابق  دبیرکل  مون  بان کی 
و  بود  چندجانبه  دیپلماسی  برای  موفقیتی  برجام 
داشت کار هم می کرد، تا وقتی که ایاالت متحده 
یک جانبه از آن خارج شد. همه باید به خاطر داشته 
نیست.  چندجانبه  توافق  یک  تنها  برجام  باشیم 
فراتر از خود ایران، تهدید ها علیه برجام، در راستای 
سراسر  در  تسلیحاتی  ممانعت  سر  بر  تالش ها 

جهان، خبر بدی است. 

رسانه پاکستانی: ایران به هر قیمتی 
نفت خود را خواهد فروخت

روزنامه پاکستانی »جنگ«، پایان ماجرای توقیف 
غیرقانونی نفتکش ایرانی در جبل الطارق را پیروزی 
دیپلماتیک تهران توصیف و اظهار کرد: ایران به دنیا 
ثابت می کند که به هر قیمتی نفت خود را خواهد 

فروخت.


