نمایندگی فروش محصوالت ایران رادیاتور

پدرم با گوش دادن به صدای مهربانت
شادمانه بزرگ شدم .

فروش با اقساط 3۶ماهه ( از اکنون به فکر زمستان باشید)

 #من ماسک می زنم

رئیس مجلس :

با سمعک قائم شادزیستن را تجربه کنید .

بخشی از مردم تا  ۱۲۰سال
همصاحبخانه نمیشوند

آدرس:خراسانجنوبیبیرجند،خیابانانقالب نبشانقالب۱
۰5۶3۲۲37۰77 -۰۹۱55۶۱۸3۹۸

صفحه ۲
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روزنامه صبح استان * سال بیست و پنجم * شماره 5107

آمارنگرانکننده
کودکانبازماندهاز
تحصیلدراستان
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون
هزار و  ۵۲۹دانشآموز بازمانده از تحصیل در استان شناسایی و از این تعداد ۲۲۴
نفر جذب شدهاند .محمد زمانی افزود :طبق آخرین آمار در حال حاضر هزار و ۳۰۵
دانشآموز بازمانده از تحصیل داریم که از این تعداد  ۶۳۷دختر و بقیه پسر هستند .وی
با بیان اینکه  ۱۰۰درصد این دانشآموزان مربوط به دوره ابتدایی از پایه اول تا ششم
هستند ،تصریح کرد :عمده دانشآموزان بازمانده از تحصیل مربوط به مرکز استان و
چهار شهرستان مرزی خراسان جنوبی هستند .مشروح در صفحه ۲

ترافیکرایزنیهایاستانداردر پایتخت

 ۱۳ملکمازاددستگاههایاجراییاستانبهفروشرسید
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت ۱۳ :ملک مازاد دستگاههای اجرایی استان به ارزش  ۱۴۰میلیارد ریال از سال گذشته
تاکنون به فروش رسیده است .عیسی جعفری گیو افزود :این امالک مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،ادارات کل امور اقتصادی و دارایی،
ورزش و جوانان ،دامپزشکی و جهاد کشاورزی استان بوده است .وی بیان کرد :سال گذشته تعداد  ۴۶پرونده پس از تایید کمیته مولدسازی استان
برای طرح در کارگروه مولدسازی مرکز و انجام مراحل صدور مجوز فروش به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد  ...مشروح در صفحه ۲

فعالیت سامانه بارشی جدید از هفته آینده 2

روز گذشته استاندار برای تسریع در روند توسعه خراسان جنوبی دیدارهای مهمی را در پایتخت انجام داد
که ماحصل آن را می توان به تسریع در انتقال آب خلیج فارس به استان و پرداخت مطالبه پیمانکاران
از طریق تهاتر بانکی دانست .قناعت ،در دیدار با محرابیان وزیر نیرو ،تسریع در روند اجرای طرح انتقال
آب خلیج فارس و دریای عمان به استان را خواستار شد ... .مشروح در صفحه ۳

امکان ثبت نام نهضت ملی مسکن برای ۴شهر دیگر استان 5

جناب آقای محمود مقامی

پروازهایفرودگاهبیرجندبهعتباتصعودنمیکند 5

مشاورمحترم استاندارو مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی

مشاور محترم رسانه ای استاندار خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را که حاصل سال ها تجربه ارزشمند در عرصه روابط

نوید مسرت بخش انتصاب جناب عالی را که نشان از درایت ،توانمندی

عمومی و رسانه استان خراسان جنوبی است ،صمیمانه تبریک عرض نموده

و تجارب ارزنده شما می باشد ،صمیمانه تبریک عرض نموده ،موفقیت

برایتان توفیق و سربلندی در همه امور زندگی و کاری آرزومندم.

و سربلندی شما را از خداوند متعال خواستارم.

جناب سرهنگ ستاد کاظم صادقی
با دلی سراسر امید و اندیشه ای سرشار از احترم انتصاب جناب عالی را به عنوان

رئیس پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی
که نشان از حسن تعهد  ،کارآمدی  ،تخصص و تجربه باال می باشد
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده توفیقات روز افزون تان
را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت کیان خاک ایرانیان

برادر ارجمند جناب سرهنگ کاظم صادقی
با یک دنیا مسرت انتصاب جناب عالی را به سمت

رئیس پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی
تبریک و تهنیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال آرزوی سالمتی و موفقیت روز افزون برایتان داریم.
بی شک توکل بر ایزد منان ،والیتمداری ،تخصص و توانمندی و صداقتی که در شما سراغ داریم
باعث خواهد شد در سمت جدید نیز چون گذشته بدرخشید و امنیت و آرامش مردم عزیز
مرهم خستگی های شبانه روزی تان خواهد بود.

اسماعیلخداپرستوپرسنلمجتمعخدماتیرفاهیبینراهیخاطره
« هو الباقی»

با کمال تأسف و تالم درگذشت مادری مهربان

حاجیهخانمفاطمهصغریخزاعیبازدید
( همسر مرحوم حاج علی اکبر ایزدی مود)

را به اطالع می رساند .مراسم تشییع و تدفین مرحومه روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲3

ساعت  ۱۰صبح از محل غسالخانه بیرجند برگزار می گردد .حضور سروران گرامی
موجب آرامش روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های :ایزدی مود ،خزاعی و سایر بستگان

مراسم اولین سالروز درگذشت
پیشکسوت عرصه تعلیم و تربیت

الله افتخاری :

مذاکرات تأثیر  ۲۰درصدی
در زندگی مردم دارد
صفحه ۲

سرمقاله

سرمقاله

* هرم پور

تأملیبر دالیلحساسیتنمایندگان
به ُکندی انتصابات در استان
اظهارات و موضع گیری های برخی از نمایندگان عزیز و محترم استان در هفته های
اخیر و درخواست از مجموعه مدیریتی عالی استان برای تسریع در روند انتصابات،
گویای پی جویی های مکرر ،درخواست ها و مطالبات فراوانی است که احتما ًال هر
روزه از سوی شهروندان در حوزه های انتخابیه به این نمایندگان بزرگوار اعاده و ارجاع
می شود .چرایی حساسیت ویژه نمایندگان استان به ضرورت تسریع در انتصابات
را باید در چند موضوع مهم نظاره کرد  - ۱ :دولت عوض شده و با تغییر وزرا و
کادرهای مدیریتی در سازمان ها و وزارتخانه ها ،علی القاعده و به صورت طبیعی،
مدیران استانی نیز در راستای تسهیل و روان سازی انجام فرآیندها ،می باید عوض
شوند - ۲ .در بعضی از ادارات کل ،گزارش های متعددی به سمع و نظر نمایندگان
رسیده و آنان را قانع کرده که بعضی از مدیران ،دل به کار نمی دهند و در حال
انتظار به سر می برند ،برخی به دالیل سیاسی ،تمایلی به ادامه  ...ادامه در صفحه ۲

تسلیت عرض نموده ،برای آن مرحومه آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی
توأم با صحت و سالمتی آرزومندیم.

«
هوالب

ا
قی»

حاجیه خانم فاطمه رسا
(همسر حاج علی یزدانی)

روز پنجشنبه  ۱۴۰۰/۱۰/۲3از ساعت  ۱۴الی ۱5

در محل مسجد باقرالعلوم (ع) واقع در خیابان رسالت
برگزار می گردد
حضور اقوام و آشنایان موجب امتنان خواهد بود.

صفحه ۲

با کمال تاسف و تالم درگذشت خواهر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تان

سعیدامینینسب

روزی که تو را اشک فشان میبردند آن روز ،خدا هر چه به ما داد ،گرفت

سیاست خارجی ایران
گروگان «برجام» است

جنابآقایمحمودمحتشمی

جناب آقای محمد رضا براتی درمیان

سعیدامینینسب

میردامادی  ،فعال سیاسی :

خانواده های  :یزدانی ،رسا ،افضلیان ،سرابی ،یعقوبی ،فرزام ،افضل پور،
سیدآبادی و سایر فامیل وابسته

شرکتساختمانیباربدبنا

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پیرغالم اهل بیت (ع)

بازگ

مرحومکربالییمحمدحسینرشتی

شت
ا هم
ه
ب
وست ه س
وی

را به اطالع اقوام ،دوستان و همشهریان محترم می رساند.
مراسم تشییع آن مرحوم امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
ساعت  ۱3/3۰از محل غسالخانه برگزار می شود.
ضمنا مراسم سوم مرحوم روز جمعه  ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ساعت ۱۰صبح
درمحلهیئتمحترمابوالفضلی(مصلی)منعقد می شود.

خانواده های  :رشتی  ،دیمه ور و فامیل وابسته
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت برادری مهربان و پدری فداکار

مرحوم سید حامد وحدتی
(پیشکسوت آموزش وپرورش)

را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان محترم می رساند .مراسم خاکسپاری آن مرحوم
امروز چهارشنبه  ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ساعت  ۱3از محل بهشت متقین برگزار می گردد
حضور سروران گرامی موجب آرامش روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های :وحدتی ،زنگویی  ،خاتمی و زرین قلم

آگهی دعوت مجمع عمومی به طور عادی ساالنه (نوبت دوم)
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی می
رساند :جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه سازمان روز سه شنبه  ۱۴۰۰/۱۱/۰5راس
ساعت ۱7:۰۰در محل خیابان پاسداران-مجتمع غدیر-سالن همایش امام علی(ع)
برگزار می شود .لذا از تمامی اعضای محترم سازمان دعوت به عمل می آید راس موعد مقرر
در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 - ۱استماع گزارش هیئت مدیره  - ۲انتخاب بازرسان قانـونی  - 3بررسی و تصویب بودجه
پیشنهادی سال  - ۴ ۱۴۰۰سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد.

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

سرمقاله

تأملی بر دالیلحساسیتنمایندگان
به ُکندیانتصاباتدراستان
* هرم پور
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) برخی به دالیل سیاسی ،تمایلی به ادامه فعالیت در دولت
فعلی ندارند و برخی نیز ،به جای انجام فعالیت ها و رتق و فتق مسائل اداری ،به دنبال
فرایندهای تثبیت جایگاه خودشان هستند - ۳ .متأسفانه به دلیل تداخل واقعی( اما غیرمنطقی)
مباحث سیاسی و اجرایی در کشور ،در برخی از حوزه ها ،در برخی از شهرستانها و در برخی از
دستگاههای استانی و شهرستانی ،نقطه های وصل و جوش مناسبی بین مجموعه مدیریتی
اجرایی عالی استان و آن دستگاهها به دلیل فقدان درک مشترک سیاسی برقرار نشده و
دود این عدم هماهنگی ،عمدت ًا به چشم مردم می رود - ۴ .پروژه های متعددی در استان
و شهرستانهای حوزه انتخابیه نمایندگان محترم ،معطل تغییرات سیاسی و اجرایی در سطح
مدیران شهرستانها و استانها مانده اند و با شرایط ویژه اقتصادی کشور ،هر روز تأخیر در
پیگیری آنها ،سالها خسارت و میلیون ها ریال ضرر و زیان به استان و شهرستانها وارد می
کند - ۵ .بخش بسیار مهمی از وقت و زمان نمایندگان محترم استان که قطع ًا می باید صرف
انجام فعالیت های مهم در مجلس شود ،به صورت ناخواسته صرف پاسخگویی به تماس ها،
جوابگویی به مالقات های حضوری و توجیه افرادی می شود که مدام با این نمایندگان در
تماس هستند و با قراردادن آنها در معذوریت های مختلف تالش می کنند یا شرایط پست
گرفتن خودشان و یا تثبیت جایگاهشان را فراهم کنند و یا در تالشند شرایط مناسب برای
پست گرفتن نزدیکان ،وابستگان و افراد همسوی سیاسی را مهیا نمایند - 6 .نمایندگان نیز
همانند بسیاری از کارشناسان و دلسوزان ،ظرفیت تحمل هر منطقه ای برای مدت زمان عزل
و نصب ها را مشخص و معین می دانند .لذا مثل ما بر این باورند که افزایش این مدت زمان،
برای استان ،و برای مردم ،هزینه بَر ،بستر ساز برخی شرایط نامناسب مدیریتی ،کاهش انگیزه
ها ،افزایش تنش ها و همچنین روی زمین و معطل ماندن کا ِر استان و مردمش خواهد شد.
نتیجه اینکه؛ او ًال حساسیت و نگاه نمایندگان استان در مجلس برای سرعت گرفتن چینش
و انتصاب نیروها در استان را نباید صرف ًا سیاسی ببینیم ،بلکه بخش زیاد و مهمی از آن را باید
مطالبه به حق مردم بدانیم .ثانی ًا اگر ُکندی مجموعه مدیریت عالی استان در انتصاب ها یا
ُکندی عمومی دولت در استانها در این موضوع ،به دلیل برخی عدم شناخت ها از شرایط استان
و نیروهای آن است ،همگی به آنان کمک کنیم تا در انتصاب ها و انتخاب هایشان ،قاعده مند،
بی حاشیه ،و مبتنی بر منطق عمل کنند .ثالث ًا همگی دست به دست هم بدهیم تا همانطور که
قب ً
ال نیز گفتیم ،واقع ًا حلقه ای از شایستگان ،نخبگان ،دلسوزان ،متعهدین منصف و مجربین
جوان و دغدغه مند بر مسندها بنشینند .انتظار از دولت محترم سیزدهم که دولتی مردمی و
انقالبی است و همه ی سرمایه اش ،همین مردم هستند ،حرکت در مسیر انتصاب مدیران
الیق و کارآمد است .اینطور ،قطع ًا مردم راضی ترین قشر خواهند بود.
(لطف ًا نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سرمقاله به شماره  ۰9۳۰۴9۴۳۸۳۱ارسال بفرمایید)

فعالیتسامانهبارشیجدیدازهفتهآینده
هواشناسی خراسان جنوبی جوی پایدار و یکنواخت را تا پایان هفته و همچنین فعالیت
سامانه جدید بارشی را برای هفته آتی پیش بینی کرد .جواد نخعی گفت :مطابق با
الگوی نقشههای پیش یابی هواشناسی ،طی امروز تغییرات دما محسوس نخواهد بود ،اما
پنجشنبه و جمعه به طور نسبی دما افزایش مییابد و از سرمای هوا نیز کاسته میشود.
وی با بیان اینکه برای اوایل هفته آینده نیز افزایش متناوب ابر پیش بینی میشود ،افزود:
هفته آینده فعالیت سامانه بارشی در استان پیشبینی میشود.
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هزار و  ۵۲۹دانشآموز استان از تحصیل بازماندند
ایرنا -معاون آموزش ابتدایی اداره کل
آموزش و پرورش گفت :از ابتدای سال
جاری تاکنون هزار و  ۵۲9دانشآموز
بازمانده از تحصیل در استان شناسایی
و از این تعداد  ۲۲۴نفر جذب شدهاند.
محمد زمانی افزود :طبق آخرین آمار
در حال حاضر هزار و  ۳۰۵دانشآموز
بازمانده از تحصیل داریم که از این تعداد
 6۳۷دختر و بقیه پسر هستند .وی با
بیان اینکه  ۱۰۰درصد این دانشآموزان
مربوط به دوره ابتدایی از پایه اول تا ششم
هستند ،تصریح کرد :عمده دانشآموزان
بازمانده از تحصیل مربوط به مرکز استان
و چهار شهرستان مرزی خراسان جنوبی
هستند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش
و پرورش گفت :کودکان استثنایی،
بیماران صعبالعالج ،فقر مالی ،کودکان
بدسرپرست و بیسرپرست ،ازدواج
زودهنگام ،کوچنشینی و مهاجرت
به داخل و خارج کشور از مهمترین
دالیل بازماندن از تحصیل بوده است.
وی افزود :پراکندگی جمعیت و دوری
از مدرسه در برخی نقاط نیز باعث
بازماندن دانشآموزان از تحصیل
شده است و در اقدام ابتکاری هزار و
 ۱۰۰دانشآموزی که در آستانه ترک
تحصیل بودند با تامین ایاب و ذهاب به
تحصیل ادامه دادند.
زمانی اظهار کرد :آن دسته از

دانشآموزانی که فقر مالی دارند توسط
انجمن اولیا و مربیان و خیران کمک
مالی میشوند که در سال جاری تهیه
نوشتافزار ،پوشاک ،کمک مالی و حتی
تامین زیرساختهای فضای مجازی
نظیر تلفن همراه و تبلت صورت گرفته
است .وی از برگزاری کارگاههای
آموزشی برای والدین این دسته از
دانشآموزان خبر داد و گفت :برگزاری
کالسهای تقویتی و اردوهای جهادی
دانشگاه فرهنگیان برای شناسایی و
جذب دانشآموزان بازمانده از تحصیل به
شهرستانها و برگزاری کارگروه مشترک
شناسایی و جذب دانشآموزان بازمانده از
تحصیل با حضور دستگاههای اجرایی

ایرنا -مدیرکل امور اقتصادی و دارایی
خراسان جنوبی گفت ۱۳ :ملک مازاد
دستگاههای اجرایی استان به ارزش
 ۱۴۰میلیارد ریال از سال گذشته تاکنون
به فروش رسیده است.
عیسی جعفری گیو افزود :این امالک
مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،

شهربیرجندبهسرمایهگذار

به استناد ماده  37قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
و در سال تولید ،پشتیبانی ها ،مانعزداییها و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه
اقتصادی کشور و برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر گسترش نقش و مشارکت بخش غیردولتی
در توسعه زیرساختهاي صنعت آب و فاضالب ،شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی،
در نظر دارد نسبت به شناسایي و انتخاب سرمایه گذاران داخلی واجد شرایط ،جهت سرمایهگذاری
در طرح واگذاری پساب تصفیهخانه فاضالب شهر بیرجند (خرید پساب) اقدام نماید.
بر این اساس ،کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عالقمند به مشارکت در این امر و متقاضی
سرمایه گذاری در واگذاری پساب (خرید پساب) و اجراي پروژهها ،مي توانند جهت کسب اطالعات
بیشتر و دریافت فرم هاي ارائه اطالعات ،به صورت حضوري به نشاني بیرجند ،بلوار شهید عبادی،
شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی ،امور قرادادها مراجعه و یا با شماره هاي
 32214752-8تماس حاصل نموده و ظرف مدت دو هفته از تاریخ این آگهي ،فرم تکمیل
شده را به همراه مجموعه سوابق و مستندات ،به نشاني فوق الذکر تحویل دهند .ضمناً فرم مذکور
در سایت های  www.abfa-khj.irو  www.iets.mporg.irقابل دسترسی می باشد.
الزم به ذکر است از کلیه متقاضیانی که در مهلت مقرر ،درخواست و مستندات مربوطه را ارائه نمایند،
برای مذاکره کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

ادارات کل امور اقتصادی و دارایی،
ورزش و جوانان ،دامپزشکی و جهاد
کشاورزی استان بوده است.
وی بیان کرد :سال گذشته تعداد ۴6
پرونده پس از تایید کمیته مولدسازی
استان برای طرح در کارگروه مولدسازی
مرکز و انجام مراحل صدور مجوز فروش
به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال
شد که همه مجوزها صادر و برای انجام
مراحل فروش به دستگاههای اجرایی
ابالغ شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان
جنوبی گفت :برای برخی مجوزها مربوط
به سال گذشته به دلیل نبود شرکت
متقاضی در مزایده ،لیست امالک
مربوطه برای فروش توسط سازمان
خصوصیسازی به اداره کل اموال دولتی

ارسال شده است.
وی عنوان کرد :از ابتدای امسال تعداد
 ۱۷پرونده مربوط به دانشگاه علوم
پزشکی و اداره کل آموزش و پرورش
و جهاد کشاورزی تشکیل و برای صدور
مجوز فروش به وزارت امور اقتصادی
و دارایی ارسال شده که همه مجوزها
صادر و برای انجام مراحل فروش به
دستگاههای مربوطه ارسال شده است.
وی افزود :در مجموع تاکنون در خراسان
جنوبی 6۳ ،ملک مازاد متعلق به هشت
دستگاه اجرایی شناسایی شده است.
جعفری درباره نحوه هزینهکرد درآمد
امالکی که به فروش میرسد ،گفت:
هزینه فروش امالک مازاد به حساب
خزانه واریز و پس از مبادله موافقتنامه
به حساب دستگاه فروشنده واریز

قالیباف ،رئیس مجلس گفت :بخشی از اقشار ما با درآمدهای
امروز تا  ۱۲۰سال آینده هم صاحب مسکن نمیشوند .از وزیر راه
و شهرسازی خواهش دارم که وزارتخانه کار پشتیبانی مالی را انجام
دهد .تامین مسکن بین  ۴۵تا  ۵۵درصد هزینه مسکن را شامل
میشود و به همین دلیل به وزارت راه و شهرسازی اختیار داده ایم
که زمینهای مورد نیاز را از بخش دولتی گرفته و به وزارت راه و
شهرسازیمنتقلکند.
روحانی تنهاترین سیاستمدار تاریخ ایران است
وکیلی،عضوفراکسیونامیدمجلسدهمگفت:منپیشبینیکرده
بودم که روحانی تنهاترین سیاستمدار تاریخ ایران خواهد شد و شد،
چوننهجستوخیزاحمدینژاد،نهمحبوبیتخاتمیونهکاریزمای
مرحوم هاشمی را دارد .اینها جزو ویژگیهای آقای روحانی بود.
اللهافتخاری:نتایجمذاکراتتأثیر ۲۰درصدی
در زندگی مردم دارد

از مهمترین اقدامات در این حوزه بوده
است .حدود  ۱۸۰هزار دانشآموز دختر و
پسر دورههای مختلف تحصیلی و پیش
دبستانی در  ۲هزار و  ۷۰۰مدرسه استان
خراسان جنوبی تحصیل میکنند.

 ۱۳ملکمازاددستگاههایاجراییاستانبهفروشرسید

درطرحواگذاریپسابتصفیهخانهفاضالب

شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی

مدیر جهاد کشاورزی طبس گفت :به دلیل سرمازدگی  ۴هکتار از باغات گل نرگس تا  ۳۰درصد
خسارت دیده اند .بخشایی اظهار کرد :کار برداشت گل نرگس از سطح  ۱۴.۵هکتار از باغات این
شهرستان آغاز و پیش بینی میشود حدود  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار قلمه گل نرگس برداشت شود.

آمار نگران کننده از کودکان بازمانده از تحصیل در خراسان جنوبی

آگهیفراخوانعمومیشناساییسرمایهگذار

شناسهآگهی1258794:

خسارت  ۳۰درصدی سرمازدگی به محصوالت گل نرگس

رئیس مجلس :بخشی از مردم تا ۱۲۰سال آینده
همصاحبخانهنمیشوند

میشود.
وی اظهار کرد :امالکی که توسط
دبیرخانه کمیته مولدسازی مازاد شناسایی
شود در صورتی که دستگاه بهرهبردار از
فروش آن امتناع کند ،موضوع در
کارگروه مولدسازی استان مطرح و با نظر
استاندار برای فروش یا فروش نرفتن آن
اقدام میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان
جنوبی افزود :پروژه مولدسازی و مدیریت
داراییهای دولت یکی از پروژههای
اصلی و کلیدی دولت است که با هدف
امکان مدیریت و استفاده بهینه از منابع
با اولویت کاهش هزینهها و چابکسازی
دولت و درآمدزایی از اراضی و امالک
مازاد و تکمیل پروژههای نیمهتمام در
حال اجراست.

افتخاری ،فعال سیاسی اصولگرا درباره رویکرد دولت در گره نزدن
معیشت مردم به مذاکرات هستهای ،گفت :مذاکرات اگر اصولی و
خیلی هوشمندانه هم صورت گیرد ،شاید  ۱۰الی  ۲۰درصد بتواند
در زندگی مردم تأثیرگذار باشد ،بنابراین کار صحیح ،گره نزدن همه
مسائل به مذاکرات است تا انتظارات بی جایی به وجود نیاورند.
میردامادی :ایران گروگان «برجام» است
میردامادی ،فعال اصالحطلب در بخشی از یک مصاحبه با امتداد
پیرامون برجا ِم روحانی گفته است :واقعیت امروز روابط خارجی ما در
این است که سیاست خارجی ایران در حال حاضر گروگان برجام
است .تا تکلیفمان را با برجام روشن نکنیم ،در خیلی از موارد،
سیاست خارجیمان هم خیلی قابل تبیین و ترسیم نخواهد بود.
حذف ارز ترجیحی تکلیف قانونی دولت است
جهرمی ،سخنگوی دولت با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی تکلیف
قانونی دولت است و دولت متعهد به اجرای قانون است ،در عین
حال تأکید کرد :معیشت و حفظ قدرت خرید مردم خط قرمز دولت
است و رئیسجمهور تأکید دارد بدون در نظرگرفتن راهکارهای
کارآمد حمایتی ،اقدامی در این زمینه نشود .وی افزود :همچنین
عمل به وعده ها و استفاده از نظرات متخصصین ،مورد توجه دولت
خواهد بود و هرکجا که عمل به وعده ها امکان پذیر نباشد صادقانه
با مردم در میان خواهیم گذاشت.
تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری
دولت روحانی تصویب شد
نمایندگانمجلسشورایاسالمیباگزارشکمیسیونامورداخلی
کشور درخصوص تحقیق و تفحص از «عملکرد نهاد ریاست
جمهوری دولت روحانی» موافقت کردند .به گزارش خبرگزاری
انتخاب ،محورهای تفحص؛ نقش حسین فریدون در مذاکرات،
نقش رئیس دفتر روحانی در انتصابات و نقش نهاوندیان در تزریق
 ۱۸میلیارد دالر به بازار ارز می باشد.

قابل توجه هم استانی های عزیز

طعم واقعی عسل طبیعی را با قیمت مناسب
در فروشگاه های عسل باقران بیرجند تجربه کنید

نشانی شعبه مرکزی :بیرجند ،مفتح ، 29پالک 68تلفن09153620784:

نشانیشعبهیک:بیرجند،بیستمتریچهارممدرس

خلیل طهماسبی ،پالک  72تلفن09151602877 :

شعبه دو :شهرک چهکند  -بلوار خلیج فارس -نرسیده به تقاطع اول
پالک 11/1تلفن09159625545 :

@bagheran.shop1

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)

شرکت تعاونی روستایی الغدیر دشت حسین آباد
جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی روستایی الغدیر دشت حسین آباد به شماره ثبتی  2719ساعت
 10صبح روز یکشنبه  1400/11/3در محل کارگاه بسته بندی خشکبار واقع در چاه شماره  1جنت آباد (چاه شهید اشرفی
اصفهانی) برگزار می گردد .لذا از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید برای اتخاذ تصمیمات نسبت به موضوعات ذیل در این
مجمع حضور بهم رسانید .ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا در جلسه حضور یابد می تواند همزمان با نماینده
تام االختیار خویش با هم از ساعت  8الی  12تا تاریخ 1400/11/1به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه
ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند .حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستورات جلسه-1 :اصالح ماده  36اساسنامه (کاهش تعداد بازرسان) -2تصمیم گیری در خصوص استعفای
دسته جمعی اعضای هیئت مدیره -3اصالح تبصره ماده  21اساسنامه (روش انتشار آگهی دعوت مجامع عمومی
تعاونی) -4اصالح ماده  6اساسنامه (تغییر آدرس شرکت) -5اصالح ماده  3اساسنامه(موضوع فعالیت)
تاریخ انتشار1400/10/22 :

قالیشویي و مبل شویي ایـران

عضو معتبر اتحادیه مسئول :دستگردی  www. iranwash. irدفتر :توحید ، 21نبش نبوت  ، 21پالک 105

هیئت مدیره شرکت تعاونی روستایی الغدیر

خیابانشهیدرجایی

جک پارکینگی  ،کرکره و سکوریت اتومات

نبـشرجایـی15
09155614880

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)

شرکت تعاونی روستایی الغدیر دشت حسین آباد

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی روستایی الغدیر دشت حسین آباد به شماره ثبتی 2719
ساعت  10صبح روز شنبه  1400/11/16در محل کارگاه بسته بندی خشکبار واقع در چاه شماره  1جنت آباد (چاه شهید اشرفی
اصفهانی) برگزار می گردد .لذا از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید برای اتخاذ تصمیمات نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع
حضور بهم رسانید .ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا در جلسه حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار
خویش با هم از ساعت  8الی  12تا تاریخ  1400/11/14به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه
مجمع را دریافت نمایند .حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد .ضمناً داوطلبان هیئت مدیره
و بازرس می توانند از تاریخ انتشار آگهی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از انتشار آگهی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از
انتشار آگهی دعوت و یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی مدارک مربوطه را تحویل نمایند.
دستورات جلسه-1:استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس  -2طرح و تصویب صورت های مالی سال های
-3 1396،1397،1398،1399تصویب بودجه پیشنهادی سال  -4 1401تصمیم گیری در خصوص
فروش،مشارکت،اجاره،کارگاه بسه بندی خشکبار واقع در چاه شهید اشرفی اصفهانی-5تعیین خط مشی شرکت
تعاونی -6طرح و تصویب آئین نامه مالی-معامالتی،آیین نامه حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره،آئین نامه تنخواه
گردان -7تصمیم گیری در خصوص فروش تجهیزات کارگاه بسته بندی خشکبار واقع در چاه شهید اشرفی
اصفهانی  -8تصمیم گیری در خصوص فروش نانوایی واقع در مرز ماهیرود (بازارچه مرزی) -9تصمیم گیری در
خصوص افزایش سرمایه اعضای شرکت تعاونی -10انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
-11انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال شمسی
تاریخ انتشار1400/10/22 :

هیئت مدیره شرکت تعاونی روستایی الغدیر

اولینقالیشوییصنعتی
صـافصـاف
32 44 66 66
درجه یک مجهز به
لـول لـول
گرمخانه 32 42 43 20 -2
تمام اتومات در شرق کشور

تخـت تخـت

ghalishooii.iran

دیدگاه خوانندگان

پیامرسانهایاجتماعی09017245463:
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

هنوز وقتایفاینقش
بنیادمستضعفاندر
استاننرسیده؟
بعد از انقالب نهادهای متولی حمایت از
محرومان شکل گرفت ،اما کم کم گویا
برخیازایننهادهارویکرداصلیخودشان
رافراموشکردند.بارهادرهمینرسانهها
خواندیم آقای سعیدی کیا رئیس وقت
بنیادمستضعفانکشورقولسرمایهگذاری
های کالن در استان را داده اما هر
بار زمین های متعلق به این استان به
مزایده گذاشته شد و پولش را بردند در
جای دیگر خرج کردند و مردم همچنان
جور گرانی زمین ها را که یکی از عوامل
جدی آن را مزایده های بنیاد می دانند
می کشند ،ولی متاسفانه سرمایه گذاری
قابل ذکر و خوبی ندیدند .ما منکر
تغییرات در رویکرد این مجموعه بعد
از حضور آقای فتاح که از چهره های
انقالبیاندنیستیمومدیریتجدیدبنیاد
در استان هم انسان پرتالشی است اما
واقعا نتیجه آن چیست ؟ از این همه
زمین و ملک که به مزایده رفت سهم
استان چند سبد غذایی و چند پروژه خُ رد
در شهرستان هاست؟ آیا درآمد بنیاد
مستضعفان از شمال کشور یا قلعه گنج
کرمان بیشتر بوده که روی آنجا تمرکز
کرده و سرمایه گذاری های کالن
داشته و در اینجا فقط با یک شکالت
سر مردم گرم شده است ؟ کالبدشکافی
گذشتهدیگرمشکلیراحلنمیکنداما
حاال که استاندار خودمان قبل از حضور
در استان معاون همین نهاد انقالبی بوده
و ارتباطات خوبی دارد و از طرفی خود
آقای فتاح نیز به مقوله محرومیت زدایی
اعتقاد ویژه دارد و قطعا آقای رئیسی
رئیس جمهور هم شرایط استان را به
ایشان اعالم می کند ،انتظار می رود در
هر شهرستان استان یک پروژه کالن
سرمایه گذاری و اشتغال زایی ایجاد شود
تا مردم طعم خدمات بنیاد را هم بچشند
انتظار زیادی نیست امیدوارم وقت ایفای
نقشبنیادرسیدهباشد.

خبر خوب امروز

موافقتبانکرفاه
با افزایش سهم
اعتباراتراهآهن
بانک رفاه کارگران با افزایش  ۲برابری
سهم خود در اعتبارات پروژه راهآهن
بیرجند-یونسیموافقتکرد.دیدارجواد
قناعت با اسماعیل هللگانی درخصوص
راهآهن بیرجند  -قاین  -یونسی نتایج
خوبی به همراه داشت .در این دیدار که
با حضور نماینده مردم قاینات و زیرکوه
در مجلس شورای اسالمی و مدیرکل
راه و شهرسازی استان همراه بود ،بانک
رفاهبهعنوانسرگروهکنسرسیومبانکی
نسبت به افزایش سهم عاملیت خود در
تامین اعتبارات پروژه راهآهن موافقت
کرد و در پی این موافقت ،سهم عاملیت
بانک رفاه از سقف ۳۰۰میلیارد تومان به
۶۰۰میلیاردتومانافزایشمییابد.بانک
رفاههمچنینپذیرفت،موضوعافزایش
سهم عاملیت دیگر بانکهای عضو
کنسرسیوم را پیگیری کند.مساعدت
الزم مبنی بر پذیرش تضمین سازمان
برنامه و بودجه با پیشبینی در قانون
بودجههای سنواتی توسط بانکها از
دیگر مصوبات این جلسه بود .طول
راهآهن زاهدان  -بیرجند  -مشهد
 ۹۰۱کیلومتر است که از این مقدار ۴۲۱
کیلومتر در جغرافیای استان خراسان
جنوبی قرار دارد .حد فاصل بیرجند -
یونسی  ۲۷۱کیلومتر است که از این
مقدار  ۸۸کیلومتر در استان خراسان
رضوی قرار دارد که  ۵۸کیلومتر از آن
در دست اجرا است ۱۸۳ ،کیلومتر دیگر
در استان خراسان جنوبی قرار دارد که
 ۳۲کیلومتر آن در مرحله زیرسازی با
پیشرفت فیزیکی حدود  ۲۰درصد
است .اتصال بیرجند به ریل سراسری
از آرزوهای دیرینه مردم خراسان جنوبی
بوده که بعد از  ۲دهه انتظار با پیگیری
مسئوالن استان ،کلنگ قطعه  ۱۶خط
آهن بیرجند  -یونسی به طول ۳۲
کیلومتر در محدوده جغرافیایی خراسان
جنوبی اواسط سال  ۱۳۹۸به زمین زده
شد.

پنجاهدرصدپروندههایقضاییدردرحمنجربهسازشمیشود
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت :پنجاه درصد پروندههای قضایی در درح با صلح و سازش مختومه میشود .حجت االسالم
حمیدی در بازدید از حوزه قضایی شهر درح گفت :دادگاه عمومی بخش درح با وجود جدیدالتاسیس بودن از حوزههای قضایی برتر استان است.
وی در این بازدید مشکالت این حوزه از جمله کمبود نیروی اداری و تاسیس شعبه دوم دادیاری را بررسی کرد.

دردبیکاریمعلوالنخراسانجنوبی
مهر -معلوالن خراسان جنوبی در حالی
از درد بیکاری رنج می برند که قانون سه
درصد استخدام معلوالن در استان به صورت
ناقص اجرا شده است .مهمترین مشکل
جامعه معلوالن ایران بیکاری است و بر
اساس آمار موجود  ۵۰تا  ۶۳درصد معلوالن
ایران بیکارند یا شغل مناسب با حداقل
حقوق ندارند که این موضوع سبب شده
درآمد ثابتی برای گذران زندگی نداشته
باشند .توانمندسازی معلوالن یکی از
اساسیترین اقداماتی است که برای حل
این مشکل بیش از گذشته با هدف حفظ
و تقویت کرامت معلوالن باید مورد توجه
قرار گیرد .در این راستا طرحهای مختلفی
تاکنون توسط مسئوالن مربوط در بهزیستی
اجرا شده است که هر چند تا حدودی مفید
بوده ،اما همچنان تعداد بسیاری از معلوالن
بیکارند یا شغل مناسب با شرایط خود را
ندارند و کارفرمایان کارگاهها و واحدهای
تولیدی هم از بهکارگیری آنها با وجود
مشوقهای در نظر گرفته شده استقبال
چندانینمیکنند.
در خراسان جنوبی با وجود همه تالشهای
انجام شده توسط بهزیستی با راه اندازی
 ۱۴مرکز حرفه آموزی معلوالن برای
توانمند سازی و حمایت از آنها برای ورود به
بازار کار ،اما باز هم تعدادی از آنها بیکارند
و معلوالنی هم که در سالهای گذشته
کارگاهی را ایجاد یا در کارگاهی مشغول
به کار شدهاند با شیوع ویروس کرونا دچار
آسیب شدهاند.
اجرای نامناسب قانون به کارگیری  ۳درصد
معلوالن در استخدامهای دستگاههای
اجرایی هم بر میزان بیکاری معلوالن به
ویژه معلوالن تحصیل کرده افزوده است و
دولت سیزدهم برای بهبود اشتغال معلوالن
قول اجرای دقیق این قانون را داده است.
مارابامعلولیتباورکنید
یکی از معلوالن بیرجندی که بر اثر
بیماری در دوران کودکی معلول شده
است در گفتگو با مهر با بیان اینکه از مردم
میخواهیم ما را با معلولیت مان باور کنند
زیرا خودمان را از افراد سالم کمتر نمیدانیم،

اظهار کرد :چون خانوادهام از نظر مالی در
سطح پایینی بودند باید برای کمک به آنها
قالی بافی میکردم به همین دلیل مانند
بچههای دیگر به مدرسه نرفتم و تا سیکل
را شبانه درس خواندم.
فاطمه امینی که مسئول تعاونی تولیدی
توان جویان بیرجند است ،ادامه داد :گلدوزی

ما داده شد و اگر سفارش کار داشته باشیم
نیازی به حمایت نداریم اما با توجه به اینکه
قیمت پارچهها افزایش پیدا کرده و قیمت
تمام شده برای لباسها نسبت به گذشته
بیشتر شده بعضی از تولیدیهای سطح
شهر قیمت پایینتری میگیرند و از میزان
سفارش کار کاسته شده است.
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مربوط نوشته شود تا زمینه اجرای آن فراهم
شود .وی تصریح کرد :با دیجیتال شدن
تلفن ادارات ،به کار گیری معلوالن تحصیل
کرده در دستگاههای اجرایی کم رنگ تر
شده است و به خاطر نقص جسمانی آنها
برای اشتغال با مشکل مواجهاند.
کارشناس توانبخشی و توان پزشکی

پیام شما

تلفن  - 32224582 :نمابر 32234583 :
پیام رسان های اجتماعی 09017245463 :
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :
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* افزایش قیمت سیمان ناز شصت افغان
ها که ما در استان باید گران بخریم که
صادر شود افغانستان و آنها لذتش را ببرند
کارگاههای تولیدی آماده شوند ،اضافه کرد:
معلوالن در کارگاههای تیپ یک با حمایت
بهزیستی دستمزد هم دریافت میکنند.
وی ادامه داد :این افراد بعد از اینکه از
کارگاههای تیپ دو ترخیص شوند ،با
دادن مشوقهایی از کارفرمایان خواسته
میشود که آنها را به کار گیرند اما همکاری
کارفرمایان در این زمینه خیلی کم است.
مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی نیز در
گفتگو با مهر اظهار کرد ۱۴ :مرکز حرفه
آموزی بهزیستی در شهرستانهای استان
وجود دارد و  ۳۲۵معلول در این مراکز
مشغول حرفه آموزی هستند.
علی عرب نژاد بیان کرد :سال گذشته هم
 ۲۹۸معلول در این مراکز مشغول حرفه
آموزی بودند که بعضی از آنها آموزشهای
الزم در مدت چهار سال فرا میگیرند.
اعطای۶۱میلیاردریالتسهیالت

را در بهزیستی یاد گرفتم تا اینکه سال ۷۹
با تشکیل تعاونی تولیدی توانجویان کارگاه
خیاطی راه اندازی کردیم.
وی بیان کرد :اوایل کار  ۳۴نفر بودیم اما
اکنون  ۱۴نفر سهامداریم و تنها  ۷نفر در
تعاونی کار میکنند و بقیه یا ازدواج کردهاند
و یا از این شهر رفتهاند .وی تصریح کرد:
ابتدا سفارش بیشتری داشتیم و کارخانهها
و شرکتهای خدماتی برای دوخت
لباسهای خود به ما سفارش کار میدادند.
به گفته وی ،به تدریج از میزان سفارشها
کاسته شد و به دلیل وجود هزینههای جانبی
و بیمه ادامه کار به ویژه با شیوع کرونا خیلی
سخت شد و بعد از مدتی که کارگاه به دلیل
کرونا تعطیل بود با رعایت فاصله گذاری
اجتماعی مجدد در مکان تعاونی مشغول
کار شدهایم .وی تصریح کرد :سال  ۸۶با
معرفی بهزیستی  ۳نفر از اعضای تعاونی،
تسهیالت  ۳میلیون تومانی اشتغال را
دریافت کردند و تعدادی وسایل کار هم به

بهتوانمندیمعلوالناعتمادنمیشود
امینی اضافه کرد :در بعضی از موارد هم با
وجود اینکه کیفیت لباسهای ما بهتر است
اما به دلیل معلول بودن بچهها کارخانهها
و ادارات کارهای خود را به ما نمیدهند.
یکی دیگر از معلوالن که از  ۶سالگی از
ناحیه اندام تحتانی دچار معلولیت شده است،
اظهار کرد :با وجود معلولیت به تحصیلم
ادامه دادم و بعد از برگشت به بیرجند در
مجتمع توانبخشی حضرت علی اکبر (ع)
مشغول کار شدم .مجید صالحی که
کارشناس ارشد مهندسی طراحی سیستم
و ساختاری و مسئول فنی و مربی هنری
مجتمع توانبخشی حضرت علی اکبر (ع)
است ،اضافه کرد :تا جایی که اطالع دارم
قانون  ۳درصد اشتغال معلوالن به خوبی
توسط دستگاههای دولتی و شرکتها اجرا
نمیشود و باید نواقص موجود در قانون
حمایت از معلوالن برطرف و آئین نامههای

بهزیستی خراسان جنوبی هم در گفتگو با
مهر اظهار کرد :با شناسایی افراد معلولی
که از خدمات حمایتی دیگر دستگاهها
استفاده نمیکنند بعد از اینکه به شرایط
با ثباتی رسیدند افرادی که امکان تحصیل
برای آنها فراهم نمیباشد در مراکز فنی و
حرفهای آموزشهای الزم را فرا میگیرند
تا بتوانند در جایی مشغول کار شوند یا خود
کارگاهی راه اندازی کنند.
محمد عباس آبادی بیان کرد :برای
معلوالنی که در روستاها زندگی میکنند
هم در کمیته اشتغال بهزیستی برای حرفه
آموزی آنها تصمیمگیری میشود.
همکاریکمکارفرمایان
وی با بیان اینکه معلوالنی که شرایط حرفه
آموزی در فنی و حرفهای را نداشته باشند
به مراکز حرفه آموزی بهزیستی معرفی
میشوند تا به تدریج با افزایش حرفه
آموزی از حمایتها کاسته و برای ورود به

وی اضافه کرد :در  ۸ماهه امسال برای ۱۰۲
نفر توانخواه در قالب ارائه تسهیالت خویش
فرمایی قرضالحسنه ایجاد شغل شده
است .به گفته وی ،در این راستا از ابتدای
سال جاری  ۶۱میلیارد و  ۹۵۰میلیون ریال
تسهیالت پرداخت شده است .سال گذشته
هم  ۲۹۹نفر معلول ۱۳۹ ،میلیارد و ۹۵۰
میلیون ریال تسهیالت خویش فرما دریافت
کردهاند .وی با انتقاد از اینکه قانون سه
درصد استخدام معلوالن به خوبی اجرا
نمیشود ،اظهار کرد :ایجاد اشتغال خُ رد،
خود اشتغالی و طرحهای کارفرمایی یک
گام برای اشتغال جامعه هدف است .در این
راستا بیش از  ۱۷۲نفر از معلوالن روستایی با
عضویت در صندوق خرد محلی تسهیالت
اشتغال پایدار دریافت کردهاند .عرب نژاد
تصریح کرد :برای اشتغال جامعه هدف به
ویژه معلوالن بر اساس قانون هدفمندی
یارانهها ،کارآفرینانی که برای یک تا پنج
معلول اشتغال ایجاد کنند به ازای هر معلول
تا  ۵۰۰میلیون ریال تسهیالت چهار درصد
پرداخت میشود و بیمه مددجویان تا پنج
سال به شرطی که برای فرد مددجو تا پنج
سال ایجاد اشتغال شود برعهده بهزیستی
است.

بانکهابهتعهداتمالیخودنسبتبهواحدهایتولیدیعملکند
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت:
از بانک ها درخواست می شود به تعهدات
مالی خود عمل کند تا تولید واحدهای
اقتصادی استان به حداکثری برسد .حجت
االسالم ابراهیم حمیدی در حاشیه بازدید از
کارخانه اکسید منیزیم شهرستان سربیشه در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :دستگاه قضایی،
مراکز تولیدی استان را با هدف آشنایی با

ظرفیت های اقتصادی و روند فعالیت
چرخ صنعت و بررسی مشکالت واحدهای
تولیدی استان مورد بازدید و بازبینی قرار
می دهد.
وی با بیان اینکه کارخانه اکسید منیزیم
سربیشه اولین و بزرگترین کارخانه فرآوری
منیزیت و تولید انواع اکسید منیزیم در کشور
است ،افزود :این کارخانه  ۲۵درصد از نیاز

کشور به مواد منیزیت نسوز را پاسخ می
دهد .وی با اشاره به اینکه این واحد تولیدی
در سه شیفت فعالیت دارد ،گفت :برای
توسعه این کارخانه که با مشکل نقدینگی
مواجه است ،ما سهم خود را در پیگیری
این موضوع ایفا خواهیم کرد و از بانک ها
درخواست می شود این واحدهای تولیدی
بی نظیر در سطح کشور و استان را در دستور

کار قرار دهد و به تعهدات مالی خود عمل
کند تا این واحدها به تولید حداکثری برسد.
گفتنی است؛ محصوالت کارخانه اکسید
منیزیم سربیشه مورد استفاده در صنعت
فوالدسازی کشور است .منیزیم کلسینه و
زنیتر ،اکسید منیزیم ذوبی و انواع جرمهای
نسوز از جمله تولیدات کارخانه اکسید منیزیم
سربیشه است.

تیمهای بازرسی از بازار ،آموزش کامل ندیده اند
با وجود آغاز رزمایش نظارت بر بازار
کاالهای اساسی از سوی جهاد کشاورزی،
هنوز تیم های بازرسی آمادگی کامل را
برای نظارت بر بازار ندارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
رزمایش سراسری نظارت بر بازار کاالهای
اساسی چند روزی است با دستور وزیر
جهاد کشاورزی و با هدف برخورد قانونی
با هرگونه گرانفروشی در کشور آغاز شده
است .در این طرح قرار بود جهاد کشاورزی
با حضور در بازار و ارزیابی قیمت کاالهای
اساسی با هرگونه گرانفروشی در این حوزه
برخورد قانونی کند،گویا اجرای این طرح در
استان به اما و اگرهایی ختم شده است.
سختیهمراهکردنتیمبازرسی
تاپیگیریشکایاتدرتعزیرات
بعد از تماسهای پیاپی سرانجام موفق
شدیم با یکی از تیمهای بازرسی همراه
شویم .فهرستی که در اختیار بازرس بود
شامل  ۳۱مورد از اقالم اساسی میشد که
در تاریخ یکم آذر ماه به صورت متمرکز و
کشوری ارسال شده بود .بیشتر از هر چیز
در این بازدید در صنوف مختلف عدم درج
قیمت به چشم میخورد .مردم و کسبه از
افزایش و نوسان قیمت کاالها ناراضی بودند.

مردم میگویند ،هر کس برای خود یک
قیمت تعیین میکند و قیمتها روز به روز
تغییر میکند.آموزش ندیدن و همراه نشدن

مسئوالن جهاد کشاورزی شدیم ،اما حاضر
به پاسخگویی نشدند.به تعزیرات حکومتی
نیز سری زدیم؛ جایی که به شکایات مردم

را  ۱۶۵فقره و تعداد پروندههای مختومه را
 ۱۸۶فقره اعالم کردند.سامانه  ۱۳۵تعزیرات
حکومتی آماده دریافت گزارش تخلفات و

به شکایات از زمانی که پرونده وارد تعزیرات
حکومتی میشود تا زمانی که حکم صادر
میشود ۱۰ ،تا  ۱۲روز است.
آموزشنیروهاتمامشود،
نظارتهابهترمیشود

نیروهای بسیجی با تیم های بازدید کننده،
ناقص بودن فهرست اقالم و تفاوت قیمتها
مسائلی است که برای پاسخ به آنها پیگیر

و پروندهها رسیدگی میشود .مسئوالن
تعزیرات پروندههای مربوط به حوزههای
کاال و خدمات وارده از ابتدا تا پایان آذر ماه

شکایات مردمی است و در اسرع وقت به
پروندهها رسیدگی میشود.به گفته مسئوالن
تعزیرات حکومتی استان ،میانگین رسیدگی

* سالم آوا یه زمانی مسئولین پاسخ می
دادند به مشکالت مردم در روزنامه ها
نکنه دولت جدید منع کرده پاسخگویی
رو ؟ تنها امیدمون درد دل کردن بود.

بیکس ،معاون توسعه بازرگانی جهاد
کشاورزی استان گفت :خراسان جنوبی
جزو استانهای پیشگام در حوزه نظارت
بر کاالهای اساسی است .وی گفت :تنها
مسئله موجود که مقداری مشکل ایجاد
کرده است ،کم بودن نیرو و آموزش
دیده نبودن آنهاست که با ارائه آموزش به
نیروهای مربوطه نظارتها به نحوی بهتر
انجام خواهد شد.
بیکس گفت :در حال حاضر نیز به صورت
روزانه بازدید از واحدهای صنفی انجام
میشود و تا پایان این هفته آموزشها
به پایان میرسد و نیروها در شهرستانها
توزیع میشوند .معاون توسعه بازرگانی
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت :هر
هفته روزهای شنبه و چهارشنبه قیمت
کاالهای اساسی از سایتهای مرجع که
از سوی جهاد کشاورزی اعالم شده است،
گرفته شده و بازدیدها بر اساس لیست
قیمتهای گرفته شده انجام میشود.

*از اداره حمل و نقل جاده ای استان
خواهشمندیم نسبت به روشنایی جاده
حدفاصل میدان فرودگاه تا پایانه بار
بیرجند و ورودی فرودگاه اقدام فرمایند.
تاریکی مسیر همراه با ترافیک سنگین
این محدوده بسیار خطرناک است.
* برای گرانی میوه  ،دست واسطه ها رو
کوتاه کنید همون قدری هم که مردم
می خرند الاقل پولش بره به جیب
کشاورز نه اون دالل و واسطه گرانی
که هیچ کاری نمیکنند ولی میلیونی و
میلیاردی به جیب می زنند.
*سالم آوا .پیشنهاد می کنم مسئولین
برای ازدواج جوانها شرایط رو آسون
کنن .برای تاالرها ،عکاسی ها ،آرایشگاه
ها و  ...که هزینه ها رو برای عروسی
کمتر حساب میکنن جوایزی در نظر
بگیرین تا اونهایی که توان ازدواج
تجمالتی ندارن بتونن برا خودشون
یه جشنی بگیرن و ازدواج کنن،
وقتی یه کیک میشه  ۵۰۰هزار تومن
معلومه جوانها از ازدواج فراری میشن.
* واقعا علت این همه گرونی چیه!؟ ما
که تولید داخل داریم ،منابع داریم ،ذخایر
داریم ،نفت داریم ،گاز داریم ،مردم خوب
داریم چرا واقعا اینهمه گرونی هست؟
*ازراهوشهرسازیخواهشمندیمنسبت
به اجرای باند دوم کمربندی غرب
بیرجند ،حدفاصل فرودگاه تا ورزشگاه
غدیر اقدام فرماید .عرض کم و تاریکی
این مسیر پرترافیک خطرناک است.
*از شهرداری بیرجند خواهشمندیم
برای نوروز به بهسازی میادین که
فاقد المان و خشک هستند ،نورپردازی
پارک های ثامن و آزادی و راه اندازی
شهربازی صیاد اقدام فرمایند.
*سالمحمایتازتولیدملیبهچهقیمتی؟
سرنشینهایخودرویملی ۵نفرکشته،
سرنشین های خودروی اجنبی ها ۴
نفر مصدوم .ای کاش روزی برسد که
نماینده ها از خواب بیدار شوند و بفهمند
که جان مردم هم با ارزش است.
* در خصوص مطلب مردم میوه نمی
خرند .من خودم میوه فروشم وقتی تو
یه سال قیمت میوه بشه چند برابر خب
معلومه همین میشه وقتی کسی نمی
خواد کنترل کنه همین میشه ،وقتی
یه بار از یه ماشین تو سه روز هر روز
یه قیمت باشه یعنی نظارت نیست .ما
موندیم فیلمای دور ریختن میوه توسط
کشاورز رو باور کنیم یا قیمتای میدان بار
که هر روز افزایش داره با پولی که سال
پیش می شد ده تن بار بخری امسال یه
وانت میشه خرید ،در ثانی شهر ما تمام
میوه هاش از شهرای دیگه میاد این
یعنی اضافه شدن چند دالل .مردم شهر
ماهم باید میوه دستچین بخرن و باقی
رو هم داغون کنند فروشنده هم مجبوره
جبران مافات کنه .از قدیم گفتن چراغی
که بر خانه حالله به مسجد حرامه.
یعنی چی دولت میاد قبل اینکه مصرفی
کشور خودشو تامین کنه اجازه صادرات
میده با قیمت باال که بازم سودش به
جیب دالل میره قیمت میوه هم تو
کشور راحت چند برابر میشه.
* راهکا ِر مسئولین بی کفایت و بی سواد
کشور ما واسه کنترل جمعیت سگهای
ولگرد  ،اینه که به شهرداری دستو ِرکشتار
سگهای بیچاره رو ابالغ میکنن .در
صورتیکهبرایکنترلجمعیتسگهای
ولگرد در وهله اول باید عقیم سازی رو
شروع کنن  ،سگها رو به پناهگاههای
حیوانات انتقال بدن  ،اونجا غذا رسانی
کنن و به بهداشت و درمانشون رسیدگی
کنن .دقیق ًا کاری که توی ترکیه دارن
انجام میدن و کام ً
ال هم موفق بودن.
ولی متاسفانه مسئولین کشور ما  ،حاضر
نیستن واسه این کار پول خرج کنن ،
چون همشون درگیر اختالس و دزدی
هستن .به همین دلیل  ،خیلی راحت
میان صورت مساله رو حذف میکنن و
نهایت بی رحمی و سنگ دلی  ،کشتار
در ِ
سگها رو انجام میدن .همین جنایتها رو
انجام میدن که اوضاع کشورمون روز به
روز داره افتضاح تر میشه.
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اینکبودیهاراجدیبگیرید

از گیاه سدر در شامپو و ترکیبات آرایشی استفاده
می شود .از گیاه سدر ضمادی درست می شود
که اگر بدن با آن شستشو داده شود به اصالح به
الیه برداری پوست کمک می کند .برای افرادی

برای حفظ سالمت قلب توصیههای زیادی وجود
دارد که از مهم ترین آنها ،دنبال کردن رژیم غذایی
سالم و غنی از ویتامینها و مواد معدنی ضروری
است .ویتامین  Dزمانی که در معرض آفتاب

کبودی بعد از مصرف آسپرین یا سایر داروهای
ضد انعقاد خون ،ورم و درد در ناحیه کبودی،
کبودی ایجاد شده بعد از افتادن شدید ،کبودی
همراه با شکستگی ،کبودی که بعد از دو تا سه

نارون لغزنده حاوی مواد چسبناکی مانند ژل است
که گلو را پوشش می دهد و باعث کاهش درد و
کاهش تحریک می شود .یک قاشق چایخوری از
پوست داخلی آن را با  ۲فنجان آب جوش مخلوط

که دارای پوست چرب هستند استفاده از سدر
راحتر و مناسبتر است .سدر این معجزه طبیعی
را برای ریزش مو به کار ببرید تا موهایی شفاف
داشته باشید .در ضمن سدر موجب ضخیم شدن
تار مو گشته و هیچ ضرری هم برای مو ندارد.

قرار بگیرد توسط بدن تولید میشود و به تنظیم
فشارخونکمکمیکند.کمبودمنیزیمبافشارخون
باال مرتبط است .پتاسیم یک ماده معدنی برای
تنظیم فشارخون شناخته شده است؛ موز و سیب
زمینی از جمله منابع غنی از پتاسیم است.

هفته بهتر نشده است و یا بعد از چهار هفته اصال
تغییری نکرده است ،کبودی زیر ناخن و همراه با
درد ،کبودی همراه با خونریزی لثه ،بینی و دهان،
کبودی همراه با خون در ادرار  ،مدفوع و چشم ها،
کبودی های بی دلیل و کبودی های بدون درد.

کنید .اجازه دهید ،برای چند دقیقه بماند و سپس
فشار دهید تا صاف شود .آن را به آرامی در حالی که
هنوز گرم است ،بنوشید .در واقع ،شما می توانید از
این راه حل برای درمان هر نوع بیماری تنفسی یا
الرنژیت ( التهاب گلو وحنجره) استفاده کنید.

لیموشیرین میوهای با  ۲8کالری انرژی است .این میوه سرشار از اسید سیتریک و ویتامین  Cاست .این میوه به
افرادی که کمخونی دارند پیشنهاد میشود چرا که حاوی مقدار زیادی اسیدفولیک است .این ماده معدنی میتواند
به بدن کمک کند تا خون بیشتری تولید شود و کم خونی بهبود یابد.لیموشیرین ،میوهای سرشار از ویتامینهای
 B3 ،C، Aو  B1است .این میوه همانند بیشتر میوهها دارای خواص زیادی است.الزم نیست فقط وقتی سرما
می خورید شلغم بخورید  ،می توانید آن را به سوپ اضافه کنید و یا با زنجبیل ،عسل یا لیمو  ،کباب کنید.
عطر و طعم دلچسب گل کلم  ،کنار بشقاب غذا در زمستان عالی است.
مرکزاطالعرسانیادارهغذامعاونتغذاودارودانشگاهعلومپزشکیبیرجند
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همیشگی آب در این باغ نیز با توجه به هوای
گرم طبس ،در نوع خود بسیار جالب است.
باغ گلشن تنها باغ ایرانی با طراحی چهارگوش
است و بسیاری از مردم ،از آن به عنوان یکی از
زیباترین باغهای ایران یاد میکنند .این باغ در
نزدیکی میدان پلیکان طبس واقع شده است.
فرهنگ و هنر

فرشقرمزازجشنواره
فیلمفجرحذفشد
یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سازمان
سینمایی گفت :طراحی دکور ،فضای بصری و
فرش قرمز جشنواره فیلم فجر در دورههای گذشته،
بازنمایی از الگوی غرب بود که امسال اصالح شد.
به گفته عشیری در برنامه صبحگاهی «سالم
تهران» شبکه پنج ،علی وزیریان دبیر هنری
چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر است که با
مشاورههای او ،فضای بصری جشنواره که در
دورههای گذشته محل الگودهی غلط و ایجاد
حواشی بوده است ،تغییر خواهد کرد و در این دوره
فرش قرمز وجود ندارد .در آستانه آغاز فجر چهلم،
سوالهاییدربارهچگونگیزمانبندیاکرانفیلمها
مطرح است که عشیری در این باره توضیح داد،
تجربه قرعهکشی برای اکران فیلمها در گذشته
موفق و عدالت محور بوده و این شیوه در این دوره
هم تکرار میشود.محل حضور اهالی رسانه و
منتقدان در جشنواره هم تاکنون مشخص نشده
است .به گفته عشیری برج میالد جزو گزینههای
اصلی برای میزبانی از اهالی رسانه و منتقدان
است .در این دوره  ۳۰سینما با  ۶۲سالن و ۱۵
هزار صندلی برای میزبانی از مردم پیشبینی
شدهاند .یک همایش دو روزه با همکاری
انجمن منتقدان و نویسندگان هم با محوریت
جریان شناسی نقد در سینما برگزار میشود.

حکایت:اوجقدرت

بااینمیوههایزمستانیبدنخودراایمنترکنید
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شروع کنید .فضای بیشتری از مغزتان را به افکار مثبت
اختصاص دهید .هر چه بیشتر افکار مثبت را به ذهن خود
راه داده و از منفی بافی دوری کنید ،زودتر این عادت برای
ذهن شما ایجاد می شود .از میان دوستان یا اعضای
خانوادهباکسانیبیشترمعاشرتکنیدکهحالتانرابهتر
می کنند .حتی نیت مثبت برخی افراد که مدام به شما می
گویند چه باید بکنید ،به اعتماد به نفس تان ضربه می
زنند.هر چه قدم های بیشتری در مسیر رسیدن به اهداف
تان بردارید ،افراد منفی باف بیشتر به شما موج منفی می

دهند .برای باال بردن اعتماد به نفس رابطه ی خود را با
این افراد کم کنید.از دیدن اشیا یا رفتن به مکان هایی
که شما را به یاد خاطرات بد گذشته می اندازند ،اجتناب
کنید .برای مثال لباس هایی که دیگر اندازه ی شما
نیستند را در کمد نگه ندارید .به افراد بدی که پیرامون
خود دارید یا شغلی که دیگر به آن عالقمند نیستید فکر
کنید و در صورت امکان تغییرات الزم را بدهید.هر کسی
استعدادهایی دارد .ببینید چه کاری را بهتر از دیگر کارها
انجام می دهید .با غرور به آن کار ادامه دهید.

کاهشدرد بانارونلغزنده

جدول سودکو

۳

نهادینهکردنرفتارخوب
جمالتی مانند «من نمی توانم» یا «مطمئنا شکست
می خورم» یا «هیچ کس دوست ندارد به حرف های
من گوش دهد» ناشی از فکر منفی ذهن شماست .این
صدای درون اصال به شما کمکی نخواهد کرد و مانع
از رسیدن به رویاهای تان می شود .برای این کار باید
فکرهای مثبت را به ذهن راه دهید .می توانید از جمالتی
مانند «من این کار را امتحان می کنم»« ،در کارم موفق
می شوم» یا «مردم به حرف های من گوش خواهند
داد» استفاده و هر روزتان را با القای حرف های مثبت

یک سیارک فلزی به طول  ۲۲۵کیلومتر و غنی از
آهن و نیکل است؛ به طوری که اگر اینجا در زمین
بود ،نمیشد روی آن قیمت گذاشت .کارشناسان
ارزش منابع موجود روی این سیارک را از کل
اقتصاد دنیا ،فراتر میدانند .همین موضوع ،آن را
به گزینهای بالقوه برای عملیات استخراج تبدیل
میکند .اما آیا واقعا معدنکاری در سیارک همه ما
را میلیونر خواهد کرد؟ اولین چیزی که باید روی آن
فکر شود ،هزینه دسترسی به منابع سیارک است .با
وجود اینکه برخی سیارکها از نزدیکی زمین عبور
میکنند؛ باز هم بسیار دورتر از ماه هستند؛ آن هم
در حالی که ما هنوز روی همین قمر ،معدنکاری
نکردهایم .از سوی دیگر ،سیارکها بسیار سریع
حرکت میکنند و سرعت آنها با کیلومتر در ثانیه
سنجیده میشود .پس رسیدن به آنها به هیچ
وجه ساده نیست.اصال فرض کنید که به سیارک
سایکی رسیدیم؛ قاعدتا باید بار این مسئولیت را به
دوش رباتهای خودکار بیندازیم؛ چرا که فرستادن
انسان به چنین جاهایی بسیار سخت و خطرناک
است .اما با وجود اینکه همین حاال کاوشگرهای
پیشرفته ناسا در حال اکتشاف روی مریخ هستند،
هنوز در مواجهه با شرایط غیرمترقبه چندان خوب
عمل نمیکنند .نمونهاش فرودگر اینسایت که در
سوراخ کردن قسمتی از سطح مریخ دچار مشکل
شد؛ زیرا سفتی خاک آن منطقه خارج از حد انتظار
بود.اخیراناسادرعملیاتیبهدستاوردیبزرگرسید:
لمس سیارک و برداشتن نمونهای کوچک از سطح
آن! بر اساس اعالم ناسا ،در این عملیات یک ماده
حداقل ۶۰گرمی از سطح سیارک جمعآوری شد و
حاال با یک فضاپیما ،در راه رسیدن به زمین برای
بررسی دقیقتر است ..وقتی هم که نمونه به زمین
برسد ،هفت سال از آغاز عملیات گذشته است؛
همه اینها برای یک تکه سنگ  ۶۰گرمی! با این
توضیحات ،انتظار نداشته باشید استخراج منابع از
یک سیارک یا سیاره ،همه مردم دنیا را میلیونر
کند .ولی شاید در نهایت بتوانیم راهی برای
استفاده بهینه از منابع فضایی پیدا کنیم؛ حتی اگر
میلیونها فرسنگ فاصله داشته باشیم.
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چهارشنبه  ۲۲دی  * ۱۴۰۰شماره ۵۱۰۷

باغ گلشن طبس به دستور سومین حاکم طبس
یعنی امیرحسن خان ساخته شده و سرسبزی و
تنوع باالی گونههای گیاهی در آن ،نخستین
چیزی است که شما را در بازدید از آن متعجب
خواهد کرد! در اینجا انواع گیاهان زینتی و
درختان نخل ،چنار ،کاج ،پرتقال ،انگور ،نارنج را
میتوان در کنار یکدیگر پیدا کرد .جاری بودن

روزی یک کوهنورد معمولی تصمیم گرفت قله اورست را فتح کند ،اما او هر بار ناکام بر می گشت ،تا جایی که
وقتی سال چهارم فرا رسید و او از چهارمین صعود به اورست نیز باز ماند ،مسئوالن کوهنوردی به سراغش رفتند و
گفتند :هی جوان ،می بینی که نمی توانی به قله برسی ،بهتر نیست از این فکر خارج شوی؟ اما کوهنورد جوان با
قاطعیت پاسخ داد :نه! و موقعی که از او دلیلش را پرسیدند ،گفت :دلیلش خیلی واضح است ،اورست به اوج قدرت
خود رسیده ،اما من همچنان در حال رشد هستم ،پس یقینا یک روز از او پیشی می گیرم!
(جبرانخلیلجبران) جبران خلیل جبران از آن دسته نویسندگانی به شمار میرود به علت اینکه در نوشتههایش
عشق پاک و عارفانه همواره به چشم میخورد ،معروف است.
کلیه لوازم منزل شما را خریداریم
با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.
۰۹۱۵۰۵۶2۱۰۰

فروشحبهعنابدرجه یک
0۹0۲۶۷۱۱۷۳۵

برگ سبز خودروی سواری هاچ بک پژو tu3 2۰۶
به شماره پالک  ۱۳۳د  ۱7ایران  ۵2به نام ابوالفضل
تک خارانی با کد ملی  ۰۶4۰۳7۵۱۰۳مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خدمات نصب ،اجاره داربست فلزی ،جک،
تخته ،قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک
 ۰۹۱۵۳۶۳7۵۰7حسینی

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت  :حسن آراسته

ن

ناسا در حال برنامهریزی برای مالقات با یک
سیارک عجیب و غریب است :سیارک سایکی که
فلزاتی به ارزش هزاران تریلیون دالر دارد .سایکی

شهیدامینالهمالیی:هنوز که دیر نشده است از خواب غفلت برخیزید ،ایمان را دریابید و
به سوي عمل شایسته بشتابید و حال که مرگ حتمي است و اسالم عزیز محتاج خون است
حسین وار مرگ سرخ را در آغوش کشید و از مرگ ذلت برهید ....

«ما نه به واسطه عشقی که در گذشته دریافت نکردیم ،بلکه به خاطر
ادامه ندادن عشق تا به امروز ،عقب میمانیم»
(ماریانویلیامسون)

باغگلشنطبس

س
اط

مکانیکهساکنانزمینراثروتمندمیکند!

یاد یاران

دیالوگ ماندگار

ق
دو
اق
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فناوری اطالعات

جاذبه گردشگری

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

شارژگازیخچال،ساید

 -۰۹۱۵۳۶۳۵۰۱۵ناصری نژاد
۲
۹

سرای فرش و جهیزیه ایرانیان

4

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

مجموعه ای کامل از فرش و موکت و لوازم خانگی

نمایندگی انحصاری موکت ظریف مصور
در خراسان جنوبی

ژاپنی است و به معنی «ارقام باید تنها باشند» است.
تاریخچه :این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال
 ۱۹۷۹اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین

نقد -اقساط
آدرس :سه راه اسدی -نبش مطهری یک
طبقه پایین هایپر گوشت الماس

بار برمی گردد به ژاپن در سال  ۱۹۸۶و از سال  ۲00۵این سرگرمی به

farshiranian11

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال  ۲00۸در
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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همیشه یک چیز خاص برای شما داریم!

ایزوگامشـرق شهـرخوراکی ها
0۹۱۵۵۶۲۲0۵0
0۹۱۵۵۶۲۹0۳۳
بیرجند،میدانتوحید

پفیال،پاستیل،لواشکوکلیدراژهخاص
و خوراکی و جایزه
آدرس :بین مفتح  ۴5و۴۷

 - 0915۸6۳9۴۴۷حبیبی فر
shahre.pofila

( ۳۲44۲۳۳۱بخشی)

مـرکز خط رند
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باباالترینقیمتدراستانخراسانجنوبی

مرکز شهر( میدان ابوذر)
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بزرگترین مرکز خرید فلزات رنگی و آهن آالت

خرید نقدی به
صورت انبوه در محل

خـط دائـم شمـا را خریـداریم 0۹۱۲ - 0۹۱۵

مس  ،آهن  ،برنج  ،فوالد  ،نیکل  ،چدن  ،سرب  ،استیل  ،آلومنیوم
بین رجایی 21و 23

09021800885

مرکز خرید و فروش خط رند

حسیـن راه رو 0915 561 6161

معادن پروده طبس
تا پایان سال برقدار میشود
مجری طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن
بزرگ و مناطق معدنی اظهار کرد :طرح برق
رسانی به معادن انجام می شود .داریوش
دیودیده گفت :از جمله این طرح ها ،برق
رسانی به معادن پروده طبس است که پیش
بینی میشود تا پایان امسال به بهره برداری
برسد .در استان خراسان جنوبی ،در بخش
زیرساختی ۱۳۰ ،میلیارد تومان قرارداد برق
رسانی در حال اجرا داریم .وی بیان کرد :طرح
برق رسانی نهبندان به شاهکو با  ۱۰۰میلیارد
تومان سرمایه گذاری ،از دیگر پروژه هاست
که بخش زیادی از تجهیزات خریداری و
عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
فرآوری  ۴۴۶۰تُن زرشک در استان

 ۴هزار و  ۴۶۰تُن زرشک ،امسال در خراسان
جنوبی فرآوری و به بازارهای داخلی و خارجی
صادر شد .رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان گفت :این مقدار زرشک در  ۸واحد با
ظرفیت اسمی  ۴هزار و  ۴۶۰تُن فرآوری شد.
مهدی جعفری افزود :زرشک در این واحدها
به محصوالتی از جمله شربت ،آب زرشک،
پوره زرشک و کنسانتره زرشک ،فرآوری و
به استانهای همجوار و کشورهای اروپایی
صادر شد .به گفته وی ،فرآوری زرشک برای
بیش از  ۱۰۰نفر در خراسان جنوبی شغل
ایجاد کرده است .وی گفت :این واحدهای
تولیدی در شهرستانهای قاینات ،بیرجند،
درمیان و زیرکوه واقع شده است.

در شبانه روز گذشته با ثبت یک مورد فوت جدید ،آمار جان باختگان بیماری کرونا در خراسان جنوبی به هزار و  ۲۷۶نفر افزایش یافت .دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری
و کنترل کرونا ویروس در استان گفت :در شبانه روز گذشته مجموعا از  ۳۷۳تست ملکولی و سریع ۴۹ ،مورد جدید کرونا شناسایی شد .شریف زاده افزود :از این
تعداد  ۲۱مورد از بیرجند ،یک مورد از درمیان ،دو مورد از زیرکوه ،سه مورد از سرایان ۸ ،مورد از طبس ۱۱ ،مورد از فردوس و سه مورد از نهبندان شناسایی شد.

امتحانی -روز گذشته استاندار خراسان
جنوبی برای تسریع در روند توسعه
خراسان جنوبی دیدارهای مهمی را در
پایتخت انجام داد که ماحصل آن را می
توان به تسریع در انتقال آب خلیج فارس
به استان و پرداخت مطالبه پیمانکاران
از طریق تهاتر بانکی دانست .قناعت
در دیدار با محرابیان وزیر نیرو ،تسریع
در روند اجرای طرح انتقال آب خلیج
فارس و دریای عمان به استان را خواستار
شد .وی در این دیدار با اشاره به اثرات

نامطلوب خشکسالی بر منابع آبی استان و
کاهش چشمگیر حجم این منابع ،تسریع
در روند اجرای طرح انتقال آب خلیج
فارس و دریای عمان به خراسان جنوبی
و تخصیص آب مورد نیاز مصارف شرب،
صنعت و کشاورزی را خواستار شد.

این حوزه با موضوع استفاده از ظرفیت
تهاترهای بانکی در حوزه باندهای دوم
استان انجامید .براساس نتایج این دیدار
از ظرفیت بانک صادرات برای پرداخت
مطالبات پیمانکاران بخش راهسازی
استان استفاده میشود.

پرداخت مطالبات پیمانکاران
از طریق تهاتر بانکی

تقویت زیرساختهای الزم برای
مبارزه با مواد مخدر

همچنین روز گذشته نشست استاندار با
مدیرعامل بانک صادرات ایران به موافقت

عالوه بر این ،استاندار در دیدار با دبیرکل
ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ،تقویت

گفت :بارندگیها باعث شده برداشت سیب
زمینی کم شود و به دنبال کاهش واردات
به استان ،قیمت سیب زمینی در میادین میوه
و تره بار شهرستان باال رفت .به گفته وی،
در زمان کمبود سیب زمینی ،قیمت هر کیلو
سیب زمینی در میدان میوه و تره بار شهرستان
به  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان رسیده بود .مفاخر
گفت :قبل از بارندگی و کمبود برداشت سیب
زمینی از زمین ها ،قیمت هر کیلو سیب زمینی
در میدان میوه و تره بار  ۱۰هزار تومان بود.
به گفته نایب رئیس اتحادیه میوه و تره بار
شهرستان بیرجند در حال حاضر قیمت پیاز و
سیب زمینی مانند روال قبل است و کمبودی
نداریم ،اما به طور کلی امسال به دلیل
کمبودها ،قیمت نسبت به پارسال بیشتر است.

زیرساختهای الزم برای مبارزه با مواد
مخدر را خواستار شد .مقام عالی دولت
در خراسان جنوبی در این دیدار با اشاره
به نقش مهم خراسان جنوبی در زمینه
مبارزه با باندهای مواد مخدر و ممانعت
از نفوذ آنها به داخل کشور ،خواستار
تقویت امکانات این بخش در منطقه شد.
جواد قناعت ،تقویت معبر مرزی ماهیرود
به منظور جلوگیری از ورود مواد مخدر و
خروج پیش سازها با توجه به حجم تردد
روزانه  ۶۰۰دستگاه کامیون در این معبر

را از دیگر مطالبات استان عنوان کرد.
مرکز ماده  ۱۶راه اندازی شود
استاندار با اشاره به تعطیلی مرکز ماده
 ۱۶خراسان جنوبی تاکید کرد :با توجه به
افزایش معتادان ارجاعی به مراکز تبصره
 ۲ماده  ۱۶استان و نیز تعطیلی مراکز
درمان اعتیاد ناشی از محدودیتهای
کرونایی ،ضرورت دارد با تخصیص اعتبار
ویژه ،مرکز ماده  ۱۶استان تجهیز و راه
اندازی شود.

امکان ثبت نام نهضت ملی مسکن برای ۴شهر دیگر استان
ایسنا -مدیرکل راه و شهرسازی بیان کرد:
امکان ثبت نام برای متقاضیان  ۴شهر دیگر
استان در طرح نهضت ملی مسکن فراهم
شد .داعی گفت :با پیگیریهای صورت
گرفته امکان ثبت نام برای متقاضیان ۴
شهر دیگر استان شامل قاین ،مود ،آبیز و
آیسکدرطرحنهضتملیمسکنفراهمشد.

وی با بیان اینکه متقاضیان میتوانند با
مراجعه به آدرس saman.mrud.ir
نسبت به ثبت نام اقدام کنند ،افزود :امکان
ثبت نام برای  ۲۹شهر از  ۳۱شهر استان
فراهم شده است؛ مراحل تامین زمین در ۲
شهر باقیمانده استان شامل باغستان و ماژان
با جدیت در دستور کار و پیگیری این اداره

کل قرار دارد که زمان امکان ثبت نام متعاقبا
به اطالع هم استانیها خواهد رسید.
داعی بیان کرد :با پیگیریهای صورت
گرفته از هم اکنون متقاضیان خودمالک
میتوانند برای استفاده از تسهیالت
ساخت در طرح نهضت ملی مسکن
saman.mrud.ir
سامانه
به

مهر -علیرغم اینکه فرودگاه بیرجند،
یک فرودگاه بینالمللی است اما زائران

خراسان جنوبی مجبورند برای کربالیی
شدن عازم مشهد شده و از آنجا به عتبات
بروند .مدیرکل حج و زیارت خراسان
خراسانجنوبی در گفتگو با مهر اظهار
کرد :سفر به عتبات در گذشته از فرودگاه
بینالمللی شهید کاوه بیرجند انجام
میشده ،چرا که در آن بازه زمانی تعداد
مسافران زیاد و یک پرواز تکمیل میشد.
ابوالفضل نوفرستی با اشاره به اینکه در
حال حاضر تعداد مسافران به اندازهای
نیست که یک پرواز مستقل از فرودگاه

بیرجند عازم عتبات شود ،بیانکرد :در حال
حاضر نیز اگر شرایط از نظر تعداد مسافر به
گونهای شود که یک پرواز را تکمیل کند،
در اعزام زائران خراسانجنوبی از فرودگاه
بیرجند دریغ نخواهیم کرد .نوفرستی افزود:
بر اساس آنچه کارشناسان و صاحب نظران
میگویند اگر هر صندلی یک هواپیما خالی
بماند حدود  ۶میلیون تومان خسارت برای
آن شرکت هواپیمایی خواهد داشت .وی
گفت :حتی خراسان رضوی نیز به تنهایی
نمیتواند یک پرواز را تکمیل کند و از این

مراجعه کنند و از تسهیالت این طرح
برای ساخت واحدهای خود بهرهمند شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی با بیان اینکه
داشتن پروانه ساختمان و سند مالکیت ملک
ضروری است ،گفت :میزان این تسهیالت
در شهر بیرجند  ۳۵۰میلیون تومان و در سایر
شهرهای استان  ۳۰۰میلیون تومان است.

جهت زائران استان های خراسان رضوی و
خراسان جنوبی از فرودگاه بینالمللی شهید
هاشمی نژاد مشهد عازم عتبات میشوند.
وی با بیان اینکه هزینه سفر هوایی
(رفت و برگشت به صورت هوایی) حدود ۹
میلیون است ،ادامه داد :اگر فقط مسیر رفت
به صورت هوایی باشد هزینه برای زائران
حدود هفت میلیون و نیم خواهد بود و البته
افزایش هزینهها در کاهش تعداد مسافران
تأثیر داشته وگرنه مردم ما همیشه عالقه
مند و مشتاق سفرهای زیارتی بودهاند.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی گفت:
به امید خدا بر اساس گفتههای مسئوالن
کشوری از نیمه دوم بهمن ماه شرایط
سفر زمینی به عتبات فراهم خواهد شد.
نوفرستی ،با بیان اینکه پروازهای عتبات
به صورت منطقهای و سفرهای سوریه به
صورت ملی و کشوری است ،یادآور شد:
در خراسان جنوبی نیز اگر کسی تمایل به
سفر زیارتی سوریه داشته باشد ،میتواند
به دفاتر زیارتی مراجعه کنند تا راهنمایی
شود.

کیت تشخیص اُمیکرون در آزمایشگاه ویروسشناسی بیرجند ارائه میشود

هنوز اُمیکرون در استان مشاهده نشده است

ایرنا -دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و
کنترل کرونا خراسان جنوبی گفت :به
لحاظ کیت تشخیص اُمیکرون (سویه جدید
ویروس کرونا) در استان مشکلی وجود ندارد
و آزمایشگاه ویروسشناسی بیمارستان
ولی عصر (عج) بیرجند در این زمینه
فعالیت میکند .غالمرضا شریفزاده افزود:
استان خراسان جنوبی دارای  ۲آزمایشگاه
ویروسشناسی دولتی در شهرستانهای
بیرجند و قاینات است که در حال حاضر
کیت اُمیکرون فقط در مرکز استان ارایه
میشود و در صورت نیاز محل انجام

تست را افزایش خواهیم داد .وی گفت:

تاکنون از  ۵۳بیمار مشکوک به این نوع

ویروس کرونا در استان تست گرفته شده
که نتیجه آنها منفی بوده است .دبیر ستاد
دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در
خراسان جنوبی تصریح کرد :هنوز موردی از
ابتال به اُمیکرون در خراسان جنوبی گزارش
نشده اما با توجه به وضعیت استانهای
همجوار ،این ویروس تا مرزهای استان
گسترش یافته است .وی افزود :بنابراین
عالوه بر تکمیل واکسیناسیون بهویژه
دریافت دوز سوم واکسن کرونا ،رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی و استفاده از ماسک
همچنان در اولویت قرار دارد .شریفزاده

بیان کرد :کاهش چشمگیر آمار مبتالیان،
بستری بیماران و فوتی کرونا نباید منجر به
عادیانگاری و کاهش رعایت پروتکلهای
بهداشتی شود زیرا احتمال شیوع مجدد
بیماری وجود دارد .دبیر ستاد دانشگاهی
پیشگیری و کنترل کرونا دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند افزود :تاکنون  ۵۵۸هزار و
 ۲۵۴نفر از جامعه هدف استان معادل ۸۹
درصد دوز اول واکسن کرونا را دریافت
کردهاند و این آمار برای دوز دوم با  ۴۹۷هزار
و  ۶۷۸نفر به  ۷۹درصد و دوز سوم با ۹۴
هزار و  ۷۳۴نفر به  ۱۶درصد رسیده است.

پذیرش  ۳طرح خراسان جنوبی در طرح احمدی روشن
رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی گفت:
در سومین سال حضور خراسان جنوبی در
طرح احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان
 ۳طرح اساتید دانشگاههای استان پذیرفته

شد .احمدی زاده گفت :این طرح ها شامل
“طراحی سامانه صحت سنجی تصاویر
دیجیتال”“ ،طراحی و ساخت دستگاه پایش
لحظهای و آنالین میزان آالیندههای تنفسی

ثبتناموتمدیدغیرحضوریاینترنتمخابرات

در پیشخوان آوا

آدرس :میدان شهدا  -پشت بانک صادرات ( ساختمان آوا)
09134568792-32234532

در محیطهای صنعتی” و “پیشنهاد نوع ۳
(هنر اسالمی  -تربیت اسالمی) الگوسازی
آموزش کودکان نوجوانان بزرگساالن”
است .وی افزود :تاکنون در  ۳سال برگزاری

تاالر و رستوران کریم
(خاوران سابق)

لولهبازکنیولولهکشیممتاز

به صورت شبانه روزی  /با فنر برقی و روش نانو
تشخیص و ترکیدگی  ،رفع نم و بوهای نامطبوع

صد
درصدت
ضمینی
کیف
ی
تکار
امتحان خوبرا
کنید

اسحاقی ۰9915116۳86 -۰9158۳۴6779

این طرح در استان خراسان جنوبی ۱۶ ،طرح
از اساتید دانشگاه بیرجند ،دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند و دانشگاه صنعتی بیرجند
پذیرفته شده اند .احمدی زاده گفت :در

هیچگونه تغییری نداشته است و هیچ قناد
و شیرینی فروشی اجازه تعیین نرخ دلخواه
را نداشته و نرخ نامه مصوب باید در معرض
دید مشتری باشد .به گفته نیک افروز ،از ۲۴
آبان قیمت شیرینی  ۳۰درصد گرانتر شد ،اما
بعد از آن افزایش قیمت مصوبی حتی در شب
یلدا نداشتیم .وی گفت :نرخ شیرینی یک نرخ
توافقی زیر نظر اتحادیه است و نرخ نامه در
تمام قنادیها در معرض دید مشتری است.
به گفته رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی
فروشان شهرستان بیرجند اگر فردی هنگام
خرید متوجه شد قیمتها در شیرینی فروشی
گرانتر از قیمتهای نرخ نامه است ،میتواند
با شماره  ۱۲۴تماس بگیرد و شکایت خود را
به اداره صنعت ،معدن و تجارت اعالم کند.
 55نیروگاه خورشیدی برای
مددجویانکمیتهامدادبشرویه
راه اندازی شد

پروازهای فرودگاه بیرجند به آسمان عتبات صعود نمیکند

افزایش قیمت سیب زمینی در استان
به گفته نایب رئیس اتحادیه میوه و تره بار
شهرستان بیرجند ،بارندگیهای اخیر باعث
افزایش قیمت سیب زمینی شده است .مفاخر
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رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان
شهرستان بیرجند گفت :از بهمن ماه پارسال
تا آبان ماه امسال قیمت شیرینی در بیرجند

ترافیکرایزنیهایاستاندار در پایتخت

پرداخت  ۱۳۳میلیارد تومان
تسهیالت اشتغال به نیازمندان استان
سر پرست کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت:
 ۱۳۳میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان تسهیالت
اشتغال به نیازمندان زیرپوشش کمیته امداد
امام خمینی(ره) خراسان جنوبی پرداخت شد.
عرب افزود :این تسهیالت در  ۹ماه گذشته
در راستای ایجاد اشتغال به دو هزار و ۴۷۶
طرح خوداشتغالی پرداخت شد .وی ادامه داد:
در راستای توانمندسازی مددجویان زیرپوشش
و مشارکت این افراد در بهبود وضع اقتصادی
خانواده ها ،طرحهای خود اشتغالی و مشاغل
خانگی در استان اجرا شده که سه هزار و ۵۰۴
فرصت شغلی از محل اعتبارات منابع امدادی
و بانکی ایجاد شد .وی گفت :از این تعداد هزار
و  ۱۰۹طرح در روستاها و هزار و  ۳۶۷طرح
در شهرها اجرا شده است.

۵

افزایش قربانیان کرونا در خراسان جنوبی به  ۱۲۷۶نفر

شیرینی فروشان نرخ نامه را در
معرض دید مشتری بگذارند

این طرح دانشجویان برگزیده ،با راهنمایی
و مدیریت یکی از اساتید خبره ،طی مدت
 ۹ماه به صورت گروهی برای حل یکی از
مسائل کشور قدم بر می دارند.

رئیس کمیته امداد بشرویه گفت :طی  ۲سال
و نیم گذشته تاکنون تعداد  ۵۵طرح اشتغال
با موضوع نیروگاه های خورشیدی در سطح
شهرستان برای مددجویان واجد شرایط نصب
و راه اندازی شده است .حلوانی ادامه داد :این
نوع طرح ها برابر قراردادهای منعقد شده بین
این نهاد حمایتی و وزارت نیرو به مدت ۲۰
سال خرید برق تولیدی آن ها تضمین شده
است و نیروگاه های مذکور تحت پوشش بیمه
قرار گرفته اند .رئیس کمیته امداد بشرویه با
بیان اینکه ماهیانه به طور خالص بین یک
تا یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان درآمدزایی
دارد ،گفت :مددجویان کمیته امداد و مجریان
طرحهای نیروگاه خورشیدی در مناطق
مختلف کشور ساالنه بین  ۷۲۰۰تا  ۱۰هزار
و  ۷۰۰کیلووات برق تولید می کنند که برق
تولید شده در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد.
حادثه رانندگی در محور
دیهوک  -راور
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت:
واژگونی کامیون کشنده تانکر حامل سوخت
گازوئیل در کیلومتر  ۱۳۰محور دیهوک به راور
 ۲مصدوم برجای گذاشت .وی گفت :علت
حادثه عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و
خواب آلودگی راننده بوده است .مسیر دیهوک
 راور ،استانهای جنوبی کشور را به خراسانرضوی متصل میکند که به دلیل طوالنی
بودن و نداشتن استراحتگاه خطر تصادف در
آن افزایش یافته است.
اخبار کوتاه

* نماینده ولی فقیه و امام جمعه
بیرجند گفت :رمز موفقیت نیروهای
مسلح از جمله سپاه و بسیج این است
که هر دستوری در سلسله مراتب
داده شود ،عمل میکنند.
* مدیرعامل جمعیت هالل احمر
خراسان جنوبی گفت :با اعزام
نیروهای امدادی هالل احمر استان
به منطقه سیلزده کنارک در استان
سیستان و بلوچستان  ۸۶۰خانوار از
خدمات امدادگران بهرهمند شدند.
* مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
گفت :متهم قاچاق شیر خشک به
پرداخت  ۸۰۰میلیون ریال جزای
نقدی در حق دولت محکوم شد.
*حدود سه میلیارد تومان تسهیالت
به طرحهای پشتیبان مشاغل خانگی
در بیرجند پرداخت شد.

طبخغذاهایاصیلایرانیبابرنج% 100
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صددرصد تضمینی و شبانه روزی

تشخیص ورفع بوی نامطبوع و نم زدگی با روش ایزو نانو  -کلیه وسایل ضدعفونی و همراه
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برای اولین بار در سطح دانشگاه های وزارت علوم انجام شد:

اجرای طرح پایش سالمت جسم کارکنان دانشگاه بیرجند
صباغی  -دانشگاه بیرجند به عنوان اولین دانشگاه
در سطح دانشگاههای وزارت علوم با هدف ارتقای
شاخصهای بهداشتی ،شناسایی عوامل زمینهای
شیوع بیماریهای غیر واگیر در خانواده دانشگاه و
پیشگیری قبل از درمان ،طرح پایش سالمت جسم
را از سال  1392به صورت همه ساله (به استثنای
زمان شیوع کرونا) برگزار کرده است .دکتر رؤیا عقیلی،
رئیس اداره بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند همزمان

با آغاز طرح پایش سالمت جسم کارکنان دانشگاه
گفت :با حمایتهای همه جانبه هیئت رئیسه محترم
دانشگاه پس از پیگیری و انجام دو نوبت واکسیناسیون
کارکنان به میزان  100درصد ،مجوز انجام طرح از 20
دی  1400برای اداره بهداشت و درمان دانشگاه صادر
شد .وی با بیان اینکه پس از صدور مجوز برای انجام
طرح ،دانشگاه بیرجند با عقد قرارداد با آزمایشگاه،
هزینه انجام آزمایشات و معاینات همکاران را که از

بدنه پرتالش دانشگاه هستند متقبل شده است ،افزود:
تمامی همکاران اعم از شرکتی ،قراردادی ،پیمانی و
رسمی در دو گروه کارمندان و اعضای هیئت علمی
همه ساله در پایش مذکور شرکت میکنند .دکتر
عقیلی ،با اشاره به اینکه در سال جاری برای پیشگیری
از خطر ابتال به کووید  19و حذف تجمعهای غیر
ضروری ،برای اولینبار نمونهگیری آزمایشات توسط
تیم نمونهگیر آزمایشگاه طرف قرارداد ،طبق برنامه

زمانبندی و در گروههای  40نفره در محل اداره
بهداشت و درمان دانشگاه انجام میشود ،افزود :لیست
آزمایشات شامل بررسی قند خون ناشتا ،چربیها،
 ،CBCبررسی کار کلیهها و تیروئید و آزمایش ادرار
است .به دلیل تأثیر مستقیم کمبود ویتامین  Dبر ابتال
و شدت ابتال به کووید  ،19امسال برای اولین بار
انجام تست  VitD3نیز در لیست آزمایشات روتین
قرار گرفته است .وی یادآور شد :پس از نمونهگیری و

انجام آزمایشات ،جواب آزمایشات برای ثبت در پرونده
الکترونیک کارکنان (سامانه کلینیک اداره بهداشت
و درمان) تحویل اداره بهداشت و درمان دانشگاه
میشود .رئیس اداره بهداشت و درمان دانشگاه بیرجند
با بیان اینکه مرحله بعدی طرح ،مراجعه به درمانگاه
جهت انجام معاینات (کنترل قد و وزن ،محاسبه توده
بدنی ،بررسی میزان تحرک ،کنترل فشارخون ،معاینه
دهان و دندان) و ویزیت پزشک است ،ادامه داد :پس

از ویزیت توسط پزشک (تفسیر جواب آزمایش و ارائه
توصیههای پزشکی الزم) ،پرینت جواب آزمایش به
همراه قرص ویتامین  VITD3به میزان مصرف
یک سال ،به همکاران تقدیم خواهد شد .دکتر عقیلی
عنوان کرد :تحلیل آماری دادههای طرح پایش سالمت
پس از اتمام طرح انجام میشود و بر اساس مشکالت
جسمی همکاران ،کارگاههای آموزشی مربوطه برگزار
خواهد شد.
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