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/صفحه 6 است  دیابت  و  وزن  اضافه  از  ناشی  ها  سرطان  درصد   6 / استان  در  مسلح  اشرار  با  درگیری  در  وطن  حریم  مدافع  شهادت  ترکیه/  ملی  تیم  در  ایرانی  جودوکار   / دبی  در  پرسپولیس  رقیب  برای  جالب  اتفاق  شکست/  بازی  یک  در  که  طلسم هایی  همه  استقالل/  از  شفر  نارضایتی 

سردار جعفری:
 قدس مدفن 

صهیونیست ها می شود

آیت ا... هاشمی شاهرودی:
آمریکا صهیونیستی تر 

از خود صهیونیست ها رفتار می کند 

واعظی: 
حمایت دیگر قوا و

 نیروهای مسلح را می طلبیم

رمضان زاده: 
اهل خانه نشینی

 نیستیم 

باقری:
بتن ، تنها سهم غربگرایان در فناوری 

هسته ای ایران 
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

سرمقاله

کاهش سوانح رانندگی 
با ارتقاء فرهنگ 
* امین جم

تصادفات رانندگی ، معضلی است که نه تنها ضرر 
اقتصادی هنگفتی بر اقتصاد کشور وارد می کند، 
بلکه خسارات جبران ناپذیری ...)ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (  

کمبود  نیرو 
درد مزمن 
سالمت استان
*  شنیده ایم افراد کلیدی و صاحب منصب در حوزه وزارت بهداشت از هم استانی های خودمان هستند 
اما واقعا کی قرار است همتی کنند تا خراسان جنوبی در حوزه استاندارد نیروی انسانی به یک سطح 
مطلوب برسد ؟  * اینقدر ساختمان ساخته ایم وقتی نمی توانیم یک پزشک جذب کنیم باید با حال 
خودمان افسوس بخوریم  *  بعضی دکتر ها چند نفر را با هم در اتاق جا می دهند و اینقدر هم همه می 
 شود که نمی فهمی چه می گویند   * با وضعیت فعلی نوبت دادن  MRI وقتی مراجعه می کنی می گویند
یا چند ماه دیگر و یا هم بروید گناباد و مشهد  * آیا کسی از ما می تواند راه اندازی مرکز درمان 
 بیماران سرطانی را پس از این همه سال انتظار کتمان کند ؟  کسی می توان ارتقا وضعیت بیمارستان ها

و ایجاد بیمارستان های جدید را نادیده بگیرد ؟ /  مشروح در صفحه ۳ و ۴

برگزاری اولین جشنواره بازی های روستایی و بومی، 
محلی در منطقه گردشگری دق اکبر آباد خوسف  

جناب آقای شیخ لطف ا... آیتی 
جناب آقای دکتر حمید آیتی

سرکارخانم دکتر شهیندخت موالوردی
با نهایت تاسف درگذشت همسر و والده مکرمه تان 

مرحومـه زهـره عطایـی 
را خدمت شما سروران و خانواده های محترم تسلیت عرض می نماییم.

امیرحجت طوفانی نژاد ، شیرین امیرافشاری، 
عباس عدل و رضا سنجری

فراخوان مناقصه عمومی 

شـرکت گـاز 
استان خراسان جنوبی

شرح در صفحه 2

با شایسته ترین و عالی ترین عبارات و سخنان به هر زبان و هر 
لهجه می ستاییم محبت های شما بزرگواران را چه آن کس که با 
گل، خاطر سوگوارمان را تسلی بخشید و چه آن کس که به قدوم 

مبارک خود و چه آن عزیزی که به خط و جراید گرد غم
 از چهره غمگین ما زدود.

از لطف و  اقیانوسی  در مقام شما چه می توانیم بگوییم که 
رحمت را به رگ های خسته و کوفته مان جریان دادید، با این 
عمر کوتاه خاکی، قادر به جبران الطاف شما نیستیم. پس دست 

به دامان ذات کبریایی دراز می کنیم و از درگاهش می خواهیم تا پاسخگوی این همه لطف از 
روی عنایت خویش باشد. بدین وسیله از عنایت و حسن توجه کلیه سروران، دوستان، اقوام و 

آشنایان که از شهرهای بیرجند، تهران، مشهد، زاهدان، نهبندان، گناباد و بخش ماژان
تشریف آورده و همچنین از ریاست و کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
و شهرستان های سربیشه و نهبندان، مدیریت و کارکنان بانک ملی خراسان جنوبی، ریاست 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی، مدیریت و پرسنل شرکت آب و فاضالب روستایی 
خراسان جنوبی و بیرجند، مدیریت و پرسنل مخابرات خراسان جنوبی و بیرجند، فرمانداری 
و بخشداری مرکزی بیرجند، مدیریت و پرسنل بیمارستان های ولی عصر)عج( و ایران مهر، 
مدیریت و کارکنان شرکت های سیمان فارس، خوزستان و تامین، سازمان نظام مهندسی معدن 
 خراسان جنوبی، مدیریت آموزش و پرورش بیرجند و کارکنان و دانش آموزان دبیرستان های 
عفاف، فاطمه زهرا )س(، فرزانگان و نمونه مطهری، مدیریت و پرسنل و نمایندگان شرکت 
بیمه البرز خراسان جنوبی، شرکت سازه های فلزی طاق بیست، گروه زمین شناسی دانشگاه 
بیرجند، موسسات علمی- آموزشی فانوس و اشراق ، مدیریت و پرسنل سازمان حمل و نقل بار 
و مسافر شهرداری بیرجند که در مراسم تشییع و تدفین و مجالس ترحیم زنده یاد شادروان 

مهندس علی اصغر )مهدی( قلی زاده 
ما را مدیون لطف و غریق محبت خویش نمودند، از صمیم قلب تقدیر و تشکر نموده 

و برای همگان از خداوند رحمان سالمتی و عاقبت بخیری طلب می نماییم.

خانواده های: قلی زاده ، میری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

شادروان فیروز کـاهنی 
)بازنشسته جهاد  سازندگی( 

را به اطالع دوستان، اقوام و همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع و 
 تدفین آن مرحوم امروز یکشنبه 96/9/19 ساعت ۳ الی ۴ بعدازظهر از
 محل غسالخانه برگزار می گردد، حضور سروران ارجمند موجب امتنان است.

 خانواده هاي: کاهني، تخم پاش، یوسفي و سایر بستگان

هوالباقی
جناب آقای مهندس صفوی نژاد

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
خراسان جنوبی 

صمیمانه تبریک عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال 
توفیق روزافزون برای شما آرزومندیم.

ایزدپناه- شرکت ارم ساز کویر

)هوالباقی(
به مناسبت هفتمین روز درگذشت 

همسری فداکار و مادری مهربان شادروان 

کربالئیه فاطمه هوشیار 
جلسه یادبودی روز دوشنبه 96/9/20 از ساعت 15 الی 16 

در محل مسجدالحسین)ع( جوادیه برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده کالته بجدی

خداوند متعال را شکر که در سایه لطف بیکرانش 
و در پرتو همدردی اقوام و دوستان تحمل مصیبت فقدان مرحوم 

مهندس کربالیی اسدا... کرامتی نژاد 
را به ما ارزانی داشت، بدین وسیله از مدیرعامل و کارکنان شرکت 
و  مدیرکل  ای،  منطقه  آب  و  شهری  روستایی،  فاضالب  و  آب 
کارکنان آموزش و پرورش خراسان جنوبی و ادارات تابعه، رئیس و 
کارکنان سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه، کارکنان دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند ، فرماندهی و پرسنل نیرو هوایی و کلیه عزیزانی که با تشریف فرمایی و اظهار 
 همدردی از راه دور و نزدیک در مراسم تشییع و تدفین ما را همراهی کردند، سپاسگزاری می نماییم.

 و به استحضار می رساند: مراسم سومین روز درگذشت آن مرحوم امروز یکشنبه 96/9/19 
از ساعت 1۴:۳0 الی 15:۳0 در محل مسجد امام جعفر صادق )ع(فلکه اول سجادشهر 

برگزار می گردد.

خانواده های کرامتی نژاد و سایر بستگان

تقدیر و تشکر

من لم یشکر المخلوق 
لم یشکر الخالق

به مناسبت  سومین روز درگذشت

 مرحومه حاجیه کنیز جوابگویان
 )والده آقایان رحیم پناه(

جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 96/9/19  از ساعت 2:۳0  الی ۳:۳0 بعدازظهر در محل هیئت 
 حسینی )واقع در خیابان انقالب( منعقد می باشد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: رحیم پناه ، جوابگویان و سایر فامیل وابسته

نمایندگان استان تالش کنند
از صندوق توسعه ملی بودجه بگیرند

شروع پروژه ملی 
با اعتبار استانی
                

      صفحه 7

اما  اگرهای ساخت 
بزرگترین پارک شهر
                     صفحه 7

افتتاح رسمی فاضالب 
ضلع غربی مهر شهر از دی ماه 
صفحه 7

جناب آقای دکتر محمدعلی جاوید
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

شهردار  بیرجند
تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگزاری 

مستمر شما را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی

 ساختمان خراسان جنوبی
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واگذاری مسکن به خانواده های دارای یک معلول از سال آینده
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با اتمام واگذاری مسکن به خانواده های دو معلول، از سال آینده طرح واگذاری مسکن به خانواده های یک معلول آغاز 
خواهد شد. ربیعی در ادامه به افزایش مستمری معلوالن اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز در راستای برنامه های حمایتی دولت بوده است به طوری که در 

برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع تأکید شده است.

سرمقاله

 کاهش سوانح 
رانندگی با 
ارتقاء فرهنگ 
*امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( بلکه خسارات جبران ناپذیری 

روحی وروانی  نیز بر جامعه تحمیل می کند که 
گاهی تا پایان عمر نیز از خاطر افراد محو نمی شود.

سال هاست که آمار تصادفات در کشور، به ویژه 
آمار  از نوع جرحی و فوتی؛ که به دست آوردن 
بیشترین  نیست،  افتخار  مایه  وجه  هیچ  به  آن 
جان باختگان رخدادهای جاده ای در جهان برای 
صاحبنظران  هرچند  است.  زده  رقم  کشورمان 
راهکارهای زیادی از جمله» جریمه کردن«  به 
و  پلیس  عملکرد  در  کردن«  »راهنمایی  جای 
این نهاد در صدور گواهی نامه،  نیز سخت گیری 
و  بیشتر  نظارت  متخلفان،  با  نکردن  مماشات 
زمینه،  این  در  روز  های  فناوری  از  بهره گیری 
اعمال جریمه های سنگین تر و ابطال گواهینامه 
ترافیک،  در  پلیس  کارآمدتر  دخالت  متخلفان، 
پیشگیری از وقوع حوادث با بررسی مشکالت راه 
 و خودرو، انجام تست اعتیاد و...  راپیشنهاد کرده اند

ولی باز هم این مشکل کماکان گریبانگیر جامعه 
عامل  سه  کار شناسان  که  شرایطی  در  است.  
انسانی، خودرو و راه را رأس های مثلث تصادفات 
دانسته اند و از نقش بسیار چشمگیر تر خطای انسانی 
در بروز رخدادهای رانندگی خبر می دهند، »نقص 
مقوله  به  بیشتر  چه  هر  اهتمام  لزوم  فرهنگی« 
آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی هم 
به دنبال آن، مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته 
و حتی  نظارت گسترده تر و سیاست های تنبیهی 
کرد.  تعبیر  می توان  آن  راستای  در  را  شدید تر 
به عبارت بهتر، در شرایطی که بیشتر تصادفات 
رقم  شهری  بین  جاده های  در  کشور  ترافیکی 
خورده و در این دست تصادفات )برون شهری( 
عامل انسانی  با حدود ۷۰ درصد نقش، مؤثر ترین 
عامل بروز رخدادهاست، خطای انسانی ناشی از 
در »بی فرهنگی«  ریشه  یا  است که  اشتباهاتی 
اقتصادی  مشکالت  از  برگرفته  خطای  یا  دارد، 
انسانی  خطای  یا  است،  رانندگان  روحی  و 
حتی  یا  و  داده  خطا ها  دیگر  دست  به  دست 
در مجموع  و  بوده  پلیس  از خطای  ناشی  گاها 
جداست. خودرو(  و  )راه  دیگر  عامل  دو  دایره  از 

 اما اینکه چرا این خطا ها تعبیر به »بی فرهنگی« شده 
هم در نوع خود جالب است؛ بسیاری بر این باورند که 
از آغاز ورود خودرو به کشورمان، فرهنگ سازی در 
زمینه استفاده درست از آن ...ادامه سرمقاله در ستون مقابل  

)ادامه سرمقاله(  نشده و البته برخی این نقص فرهنگی 

را بخشی کوچک از نواقص جامعه ایرانی می دانند 
که قابل تعمیم دادن به دیگر عرصه های زندگی 
اجتماعی ما نیز هست،  چراکه اخالقیات عمومی 
بسیاری از ما را شکل داده و اصالح آن در گرو 
اصالحات کلی تر فرهنگی خواهد بود.   تمام ارگان 
دهند  به دست هم  باید دست  نیز  مربوطه  های 
و فرهنگ  درست رانندگی را در جوامع  نهادینه 
کنند. کم توجهي اصحاب رسانه نیز نسبت به این 
موضوعات  باعث لطمه های جبران ناپذیری به 
روح وروان  وحتی جان مردم می شود،  شایسته 

نیست و باید نقش آنها پررنگ تر شود.   

تصمیم جدید دولت
 برای آبونمان قبض گاز

 مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: مطابق با حکم 
و  نحوه  که  هستیم  موظف  اداری  عدالت  دیوان 
فرمول دریافت آبونمان را اصالح کنیم به طوری 
که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون 
عراقی  می گردد.حمیدرضا  باز  یارانه ها  هدفمندی 
ابطال  برای  اداری  عدالت  دیوان  حکم  درباره 
یارانه ها مبنی  بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن 
بر نحوه کنونی محاسبه آبونمان ثابت ماهانه برای 
مشترکان گاز طبیعی در 14 آذر ماه امسال، اظهار 
هدفمندی  اجرای  از  پس  و  دهم  دولت  در  کرد: 
یارانه ها ردیف آبونمان گاز در قبوض مصرفی حذف 
و پس از 2 سال با تغییر نحوه محاسبه این ردیف 
دوباره در قبوض لحاظ شد و اکنون دیوان عدالت 
اداری حکم داده است که مسئوالن آن دولت اجازه 
ابطال و احیای آبونمان گاز را نداشته اند و دولت 
اساس  بر  ردیف  این  اصالح  به  موظف  دوازدهم 

شرایط پیش از هدفمندی یارانه هست.  

کارفرمایان سه روز مهلت دارندحوادث 
کارگری را به تامین اجتماعی اطالع دهند

 
براساس ماده ٦٥ قانون تأمین اجتماعی، درصورت 
است  مکلف  کارفرما  کار،  از  ناشی  حادثه  وقوع 
تشدید  از  جلوگیری  برای  را  اولیه  الزم  اقدامات 
وضعیت  حادثه دیده انجام ومراتب راظرف ٣ روزبه 
شعبه اطالع دهند. بیمه شدگان مشمول درصورتی 
که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم، از کارافتاده ویا 

فوت شوند، تعهدات قانونی به آنها تعلق می گیرد. 

رمضان زاده: اهل خانه نشینی نیستیم 

سخنگوی دولت اصالحات گفت: اهل خانه نشینی 
چون  هستیم  امور  اصالح  اهل  اما  نیستیم، 
اصالحات یک راه تدریجی برای اصالح امور است. 
صریح بگویم وضعیت کشور خوب نیست اما امید 
داریم که با اصالحات امور اجرایی تصحیح شود. 
رمضان زاده افزود:  روحانی یک اولویت دارد و آن تامین نیازهای اولیه و 

از بین بردن فقر مطلق است و هرکاری که مانع آن شود، انجام می دهد

بتن ، تنها سهم غربگرایان در فناوری هسته ای ایران 

 باقری معاون سابق دبیر شورای عالی امنیت ملی 
گفت:  تنها سهم غربگرایان در فناوری هسته ای 
ایران، ساختن بهترین نوع بتن برای انهدام قلب راکتور 
 آب سنگین اراک و پر کردن قلب تپنده ی هسته ای 
ایران با بتن است. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز 
بر درست و کامل بودن کار غربگرایان صحه گذاشته و رسماً مرگ نهایی و 

ابدی این قلب را تأیید کرده است.

واکنش باهنر به شایعه سکه گرفتن از احمدی نژاد  

  محمدرضا باهنر درباره شایعه سکه گرفتن وی از 
احمدی نژاد در برخی جلسات دولت دهم گفت: به نظر 
من نپرداختن به این بحث ها بهتر است. اسامی اعالم 
شده که پسکه گرفته اند معلوم است از پیش تعیین 
شده است. خودشان این خبر را اعالم می کنند و بعد 
یک برگه را امضا می کنند که به تعدادی سکه داده اند! در زمان آن ها کشور 4۰۰ 

میلیارد دالر درآمد نفتی داشت  این درآمد کجا هزینه شده است  .

بر  تاکید  با  سپاه  کل  فرمانده   
رژیم  و  آمریکا  اصلی  هدف  اینکه 
صهیونیستی تخریب مسجداالقصی 
الهی، قدس  به فضل  است، گفت: 

مدفن رژیم صهیونیستی خواهد شد.
سرلشکر  سردار  مهر،  گزارش  به 
درباره  جعفری  محمدعلی  پاسدار 
مبنی  آمریکا  دولت  اخیر  تصمیم 

کشور  این  سفارت  انتقال  بر 
رسمیت  به  و  اشغالی  قدس  به 
عنوان  به  المقدس  بیت  شناختن 
اسرائیل،  غاصب  رژیم  پایتخت 

مقدمه  اینها  همه  کرد:  اظهار 
و  است  مسجداالقصی  تخریب 
همین  اگر  بدانند  باید  مسلمانان 
این  مقابل  فوریت  به  و  االن 

به  زمان  نایستند،  شوم  توطئه 
رفت. خواهد  دست  از  سرعت 
کرد:  تصریح  سپاه  کل  فرمانده 
تصمیم  این  که  داریم  اطالع  ما 
توافقات  ها،  رایزنی  محصول 
با  پرده  پس  های  هماهنگی  و 
بویژه  عربی  کشورهای  برخی 
از  آنها  و  است  سعودی  عربستان 
موضوع  جریان  در  قبل  ماه  چند 
بوده اند؛ رژیم سعودی تالش می 
علیه  مسلمانان  گیری  موضع  کند 
جنایت تازه آمریکا در حد حرف و 
اسراییل  با  آنها  بماند.  باقی  بیانیه 
و آمریکا تفاهم کرده اند که اقدام 
قدس  از  حفاظت  برای  عملی 
فلسطین  مسئله  و  نگیرد  صورت 
حساسیت  و  منافع  دایره  از  را 
سازند. خارج  اسالم  جهان  های 

 رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، با یادآوری ماهیت صهیونیستی 
اقدام اخیر ترامپ افزود: این حرکت 
نشان داد که ترامپ به دنبال حمایت 
مطلق از صهیونیسم جهانی و در پی 
آن است که سلطه جویی اسرائیل را 
در منطقه افزایش و مقبول جلوه دهد 
و این موضوع مهمی است که نباید 

به سادگی از کنار آن گذاشت.
شاهرودی،با  هاشمی  آیت ا... 
محکوم نمودن اقدام رئیس جمهور 
آمریکا  جاهل  و  جنجال طلب 
حرکت  گفت:  شریف  قدس  علیه 
مقابله  منزله  به  ترامپ  خباثت آمیز 
با اعتقادات اسالمی است که جهان 
اسالم را تحریک و مسلمانان و حتی 
غیر مسلمانان را از این حرکت شوم 
مجمع  است.رئیس  کرده  نگران 

اشاره  با  نظام،  مصلحت  تشخیص 
فرصت  از  بهره گیری  ضرورت  به 
پدید آمده بر اثر اقدام رئیس جمهور 
ملت های  بیداری  برای  آمریکا 

مسلمان و اثبات حقانیت جمهوری 
امام  که  آن  دلیل  گفت:  اسالمی 
راحل و رهبر معظم انقالب، همواره 
تأکید  آمریکا  خصمانه  ماهیت  بر 

دولت  این  دشمنی  دارند،  و  داشته 
بوده  آن  مبانی  و  اسالم  اصل  با 
شیعه  مذهب  با  مخالفت  بحث  و 
نیست. عمده ی هزینه هایی نیز که 

جمهوری اسالمی طی قریب چهار 
دهه ی گذشته متحمل شده است، 
رژیم  مقابل  در  ایستادگی  از  ناشی 

غاصب است.

آیت ا... هاشمی شاهرودی: آمریکا صهیونیستی تر 
از خود صهیونیست ها رفتار می کند 

عارف: رابطه اصالح طلبان با رهبری همیشه خوب است 

رابطه  همیشه  اینکه  بیان  با  عارف  محمدرضا   
بوده و هست گفت:  با رهبری خوب  اصالح طلبان 
رابطه ما با همه ارکان نظام خوب است. به قم هم 
می رویم و با مراجع دیدارهایی داریم اما آنها را عموما 
رسانه ای نمی کنیم. قطعا رایزنی و مشورت با بزرگان و 

ارکان نظام برای ما بسیار مفید و کارساز است .

چرا بعد از انتخابات کسی رئیسی را تحویل نگرفت 

انتخابات  آقای رییسی در  امیر محبیان فعال سیاسی اصولگرا  گفت: 
رایی فراتر از انتظار بسیاری از تحلیل گران بدست آورد، هر چند که 
این رای برای پیروزی کفایت نمی کرد. طبعا معنای کاندیداتوری از 
سوی جناح راست این نیست که هر کس کاندیدا شد، بعد از پیروزی 
رییسی  آقای  که  این  گیرد!  قرار  جناح  رهبری  جایگاه  در  یا شکست 
کار  گمانم  به  رفت  قدس  آستان  تولیت  عنوان  به  خود  کار  دنبال  به 

درستی بوده است.

احمدی نژاد در حال زمینه سازی برای انتخابات ۱۴۰۰ 

غرویان گفت: معتقدم رفتار رئیس دولت های نهم و 
دهم در حال زمینه سازی برای انتخابات 14۰۰ است. 
آنان باز هم می خواهند از روش حمله به بزرگان نظام 
و جوسازی استفاده کنند تا سوار بر یک موج بتوانند در 
سه سال آینده عده ای را با خود همراه کنند در حالیکه 
 مردم دیگر احمدی نژاد را انتخاب نخواهند کرد و او با اقبال مردم مواجه نمی شود.

 سردار جعفری: قدس مدفن صهیونیست ها می شود؛
برخی اعراب از ماهها قبل درجریان بودند 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ ۴3 ۴2 32  / 66 66 ۴۴ 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

3۱۱۰۴

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمدحسن کریم پور احمدی احدی از ورثه مرحوم هاشم کریم پور احمدی به استناد دو برگ استشهادیه 
گواهی شده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که اسناد مالکیت تمامی 

یک سهم از پنج سهم مشاع صحن و ممر و آشپزخانه و مستراح منزل پالک 3859 اصلی به انضمام یک باب اتاق پالک یک فرعی از 
شماره 3859- اصلی و یک سهم از پنج سهم مشاع صحن و ممر و آشپزخانه و مستراح منزل پالک 3859 اصلی به انضمام یک باب اتاق 
پالک 5 فرعی از شماره 3859- اصلی واقع در بخش یک شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد،به علت نامعلومی مفقود شده است. 
با بررسی دفتر امالک معلوم شد ، اسناد مالکیت اولیه ذیل ثبت 1504 صفحات 508 و 514 دفتر امالک جلد 10 به نام هاشم کریم پور 
احمدی ثبت و اسناد مالکیت صادر و تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی 
سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور 

اسناد مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی- رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک بیرجند

شرکت گاز استان خراسان جنوبي در نظر دارد: انجام خدمات نگهباني از اماکن و تأسیسات خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص( - بیرجند - سایت اداري - بلوار پیامبر اعظم )ص( - ابتداي خیابان شهداي نیروي انتظامي- شرکت 

گاز استان خراسان جنوبي - طبقه اول - اتاق 121- امور قراردادها- کدپستی 9719866838   تلفن :  32392000-056  نمابر قراردادها :  056-32400523
موضوع مناقصه : انجام خدمات نگهباني از اماکن و تأسیسات شرکت گاز استان خراسان جنوبي

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ 
تضمین 571.000.000 ریال )پانصد و هفتاد و یک میلیون(- ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمي باشد. 

محل تأمین اعتبار پیمان : بودجه اجرایي این پیمان از محل اعتبارات جاري )منابع داخلي( شرکت ملي گاز ایران )طرح هاي غیر عمراني( تأمین مي گردد.
شرایط متقاضیان : ارائه تصویر برابر با اصل شده تأیید صالحیت از سازمان حراست وزارت نفت - ارائه تصویر گواهي برابر با اصل شده پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعي در رشته خدمات عمومي قید عنوان حراست و نگهبانی در شرح فعالیت اساسنامه شرکت ها- داشتن تجربه و سابقة کاري مرتبط و کافي با موضوع مناقصه و ارائه 

مدارک معتبر ثبتي مناقصه گر و رضایت نامه از کارفرمایان پیشین
برنامه زماني مناقصه :

مهلت اعالم آمادگي : از تاریخ 96/09/18 لغایت 96/09/22   مهلت ارزیابی و بررسی صالحیت مناقصه گران : از تاریخ 96/09/25 لغایت 96/09/29
مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 96/10/02 لغایت 96/10/06    آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 96/10/17

زمان و مکان بازگشایي پیشنهادها : ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 96/10/17- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبي
هر یک از مناقصه گران واجد شرایط بایستي همزمان با انتشار آگهي مناقصه 1- نامه اعالم آمادگي کتبي )با ذکر دقیق آدرس ، کدپستي و تلفن( 2- تصویر برابر با اصل شده تأیید صالحیت 
از سازمان حراست وزارت نفت 3- مدارک مربوط به تجربه و سوابق کاري مرتبط با موضوع مناقصه را تا پایان مهلت اعالم آمادگی به آدرس مندرج در متن آگهي ارسال دارند. بدیهي است 
شرکت گاز استان خراسان جنوبي پس از بررسي اسناد و مدارک مناقصه گران از شرکت هاي واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد. ضمناً ارائه مدارک و 

دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . 
این آگهي در سایت هاي www.nigc-skgc.ir، www.shana.ir، http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت مي باشد .

روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبي

آگهي فراخوان  مناقصه عمومي )نوبت دوم( 
)مناقصه عمومي و  یك مرحله اي شماره ۱396.۴۱6۰( شماره شناسه : ۱۱۴3۰6

درب اتومـاتیك سیـد 
مجری انواع: )درب های اتوماتیک، جک  پارکینگی ،  کرکره ، 

سکوریت اتومات( 
09155614880-09303107002 

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. 
در اسرع وقت )شهر و روستا(   09159658659

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

۱۰۰ درصد 

تضمینی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یک شنبه  *1۹ آذر   1۳۹6 * شماره ۳۹۵۰

احیای قنات بعد از 18 سال
حسینی- مدیر جهاد کشاورزی شهرساتان سربیشه از احیای قنات شند اخالص بخش  مرزی درح بعد از 18 سال خبر داد و عنوان کرد: این قنات خشک ومخروبه 
شده بود که توسط جهادکشاورزی ومالکان احیاء ، مرمت و جان دوباره گرفت و آب قابل توجهی جاری شد. رضوی با بیان این که این کار موجب جلوگیری ازمهاجرت 

اهالی شده و حتی مهاجرت معکوس را  در پیش خواهدداشت، ادامه داد: این قنات به طول 250 مترکول گذاری سرگشاء و30 متر طوقه چینی گردید.
مردم  است  بهتر  بود  گفته  که  عزیزی  دوست 
باعث  مرگ  درجاده  قوانین  بارعایت  خودشان 
تصادفات نشوند احتماال ایشان ازهمان مسئولینی 
جابجا  هواپیما  و  المال  بیت  باپول  که  هستند 
میشوند و در مسیر جاده بیرجند قاین با اتومبیل 
شخصی تا به حال تردد نکرده اند، بنده خدا گیریم 
من قوانین را رعایت کنم اگه خودروی مقابل که 
ازروبرو می ایدقوانین رورعایت نکرد چه افراد بی 
گناهی کشته می شوند مطمئنا اگه جاده یکطرفه 
باشد کمتر حادثه خیز خواهد بود امیدوارم مسئوالن 
از این تفکرات بدور باشند و به فکرتوسعه منطقه 

ورفاه مردم باشند.
915...357
استاندار  که  امیدی  پرواز  شاءا...  ان  سالم  آوا 
باشد  واقعی  زند  آن حرف می  از  است  روز  چند 
بیشتر  ایم  شنیده  چون  نباشد  کاری  سیاسی  و 

مهمان ها دوستان ... ابوده اند.
936...905
سالم روزتون بخیر من در شهر شما مسافر هستم 
اینکه  اول  داشتم   118 اپراتورهای  از  انتقاد  یک 
خانوما چند ثانیه اول رو با هم صحبت می کنند بعد 
برخوردشون اصال خوب نیست هنوز دارم صحبت 
می کنیم  قطع می کنند و لهجه دارند که اصال 
نیست خواهش می کنم مقداری مهربانتر  جالب 
باشید ما به اندازه کافی مشکالت داریم و متاسفانه 
طرز صحبت شما کلی انرژی منفی منتقل میکند، 

در نهایت خسته نباشید سپاس
915...009

مسئول کشوری  از 5  که  دارد  تاسف  واقعا جای 
گذاری  سرمایه  همایش  در  حضور  برای  موثر 
دعوت شده بود و آن ها نیامدند! نمی دانم مشکل 
از بی توجهی آن ها بوده یا باز هم از پروازهای 
استان که با ساعت حضور آقایان هم خوانی نداشته 
است! امیدوارم در همایش های بعدی که استاندار 
قول برگزاری آن را داده است، شاهد حضور این 

آقایان باشیم.
938...334
در  قهستان  بخشداری  و  درمیان  فرمانداری 
روستای  در  گاز  شرکت  کشی  گاز  خصوص 
ترک  را  محل  پیمانکار  اینکه  از  قبل  سرخنگ 
کند،نسبت به حل مشکالت اقدام کنند. متاسفانه 
بنیاد مسکن  به دلیل اختالف بین شرکت گاز و 
مورد  در  علمک  نصب  از  گاز  درمیان،شرکت 
بسیاری از خانه ها اجتناب می نماید و مردم دچار 

سرگردانی هستند.
933...315
سالم،مردم بجای اینکه پیگیر اصالح جاده بیرجند 
قاین هستند کمی به فکر رعایت قوانین و مقررات 
چشمگیری  کاهش  مرگ  جاده  تلفات  باشند  را 
خواهد داشت،سرعت بیش از 100 کیلومتر توسط 
برخی اتوبوسها و همچنین تریلی هایی که با بار 
خالی به مبدا بر می گردند،سرعت 120 کیلومتری 
این  در  مجاز  غیر  سواری،سبقتهای  های  ماشین 
جاده علیرغم اینکه همه اذعان دارنداین مسیر نا 
امن می باشد،ولی دریغ از توجه به عالیم راهنمایی 
و رانندگی.پس بنا به فرموده خداوند انسان خودش 

سرنوشت خود را انتخاب می کند.
915...905

 : داریم  ایمن  جاده  تعریف  در  محترم  مسئوالن 
جاده ای هست که اگر راننده تخلفی کرد منجر 
به مرگ سایر افراد نشود. تخلف در همه جا هست 
ولی وقتی در یک جاده در یک بازه زمانی تعداد  
به جاده های دیگر  تصادفات و کشته ها نسبت 
اشکال در  جاده و  زیادتر می شود نشان دهنده 

تجهیزات نظارتی دارد.
910...724
با سالم. بدینوسیله از حرکت مقتدرانه پلیس راه 
استان به خاطرعدم صدور مجوز تردد وسایل نقلیه 
سنگین به جز تریلر های لوله فاسد شدنی،سیمان و 
فوالد و... فاسد شدنی در مورخ جمعه 96/9/17 در 
محور قاین بیرجند که طی اعالم قبلی بود کمال 
کنید.جان  عمل  یا  نکنید  اعالم  دارم.یا  را  تشکر 
انسان ها اهمیتی برای کسی ندارد.اگر قبول ندارید 

دوربین هاتون رو چک کنید.
915...044

باسالم متاسفانه تو ادارات حتما باید پارتی داشته 
 باشید که کار را انجام بدهند، مثال کارشناسان اداره ... 
از  که  گیوشاد  روستای   ... بازدید  برای  استان 
قدیم و ندیم به بهره برداری نرسیده آمدند!! ولی 
و  تولید  از  حمایت  آیا  نشده!  انجام  کاری  عمال 
اقتصادمقاومتی این است؟ مردم به چه امیدی تو 
روستا بمانند؟ خواهشا به قید فوریت پیگیری کنید.
939...165
با سالم, با توجه به شرایط کار در اژانس و تبلیغات 
از  اینترنتی  تاکسی  عنوان  تحت  جدید  سازمان 
مسئولین محترم تقاضا دارم برسی کنند چرا نرخ 
جابجایی انقدر زیر قیمت اژانس هست, اصال این 
که  میکنند  فعالیت  سازمانی  چه  نظر  زیر  مرکز 

قیمت ایشون یا اژانس آنقدر اختالف داره؟
935...114
جدید   شهردار  خدمت  تبریک  عرض  و  سالم  با 
خیابان  دستفروشان  با  رابطه  در  خواهشمندم 
جمهوری حاشیه بازار به خصوص اتباع افغان که 
با استفاده از کاالهای قاچاق و کالهبرداری جیب 
مردم را خالی و باعث کساد و ورشکستگی کسبه 
 قدیمی و جوانان بومی که در بازار فعالیت می کنند
از  ما  متاسفانه  بفرمایید  جدی  برخورد  اند  شده 
چیز  هیچ  موضوع  این  با  رابطه  در  قبلی  شهردار 
جز رشد و پیشرفت افغانی ها و نابودی کسبه در 

استانمان چیزی ندیدیم.
991...813

حاجی پور - گلخانه ای تقریبا 6 متری ، با ارتفاعی 
حدود 3 متر پر از گیاهان زیبای تزئینی ، پشت 
را  ای  کننده  بازدید  هر  دل  شفاف  ای   شیشه 
می رباید . فضا سازی عالی بود تصویری خالف 
این باور که اینجا بیمارستان است ، دوست دارم 
روزانه ساعتی را اینجا نفس بکشم . یک جلوه 
طبیعی در محیطی پر از درد و بیماری می توانست 
دل خیلی ها را باز کند تا شاید لخظاتی دردها به 
فراموشی سپرده شود . در کنارم خانم جوانی نیز 
مستقیم به این فضا سازی خیره شده بود اما گویا 
ذهنش مشغول مساله دیگری بود . از روی عادت 
خبرنگاری گپ و گفتی را با او آغاز کردم و همین 

نظرش را در باره محیط جویا شدم .

بجای این ژیگول بازی ها 
چند پرستار استخدام کنید

مریم 30 ساله که ساکن خوسف است و برای 
 درمان مادرش به اینجا آمده است می گوید :

! دلتان خوش است مادرم دارد  خانم خبرنگار 
 جلوی چشمم آب می شود و شما گیر داده ای

این  پول  با  بروید  ؟!  اینجا  دکوراسیون  به   
ژیگول بازی ها چند پرستار استخدام کنید که  
اینجا می خواهی یک   . بدهند  را  جواب ملت 
 سرم وصل کنند باید یک ساعت معطل باشی . 
لحنی  با  که  است  ادبیات  آموخته  دانش  گویا 
کنایه آمیز می گوید : شنیده بودم خبرنگاران 
چشم بصیرت دارند اما گویا اینهمه شلوغی را 
نمی بینید و چسبیده اید به زرق و برق های در 

و دیوار این سالن . 

به امید اقدامات اورژانسی 
به اینجا آمده ام اما ...

دستم را می گیرد و با خودش به سمت خانم جوانی 
 در راه روی آن طرف تر می برد تا حرف های

جدید  مخاطب  منصوره   . بشنوم  را  او 
درمان  برای  گویا   . است  من  گفتگوی 
آمده  اینجا  به  دارد  باالیی  تب  که  فرزندش 
حضور  منتظر  اطفال  اورژانس  قسمت  در  و 
قسمت  این  به  ورود  از  پس   . است  پزشک 
کنم می  احساس  او  با  صحبتی  هم   و 
 وارد فضای جذابی برای کودکان شده ام که می تواند

در فرآیند درمان به روحیه اطفال کمک کند و به 
همین دلیل نیز انتظار دارم اولین حرفی هم که 
 از منصوره بشنوم همین باشد ،  اما او می گوید :

1 ساعت پیش بچه ام را به امید اقدامات اورژانسی 
آید می  پزشک  اند  گفته  ام  آورده  اینجا   به 

اما ابتدا یک انترن جوان و بی تجربه باالی سر 
فرزندم آمده است که همسرم اجازه نداد بچه 
تقریبا  االن  و  شود  او  آزمایشگاهی  موش  ما 
نزدیک به یک ساعت است منتظریم که دکتر 
بیاید اما خبری نیست .  او می گوید همسرم 
را مجاب کرده ام تا ماشینی کرایه کند تا قبل 
به جایی دیگر  را  فرزندم  تعطیلی مطب ها  از 
برسانم . این مادر جوان می گوید خانم خبرنگار 
بنویسید  اگر  اال  و  ندارید  نوشتن  جرات  شما 

شاید مسوولین فکری به حال این جا کنند . 

نیروی های اورژانس  بیمارستان
ولیعصر واقعا تالش می کنند

 در همین بین مرد میانسالی که گویا صحبت های
ما را شنیده است جلو می آید . محمد 45 ساله و 
کارمند بخش مالی یکی از ادارات استان است که 
اینگونه توضیح می دهد : لطفا هر چه که مردم 
ننویسید درست است  می گویند بدون تحقیق 
دل این خواهرمان پر است و چون اینجا کمبود 
 پرستار است نگران شده اما انصافا نیروی های

موجود در اورژانس واقعا تالش می کنند و تک 
 تک آنها برای  زحماتی که برای بیماران می کشند

به  برای مشکلی  او می گوید   . قابل ستایشند 
که  دیدم  خودم  چشم  با  و  ام  آمده  اورژانس 
اند  اینجا لحظه ای به زمین ننشسته  کارکنان 
و اینکه بخواهیم خدماتشان را زیر سوال ببریم 

کم لطفی است . 

مشکل ما نوع نگاه پایتخت
 به خراسان جنوبی است 

 محمد که 20 سال تجربه کار اداری دارد می گوید
مشکالت را باید در نوع نگاه پایتخت به استان 

اینکه  نه  دید  استخدامی  مجوزهای  اعطای  و 
نقد  به  و  بیایم  بیمارستان  یک  سطح  در  ما 
بپردازیم  بیمارستان  پرستار و پزشک و رئیس 
. به نظر شما اگر بهترین پزشکان و پرستاران 
نسبت  گرفتن  نظر  در  بدون  بخواهند  دنیا  

رضایت  کنند  کار  پرستار  و  پزشک  به  بیمار 
حاصل خواهد شد ؟ مطمئنا جواب نه است و 
و  استان  عالی  مدیران  سطح  در  موضوع  این 

نمایندگان و حتی وزرا باید پیگیری شود

عقب ماندگی تاریخی حوزه سالمت
استان در خصوص نیروی انسانی

تاریخی  ماندگی  عقب  به  میانسال  مرد  این 
استان  های  حوزه  تمام  در  انسانی  نیروی 
می  اشاره  سالمت  حوزه  الخصوص  علی  و 
وضعیت  این  ارتقا  برای   : گوید  می  و  کند 
نیروی  سطح  و  انجام  انقالبی  اقدامی  باید 
برسد  کشوری  استاندارد  حداقل  به  انسانی 
شنیده  همیشه  که  حالی  در  گوید  می  او    .
در  منصب  صاحب  و  کلیدی  افراد  ایم 
های استانی  هم  از  بهداشت  وزارت   حوزه 

خودمان هستند اما واقعا کی قرار است همتی 
استاندارد  حوزه  در  جنوبی  خراسان  تا  کنند 

نیروی انسانی به یک سطح مطلوب برسد ؟

نمایندگان و استانداری در 
زمان تصویب بودجه حوزه سالمت
به کمبود نیروی انسانی توجه کنند

نیازمند  را  موضوعی  هر  بررسی  محمد 
می  و  داند  می  تخصصی  اطالعات  داشتن 
سازی  فضا  از  که  ما  گرامی  خواهر   : گوید 
آن  جای  به  داشتند  تاکید  و  کردند  انتقاد 

باید  کنند  استخدام  پرستار   ، عمرانی  هزینه 
زیباسازی  دارم  تجربه  من  که  جایی  تا  بدانند 
می  تعریف  عمرانی  های  بودجه  بحث  در 
های بودجه  نیازمند  نیروی  استخدام  و   شود 

جاری است و اگر مدیری حتی ریالی از بودجه 
کند  هزینه  ها  استخدام  بحث  در  را  عمرانی 
باالفاصله عزل و یا توسط دستگاه های ناظر 
زمان  باید در  این مهم  و  بازخواست می شود 
در  چه  و  مجلس  در  چه  ها  بودجه  تصویب 
زمان تخصیص آن در سطح استان مورد توجه 
نمایندگان مجلس و استاندار و همکارانشان در 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد و ربطی 

به امور جاری بیمارستان ها ندارد. 

اینقدر ساختمان ساخته ایم ولی
نمی توانیم یک پزشک جذب کنیم

به  نیز  از سربیشه  این بین یک مرد جوان  در 
افزوده می شود و در بحث مشارکت  جمع ما 
در بخش  گویا همسرش  قاسم که   . کند  می 
 : گوید  می  است  بستری  بیمارستان  زنان 
نمایندگان  گردن  به  را  مشکالت  همه  چرا 
پزشکان  تقسیم  آیا  ؟  اندازید  می  استاندار  و 
در  ؟  دهد  می  انجام  استاندار  آقای  هم  را 

را  بیهوشی  در حالی پزشک  سربیشه خودمان 
پزشک  که  بماند  آنجا  در  که  اند  کرده  مامور 
متوجه  انسانی  هر  و  ندارد  وجود  زنان  جراح 
و  است  جراحی  برای  بیهوشی  که  شود  می 
مردم  جیب  از  هزینه  پرداخت  جراح  نبود  در 

برای نگه داشتن یک دکتر بیهوشی فایده ای 
ندارد . این مردم  35 ساله که گویا دل پری 
 هم دارد می گوید اینقدر ساختمان ساخته ایم

کنیم  جذب  پزشک  یک  توانیم  نمی  وقتی 
باید با حال خودمان افسوس بخوریم و با این 
کمبود پزشک ، مردم حق دارند همیشه برای 

درمان راهی شهرهای مجاور شوند . 

در مشهد برای هر ۲ مریض ۱ پرستار 
اما در اینجا برای یک بخش ۲ پرستار

این مرد میانسال ادامه می دهد : باور کنید اگر 
حق  بکشد  هم  داد  مریض  سر  بخش  پرستار 
دارد چرا که وقتی می بینیم در بیمارستان های 
مشهد به ازای هر 2 یا 3 مریض یک پرستار 
ما  بیمارستانی  های  بخش  در  اما  دارد  وجود 
آنهم  یا 3 پرستار  برای هر بخش 2  متاسفانه 
افرادی که دوره آموزشی خود را می گذرانند و 
آنهمه  با   ، دارند  ندارند حضور  را  تجربه کافی 
حجم کار انسان باالخره از کوره در می رود . 

یک ساعت زمان انتظار برای
ویزیت توسط پرستار بخش 

او می گوید چند وقت پیش که مادرم در یکی 
از بخش ها بستری بود ُسرم در دستش بمبه 
بودیم  کرده  هول  همه  و  بود  شده   ) خراب   (
 وقتی از پرستار خواستیم نگاهی بیاندازد گفت :

 با این همه حجم مریض و درخواست تا یک 

ساعت دیگر هم نوبت شما نمی شود و این در 
حالی است که مادرم در بیمارستان قائم مشهد 
از چند  مدتی بستری و هیچ درخواستی بیش 
دقیقه معطلی نداشت کما اینکه نوع برخورد ها 
هم با توجه به سبکی کارشان با مریض بسیار 
متفاوت بود و از سر کالفگی و ناراحتی کسی 

با مریض صحبت نمی کرد . 
کرده  تعریف  برایش  دوستی  گوید  می  قاسم 
است که مادرش 1 ماه در بیمارستانی در مشهد 
خبر   ) سرطان   ( بیماریش  از  و  بود  بستری 
نداشت تا روحیه اش را از دست ندهد و در این 
کار تمام کادر پزشکی و پرستاری با وی همراه 
بودند اما به محض اینکه به بیرجند اعزام شد 
یکی از عوامل بیمارستان با بی حوصلگی تمام 
علیرغم درخواست ما با اعالم بیماری به مادرم 

تمام روحیه اش را خراب کرد و ...

کامپیوتر بلد نیستم
نمی توانم نوبت بگیرم

از بیمارستان خارج می شوم و سری به خیابان 
مفتح ) مقابل بیمارستان امام رضا )ع( ( می زنم 
تا با چند بیمار و همراهانشان به گفتگو بنشینم  
.   پیرمرد روستایی که عاشقانه دست همسرش 

را گرفته و دفترچه بیمه روستایی هم در دستش 
خودنمایی می کند گزینه خوبی است تا خارج از 
مباحث کارشناسی درد دل یک پیرمرد روستایی 
را هم شنیده باشیم . حاجی غالمرضا می گوید : 
چند وقت است که با بی بی آواره بیمارستان ها و 
مطب پزشکان شده و برای درمان او جایی نبوده 
لهجه شیرین  با  پیرمرد  این   . باشیم  نرفته  که 
از  محلی خود می گوید : دخترم نوبت گرفتن 
از  نه  و  دارم  سواد  نه  درآورده  را  پدرم  دکترها 
کامپیوتر سر در می آورم و االن هم همه چی 
 کامپیوتری شده و برای ما انجامش غیر ممکن

است . می گوید دیگر توان ندارم نه می توانم 
نوبت دکتر بگیرم و نه کسی را دارم که این کار 

را برایم انجام دهد .

دستور آمده که  باید 
خدمه بیمارستان مرد باشد

 او به سابقه بستری زنش در بیمارستان امام رضا 
اشاره می کند و ادامه می دهد : بی بی حالش 
بد بود و در بیمارستان حتی یک کارگر زن هم 
نبود که کمکم کند بی بی را جابجا کنیم و وقتی 
می پرسیدیم می گفتند دستور آمده که خدمه 
بیمارستان همه مرد باشند . او می گوید بی بی 
خیلی زن وسواسی هست اما همش ُغر می زده 
که در مدتی که در بیمارستان بوده ،  فقط کف 
زمین را می شسته اند و کسی حتی یک دستمال 
کشیده نمی  ها  تخت  و  و  میزها  روی   هم 

نوع  این  از  بی  بی  بستری  مدت  تمام  در  و 
تمیزکاری و نظافت خلقش تنگ بوده است 

خوب شد خانم منشی دکتر نشده !

این پیرمرد روستایی می گوید : وقتی پیش دکتر 
 هم می رویم خلقم تنگ تر می شود بعضی دکتر ها

 چند نفر را با هم در اتاق جا می دهند که اینقدر 
همهمه می شود که نمی فهمی چه می گویند 
و خیلی وقت ها هم بی بی خجالت می کشد 
جلوی بقیه حرف بزند و برمی گردیم . حاجی 
را می کنند و  اینکار  البته بعضی ها  می گوید 
تازه  بیشتر دکترها هم خوبند و هم مهربان و 
و خرج  را  بی  بی  وقتی کسالت   ... دکتر  آقای 
مبلغی  دهد  خیرش  خدا  دید  را  درمانش  و  دوا 
که  کرد  به من کمک  از جیب خودش  را هم 
دهد  می  ادامه  او   . کند  آخرتش  دستگیر  خدا 
پزشکان خوبی داریم اما برخی خانم منشی ها 
خیلی بد برخوردند و بی بی به شوخی به یکی 
اینها گفته »خوب شد که خانم منشی شما  از 
نداد  نوبت  ما  به  دیگر  هم  او  و  نشدید«  دکتر 
ها  منشی  از  دکترها  برخی  گوید  می  حاجی   .
و کارهایشان بی خبرند و اال دکتر همین خانم 
منشی بداخالق ، وقتی آخر شب که از مطبش 
بیرون آمد و فهمید ما منتظر او هستیم هم بی 
بی را ویزیت کرد هم  ما را با ماشین خودش 
تا داروخانه برد داروها را گرفت و ما را در خانه 

پسرم در دهلکوه پیاده کرد .
با حاجی صحبت می کنم  در همین حال که 
صدای بلند آژیر آمبوالنس به صدا در می آید 
و گویا مصدومی را به بیمارستان می رساند . 
از وضعیت  تا  اورژانس می رسانم  به  را  خودم 
اورژانس  در  . جلوی  بگیرم  گزارشی  آنجا هم 
بحث داغی در گرفته است . گویا مصدوم ضربه 
بدی به سرش خورده و باید عمل شود . یکی 
 می گوید ببرید مشهد دکترهای بهتری هستند . 
تهران  کنند  اعزامش  باید  گوید  می  یکی  آن 

آنجا امکانات بهتری هست .  

در بیرجند دکتر قایمی دارید چرا 
مریض را می آورید به تهران ؟

هر کسی در این بین نظری می دهد اما گویا 
یکی از آقایان میانسال که سرش نیز باندپیچی 
شده است نظر دیگری دارد . جواد می گوید : 
برای صدمه مغزی به توصیه آشنایان به تهران 
تهرانی که  بود که پزشک  این  اما جالب  رفتم 
ساعت ها در صف مطب او بودم به من گفت 
ما  که  دارید  را  قائمی  دکتر  بیرجند  در  شما 
 بسیاری از مریض های حاد خودمان را برای او 
می فرستیم آنوقت چرا این همه راه آمده اید تهران   
 او می گوید پزشکان بیرجندی در کشور زبانزدند

شهرهای  در  بیرجندی  بیماران  همیشه  اما   
دیگر ویزیت می شوند .  ) ادامه در صفحه 4 (

کمبود نیرو ؛ درد مزمن سالمت استان 
پزشکان بیرجندی در کشور زبان زدند اما چرا بیماران بیرجندی در شهرهای دیگر ویزیت می شوند ؟

وضع بهداشت و درمان خراسان جنوبی در نگاه شهروندی

*  مشکالت را باید در نوع نگاه پایتخت به استان و اعطای مجوزهای استخدامی دید نه اینکه ما در سطح یک بیمارستان بیایم و به نقد پرستار و 
پزشک و رئیس بیمارستان بپردازیم  *  شنیده ایم افراد کلیدی و صاحب منصب در حوزه وزارت بهداشت از هم استانی های خودمان هستند 
اما واقعا کی قرار است همتی کنند تا خراسان جنوبی در حوزه استاندارد نیروی انسانی به یک سطح مطلوب برسد ؟  *  باید اقدامی انقالبی 
انجام و سطح نیروی انسانی به حداقل استاندارد کشوری برسد  * کارکنان اورژانس لحظه ای به زمین نمی نشینند و اینکه بخواهیم خدماتشان 
را زیر سوال ببریم کم لطفی است  *  در سربیشه در حالی پزشک بیهوشی را مامور کرده اند که در آنجا بماند که پزشک جراح زنان وجود 
 نداردو  در نبود جراح پرداخت هزینه از جیب مردم برای نگه داشتن یک دکتر بیهوشی چه فایده ای دارد ؟  * اینقدر ساختمان ساخته ایم
وقتی نمی توانیم یک پزشک جذب کنیم باید با حال خودمان افسوس بخوریم و با این کمبود پزشک ، مردم حق دارند همیشه برای درمان راهی 
شهرهای مجاور شوند  *  بعضی دکتر ها چند نفر را با هم در اتاق جا می دهند و اینقدر هم همه می شود که نمی فهمی چه می گویند   * با وضعیت 
فعلی نوبت دادن  MRI وقتی مراجعه می کنی می گویند یا چند ماه دیگر و یا هم بروید گناباد و مشهد  * آیا کسی از ما می تواند راه اندازی مرکز 
درمان بیماران سرطانی را پس از این همه سال انتظار کتمان کند ؟  کسی می توان ارتقا وضعیت بیمارستان ها و ایجاد بیمارستان های جدید را 
نادیده بگیرد ؟ درست است که ضعف نیروی انسانی داریم اما بیایم با درست انتقاد کردن ، انگیزه کار را از مدیران سخت کوش فعلی نگیریم

با عرض پوزش به دلیل فضای فوق امنیتی بیمارستان ها 
امکان عکسبرداری برای خبرنگاران وجود نداشت !
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شارژرهای تقلبی آیفون خطر جانی دارند

مهر- یک بنیاد خیریه انگلیسی با آزمایش ۵۰ برند تقلبی شارژر اپل متوجه شدآنها خطرجانی برای کاربر در بردارند. این شرکت مجموعه ای از آزمایش های ایمنی روی شارژرهای 
تقلبی موجود در انگلیس کرد و متوجه شد ۹۸ درصد آنها ممکن است به ایجاد آتش سوزی یا شوک الکتریکی منجر شوند. به همین دلیل خطر جانی برای کاربران در بر دارند.

این شرکت برای سنجش ایمنی ۳ آزمایش طراحی کرد و از سوی دیگر ۵۰ برند شارژر تقلبی را آزمود. جالب آنها تمام این شارژرها در یک یا دو آزمایش ایمنی شکست خوردند.
یکشنبه  *19 آذر  1396 * شماره 3950

یادداشت

جذابترین ها 

اقتصاد،گمرک،تجارت

مجوزهای تجارت

تجاری  فعالیت  توانند  می  چگونه  و  کسانی  چه 
)صادرات و واردات( نمایند؟  مطابق با ماده ۳ قانون 
کارت  دارای  که  افرادی  واردات،  و  صادرات  مقررات 
بازرگانی داشته باشند می توانند اقدام به صادرات و واردات 
کاال نمایند ولی برخی از افراد از داشتن کارت بازرگانی 
معاف می باشند که می توان به پیله وران و مرزنشینان و 

ملوانان و کارگران ایرانی مقیم خارج نام برد.
کارت بازرگانی:

   طبق ماده 1۰ آئین نامه قانون مقررات صادرات 
و واردات، درخواست از طریق شعب اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن و کشاورزی ایران در تهران و یا سایر 
شهرستان ها انجام و پس از تایید سازمان صنعت، 

معدن و تجارت صادر می گردد.
کارت پیله وری: 

     مجوز تجارت مرزنشینان در بازارچه های مرزی 
میباشد. شرایط صدور کارت پیله وری مطابق قانون 
مقررات صادرات و واردات )تبصره ماده ۹ آئین نامه ( و 
متولی صدور کارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت 
می باشد. ضمنا طبق ماده 1۰ قانون مقررات صادرات 
و واردات نقاط حاشیه مرزی توسط دولت تعیین می 
گردد و پیله ور میبایست حداقل ۳ سال سابقه سکونت 
مستمر در مناطق مرزی را دارا باشد. )ماده ۳ قانون 

ساماندهی مبادالت مرزی(.
کارت مبادالت مرزی: 

     مجوز تجارت مرزنشینان مطابق ماده 1 آئین 
نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادالت مرزی میباشد. 
این کارت توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برای 
سرپرست خانوار صادر میگردد. دارندگان این کارت می 
توانند به صورت مستقل و یا واگذاری آن به تعاونی 
مرزنشینان محل سکونت خود نسبت به مبادالت 
مرزی اقدام نمایند )تبصره 2 آئین نامه اجرایی قانون 

ساماندهی مبادالت مرزی(.
کارت حق العملکاری:  

   در واقع کارگزاران گمرکی یا حق العملکاران که 
کارت مخصوص را دریافت نموده باشند می تواند به 
نمایندگی از افراد حقیقی و حقوقی که دارای کارت 
بازرگانی هستند اقدام به صادرات و واردات می نمایند. 
این کارت با توجه به گزینش گمرک ایران از طریق 
آزمون حق العملکاری ارائه میشود. شرایط متقاضیان 
در ماده 1۹1 آئین نامه  اجرایی قانون امور گمرکی قید 
شده است و اطالعیه برگزاری آزمون در سایت گمرک 

ایران اعالم می گردد. 
مهدی لگزی ،کارشناس امور گمرکی  

پارك توحید بیرجند  از نمايي کامالً متفاوت ،) بهداني(         فیروزی قاب عکس کاريکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

اهرام مصر را چه کسانی ساختند؟

الی گشت- در مورد نحوه ساخته شدن اهرام مصر 
نظرات متناقضی وجود دارد. برخی ساخت آن  را کامالً  
توسط بشر می دانند و معتقدند مصری های باستان با 
استفاده از همان ابزار ابتدایی و با تالش و نیروی انسانی 

فراوان این اهرام را ساخته اند.
 در بعدازظهر روز »انقالب تابستانی«، از نگاه یک 
ناظر در نزدیکی مجسمه ابوالهول، خورشید درست 
در بین هرم جیزه و هرم همسایه آن قرار می گیرد. 
روز  سحرگاه  در  که  بدانید  است  جالب  همچنین 
»انقالب زمستانی«، طلوع خورشید درست از قسمت 

سر مجسمه ابوالهول انجام می گیرد. این ها نشان از 
می رسد  به نظر  که  می دهد  دقیقی  اندازه گیری های 
برای مصریان آن زمان خیلی زود بوده اند. اگر ارتفاع 
هرم خئوپس را در عدد یک میلیارد ضرب کنیم برابر با 
فاصله زمین تا ماه می شود. نصف النهاری که از هرم 
خئوپس می گذرد، قاره ها و اقیانوس ها را دقیقاً به دو 
قسمت مساوی تقسیم می کند و اگر محیط قاعده ی 
هرم را بر دو برابر ارتفاع آن تقسیم کنیم دقیقاً عدد 
پی یعنی 14/۳ حاصل می  گردد. سنگ های مورد نیاز 
در آن منطقه وجود نداشته  و باید از جاهای دیگر آورده 
می شده و مصر به اندازه کافی نیز درخت برای تامین 
چوب مورد نیاز ساخت اهرام نداشت. تصاویری از داخل 
دیواره های اهرام از موجودات فضایی شکل به ثبت 
رسیده است و اشکالی شبیه به سفینه فضایی دیده 
می شود.  بعضی دیگر معتقند که فن آوری خاصی در 
آن دوران بوده که بعد از گذشت سالها به فراموشی 
سپرده شده است. با این حال، امروزه پیچیدگی غیر 
قابل قبولی در ساخت اهرام به چشم نمی خورد. اسناد 
و مدارک به دست آمده حاوی این است که به عنوان 
مثال نزدیک به 2۰ تا ۳۰ هزار کارگر طی چندین سال 
هرم بزرگ گیزا را به وجود آوردند.  برای ساخت این 
اهرام از سطوح شیب دار ماسه ای، غلطکهای چوبی، 
اهرم ها و ابزارهای غول پیکر برای جابه جایی سنگ 

ها توسط هزاران نفر استفاده  می شده است . 
از  گروهی  حکومت  به  رسیدن  از  بعد  فراعنه 
برای  را  کارفرمایان  تراشکاران  معماران،  مهندسان، 

ساخت اهرام خود تشکیل می دادند.

آیین چراغ
 خاموشی نیست

* ابراهیم جعفری

معبود  سوی  به  عروج  با  ارتباطات  علم  پدر 
همچون زمان حیات خود مانند چراغی پرفروغ 
عالقه مندان  و  مشتاقان  برای  و  می درخشد 
این رو همواره جاویدان  از  روشنگری می کند. 
است.آنچه موجب شگفتی است این که هرچه 
علمی  برجسته  الگوی  این  گرانمایه  عمر  از 
یاددهی  و  یادگیری  عطش  گویی  می گذشت، 
را  او  نه  عمر  گذر  می شد.  افزون تر  ایشان  در 
برای  دغدغه هایش  از  نه  و  می کرد  خسته 

بود، می کاست.  پیمودن راهی که آغاز کرده 
دانش پژوهان نیک می دانند که دکتر معتمد 
نژاد نهال ارتباطات اجتماعی را در کشور عزیز 
توانمندی  به  ایمان  و  پایداری  عشق،  با  ما 
تبدیل  تناور  و  پرثمر  درختی  به  دانشجویان 
کرد؛ به گونه ای که امروز تعداد بی شماری از 
دولتی  دانشگاه های  در  مرزوبوم  این  فرزندان 
دانشگاه  عالی  آموزش  مراکز  نیز  و  آزاد  و 
و  ارتباطات  رشته  در  کاربردی  علمی،  جامع 
مقاطع  در  عمومی  روابط  نظیر  آن  شاخه های 
در  یا  شده  التحصیل  فارغ  تحصیلی  گوناگون 

هستند. تحصیل  حال 
ظاهر  که  مجمعی  هر  در  ما  بزرگ   استاد 
سخنانش  می داد.  ارائه  نو  طرحی  می شد، 
مسیری  راهگشای  و  شکن  بست  بن  همواره 
انسانی  به سرمایه های  او  امید  بود. چشم  تازه 
و در راس آنها پژوهشگران بود؛ تا با شجاعت 
مسیر  در  را  اجتماعی  ارتباطات  ظرفیت های 
ذوق  هرگونه  از  دور  سازند. به  شکوفا  توسعه 
زدگی در برابر تکنولوژی های نوین به جایگاه 
دانشمندی  داشت.  توجه  نیز  سنتی  ارتباطات 
نیز  نوآوری  و  اندیشی  نو  از  که  بود  دار  سنت 
عمیق  و  پرمحتوا  مقدمه  می کرد.  استقبال 
ارتباطات  بر  آمدی  »در  کتاب  بر  ایشان 
حضور  آن  کنار  در  و  و  فرقانی   دکتر  سنتی« 
نظیر  منطقه ای  و  جهانی  نشست های  در 
ژنو  در  اطالعاتی  جامعه  جهانی  اجالس های 
در  مطالب  جدیدترین  نگاشتن  و  تونس  و 
از  حاکی  و   یونسکو  دیدگاه های  با  ارتباط 
فرزانه  استاد  این  سیستماتیک  و  جامع  نگاه 

است.  ارتباطات  مقوله  به 
بومی عمل می کرد.  و  او جهانی می اندیشید 
بین  واقع  عمل  در  و  گرا  آرمان  اندیشه؛  در 
بود. و به قول سهراب سپهری از اهالی امروز 
به  دارد  داشت.جا  نسبت  باز  افق های  با  و  بود 
نقل از استاد عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر 
بزرگ  »اندیشه های  که  شوم  متذکر  خانیکی 
برای  نیز  کوچک  ظرف های  در  نتوانند  اگر 
می مانند.  خاطره ها  در  تنها  بیابند،  جا  خود 
بزرگ  آرمان های  تدریجی  مهندسی  مهم  هنر 
و  علمی  کار  بخش  دشوارترین  این  است، 
انجام  با  که  کاری  ماست.  سرزمین  فرهنگی 
در  معتمدنژاد  دکتر  برای  را  »پدری«  آن، 
بزرگ  فکرش  او  ساخت.« آری  ممکن  ارتباط 
بلند  آرمان هایش  کوچک؛  گام هایش  و  بود 
در  که  نکته ای  اما  مداوم؛  امیدش  و  بود 
و  داشت  اهمیت  معتمدنژاد  دکتر  عملکرد 
قرار  عنایت  مورد  کمتر  اینجانب  اعتقاد  به 
به  ایشان  رویکرد  و  گرایش  است،  گرفته 
در  برزیلی  اندیشمند  »پائولوفریره«  تئوری 
پدر  درس  کالس  بود. فضای  آموزش  قلمرو 
از  آمیزه ای  همواره  اجتماعی،  ارتباطات  علم 
اگرچه  بود.  نظر  تبادل  و  آزاد  بحث  گفتگو، 
و  ادب  علمی،  مقام  برابر  در  دانشجویان 
اما  می آوردند،  فرود  تعظیم  سر  او  فروتنی 
بیان  برای  انگیزه ای  کس  هر  درس  حین  در 
بر کالس  زیرا صمیمیت حاکم  داشت؛  مطلبی 

را می شکست.  فرهنگ سکوت  راستی  به 
که  بود  تسهیلگری  او  حقیقت  در 
استعدادهای خفته را شکوفا می کرد و شهامت 
نهادینه  دانشجویان  میان  را  عقیده  بیان  در 
او  راسخ  اعتقاد  از  تعامل  نحوه  این  می ساخت 
لزوم  و  انسانی  منابع  بالقوه  ظرفیت های  به 

می گرفت.  سرچشمه  آنها  توانمندسازی 
کالس های  بتوان  دیگر  منظری  از  شاید 
عمومی  حوزه  یک  از  نمادی  را  ایشان 
نظرهای  اظهار  با  که  دانست  )هابرماس( 
و  تطمیع  تهدید،  هرگونه  از  فارغ  مختلف؛ 
جمعی  خرد  از  برخاسته  عقالنیتی  سانسور، 
جمعی  خرد  این  که  است  می  شد.بدیهی  ایجاد 
در  و  انسانی  منش  دوستی،  تفاهم،  خاستگاه 
حلقه  همان  است.  انتقادی  تفکر  حال  عین 
سرمایه  کاهش  در  امروز  که  گمشده ای 
ما  کشور  در  فرهنگی  سرمایه  و  اجتماعی 
همچون  معتمدنژاد  است. دکتر  شده  متجلی 
دانش  و  فرزانگی  سپهر  در  درخشان  ستاره ای 
او  اگرچه  می درخشد.  همواره  سرزمین  این 
و  دغدغه ها  آثار،  اما  نیست،  ما  میان  در  دیگر 
از خود  و  فداکاری  با  که  را  معبری  خاطراتش 
پیش  گشود،  سنگالخ  ها  میان  در  گذشتگی 

روی عالقمندان قرار داده است. 
دکتر معتمد نژاد یک فرد نیست، او یک راه، 
چراغ  آئین  و  است  چراغ  یک  و  مکتب  یک 

نیست. خاموشی 

   جهان یادگار است و ما رفتنی

) ادامه از صفحه ۳ ( مرد جوانی که گویا از کلینیک برگشته 
و به صحبت ما گوش می کرد و فهمید که در حال تهیه 
گزارشم می گوید: این وضع که دکترها چندین بیمار را 
همزمان ویزیت می کنند واقعا مایه عذاب است، در این 
حالت نمی توانند به خوبی برای بیمار وقت بگذارند و در 
تعریف و  لطفا بجای  اشتباه می دهند.  نهایت تشخیص 

تمجید های الکی از  اینها گزارش تهیه کنید. 

سرطانی که با یک قرص معمولی مداوا شد 

: چند ماه پیش مادرم را که سردردهای  او می گوید 
نیز  جا  آن  در  و  بردیم  دکتر  به مطب  داشت  شدیدی 
برای  اتاق،  در  بیمار  چندین  داشتن  دلیل  به  دکتر 
و  نگذاشت  کافی  زمان  مادرم  های  آزمایش  مطالعه 
گفت” شما سرطان دارید” از آن چه که با شنیدن این 
خبر به حال و احوالمان آمد بگذریم، به مشهد رفتیم 
تا روند درمان مادر را شروع کنیم اما به اصرار برادرم 
آزمایش ها را آن جا به دکتر متخصص دیگری نشان 
با  را  مادرم  مشکل  و  نیست  سرطان  گفت  که  دادیم 

یک قرص معمولی حل کرد !

آزمایش مجدد برای
اطمینان از دقت جواب

های  تشخیص  این   : دهد  می  ادامه  جوان  مرد 
هم  کسی  و  گیرد  می  را  بیماران  جان  اشتباه 
هر  برسد،  بیمار  بازماندگان  داد  به  که  نیست 
های آزمایشگاه  پزشکان  اکثر  از  باید  واقعا   چند  
کنند می  کار  دقیق  خیلی  که  زیرا  کرد  تشکر   شهر 

نمی دهند  آزمایش ها  در  اشتباهی  اجازه رخداد هیچ  و 
رضا می گوید : یادم می آید برای مشکلی آزمایش دادم 
و چون جواب شک برانگیز بود جواب آزمایش را به من 
ندادند و دوباره آزمایش کردند، این نشان از تعهد کاری 
و عرفی این دکتر دارد که جالب است در مشهد  هم می 
گفتند فقط جواب آزمایش های این آزمایشگاه  را قبول 
دارند. او با خنده اضافه می کند: البته هستند دکترهایی 
که فقط برای از سر باز کردن جواب آزمایش را می دهند. 
خواهرم به دو آزمایشگاه در شهر مراجعه کرده بود و یکی 
جواب منفی داد و دیگری مثبت ! خواهرم مانده بود که 

االن باید بخندد یا گریه کند!

ms یا کم خونی؟!

خانم میانسال دیگری با ورود به این بحث می گوید : سال 
پیش بدنم به شدت مور مور می شد و برای این موضوع 
به دکتر رفتم که تشخیص دادند ms دارم و قرص های 
بسیار قوی تجویز کردند . با خوردن این قرص ها نه تنها 
بهتر نشدم بلکه بدنم شروع به لرزیدن کرد و از نظر روحی 
هم افسردگی شدیدی گرفته م. بعد از مدتی برای اطمینان 
در مشهد دکتر رفتم که گفتند مور مور شدن بدنم فقط از 
داروهای کم  تغذیه و مصرف  تغییر  با  و  بوده  کم خونی 

خونی خیلی سریع خوب شدم.
آمدن دکتر بر سر زائو 

مشروط به پرداخت زیر میزی !

خانم جوانی نیز که فرزند کوچکش را در بغل گرفته، از 
زیرمیزی هایی که برخی پزشکان می گیرند می گوید :  
علیرغم اینکه اکثر پزشکان انسان های شریفی هستند 
برای  زایمان  قبل  زمان  در  که  متخصصی  پزشک  اما 
تقاضای  زایمان  هنگام  رفتم،  می  او  پیش  ها  معاینه 
تحت  که  دیگرانی  از  و  دانستم  می  کرد.  زیرمیزی 
نظارت او زایمان کرده بودند شنیده بودم اگر زیرمیزی 
را ندهیم سر زایمان نمی آید. ما نیز اولین فرزندانمان 
با  بنابراین  بودیم  او  سالمتی  نگران  و  شد  می  متولد 

وجود وضع مالی نابسامانی که داشتیم هزینه زیرمیزی 
او را نیز پرداخت کردیم. 

روز تعطیل مریض شوی باید
غزل خداحافظی بخوانی!

برای  دخترش  همراه  به  که  مسنی  خانم  با  ادامه  در 
گرفتن نوبت چشم پزشکی آمده هم صحبت می شوم 
او می گوید: خانم خبرنگار لطفا بنویسید مسوالن کاری 
خیلی  غفاری  بیمارستان  پزشکی  چشم  هزینه  کنند، 
بود.  تعطیل  بودم  رفته  که  هم  بار  چندین  است،  باال 
 MRI همین مشکالت را دستگاه های سونوگرافی و 
روز  نکند  خدا   ، دارند  تعطیل  روزهای  در  بیمارستان 
باید غزل  یا مریض شوی،  بیفتاد  برایت  اتفاقی  تعطیل 
این  در  ها  بیمارستان  امکانات  بخوانی!  را   خداحافظی 
روزها به قدری کم است که چندی پیش شنیدم فردی 
به دلیل نبود متخصص در روز جمعه جانش را از دست 
داد! کمبود پرستار هم که همیشه هست! بدتر این که 
به  زدن  سر  جای  به  که   است  شلوع  سرشان  اینقدر 
حاد  وضع  نکرده  هشدارخدای  دستگاه  منتظرند  بیمار 

مریض را اعالم کند!

وجود دستگاه MRI  در  استان
 نعمت است اما ...

دخترش که از لحن جدی و با عصبانیت  مادرش خنده 
اش گرفته است می گوید:  البته اگر منصفانه نگاه کنیم 
که  هستند  هم  برخوردی  خوش  و  تجربه  با  پرستاران 
کار سختی  واقعا  پرستاری  شغل  کنند،  می  تالش  واقعا 
است و اگر زمانی دیگر انرژی سر زدن به بیمار را ندارند 
: کند  اضافه می  داد. وی  ها حق  آن  به   باید کمی هم 

 وجود دستگاه MRI در استان نعمتی است  فقط کاش برای 
 نوبت دهی آن هم فکری کنند تا این قدر مشکل و با مدت های

دادن   نوبت  فعلی  وضع  با  گوید  می  او  نباشد.  طوالنی 

MRI وقتی مراجعه می کنی می گویند یا چند ماه دیگر 
و یا هم بروید گناباد و مشهد. 

کمبود نیرو به دلیل دعوای بین وزارت 
بهداشت و تامین اجتماعی

ای  محوطه   ، است  من  بعدی  مقصد  میالد  بیمارستان 
بزرگ، شیک و آرام، داخل سالن اصلی که می شویم، 
که  مردی  سمت  به  نیست.  زیاد  منتظر  بیماران  تعداد 
همراه دختر کوچکش روی صندلی ها نشسته است می 
دیده  مناسب  بیمارستان فقط ظاهر  روم. می گوید:در  
می شود، وگرنه کمبود نیرو دارند و بیماران باید ساعت 
ها منتظر بمانند. او با لحنی قاطعانه ادامه می دهد: این 
کمبود نیرو فقط به دلیل دعوای بین وزارت بهداشت و 
مردم هستیم  ما  فقط  این وسط  است.  اجتماعی  تامین 

که قربانی می شویم. همیشه همین گونه بوده است.

نیاز به عزم جدی 
مسئوالن و نمایندگان

دختر جوانی با شنیدن این سخنان می گوید: انصاف داشته 
باشید درست است کمبود نیرو دارند، ولی این نیاز به عزم 

دانشگاه  دارد،رئیس  استان  نمایندگان  و  مسئوالن  جدی 
برای پیشرفت فضاهای بهداشتی استان خیلی تالش کرده 
است. حداقل آنها کسانی نیست که بخواهد. مردم استان 
خودشان را قربانی بازی های سیاسی و قدرت کند زمانی 
که می تواند به راحتی در تهران یا مشهد یا حتی خارج 
از کشور طبابت کند، این جا مانده است تا به همین مردم 

خدمت کند و این نشان حسن نیتشان است .
در حال گفتگو با این دختر جوان هستم که ناگهان متوجه 
انبوه جمعیتی می شوم که برای بیان مشکالتشان دورم جمع 
شده اند هر کسی چیزی می گوید و گالیه ای دارد عده ای 
هم تشکر می کنند و وضع را خوب ارزیابی می کنند در بین 
این هیاهو روحانی جوانتی با درخواست یک صلوات همه را 

می خواباند و شروع به صحبت می کند . 

خدماتی که در حوزه بهداشت و درمان 
طی چند سال اخیر در استان شده است

 واقعا قابل تقدیر است

او می گوید مردم بیاییم منصف باشیم و حرفی را بزنیم که 
احیانا در محضر خدا شرمنده نباشیم . نقایص زیادی وجود 
دارد اما خدماتی که در حوزه بهداشت و درمان طی چند 
سال اخیر در استان شده است واقعا چشمگیر و قابل تقدیر 
اندازی مرکز درمان  راه  تواند  از ما می  آیا کسی   . است 
انتظار کتمان  این همه سال  از  را پس  بیماران سرطانی 
کند ؟  کسی می توان ارتقا وضع بیمارستان ها و ایجاد 
بیمارستان های جدید را نادیده بگیرد ؟ درست است که 
ضعف نیروی انسانی داریم اما بیایم با درست انتقاد کردن 
، انگیزه کار را از مدیران سخت کوش فعلی نگیریم . حاج 
محمد با ذکر حدیثی در باره قدرشناسی ادامه می دهد : 
نباید آن را بزرگ کنیم و  نقص ها در اجرا هستند و ما 
چه بسا تمام این خدمات انجام شده ، دستاوردهای نظام 
جمهوری اسالمی برای منطقه محروم ماست . می افزاید 
من روحانی اگر به درستی دین را برای مردم تبیین نکنم 
شاید بسیاری شبهات در ذهن هر فرد مسلمانی بماند و این 

برای سیستم بهداشت و درمان هم صادق است . 

در زمینه اطالع رسانی خدمات 
حوزه سالمت استان ضعیف عمل شده است 

حوزه  تقویت  با  باید  حوزه  این  مسوالن  گوید  می  او 
به  بیشتر  و  بهتر  را  نظام  خدمات  خود  رسانی  اطالع 
مردم معرفی کنند که نوع انتقادات شهروندان نشان می 
دهد در این کار موفق نبوده اند . او می گوید همانطور 
درباره  ها  رسانه  در  را  هایی  پیام  و  نشریاتی  بارها  که 
مسائل بهداشتی و درمانی دیده ایم و در روزنامه های 
حوزه  قدردان  موضوع  این  برای  و  ایم  خوانده  استان 
در  اما  هستیم  پزشکی  علوم  دانشگاه  تخصصی  های 
عمل  واقعا ضعیف  دانشگاه  این  خدمات  رسانی  اطالع 
شده که اگر خبرنگاران هم در این بین به رسالت خود 
به خوبی عمل کنند و مسوالن هم به موقع گزارشات 
الزم را بدهند این سوء برداشت ها به پایان می رسد . 

وضع بهداشت و درمان استان در نگاه شهروندان
فاجعه تشخیص اشتباه ! / تشخیص های اشتباه جان بیماران را می گیرد
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قدرت کلمات را دست کم نگیرید

»به مکالمات درونی ام گوش دادم و کنترل شان کردم، 
تا مطمئن شوم که این مکالمات هم برای خودم و هم 

دیگران مفید و امیدوار کننده هستند.« )لوئیس هی(
یک  مانند  داشت؛  من  روی  شگرفی  تاثیر  او  کلمات 
طوفان. کلماتی بیدار کننده که خیلی زود زندگی مرا 
تغییر داد. زمانی که تصمیم گرفتم از زاویه دیگری به 

موقعیتی که در آن بودم نگاه کنم، همه چیز تغییر کرد.
تصمیم گرفتم لغت »بیکار« را از دایره لغاتم حذف کنم و 

به جای آن کلمات قدرتمندتری را جایگزین کنم.
 از آن به بعد من »در جستجوی موقعیت شغلی بهتر«ی 
بودم.  آن احساس ناامیدی و ناراحتی که با حجم زیادی 
از احساس امیدواری و کنجکاوی برای کشف موقعیتی 
بهتر دادند.با تغییر دیدگاه و زبانی که برای توصیف تجربه 
هایم به کار می بردم، دیگر احساس قربانی بودن نمی 
کردم. دیگر هیچ چیز به من تحمیل نمی شد و من 
قدرتمند بودم. ناگهان توانستم نیمه پر لیوان را ببینم. 
زمانی که مشغول به کار بودم، همیشه باید به این طرف 

و آن طرف می رفتم. 
بیش از حد کار می کردم تا به اهدافم برسم. زمانی که 
بیکار شدم، زندگی را به »ناعادالنه« بودن متهم کردم، 
اما این طور نبود. متوجه شدم هر چقدر که دلم بخواهد، 
زمان دارم. زمان! چه موهبت گرانبهایی؛ زیرا این موهبت 

هیچ گاه به عقب باز نمی گردد.
هم  همسرم  و  داشتم  انداز  پس  کافی  اندازه  به  من   
حسابی از من پشتیبانی می کرد. من همیشه این رویا 
را داشتم که مردم را از لحاظ احساسی و ذهنی کمک 
کرده و دنیا را به جای بهتری تبدیل کنم. یک سال بعد 

توانستم مدرک مربیگری ام را دریافت کنم.

بخشیدن هنری که هرکسی ندارد

یک روز دو دوست با هم و با پاي پیاده  از جاده اي در 
بیابان عبور مي کردند.بعد از چند ساعت سر موضوعي با 
هم اختالف پیدا کرده و به مشاجره پرداختند.وقتي که 
مشاجره آنها باال گرفت ناگهان یکي از دو دوست به 
صورت دوست دیگرش سیلي محکمي زد .بعد از این 
ماجرا آن دوستي که سیلي خورده بود بر روي شنهاي 
بیابان نوشت :امروز بهترین دوستم به من سیلي زد.سپس 
به راه خود ادامه دادند تا به یک آبادي رسیدند.چون خیلي 
خسته بودندتصمیم گرفتند که همانجا مدتي در کنار برکه 
به استراحت بپردازند.ناگهان پاي آن دوستي که سیلي 
خورده بود لغزید و به برکه افتاد. کم کم او داشت غرق 
مي شد که دوستش دستش را گرفت و او را نجات داد 
.بعد از این ماجرا او بر روي صخره اي که در کنار برکه 
بود این جمله را حک کرد:امروز بهترین دوستم مرا از 
مرگ نجات داد.بعد از آن ماجرا دوستش پرسید این چه 
کاري بود که تو کردي ؟وقتي سیلي خوردي روي شنها 
آن جمله را نوشتي و االن این جمله را روي سنگ حک 
کردي ؟دوستش جواب داد وقتي دلمان از کسي آزرده 
مي شود باید آن را روي شنها بنویسیم تا بادهاي بخشش 
آن را با خود ببرد. ولي وقتي کسي به ما خوبي مي کند 
باید آن را روي سنگ حک کنیم تا هیچ بادي نتواند آن 

را به فراموشي بسپارد.

داشتن فراوانی و ثروت، ثروتمند شدن، میلیونر بودن، 
به شانس ربطی ندارد، پول تنها یک طرز فکر است، 

برخی از مردم آن را دارند و برخی هنوز ندارند.

جمالت تاکیدی مثبت نه تنها بهتان کمک می کنند تا 
روزهای بد، کمی بهتر شود، بلکه زمانیکه واقعا عاشق 
زندگیتان هستید روزهای خوب، بهتر و بیشتر می شوند!

ای اشک روان بگو دل افزای مرا
آن باغ و بهار و آن تماشای مرا

چون یاد کنی شبی تو شبهای مرا
اندیشه مکن بی ادبیهای مرا

همه ما احساس ارزشمندی
 را دوست داریم و به خودمان باورداریم،

 اما بسیاری از ما انجام نمی دهیم.

اگر احساس کنید که با هر کسی رابطه دارید، 
به آسانی روش ارتباط با آنها را پیدا خواهید کرد

 و حس تعلق را احساس خواهید کرد.

يك  شكست  يا  پيروزی  عامل  تواند  می  انسانی  نيروی 
سازمان باشد. نيروی انسانی خوب می تواند يك شركت 
در حال ورشكستگی را از ركود خارج و با يك ايده خالق به 
سود دهی برساند. مديران هم جزء منابع انسانی سازمان به 
حساب آمده و ضعف در مديريت يكی از داليل نا كارآمدی 
از داليل  ديگر  يكی  بودن  برنامه  است.بی  انسانی  منابع 
شكست كسب و كار است. در صورتی كه ما برنامه ای 
برای موفقيت نداشته باشيم در واقع برای شكست برنامه 
ريزی كرده ايم. سعی كنيد قبل از شروع كسب و كار و 
انجام سرمايه گذاری و تبليغات برنامه مدونی برای كسب و 
كار خود طرح ريزی كنيد، برای اين كار حتما از يك يا چند 

مشاور مديريت استفاده كنيد.
هيچ شوخی در كار نيست. بازی تمام شده است. شكست 
زندگی  از  مهمی  بخش  اما  نيست،  ای  ساده  موضوع 
كارآفرينانه به حساب می آيد. كارآفرينان موفق مانند بيل 

گيتس نيز شكست های بزرگی را تجربه كرده اند.
به حال  تا  كارآفرينی  اگر  ام كه  اين عقيده  بر  من حتی 
بزرگی هم  به ريسك  به حال  تا  شكست نخورده، حتما 
دست نزده است.  خوشبختانه اين تجربه تلخ بيهوده ای 
نيست. شكست، به ويژه در دنيای كسب و كار، می تواند به 
نفع شما باشد. البته اگر بدانيد چطور بايد دوباره روی پای 
خود بايستيد.  اين تجربه و تجربه های ديگر، باعث شدند 
كه درك بهتری نسبت به شكست پيدا كنم و بتوانم دوباره 

روی پای خود بايستم. نكاتی را برای تان فراهم كرده ام تا 
بتوانيد بعد از مشكالت و شكست های دنيای كسب و كار، 

باز هم روی پای خود بايستيد و نااميد نشويد.
 

1. شکست تان را قبول
 و به آن اعتراف کنید

اين سخت ترين و البته مهم ترين كاری است كه بعد از 
شكست خوردن بايد انجام دهيد. شوكه شدن و انكار كردن 
اگر سرمايه  ويژه  به  داد،  نيز طبيعتا رخ خواهند  شكست 
گذاری زيادی روی ايده تان كرده باشيد. شايد به سختی 
بتوانيد از اين احساسات عبور كنيد و متوجه شويد كه واقعا 
شكست خورده ايد. به ياد داشته باشيد كه شما، به عنوان 
مالك كسب و كار، شايد آنقدر به موقعيت كاری تان نزديك 
باشيد كه متوجه عدم كاركرد آن نشويد. به شركا، كارمندان 
و دوستان تان گوش دهيد. گاهی آنها زودتر از شما متوجه 
می شوند كه بهتر است كار را متوقف كنيد و جلوی ضرر 
بيشتر را بگيرد. فقط با شناسايی و پذيرش شكست است كه 

می توانيد از آن عبور كنيد و به راه تان ادامه دهيد.

2. مراقبت از خود را تمرین کنید
شكست تجربه ای احساسی است. شايد پس از آن دچار 
تغييرات  يا  نااميدی  انكار،  مانند شوكه شدن،  احساساتی 

فيزيكی چشمگير، مانند افت سروتونين شويد.

و  كنيد  تجربه  را  احساسات  اين  دهيد  اجازه  خودتان  به 
سپس از آنها رد شويد. شيون نكنيد، اما از آن طرف هم 
جلوی احساسات تان را نگيريد. شكست باعث می شود كه 
احساس ضعف يا بی ارزشی داشته باشيم كه اين موضوع 
می تواند انگيزه ما را برای تالش دوباره از بين ببرد. ما برای 
مبارزه با اين معضل، بايد توانايی های ذاتی مان را تغذيه 
كنيم. به ياد داشته باشيد كه در چه حيطه هايی توانايی 
خوبی داريد و سپس چندين عامل انگيزه بخش را برای 

خود فهرست كرده و از نو شروع كنيد.

طور  به  را  کارتان  و  کسب  شکست  دالیل   .3
کامل شناسایی کنید

بعد از اين كه با احساسات اوليه شكست كنار آمديد و دوباره 
حس واقع گرايی را به دست آورديد، كار واقعی آغاز می 
شود. بررسی كنيد كه چه عواملی باعث شكست ايده كاری 
تان شدند و چرا تالش های تان موثر واقع نشدند. اين كار 
مهم ترين و كارآمدترين نكته ای است كه می توانيد از 
شكست بياموزيد. اگر به طور كامل ندانيد كه چرا شكست 
خورده ايد، نمی توانيد از آن درس بگيريد و در تجربه ها و 

تصميم گيری های آتی از آن استفاده كنيد. 

4. موفقیت را دوباره برای خودتان معنا کنید
و  تحليل  مورد  كامل  به طور  را  كه شكست  آن  از  بعد 

بررسی قرار داديد، وقت آن می رسد كه ديگر آن را كنار 
بگذاريد. درس هايی را كه آموختيد هميشه آويزه گوش 
تان كنيد، اما »موفقيت« را از نو برای خودتان معنی كنيد. 
پروژه جديدی انتخاب كنيد. وارد كاری شويد كه به آن 
می  هيجان  شما  به  جديد  گذاری  هدف  منديد.  عالقه 
بخشد و فرصتی را در اختيارتان قرار می دهد تا انچه را از 

شكست آموخته ايد به كار بگيريد.

5. مقاوم باشید
شكست ممكن است باعث ترس ما از ريسك پذيری شده 
يا اعتماد به نفس ما را دستخوش تغييرات منفی كند. زمانی 
كه پس از يك تجربه ناموفق تصميم به شروع يك پروژه 
جديد می گيريد، مهم است كه رفتارتان را تحت نظر داشته 
باشيد. آيا به اندازه كافی ريسك پذير هستيد يا خيلی به 
خودتان سخت می گيريد؟ چنين عاداتی می توانند باعث 
عقب نگه داشته شدن شما شوند. بايد بدانيد كه شكست 
منفی  اثر  شما  كارايی  روی  است  ممكن  قديمی  های 
آليسون  را شناسايی و رفع كنيد.  بد  اين عادات  بگذارند. 
اوكلی، مديرعامل، می گويد: »پيروزی به معنای شناسايی 
شكست، ايجاد راهی برای عبور از آن و كسب توانايی های 
بيشتر و عملكردی هوشمندانه تر است.« شما نيز با عمل 
به اين نكات می توانيد شكست تان را به نقطه شروع مسير 

موفقيت آميز آينده تان تبديل كنيد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  
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حدیث روز 

امام جعفر صادق )ع( : هر کسي که براي خدا از برادرش دیدن کند ، خداي متعال فرماید : مرا دیدن کردي و ثوابت بر من 
است و به ثوابي جز بهشت برایت خرسند نیستم .

سبک زندگی

کسب و کارم شکست خورد، حاال چه کار کنم؟
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نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

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

را تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702
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مغازه لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی و سابقه دیرینه به فروش 

می رسد. 09158254172

کلیه لوازم سوپر مارکت
 به فروش می رسد.
09155613010

رستوران با کلیه امکانات
 واگذار می شود.

09155613010

فروشگـاه پـارس پـرداز
فروش لپ تاپ به قیمت معتبرترین سایت های اینترنتی )ارسال رایگان(
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955 - سلطانی
نقاشی ساختمان

  اجرای رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک،
  کناف ، مولتی کالر، پلی استر و...

09157411071 - 09384928910- باقری

فروشگـاه 
پـارس پـرداز
فروش اقساطی لپ تاپ، 

تبلت و سیستم 
) ارسال رایگان 

 به سراسر استان( 
بیرجند- بیست متری اول 

شرقی مدرس
 پالک 16

09357787955
سلطانی

به یک همکار خانم 
برای کار در دفتر بیمه  نیازمندیم.
32226392 -09908878433

به چند نیروی ماهر در زمینه خدمات 
cne نیازمندیم.

09152696305 -09156693912

به یک نفر جوشکار درب و پنجره 
نیازمندیم.

  09153613164- عباسی

به چند نیروی خانم با روابط عمومی 
باال برای بازاریابی و تبلیغات 

نیازمندیم.
آدرس: بین پاسداران 4 و 6 
شرکت شاهین فرزان آینده

32221194-09393792446

سمسـاری صـادق 
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه 

خریداریم.
 09151641464 - 09380160779 

 علی آبادی

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

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

09157213571 - صالحی منش

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
  ثبت با سند برابر است                 خالتــور                                 

18:151516:3020:30شروع سانس
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نارضایتی شفر از استقالل

ایسنا- سرمربی استقالل از وضعیت این تیم به هیچ وجه رضایت ندارد.
یک روز قبل از مصاف استقالل و سپاهان، وینفرد شفر در نشست خبری 
خود اعالم کرد که تیمش اردویی تدارکاتی را در دوبی برگزار می کند و 
امکان سفر به دوبی و برگزاری اردوی تدارکاتی وجود ندارد. این مساله 
باعث عصبانیت شدید شفر شد و بحث او با افتخاری به نتیجه مد نظر 
شفر نرسید تا استقاللی ها در تهران بمانند.با این حال مشکل مسکن شفر و 
از طرفی نامشخص بودن وضعیت باشگاه برای نقل و انتقاالت عصبانیت 
بیشتر شفر را به همراه داشته و خیلی عجیب نیست که اگر او عطای 

استقالل را به لقایش ببخشد و ایران را ترک کند.

همه طلسم هایی که در یک بازی شکست

مهر- آبی پوشان تهران در حالی در آخرین بازی نیم فصل خود به یک 
پیروزی قاطع دست یافتند که اولین گل بازیکنان خط حمله این تیم هم در 
این بازی به ثمر رسید.تیم فوتبال استقالل تهران در هفته پانزدهم رقابت های 
لیگ برتر موفق شد پنجمین پیروزی خود در این فصل را به دست آورد تا تنها 
تیم حاضر در این مسابقات باشد که تعداد بردها، مساوی ها و شکست هایش 
در جدول با هم برابری کند. نتیجه دیدار این تیم با سپاهان باعث شد تا برای 
اولین بار در این فصل تعداد گل های زده آنها از گل های دریافتی شان بیشتر 
شود و تفاضل گل این تیم در جدول مثبت نشان داده شود.آبی پوشان در 
این بازی بسیاری از اتفاقات را برای اولین بار رقم زدند و یا به عبارتی خیلی از 

طلسم های این فصل خود را در این بازی شکستند. 

اتفاق جالب برای رقیب پرسپولیس در دبی 

ورزش 3-  رقابت های لیگ امارات در حالی هفته یازدهم خود را پشت سر 
گذاشت که رقیب پرسپولیس با برتری در دربی شهر دبی مقابل رقیب سنتی 
به صدر جدول تکیه زد.الوصل در یکی از مهمترین بازی های هفته یازدهم 
در خانه شباب االهلی به میدان رفت و موفق شد با سه گل به برتری رسیده 
و هفتمین برد این فصل خود را جشن بگیرد. با این نتیجه زردپوشان الوصل 
موفق شدند با تفاضل گل بهتر نسبت به العین صدر جدول را در اختیار بگیرند 

تا مدعی اول قهرمانی باشند.

جودوکار ایرانی در تیم ملی ترکیه

فارس- شایان نصیرپور نماینده وزن مثبت 100 کیلوگرم جودوی ایران با 
حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی ترکیه به اردوهای تیم ملی کشور راه 
یافت.مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ترکیه در حالی برگزار شد 
که شایان نصیرپور نماینده سابق تیم ملی جودوی ایران با حضور در این 
رقابت ها در وزن مثبت 100 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.نفرات اول 
تا سوم این رقابت ها به اردوی تیم ملی جودوی ترکیه دعوت شدند با این 

حساب شایان نصیرپور وارد اردوهای تیم ملی جودوی ترکیه شد.

چرا ورزش های قدرتی
 برای بدن مفید هستند؟

همشهری آنالین- .انجام تمرینات هوازی در 
کمترین  در  می تواند  قدرتی  ورزش های  کنار 
دهد.  نشان  را  خود  شگفت  انگیز  فواید  زمان 
از جمله : 1- دوران سالمندی آسان تر: ورزش 
قدرتی باعث تقویت استخوان ها شده متالویسم را 

افزایش داده وعضالت را حفظ کرده و استرس را 
در بدن کاهش می دهد . 2- پیشگیری از پوکی 
استخوان: در کنار مصرف لبنیات حتما وزنه هم 
بزنید زیرا این کارتراکم استخوان ها را به شکل 
کیفیت  افزایش   -5 می کند.  زیاد  باورنکردنی 
خواب: وقتی که متابولیسم باال باشد و سطح 
انرژی بدن در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد 

خواب بسیار راحت تری هم خواهیم داشت.

مهر- طبق نتایج یک گزارش جدید اضافه وزن و دیابت عامل 
۶ درصد سرطان ها در سراسر جهان هستند. بروز 

دکتر گراهام کلدیتز از دانشگاه واشنگتن در مورد نتایج تحقیق 
خود می گوید: »هم چاقی و هم دیابت از علل قابل پیشگیری 
اقدامات  »باید  کند:  می  تاکید  ادامه  در  وی  هستند.«  سرطان 
زندگی  طول  در  بدن  سالم  وزن  حفظ  به  کمک  برای  زیادی 

نظیر  بیولوژیکی  تغییرات  موجب  چاقی  و  دیابت  شود.«  انجام 
در هورمون های جنسی می  اختالل  و  التهاب مزمن  باال،  قند 
سرطان  به  منجر  توانند  می  تغییرات  این  زمان  مرور  به  شود. 
و  سرطان  موارد  درصد   ۴ به  منجر  چاقی  و  وزن  شوند.اضافه 

دیابت عامل بروز 2 درصد از سرطان ها بوده اند.
با اضافه  توجه به این نکته هم ضروری است که دیابت نوع2 

وزن و زندگی بی تحرک مرتبط است.
دیابت  از  ناشی  سرطان  به  ابتال  موارد  اکثر  گزارش  این  طبق 
در  آن  از  بعد  و  غربی  ثروتمند  کشورهای  در  وزن  اضافه  و 

کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی گزارش شده است.
به  مبتال  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون   ۴22 برآوردها  طبق 
دیابت و بیش از 2 میلیارد نفر دچار اضاقه وزن و چاقی هستند.

۶ درصد سرطان ها ناشی از اضافه وزن و دیابت است 

خطرناکترین فست فود دنیا
 شناسایی شد

باشگاه خبرنگاران- درجدیدترین پژوهش های خود 
دریافتند مصرف ساندویچ سوسیس برای سالمت 
انسان خطرناکتر از سایر فست فود ها است.میزان 
نمک باالی موجود در سوسیس حتی از چیز برگر 
و چیپس سیب زمینی هم بیشتر است و می تواند 

سبب ابتالی افراد به بیماری های مختلف ازجمله 
باال رفتن فشارخون، نارسایی کلیه، سکته مغزی و 
حمله قلبی، چاقی و حبس شدن آب دربدن شود.
یک ساندویچ سوسیس دارای مقدار بسیار فراوانی 
نمک است و مصرف آن به همراه سیب زمینی 
سرخ کرده، سس و خیارشور که هرکدام دارای 
نمک هستند می تواند فرد را درمعرض ابتال به 

بیماری فشارخون باال قراردهد.

این قند، میزان قند خون بیماران 
دیابتی را کاهش می دهد

بهداشت نیوز-عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران 
با استخراج پلی کارید داروئی اینولین از گیاه هلیان 
توس توبره سوس موفق به تولید قند گیاهی شد 
که نه تنها برای بیماران دیابتی ضرر ندارد بلکه 
باعث بهبود وضعیت آن ها می شود.اطاقوری خاطر 

نشان کرد: گیاهی که از آن قند گرفته می شود 
بومی کشور بوده و حدود صد سال در ایران در 
حال کشت است.وی افزود: فرد سالم با مصرف 
این قند دیابت نمی گیرد و از قند این گیاه می توان 
در صنایع غذایی، تولید کمپوت ها، نوشابه و صنایع 
لبنی و ماکارونی استفاده کرد.اطاقوری یادآور شد: 
مواد موجود در این گیاه اینولیون بوده و جذب کلیه 

نمی شود و برای بدن مضر نیست.

خوراکی های ویتامینه ای که سالمت 
بدن را به خطر می اندازند

باشگاه خبرنگاران- یکی از اشتباه های والدین 
برای حفظ سالمت فرزندان استفاده از مکمل های 
طعم داراست چراکه باعث بیماری زایی در کودک 
است.مواد نگهدارنده، رنگ های مصنوعی و شیرین 
کنند هایی که درترکیب این ویتامین ها وجود دارد 

می تواندعارضه های جانبی درکودک ایجاد کند و از 
اثربخشی دارو بکاهد.مولتی ویتامین های جویدنی 
که دارای طعم میوه ای و شیرین است 2۴ درصد 
کمتردارای مواد مغذی برای سالمت بدن است  
مکمل های  در  موجود  شیرین  و  افزودنی  مواد 
ویتامینی جویدنی می تواند جذب بدن کودکان شود 
و آن ها در معرض خطر چاقی، عالقه به خوردن 

مواد شیرین، چاقی و پوسیدگی دندان ها قراردهد.

خاصیت خوردن لبو

همه اجزای لبو مفید است؛ از ریشه، ساقه و برگ 
گرفته تا پوست و گوشتش! برگ چغندر خام باعث 
بهبود ورم طحال می شود، همچنین در طب سنتی 
توصیه شده که برای از بین بردن شوره و چربی 
مو، سر با جوشانده برگ چغندر شسته شود؛ این 
جوشانده نه تنها خاصیت ضدشپش دارد که از آن 

می توان برای درمان ترک دست و پا نیز استفاده 
کرد.ضماد برگ چغندر با عسل هم برای رفع 
طاسی و زگیل موثر است و در طب سنتی توصیه 
شده است.  برای رویاندن مجدد مو و زیبایی آن 
تاثیر زیادی خواهد داشت، همچنین می توان از 
چغندر به عنوان ضمادی برای پانسمان زخم و 
درمان تاول استفاده کرد. پاک کننده بسیار عالی 

کبد، کلیه و کیسه صفراست.

شهادت مدافع حریم وطن در درگیری با اشرار مسلح در خراسان جنوبی

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی از درگیری مسلحانه با اشرار مسلح و شهادت یکی از کارکنان فرماندهی انتظامی 
استان در این درگیری خبر داد . به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،سردار »مجید شجاع« اظهار کرد : شب گذشته با 
دریافت اطالعاتی مبنی بر این که یکی از افراد شرور و تحت تعقیب منطقه قصد عزیمت به روستای حیدر آباد شهرستان 
نهبندان را دارد بالفاصله تیم های عملیاتی از انتظامی استان و شهرستان نهبندان به محل تردد اشرار اعزام شدند . وی 
اظهار داشت :مأموران با شناسایی خودروی متهم که در سه راهی روستای حیدرآباد شهرستان نهبندان در حال تردد بود 
به راننده خودرو دستور ایست دادند که راننده به دستور ایست مأموران توجهی نکرد و متواری شد که با توجه به وجود زن 
وکودک در خودروی متهم با اقدامات پلیسی خودرو متوقف و سرنشین جلوی خودرو بالدرنگ به سمت مأموران تیراندازی 
کرد . فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی در ادامه افزود :در درگیری صورت گرفته تعداد سه نفر از کارکنان فرماندهی 

انتظامی استان مجروح شدند که بر اثر برخورد تیر مستقیم شرور به گردن و قفسه سینه یکی از این کارکنان ،نامبرده به درجه رفیع شهادت نائل شد . سردار 
شجاع تصریح کرد : شرور تحت تعقیب در درگیری با مأموران به درک واصل شده است و عملیات پاکسازی منطقه و شناسایی رابطان وی ادامه دارد .

دو فوتی و چهار مصدوم در تصادف محور بیرجند- قاین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، 
رئیس پلیس راه استان گفت:  در کیلومتر 35 محور بیرجند 
- قاین، یک دستگاه سواری پژو که از سمت مشهد در حرکت 
بود با یک خودروی سمند در مسیر مقابل برخورد کرد که 
دراثر آن دو نفر از سرنشینان خودروی پژو در دم جان باختند. 
سرهنگ رضائی افزود: چهار نفر دیگر از سرنشینان این دو 
خودرو به دلیل مصدومیت به بیمارستان امام رضای بیرجند 
منتقل شدند.وی گفت: علت حادثه در دست بررسی است 
.طی هفته های قبل تاکنون چندین فقره تصادف در همین 

مکان رخ داده که براثر آن 9 نفر کشته شدند.

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای
 خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  
6063737000007540

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

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 05۶ 

09353۶94511 - 09353315۶5۶ طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 17:30 تا 12 شب

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
323712۶2-09151۶39۶59

پخـش و نصـب 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

   09151۶30283 - 32225494 
صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک

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

  09156633230- برگی
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شهادت یکی از ماموران انتظامی استان در 

درگیری مسلحانه با اشرار

سردار شجاع: برای تامین امنیت 
مردم استان، شهید تقدیم کردیم

حسینی- هنوز 40 روز از شهادت شهید نایبی نگذشته 
بود که خبر شهادت یکی دیگر از خادمان امنیت این 
مردم، داغ دل ها را تازه کرد.  فرمانده نیروی انتظامی 
خراسان جنوبی از از درگیری مسلحانه با اشرار مسلح 

و شهادت یکی از نیروهای انتظامی استان در این 
حادثه خبر داد. سردار شجاع با بیان این که نیروی 
انتظامی خراسان جنوبی برای تامین امنیت مردم در 
تمام روزها و مناسبت ها و درتمام نقاط استان تالش 
می کند ، عنوان کرد: در این راه شهدای متعددی 
تقدیم کردیم. به گفته وی جمعه شب، پس از حضور 
یکی از اشرار مسلح در منطقه ، همکاران ما برای 
دستگیری وی به منطقه نهبندان اعزام شدند. فرمانده 
نیروی انتظامی با اشاره به این که پس از چند کیلومتر 
اصلی  جاده  حاشیه  در  شرور،  خودروی  شناسایی 
نهبندان به زاهدان خودروی وی را متوقف می کنند، 
اضافه کرد: با توقف خودرو، شرور پیاده شده و به 
همکاران ما تیراندازی می کند . شجاع علت طوالنی 
شدن درگیری را وجود زن و بچه در خودروی شرور 
دانست و افزود: در طول مسیر همکاران سعی کردند 
که به طرق دیگر وی را متوقف کنند ، قرار گرفتن 
عبوری  خودروهای  تردد  و  اصلی  جاده  حاشیه  در 
کرد:  اضافه  وی  بود.   کرده  تر  را سخت  کار  نیز 
مجروح  ما  همکاران  از  نفر  درگیری 3  جریان  در 
می شوند که یکی از همکاران به نام آقای هادی 
کاردیده به فیض شهادت نایل می گردد. به گفته 
وی از شرور هم مقادیری مهمات و سالح به دست 
آمده که او نیز در صحنه به هالکت رسید.فرمانده 
نیروی انتظامی این مامور رشید را به امام زمان )ع(، 
مقام معظم رهبری، خانواده وی و مردم شهید پرور 
استان تبریک و تسلیت گفت و از همه مردم برای 
حضور در مراسم تشییع جنازه که ساعت 9 صبح 
امروز در مصلی بیرجند برگزار می شود دعوت کرد.

افتتاح رسمی فاضالب 
ضلع غربی مهر شهر از دی ماه 

و  آب  شرکت  توسعه  و  مهندسی  معاون  برزجی- 
فاضالب استان با بیان اینکه فاضالب مهر شهر در ضلع 
غربی به صورت رسمی از دی ماه افتتاح  و به تناوب 
اشتراک ها واگذار می شود گفت: این پروژه شامل 
فازهای 6 و 7 فاضالب مهر شهر می باشد. ناصری 
در گفتگوی اختصاصی با آوا عنوان کرد: هم اکنون 
پروژه فاضالب مهر شهر در فازهای 6 و 7 و کلکتور 
اصلی در حال انجام است که پروژه کلکتور اصلی صد 
در صد آن انجام شده و فاز های 6 و 7 نیز در مراحل 
پایانی قرار دارد. وی با بیان اینکه پروژه فاضالب مهر 
شهر در دو منطقه بحرانی در اولویت بوده است افزود: 
این مناطق شامل 9 دی ، شرافت واحمدی روشن 
است که پیش از این  با توافقات دو وزارت خانه نیرو 
و راه و شهرسازی منبع مالی آن مشخص و تاکنون 
نیز 7 میلیارد تومان هزینه شده است. وی با تاکید بر 
اینکه فعال شرکت آب و فاضالب برای فازهای دیگر 
برنامه ای ندارد گفت: برای تامین اعتبار این فازها 
مجدد باید برنامه ریزی در سطح کالن انجام شود.

توانمندسازی اقشار بسیج در
خراسان جنوبی اجرایی می شود

تسنیم-رئیس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری 
سپاه انصار الرضا)ع( توانمندسازی اقشار بسیج را یکی 
از برنامه های این سازمان عنوان کرد و گفت: در حال 
حاضر ۲3 قشر بسیج در استان وجود دارد که در طول 
سال برای هر قشر برنامه ای تعریف می شود. عقیلی  
نیز  طرح ها  سازی  تجاری  بحث  در  کرد:  تصریح 
وام هایی توسط سپاه از سقف 50 تومان تا 500 تومان 

با کارمزد 8  تا 16 درصد در نظر گرفته است.

شناسایی 563 حلقه چاه غیرمجاز 
در خراسان جنوبی

غالمی- 563 حلقه چاه غیرمجاز با اجرای طرح احیا 
و تعادل بخشی منابع آبی در دشت های خراسان 
جنوبی شناسایی شد.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
استان گفت: از آغاز طرح احیا و تعادل بخشی منابع 
آبی 563 حلقه چاه غیر مجاز با حجم تخلیه 3 میلیون 

866 هزار متر مکعب آب در استان شناسایی شد 

در شورا مطرح شد:
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»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

جشنواره بازی های بومی محلی در خوسف
 گروه خبر- اولین جشنواره بازی های روستایی و بومی، محلی در منطقه گردشگری دق اکبر آباد خوسف برگزار شد . در این جشنواره 5 تیم در دو بخش خواهران و 
برادران در رشته های هیراپ هیراپ ، سمندر بازی و هفت سنگ رقابت کردند.خانم چهکندی سرپرست اداره ورزش و جوانان خوسف هدف از برگزاری جشنواره بومی 
محلی را ایجاد نشاط اجتماعی و منظور احیای بازی های سنتی دانست.در حاشیه این جشنواره مسابقات شتر دوانی با حضور 10شتر سوار در مسیر ۲000متری برگزار شد.

ربر
: کا

س
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رئیس اداره بهداشت و درمان قرارگاه
 پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( عنوان کرد:

ویزیت رایگان بیش از5500 نفر 
ایمان کاربر-در غالب خدماتی  که ارتش جمهوری 
اسالمی ایران به مردم  ارایه  داده است این بار توفیق 
این خدمت بزرگ وماندگار شامل حال کارکنان نیروی 
پدافند هوایی ارتش وگروه پزشکی این بهداری شده 

تا از نقاط مختلف کشور با تخصص  های مختلف به 
روستا ی سلم آباد شهرستان سربیشه خراسان جنوبی 
جایی که عمق محرومیت و نبود حداقل امکانات به 
وضوح احساس  می شود، بیایند و خدمات رسانی 
کنند.وقتی وارد می شوی ازدحام جمعیت واقعا انسان 
را اذیت میکند. رییس بهداری قرارگاه پدافند هوایی 
خراسان جنوبی می گوید: این طرح یک هفته ادامه 
انواع خدمات پزشکی  ،به گفته وی  خواهد داشت 
در تخصص های مختلف به مردم داده می شود.

تا امروز که روز چهارم  این  طرح  است بیش از پنج 
هزاروپانصد  نفر  مراجعه کننده داشتیم که غالب این 
مراجعه کنندگان در سطح باالی ویزیت شدند و بنا به 
دستور پزشک معالج، داروها رایگان دراختیارمریض 
خاتم  قرارگاه  بهداری  است.رییس  شده  داده  قرار 
مناطق  در  ها  این طرح   افزاید:  النبیاء کشور می 
محروم ومرزنشین بیشتر انجام می شود وهدف از 
این طرح رسیدگی بیش از بیش به محرومین است.  
علیرضا رنجبر نایینی با بیان اینکه این موضوع برای 
مجموعه کارکنان ارتش باعث افتخار می باشد،گفت: 
ما تا به امروز حدود دوهزار وپانصد نفر مراجعه کننده 
داشتیم که غالبا در بخش های جراحی دندانپزشکی 
قلب وعروق داخلی ومغز اعصاب مورد معالجعه قرار 
گرفته اند. وقتی در محوطه شلوغ که جای سوزن 
انداختن نیست پای درد دل پیرزن هفتاد ساله ای می 
نشینید آرام آرام اشک از گوشه  چشم حلقه میریزد 
ومیگویید ده سال است که مریض هستم ومتاسفانه 
بدلیل فقر وهزینه های سر سام آور پزشکی او قدر 
نیست به پزشک مراجعه کند وسالیان سال است در 
رنج نداری ومشقت مالی یک مریضی هم به این 
دردها سایه انداخته ،او ادامه می دهد روزی که از 
طریق همسایه ام متوجه حضور این پزشکان عزیز 
پای  وبا  سختی  با  شدم  منطقه  این  در  ادعا  وبی 
های  روستا  کیلومتری  دوسه  مسیر  یک  از  پیاده 
مورد  نوبت  وبدون  کردم  مراجعه  اینجا  به  اطراف 
مداوا قرار گرفتم و بعد از اینکه سه روز دارو استفاده 
کردم امروز به دستور پزشک جهت معاینه مجدد به 
اینجا آمده ام او در ادامه میگوید خدا به خودشان 
ارگان  یک  که  بدهد  خیر  عزیزان  این  وخانواده 
ونهاد هم پیدا شد که به فکر ما مردم هم باشد او 
همچنان اشک می ریزد ومیگوید برای گرفتن هزینه 
حضوری  دفعه  چندین   چشم  جراحی  عمل  یک 
به یکی از ادارات مربوطه رفته ودریغ از یک توجه 
وهر دفعه با این طرح وعنوان این مطلب خودشان 
است. محدود  ما  امکانات  که  اند  کرده  توجیه  رو 

مشکل سرمایه گذاران معدنی در
  خراسان جنوبی برطرف می شود

در  وسرایان  فردوس  مردم طبس ،  تسنیم-نماینده 
در  معدنی  سرمایه گذاران  مشکل  حل  از  مجلس 
استان خبر داد. محمدرضا امیرحسنخانی اظهار کرد: 
معدنکاران  رفع مشکل  و  آب شرب طبس  تامین 
شهرستان با جدیت پیگیری می شود که نتایج آن 
ملموس است.وی در توضیح چگونگی تامین آب 
شرب طبس گفت: در دیدارهای جداگانه با مسئوالن 
مرتبط در وزرات نیرو، مشکل کم آبی طبس مورد 
شده  انجام  زیادی  مکاتبات  و  گرفته  قرار  بررسی 
است.وی تصریح کرد: در روزهای آینده دیداری با 
دکتر اردکانیان وزیر نیرو انجام می شود که درباره 
طبس  تا  حرارتی  نیروگاه  های  چاه  از  آب  انتقال 
اتخاذ خواهد  نهایی  تبادل نظر و تصمیم  و  بحث 
نیروگاه  در  چاه  تعدادی  افزود:  امیرحسنخانی  شد. 
زغالسنگ سوز طبس حفر شده که برای تامین آب 
مورد نیاز این مجموعه در آینده مورد بهره برداری قرار 
گیرد اما اکنون چاه های آب موجود تا پایان عملیات 
احداث نیروگاه، مورد استفاده نیست.عضو کمیسیون 
اصل نود مجلس شورای اسالمی افزود: در مکاتبات 
و مذاکرات با وزارت نیرو و همچنین نشست مشترک 
با وزیر نیرو طرح 80 کیلومتر لوله گذاری از نیروگاه 
حرارتی تا شهر طبس به طور جدی پیگیری می شود 
که بزودی شاهد اجرای آن خواهیم بود.وی افزود: 
این خط انتقال در سال های آینده می تواند به خط 
انتقال سراسری آب متصل شود و تا آن زمان قادر 
طبس  به  نیروگاه  های  چاه  از  را  شرب  آب  است 
منتقل کند.نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و 
سرایان در مجلس خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی 
با وجود منابع غنی معدنی نباید دچار مشکل بیکاری 
از  باید  پاگیر  و  دست  قوانین  برخی  امروز  و  باشد 
توسعه  بتوانیم  تا  شود  حذف  گذار  سرمایه  مسیر 
استان را رقم بزنیم.عضو مجمع نمایندگان خراسان 
جنوبی گفت: از پیگیری و همراهی  مروج الشریعه 
استاندار خراسان جنوبی برای حل مشکل معدنکاران 
کنم. می  تشکر  گذاری  سرمایه  امور  سایر  نیز  و 

* عملیات روکش آسفالت در ۳ محور شهرستان 
سربیشه اجرایی می شود.

*  دادستان عمومی و انقالب شهرستان طبس از 
دستگیری باند متخلف در فضای مجازی خبر داد و 
گفت: افرادی که به مقدسات و شخصیت های نظام 

توهین می کنند منتظر مجازات های قانونی باشند.
*  مدیر عامل شرکت گاز استان از مسئوالن ادارات 
خواست تا با رعایت دمای رفاه ) 21-18 درجه در 
فضای داخلی و بسته و دمای 18 درجه در راهروها 
و فضاهای عمومی و سرپوشیده( نسبت به کاهش 

مصرف گاز طبیعی اهتمام ورزند.
*   اعزام رضوان ناصری گل بدمینتون باز بیرجندی 

به مسابقات پاراآسیایی امارات
*  حجت االسالم اسداللهی به عنوان مسئول نهاد 
نمایندگی رهبری در دانشگاه فرهنگیان منصوب شد.

* مراسم نکوداشت خادمان علم و فرهنگ اردیبهشت 
۹۷ در دانشگاه بیرجند برگزار می شود

اما  اگرهای ساخت بزرگترین پارک شهر
جلسه  شروع  از  قبل  دیروز  صبح  حسینی- 
شورای شهر, عده ای از اهالی خیابان امامت 
تجمع کرده و نسبت به توقف احداث حسینیه 
یا مسجد در پارک ارم نبش خیابان منتظران 
مهدی )ع( اعتراض کردند. به گفته یکی از 
انجام شده و  اهالی گودبرداری 4 سال قبل 
شده  داده  نیز  ساخت  برای  الزم  مجوزهای 
است ولی اکنون با احداث آن مخالفت شده 
است. اولین دستور کار جلسه شورا نیز همین 
بیان  باره  این  در  زاده  تقی  که  بود  موضوع 
ابتدا متعلق به مسکن  نیز  کرد: زمین پارک 
فضای  کاربری  با  که  بوده  شهرسازی  و 
تغییر  سبز به شهرداری تحویل داده شده و 
است.  تشریفات  انجام  به  منوط  آن  کاربری 
به گفته وی طبق ضوابط شهرداری موظف 
از فضا می  در 5 درصد  نمازخانه  به ساخت 
باشد هیئت تطبیق نیز با این مصوبه موافقت 
کرده است ولی اهالی با توجه به نذوراتی که 
تاکنون جمع کرده اند تقاضای ساخت مجتمع 
با اشاره به این که پیشنهاد  دارند. تقی زاده 
هایی در زمینه داشته ایم، ادامه داد: اگر زمینی 
با کاربری مذهبی و فرهنگی است در اختیار 
کند،  پشتیبانی می  نیز  و شورا  گذاشته شود 
همچنین می توان کال کاربری را به فرهنگی 
بیرجند  شهرداری  داد.جاوید  تغییر  مذهبی 
احداث  آمادگی  که  این  بیان  با  باره  این  در 
نمازخانه را داریم اضافه کرد: اگر قرار بر تغییر 
موضوعاتی  باید   ، باشد  حسینیه  به  کاربری 
نظر  در  محله  آن  در  نیز  را  ترافیک  مانند 
گرفت.در نهایت مقرر شد امروز اهالی منطقه 

دیداری با اعضای شورای شهر داشته باشند.

حضور اعضای شورا در مساجد
 برای شنیدن مشکالت مردم

موضوع بعدی، حضور اعضای شورا در مساجد 
محالت با هدف شنیدن مشکالت هر منطقه 
و توجیه مردم نسبت به آن چه که شورا می 
تواند انجام دهد بود که شهردار اعالم کرد: می 

توانیم کار را از همین هفته و با مسجدی در 
مهرشهر شروع کنیم. وی با اعتقاد بر این که 
حضور در مساجد رضایت مندی مردم را ایجاد 

می کند اظهار کرد: جدای از برنامه های شورا 
نیز ما دیدارهایی در مساجد خواهیم داشت.در 
نهایت مقرر شد خانم هالل مشکالتی که از 
مردم منطقه مهرشهر دریافت کرده است را 
انجام شود،  مطرح و درباره آن برنامه ریزی 
در صورت انجام کار اولین جمعه بعد از نماز 
مغرب، دیدار این هفته خواهد بود و دیدارهای 
بعدی از ۲0 آذر دوشنبه ها شروع می شود و 
هر هفته انجام خواهد شد. محمودی راد نیز 
اعالم آمادگی کرد که جمعه یک ساعت قبل 
از حضور اعضای شورا در مسجد برای ارائه 

خدمات پزشکی حضور پیدا کند.

استفاده از آبیاری قطره ای
 برای بزرگترین پارک شهر

از  خود  معارفه  مراسم  در  بیرجند  شهردار 
گفته  سخن  شهر  پارک  بزرگترین  احداث 

این  ابعاد  وی  شورا،  جلسه  این  در  که  بود 
برنامه را تشریح کرد. جاوید با بیان این که 
از  پارک  این  برای احداث  انتخابی  محدوده 

پیامبر  بلوار  درحاشیه  امید،  سفیران  میدان 
انتخاب  بیرجند  پارک جنگلی  تا  اعظم)ص( 
در  مجموع  در  کرد:  خاطرنشان  است  شده 
 16 مجموع  در  که  کیلومتری   8 رینگ  دو 
گفته  به  می شود.  شامل  را  است  کیلومتر 
وی رینگ شمالی شامل 33 هکتار و رینگ 
جنوبی شامل ۲5 هکتار است. شهردار ایده 
ایجاد  شهروندان،  را سالمت  کار  این  اولیه 
مسیر دوچرخه سواری و پیاده روی دانست و 
افزود: ایستگاه های مکث و فضاهای تفریحی 
و ورزشی مناسب تمام سنین نیز پیش بینی 
خواهد شد.شهردار با اشاره به این که پروژه 
می شود،  اجرا  جنوبی  و  شمالی  فاز  دو  در 
یادآور شد: برای تأمین آب نیز یک حلقه چاه 
در میدان سفیر امید وجود دارد که می توان با 
استفاده از آبیاری قطره ای گونه های گیاهی 
آبیاری کرد. جاوید  را  و درختچه های مسیر 

به 39 هکتار پارک جنگلی بیرجند به عنوان 
با  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  مغفول  ظرفیتی 
فاز  در  و سرگرمی  تفریحی  ایجاد فضاهای 

پارک  خصوصی   بخش  از  استفاده  و  دوم 
جنگلی بیرجند نیز احیا می شود.به گفته وی 
منابع مالی این پروژه نیز پیش بینی شده و 
 می توان با آن حداقل فاز اول را تکمیل کرد.

اولویت کار باید با شمال شهر باشد
بیرجند،  شهر  شورای  عضو  حسنی صفت 
امکانات تفریحی در  به وجود فضای سبز و 
این  اجرای  گفت:  و  کرد  اشاره  شهر  جنوب 
پروژه در زمان حاضر صالح نیست و اولویت 
کار باید با شمال شهر باشد. شهردار بیرجند در 
پاسخ عنوان کرد: احداث این پارک مختص 
به شمال و جنوب شهر نیست بلکه برای تمام 
شهروندان را در بر می گیرد. جاوید تاکید کرد: 
انجام این پروژه موجب توقف دیگر پروژه ها 
سایر  پروژه  این  با  همزمان  و  شود  نمی 
 پروژه ها نیز در شمال شهر مانند پارک های

محالت انجام خواهد شد.طاهری دیگر عضو 
شورا پیشنهاد جاوید را پذیرفت و خاطرشان 
تری  مهم  های  نیازمندی  مهرشهر  در  کرد: 
مانند آسفالت و تامین زیرساخت وجود دارد، 
در جنوب شهر موجب  پارک سالمت  ایجاد 
ارتقاء جایگاه شهر بیرجند می شود. محمودی 
راد و هالل نیز موافق اجرای این طرح بودند.

عبدالرزاق نژاد اما با اعتقاد بر این که ساخت 
این پارک اولویت اصلی ما نیست اضافه کرد: 
خانه  و  گردها  زباله  مانند  دیگری  مشکالت 
های معتادان پیشانی شهر است و ابتدا باید 

آنان را حل کرد.

ارتقاء جایگاه شهر با انجام
یک پروژه کالن

جاوید در پاسخ به این بیانات با اشاره به این 
که طرح احداث پارک خالقیت بنده نبوده و 
از 10 سال پیش در طرح نفصیلی شهر دیده 
شده است، بیان کرد: پروژه های دیگری نیز 
به شورا ارائه خواهیم کرد ولی ارتقاء جایگاه 
شهر با انجام یک پروژه کالن انجام شدنی 
یا  نورپردازی  تغییر  با  توان  نمی  و  است 
کارهای کوچک نشاط ایجاد کرد.وی افزود: 
به  مرحله  نیز  سبز  فضاهای  آبیاری  سیستم 
مرحله تغییر خواهد کرد و به روزرسانی می 
شود. تقی زاده دیگر عضو شورا نیز با بیان این 
از بودجه شهرداری در شمال  که 70 درصد 
شهر خصوصا مهرشهر صرف می شود، یادآور 
شهری  مناطق  تمام  در  را  عدالت  باید  شد: 
در شمال  را  امکانات  از  برخورداری  و  حاکم 
و جنوب شهر برقرار کنیم.موضوع استفاده از 
زمین پادگان سابق به عنوان فضای سبز بار 
دیگر در شورا توسط مرادی شهروند بیرجندی 
مطرح شد که شهردار در این باره عنوان کرد: 
اگر مالکیت این ملک به شهرداری واگذار شود 
احداث پارک کار سختی نیست لذا ابتدا باید 

مالکیت مکان مشخص شود.
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اخبار کوتاه

نمایندگان استان تالش کنند از صندوق توسعه ملی بودجه بگیرند

  طلسم راه آهن با 20 میلیارد تومان شکسته شد

برزجی- استاندار از تخصیص ۲0 میلیارد تومان 
اعتبار استانی برای پروژه ملی  راه آهن خراسان 
جنوبی خبر داد و گفت: این اعتبار را به اجبار و 
فقط به خاطر اینکه یک بار برای همیشه طلسم 
انسداد خط ریلی در خراسان جنوبی شکسته 
شود می گذاریم. به گزارش خبرنگار ما ، مروج 
الشریعه در چهارمین شورای برنامه و بودجه 
استان با اشاره به تخصیص ۲0 میلیارد تومان به 
پروژه راه آهن خاطر نشان کرد: گرچه این حق 
نیست که از اعتبارات استانی برای پروژه ملی 
سرمایه گذاری کنیم اما به ناچار و فقط برای 
اینکه بتوان سرمایه گذار جذب کرد و در آینده 
نیز این اعتبار زمینه ورود سرمایه گذاری خارجی 
را فراهم کند اعتبار مذکور را تزریق می کنیم.

اتمام حجت استان با پایتخت 

باره  این  در  کشور  با  استان  افزود:  استاندار 
سال  در  قطع  طور  به  و  کرده  حجت  اتمام 
 . گذاشت  نخواهد  اعتباری  چنین  آینده 
خصوص  این  در  است  نیاز  داد:  ادامه  وی 
طریق  از  تا  کنند  تالش  نیز  نمایندگان 
اعتبار الزم جذب شود.  ملی  توسعه  صندوق 

اگر اعتبار داخلی ندهیم دوباره 
پرونده راه آهن عقب می افتد

این  اگر  داد:  ادامه  جنوبی  خراسان  استاندار 
اعتبار راکه  امسال مجوز آن صادر شده به راه 
آهن ندهیم باید همین جا دوباره پرونده این 
 پروژه را ببندیم و به دنبال همان پیگیری های 

قبلی باشیم که نتیجه ای نداشته است. 
استان  در  ریلی  خط  نبود  الشریعه   مروج 
و  کرد  عنوان  گذاری  سرمایه  ی  دافعه  را 
همایش  همین  گذاران  سرمایه  حتی  گفت: 
اند  پذیرفته  شروط  و  شرط  هزار  با  نیز   اخیر 
پرواز  نه  و  دارد  ریلی  خط  نه  که  استانی  در 
منظمی سرمایه گذاری کنند. وی از تخصیص 
محور  شدن  دوبانده  برای  تومان  میلیارد   15
بیرجند - قاین خبر داد و گفت:اگر بخواهیم 
که این پروژه نیز به سرانجام برسد باید تبدیل 
به آزاد راه شود که بتوان کمک کرد در این 

صورت ۲0 سال مالک آن استیجاری می شود 
و این آزاد راه مشارکتی با تفاهم 70 به 30 اگر 
به انجام برسد دیگر نیازی نخواهد بود که از 
اعتبارات استانی برای آن سهمی گذاشته شود.   

بعد از 18 سال برای توسعه نهبندان 
چه پاسخی باید به رهبر بدهیم 

توسعه  موضوع  به  جنوبی  خراسان  استاندار 

نهبندان و تاکید مقام معظم رهبری اشاره کرد و 
گفت: اکنون که می خواهیم بعد از 18 سال به 
رهبر گزارش دهیم چه چیز قابل توجهی خواهد 
 بود که مطرح شود. مروج الشریعه  به کمبود های
ها زیرساخت  زمینه  در  شهرستان   این 

 اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری را مجاب 
کرده ایم که در این منطقه با اختصاص ۲00 
هکتار زمین رایگان شروع به کار کند اما باز 
برق آن مشکل دارد که برای تامین آن نیاز به 

۲5 میلیارد تومان اعتبار داریم. 

 حاضریم در نهبندان برای سرمایه گذار
باند هواپیمای شخصی بسازیم 

وی ادامه داد : اگر سرمایه گذاری حاضر شود 
در نهبندان سرمایه گذاری کند ما حاضریم که 
برایش باند ایجاد کنیم که بتواند با هواپیمای 
شخصی خود تردد کند اما باز هم کسی حاضر 

به سرمایه گذاری در این منطقه نیست. 

نمایندگان نیم خط بنویسند 17 قانون  
 محرومیت شامل  بیرجند و قاین می شود 
 استاندار خراسان جنوبی با انتقاد از اینکه چطور 
بیرجند و قاین از لیست مناطق محروم استان 
نمایندگان  اگر  کرد:  نشان  خاطر  شد  حذف 
تالش کنند که به قانون مجلس فقط نیم خط 
اضافه شود و دوباره بیرجند و قاین به گردونه 
محرومیت استان برگردد؛   17  قانون شامل 

نیازی  دیگر  که  شود  می  شهرستان  دو  این 
نیست برای گرفتن امتیاز مدام پیش مدیران 

کشوری وقت صرف کنیم.

جابه جایی اعتبارات
شبهه البی گری ایجاد می کند 

نماینده مردم قاینات و زیرکوه نیز در این شورا 
اعتبارات در جای خود  با تاکید بر تخصیص 
گفت: مردم نباید به دلیل برخی از جابه جایی 
های اعتباری دلسرد شود چون در این مواقع 
شبهه البی گری ایجاد می شود. فالحتی با 
بیان اینکه توسعه استان نیاز به مشوق های 
جدید در زمینه سرمایه گذاری دارد خاطر نشان 
هم  و  دولت  هم  ها  مشوق  این  برای  کرد: 
مجلس باید پیگیری مجددانه داشته باشد. وی 
با بیان اینکه در بودجه سال 97 اختیارات قوی 
تری به استانداران داده می شود گفت: شورای 
برنامه ریزی باید با نگاه توسعه متوازن به توزیع 

اعتبارات در استان بپردازد.وی تخصیص اعتبار 
از محل اعتبارات استانی به راه آهن را ریسک 
بزرگ اما امیدوار کننده دانست و گفت: راه آهن 
مسیر توسعه را باز می کند در شرایط موجود 

بهترین شکل کار همین است.  

گرفتن سهم از بودجه 97 نیاز
به البی گری شدید دارد

های  شهرستان  مردم  نماینده  افضلی  نظر 
نهبندان و سربیشه نیز ضمن تاکید بر پرهیز 
از جزیره ای عمل کردن گفت: امسال مجلس 
با فراغ خاطر بیشتری به تصویب الیحه بودجه 
مدیران   تمام  که  است  نیاز  و  پردازد  می   97
استان پیشنهادات خود را در باره بودجه 97 به 
نمایندگان بدهند. وی با این تعبیر که گرفتن 
به البی گری شدید  نیاز  بودجه 97  از  سهم 
دارد خاطر نشان کرد: حتی در بودجه 96 نیز 
 100 توانستیم  می  بیشتر  تالش  صورت  در 
میلیاردی بیشتر تخصیص دهیم. آرین رئیس 
سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان نیز در 
این جلسه با تاکید بر اینکه در بودجه 96 تمام 
پتانسیل های قانونی احصا شده گفت: اوراق 
های یک تا سه سال تنها راهی است که می 

تواند به تخصیص های ابالغی امیدوار بود. 

خبرهای خوش از 
سفر معاون وزیر بهداشت به استان 

از  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
سفر  دستاورد  که  گفت  خوشی  خبرهای 
تصریح  و   بوده  استان  به  وزیر  معاون  اخیر 
استان  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  کرد: 
اقدام های خوبی در دست بررسی است که 
تجهیز بیمارستان صحرایی و مدیریت بحران 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، تکمیل پروژه 
های بخش سوختگی، اورژانس شهید چمران 
فردوس و گسترش بیمارستان شهید مصطفی 

خمینی طبس از جمله آنهاست.
دکتر قائمی  در ادامه از بدهکاری 136 میلیارد 
و  داد  خبر  دانشگاه  این  به  ها  بیمه  تومانی 
 ابراز امیدواری کرد با سیاست هایی که انجام 
می شود  طلبکاری از بیمه ها به حداقل برسد تا 

عقب ماندگی 11 ماهه پرسنل را  بتوان جبران 
کرد. الزم به ذکر است  در این شورا 11 پروژه 
ارتقای شاخص  پیشنهادی از محل اعتبارات 
میزان  به    96 سال  اقتصادی  توسعه  های 
66 میلیارد و660 میلیون  تومان تصویب شد.  
تکمیل زیرساخت ها در حوزه های گردشگری 
مهمترین  از  استان  صنعتی  های  شهرک  و 
این پروژه ها بود. دستورکار دوم این شورا نیز 
تصویب سند توسعه سالمت استان بود که با 

رای اکثریت مصوب شد.

هر کسی با هر علم و کتل سیاسی
فقط باید برای مردم کار کند 

حاشیه ها: استاندار با تاکید بر اینکه نمایندگان 
مجلس باالترین بازوان حمایتی مسئوالن دولتی 
استان هستند گفت: هر کسی  با هر علم و کتل 
سیاسی فقط باید برای مردم کار کند و وقتی در 
جلساتی که منجر به برنامه ریزی می شود شرکت 
می کنیم باید کت های سیاسی را پشت در اتاق 
جلسات در آوریم. مروج الشریعه  همچنین با بیان 
اینکه من اهل کلیپ هستم گفت: کلیپی که در 
با 100  ماهان  هواپیمایی  دهد  می  نشان  آن 
 مسافر روی باند خاکی در وسط کویر شهداد

می نشیند یعنی آنجا برایشان گردشگری مهمتر 
از مسایل سیاسی است یعنی در کرمان مرعشی و 
باهنر نداریم و فقط برای توسعه کرمان مسئوالن 
کار می کنند. وی  به  سخنان اخیر برخی از ائمه 
جمعه در باره دعوا بر سر یک معدن طال اشاره و  
گفت: باید ائمه جمعه به خطبه هایشان بپردازند 
شنیدن این سخنان در شرایطی که  هنوز گرد 
سرمایه گذران همایش اخیر از استان نرفته باعث 
اگر  که  چرا  می شود  می شود  آنها  دلسردی 
متوجه شوند مردم دو شهر سر یک معدن با هم 
تنش دارند با ترس از اینکه دائما در این استان بر 
سر مسایل کار و کارگری مشکل خواهند داشت 
از سرمایه گذاری منصرف شوند.همچنین یک 
میلیارد تومان برای گازرسانی به سیمان باقران 
نیز جزو پیشنهادات قبلی به شورای برنامه ریزی 
بوده که تصویب نشد و مورد اعتراض و گالیه 
 رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت واقع شد .
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شروع پروژه ملی با اعتبار استانی

عکس:حسینی

عکس:اکبری



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

11:26
16 : 46
22 : 42
4 : 58
6 : 25

امام صادق علیه السالم فرمودند :

إنّي َلکَرهُ لِلّرُجِل أن یَكوَن علَیهِ نِعَمهٌ  مِن ا... فال یُظِهُرها

من خوش ندارم که کسی  نعمتی از خدا داشته باشد و آن را اظهار نكند.

)کافی: ج6 ، ص439 ،ح9(

جشن رحمه للعالمین )محر(

در ایام سرد و خاموش جهالت و تعصب و دوری انسان از 
خدا، نور رحمه للعالمین تابیدن گرفت تا پیام آور لطف و 
مهربانی حضرت حق بر بندگان باشد. او آمد تا بیاموزد به 
بشر که مهربانی، همدلی و دستگیری از دیگران راه رسیدن 
به قله های رفیع انسانیت و خلیفه اللهی است. خدای خالق 
که خمیر مایه وجودی اشرف مخلوقاتش، یعنی انسان، را 
مهر و محبت و عشق قرار داده است، محمدبن عبدا... )ص( 
را خاتم رسوالن معرفی می کند تا آیین صلح و دوستی 
او تا آخرالزمان ساری و جاری باشد. چنین است که امروز 
پس از گذشت قرن ها، هنوز فریاد آسمانی او را می شنویم 
که دعوت مان می کند به راهی که نتیجه و پایانش فالح و 

رستگاری انسان باشد: "قولوا ال اله اال ا... تفلحوا". 
این روزها، سالروز والدت با سعادت چنین پیامبری را به 
شادی نشستیم و پرچم وفاداری به او و آئین پاکش را علم 
کردیم تا برای همه بشریت یادآوری شود که ای انسان! تو 
اشرف مخلوقاتی و زمین و آسمان برای رشد و تعالی تو خلق 
شده است و رسیدن تو به اوج، که همانا خدایی شدنت می 
باشد، فقط در بندگی خداست و پیروی از دستورات و سیره 

عملی رسول گرامی اسالم )ص(.
به مناسبت گرامیداشت این میالد با برکت به دعوت 
 موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( با عنوان اولین 
 جشن رحمه للعالمین گرد هم آمدیم تا شادی و همدلی، 

مهربانی و یکدلی را تمرین کنیم و توسعه بخشیم
در فضایی صمیمی و خودجوش که صفر تا صد برنامه 
توسط جمعی از نیک اندیشان همراه تدارک دیده شده بود 
تا خانواده های تحت پوشش این موسسه در کنار حامیان و 
خیران ارزشمند، ساعتی سرور و شادمانی را تمرین کنند. 
خانواده هایی که به ندرت شرایط حضور در چنین جلساتی را 
دارند و حتی به ندرت فرصت و شرایط شاد بودن و خندیدن 
را تجربه کرده اند. الزم به ذکر است، تمام برنامه ها و هزینه 
های جشن توسط نیک اندیشان سخاوتمند و مخصوص به 

همین جلسه تامین شده است.
با تشکر از حامیان گرانقدر مالی و خدماتی اولین 

جشن رحمه للعالمین
* چاپ و نشر گلرو

*  مدیر عامل محترم سامان فوالد
*  موسسه کودکان برتر

*  موسسه فرهنگی هنری افق هزاره
*  گروه هنری رخشان

*  آژانس مسافرتی آسیا پرواز
*  شرکت هواپیمایی پرتو شرق

*  موسسه هنری مونس
*  مدیریت سازمان اتوبوسرانی

*  شرکت تعاونی توسعه روستایی دهیاری های بخش 
مرکزی بیرجند

* فرزندان هنرمندمان در بخش کودکان:  مهیا خندان -  
 مهراد  ضابط - یاسمن یوسفی -  الهه فرهادی - بهار محتشمی

*  حامیان گرانقدر صدا و سیما
*  مجموعه سینمایی جوانه

* و حامی سخاوتمندی که درخواست داشتند نامی از ایشان 
برده نشود

با تشکر فراوان از مدیریت تبلیغات و جذب مشارکت های 
مردمی موسسه که با تالش شبانه روزی مقدمات برپایی این 
جشن را فراهم نمودند. با عنایت به اینکه بنا داریم مراسم 

جشن رحمه للعالمین همه ساله در ایام والدت حضرت 
رسول ا... )ص( به همت خیران خیریه محر برگزار شود لذا 
از تمامی بزرگواران تقاضا می شود پیشنهادهای خود را از 

طریق راه های ارتباطی اعالم شده مطرح نمایند.
رحمه للعالمین، انفاق، ما

بی شک انسان تنها موجودی است که در طول حیات دنیوی 
خویش، با اعمال آزادانه و آگاهانه خودش، مراتبی از تحقق 
و شکوفایی را طی می کند و با سپری کردن همین مراحل 
است که به جایگاه شایسته ای که خالق هستی از آفرینش او 
دنبال می کرده، می رسد. در این میان، یکی از مهمترین و 
موثرترین اعمال، کمک های خداپسندانه ای است که بدون 
داشتن هیچگونه چشمداشت صورت می گیرد. " انفاق" از 
مفاهیمی است که در سرتاسر قرآن کریم در کنار "نماز" و به 
عنوان خصلت مهم انسان مؤمن ذکر شده است. پیداست که 
این کار، نقش مهمی در تحقق انسانیت آدمی دارد. گاه می 
گوید که رسیدن به "بّر" و نیکی جز با گذشتن و انفاق از آنچه 
دوست داریم امکانپذیر نیست }لن تنالوا البّر حّتی تنفقوا مّما 
تحّبون{ پس شخص نیکوکار با این حرکت، بیش از همه 
به فعلیت و تحقق نفس خودش کمک کرده است! هرچند 
گرهی از کار دیگران هم گشوده شده اما بهره اصلی را خود 
او برده است. }ان أحسنتم أحسنتم ألنفسکم{ گویا مانع 
مهم بر سر راه تحقق انسانی آدمی، همین گذشت از اموال 
است و این از جمله صحنه های امتحانی است که با عبور 
موفقیت آمیز از آن، چشم انسان به تجلیات الهی در زندگی 
اش روشن می شود. افراد متعددی هستند که اظهار می 
کنند پس از انفاق و گذشت، تجاربی بسیار زیبا از هستی پیدا 

کرده اند که خود مشوق اصلی آنان در تداوم حرکت است.
همه آنچه ذکر شد گوشه ای از آثار دنیوی کار خیر بود. اما 
وقتی به سراغ آیات قرآن می رویم، خداوند از پاداش های 
بی حد و حساب اخروی نیز خبر می دهد، )من ذا الّذی 
یقرض ا... قرضا حسنا فیضعفه له اضعافا کثیره(... در اینجا 
عمل خیر معادل قرض دادن به خداوند محسوب شده است. 
پیداست که وقتی نیت انسان در انفاق، خالص و پاک باشد 
در واقع گویا با خداوند معامله کرده است و لذا به مجرد 
اینکه کار خیر از او صادر می شود، پاداش بی نهایت الهی 
را دریافت می کند! و این از نتایج شگفت انگیز عمل صالح 
 است. به همین دلیل است که صاحبان چنین تجربه هایی 
که لذت پاداش الهی را دریافته اند، خود مشتاق فراهم شدن 
 شرایطی هستند که بتواند در امور خیر مشارکت ورزند.

نگاهی اجمالی به محر
سال ها پیش به همت جمعی از نیک اندیشان شهر ما 
هسته اولیه موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( "محر” 
شکل گرفت که در سال 1377 به شماره ثبت 16 و با مجوز 
نیروی انتظامی به ثبت رسید. در ادامه با تاسیس کارگاه 
دستان پرتوان در سال 1385 موسسه موفق به اخذ مجوز 
فعالیت از سازمان محترم بهزیستی در سال1388 گردید.
اوج محرومیت ها در گوشه و کنار شهر بیرجند، دوستان را 
با تهیه و تامین سبد کاال و توزیع بین نیازمندان اقناع نمی 
کرد تا این که هیئت امنا و هیئت مدیره ادوار مختلف را به 
اجرای طرح های مکمل رهنمون شد به طوری که امروز 
محر به عنوان یک موسسه کامال خیریه و بدون هیچ کمک 
دولتی و یا سایر نهادها در زمینه های ذیل فعالیت می کند: 
منابع درآمدی محر از اعتماد شما مردم شریف به ویژه نیک 
اندیشان ارجمند سرچشمه می گیرد که به صورت قلک، 
کمک ماهیانه و سالیانه یا نذورات موردی و به ویژه کسر 
از حقوق ماهیانه دانشگاهیان و فرهنگیان محقق می شود. 
همه ساله ترازنامه مالی موسسه به صورت شفاف در اختیار 
خیران و حامیان محترم قرار می گیرد و برای استحضار 
عموم در سایت موسسه نیز منتشر می شود. الزم به ذکر 

است، تمام خدمات هیئت امنا و هیئت مدیره و مدیرعامل 
و مسئوالن کمیته ها به صورت کامال خیرخواهانه و رایگان 
بوده و تا کنون هزینه های جاری موسسه از قبیل حقوق 
و دستمزد، بیمه، تجهیزات و تعمیر و نگهداری و ... از ده 
درصد درآمد کمتر بوده است. در راستای توسعه تشکیالتی 
محر، با عنایت به استقرار شعبه مرکزی محر در بیرجند، 
مجوز شعبه های مشهد، زهان و خوسف اخذ و فعالیت آنها 
 شروع شده و راه اندازی شعبه تهران در دست اقدام می باشد.
کمیته مددکاری محر با شناسایی نیازمندان واقعی جامعه 
 برای تامین حداقل های زندگی و سالمت آنها تالش می کند.
آمار خانواده های تحت پوشش کمیته مددکاری 

محر در حال حاضر

تعداد افراد 
تحت پوشش

جمعنیازمندانساداتایتام

4100211032159525
بنیاد علمی با ارائه خدمات مشاوره ای تحصیلی و تامین 
مایحتاج تحصیلی و زندگی دانش آموزان به ویژه عزیزان 
تا هیچ دانش آموزی  مستعد تحصیلی تالش می کند 
نشود.  مواجه  مشکل  با  تحصیل  از  ای  مرحله  هیچ  در 
در حال حاضر تعداد 40 نفر از بورسیه های بنیاد علمی 
از بیش  و  هستند  تحصیل  مشغول  معتبر  در     محر 
 61  دانش آموز مقطع متوسطه دوم نیز از خدمات بنیاد علمی
استفاده می کنند. کارگاه دستان پرتوان با ایجاد 150 فرصت 
 شغلی برای دختران کم توان ذهنی و جسمی تحت پوشش
 بهزیستی و زنان سرپرست خانوار کمک شایانی به توانمندسازی
 این عزیزان نموده است. در بحث اشتغال پایدار و خانگی، موسسه
نسبت به احیای سنت زیبا و هنرمندانه توبافی در شهرستان 
خوسف اقدام نموده و با تامین دار پارچه بافی و سایر وسایل 
مورد نیاز این حرفه، محصوالت تولیدکنندگان را به نرخ 
کارشناسی خریداری می کند. در فاز اول 35 نفر مشغول 
تولید هستند و موسسه آمادگی دارد این طرح را تا 150 
 نفر گسترش دهد که مقدمات الزم مهیا گردیده است.
 در شهر زهان نیز طرح توسعه تابلو فرش و گلیم فرش نیز به عنوان
 یکی دیگر از طرح های اشتغال خانگی در دست اجرا می باشد.

سخن آخر 
اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره محر اعتقاد راسخ دارند 
آنچه انجام شده فقط و فقط عنایت خدای منان و الطاف 
رسول گرامی اسالم حضرت محمد )ص( و دعای خیر جامعه 
هدف بوده که با اعتماد مردم شریف به ویژه حامیان فکری 
و مالی و خدماتی و اجرایی موسسه به منصه ظهور رسیده 
است، اعتقاد داریم هنوز در آغاز راهیم و کارهای بر زمین 

مانده بسیار بیشتر از آنچه انجام شده می باشد. 
ما امیدواریم با همت و تالش همه نیک اندیشان سخاوتمند 

و هوشیاری و دقت بیشتر در ارائه خدمات و دوری از موازی 
کاری و جلوگیری از حیف و میل منابع خدادادی و اسراف 
و تبذیر و همچنین توسعه فرهنگ کار و تالش به جایی 
برسیم که گرد غم نداری و فقر از چهره تک تک شهروندان 
و همنوعان مان رخت بربندد و شادی و نشاط همراه با عزت 

و سربلندی در بین خانواده ها جاری گردد.
 پس بیایید با تأسی به کالم و سیره عملی رحمه للعالمین 
 و ائمه معصومین )ع( لحظه ای از وقتمان، اندکی از مال 

و ثروت مان و شمه ای از فکرمان را وقف 
همنوعان مان کنیم تا در کنار هم زندگی بهتری 

داشته باشیم

لذا عاجزانه تقاضامندیم همه عزیزانی که به هر 
صورتی می توانند به نوعی محر را برای رسیدن
 به اهداف بلند یاری کنند تا حداقل یک نفر از

 همنوعان مان توانمند شود و زندگی قابل قبولی 
داشته باشد، به خانواده بزرگ محر بپیوندد

از کلیه سهامداران  با توجه به حدنصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( بدینوسیله 
محترم شرکت سیمان باقران )سهامی عام( دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( 
درمیان شهرستان  آدرس:  به  ساعت 15:00  روز چهارشنبه 96/9/29  که  باقران  سیمان   شرکت 

34 کیلومتری جاده اسدیه - بازارچه مرزی میل 73، کارخانه سیمان باقران برگزار می گردد، حضور 
به هم رسانید. شایان ذکر است سهامداران محترمی که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند الزم است 
جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن برگه سهام و کارت شناسایی و یا وکالت نامه معتبر در 
ساعات اداری )روزهای 96/9/22 لغایت 96/9/28 به جز روزهای تعطیل( به امور سهام شرکت، واقع در 
خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان غفاری، بیست متری یاس، شرکت سیمان باقران مراجعه نمایند. 
کلیه افراد یا موسسات واجد شرایطی که تصمیم به کاندیدا شدن به عنوان بازرس یا حسابرس قانونی را دارند 
برای تکمیل فرم و ارائه مدارک شناسایی می بایست تا پنج روز قبل از تشکیل مجمع به شرکت سیمان 

باقران مراجعه نمایند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی 2- تصویب ترازنامه و صورت های مالی 
مربوط به سال مالی منتهی به 95/12/30 3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس شرکت برای مدت 
یک سال 4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار به منظور درج آگهی های شرکت 5- سایر مواردی که در صالحیت 

مجمع فوق باشد.

دعوت نامه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سیمان باقران )سهامی عام( شماره ثبت: 1397  )نوبت دوم(

به مناسبت سومین روز درگذشت

 پدر همکار گرامی مان علی محسن نژاد 

شادروان کربالیی محمد مزگی نژاد
جلسه ترحیمی امروز یکشنبه مورخ 96/9/19 از ساعت 14:30 الی 15:30 

در محل مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه 
موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

هیئت مدیره شرکت سیمان باقران )سهامی عام(از طرف همکاران تان در مجتمع غیرانتفاعی دارالعلوم بیرجند


