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در واقعه عاشورا پیام های بسیاری نهفته 
است.قلم ها و زبان ها بسیار از این واقعه 
نوشته و گفته اند.نگارنده قصد دارد در 
این مجال کوتاه بخشی از نظرات و 
کالم 2 اندیشمند بزرگ در مورد واقعه 
عاشورا را بیان کند. امام موسی صدر 
امام  در کتاب سفر شهادت دشمنان 
حسین علیه السالم را سه دسته معرفی 
می کند: دسته ی اول آنان که در روز 
عاشورا حضرت را به شهادت رساندند. از 
منظر امام موسی صدر اینها دسته کم 
السالم  امام علیه  خطر ترین دشمن 
حضرت  جسم  فقط  که  چرا   بودند 

را کشتند... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* سید محمد امین حسینی

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4168

5محدودیت های ترافیکی ایام تاسوعا و عاشورا  در بیرجند اعالم شد۶۲6 درصد جمعیت استان  تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند 5 زائران خراسان جنوبی برای سفر اربعین از مرز مهران خارج می شوند 

هرسه ماه یک پروژه بهداشتی و درمانی
    صفحه 5

عکس: اربابی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند وعده داد: 

   تشییع پیکر شهید احمد علی لگزی/5
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همکار گرامی جناب آقای محمدرضا لگزی
بازگشت پیکر پاک پدر گرامی تان

 شادروان شهید احمد علی لگزی
پس از 33 سال انتظار، فراق شما را به وصال مبدل کرد.

 ضمن عرض تبریک و تسلیت از خداوند به حرمت ایام محرم صبر و 
آرامش و توفیق ادامه راه شهید را برایتان آرزومندیم.

سازمان بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی

مرکز فروش سیستم های صوتی حرفه ای جهت مساجد 
 تکیه ها - هیئت های مذهبی در شرق کشور

آگـاهی شمـا  هدف مـاست

 جهت بازدید از محصوالت صوتی حرفه ای
  به نبش حکیم نزاری 8 مراجعه نمایید.

  09151611388 -32224435

FBT-RCF-EV-DYNACORD-ACM

به یک خانم جهت کار در منزل و نگهداری از سالمند نیازمندیم.
32354513

جناب آقای مهندس شهرکی
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت خواهر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم تان 
تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان 

گرامی صبر و شکیبایی آرزومندیم.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور- شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند
شرکت معدنی و صنعتی سوراوجین عقیق

جناب آقای مهندس شهرکی
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت

 خراسان جنوبی
با نهایت تاثر و تأسف درگذشت خواهر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم تان 
تسلیت عرض نموده، برای شما و بازماندگان محترم صبر و شکیبایی از خداوند متعال 

خواستاریم. ما را در غم خود شریک بدانید.

خانه معدن خراسان جنوبی

با نهایت تأسف درگذشت شادروان

 حاج غالمحسین دیودل )فرهمند راد(
 خادم اهل بیت و عضو هیئت امنای مسجد الحسین )ع( جوادیه
 را به اطالع می رساند: مراسم هفتم آن زنده یاد امروز سه شنبه 
97/۶/۲7 از ساعت 1۶ الی 17 در محل مسجد الحسین )ع( 
جوادیه برگزار می گردد. ضمن تشکر از دست اندرکاران مجتمع 
مسجد الحسین )ع( جوادیه از عموم همشهریان دعوت می شود در 
این مراسم شرکت تا با گریه بر مصائب اهل بیت )ع( و پیوند این 

مصیبت با شهدای کربال تسلی خاطر بازماندگان را فراهم آورند.

از طرف خانواده های: دیودل )فرهمند راد( ، شفیعا ، ایرانمنش و سایر بستگان

پسر عزیزمان احمد نجفی
قبولی ارزشمند و شایسته شما را در مقطع

 دکتری تخصصی )PHD( ایمونولوژی
 که نشان از همت واال و بی نظیرتان می باشد، 

تبریک عرض نموده و از خداوند منان سعادتمندی 
و توفیق روز افزون برایتان مسئلت می نماییم.

از طرف پدر و مادر

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان مرحوم مغفور 

مهندس امیر طهماسبی
را به اطالع می رساند: به همین مناسبت مراسم تشییع پیکر آن مرحوم  
امروز سه شنبه مورخ 97/۶/۲7 ساعت 1۶ الی 17 از محل سالن 

اجتماعات آرامستان بیرجند )غسالخانه( برگزار می شود  
تشریف فرمایی شما عزیزان و ذکر فاتحه موجب شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: طهماسبی، امیرآبادی زاده

جناب آقای مهدی لگزی
رئیس محترم ارزیابی گمرک   منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

صبر و پایداری فرزندان مقاوم سرزمین ایران اسالمی، گواه ایثار و استقامت ملتی 
است که رشادت و از خودگذشتگی را از امام شهیدان حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( 

و سفیر آزادگان حضرت زینب کبری )س( آموختند.
بازگشت غرورآفرین و افتخارآمیز پیکر مطهر و جاودانه پدر عزیزتان

شادروان شهید احمد علی لگزی
پس از  33 سال فراق را حضور جناب عالی و خانواده معزز تبریک و تسلیت عرض 

نموده و از خداوند بزرگ برای بازماندگان بهروزی و سالمت مسئلت داریم 
امیدواریم روح آن شهید جاودان با شهدای کربال محشور گردد.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- شرکت دامپروری و کشاورزی 
ستاره کیان بیرجند -  مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی

 برادران خیریه- فرزین - صابر تنها

جناب آقای موسی جوینده
 رئیس محترم ستاد عتبات عالیات خراسان جنوبی

 درگذشت دایی جناب عالی را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم.
جمعی از پرسنل ستاد عتبات عالیات خراسان جنوبی

خدای را شاکریم که پس از 33 سال انتظار
 در ایام محرم الحرام شاهد بازگشت پیکر مطهر

 شهید واالمقام احمدعلی لگزی
 بودیم.

ضمن عرض تسلیت ایام شهادت سید و ساالر شهیدان از همه مردم شهیدپرور
 و عزاداران حسینی که در آیین تشییع و بزرگداشت این شهید گرانقدر شرکت کرده، 

تشکر و قدردانی نموده و امیدواریم همه ما بتوانیم قدردان مجاهدان فی سبیل ا... 
و ادامه دهنده راه شهیدان باشیم.

بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی
کانون همبستگی فرزندان شاهد - خانواده شهید
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پیگیر اجرای قانون بازنشستگی در وزارت صنعت و تعاون هستیم

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در نامه ای به وزیر صنعت و سرپرست 
وزارت تعاون، درخواست کردیم با توجه به صراحت قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، به اجرای این 
قانون سریع تر و در فرصت دو ماهه اقدام کنند.

تامل در عاشورا

* سیدمحمد امین حسینی

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... امام موسی صدر در کتاب 

سفر شهادت دشمنان امام حسین علیه السالم را 
سه دسته معرفی می کند: دسته اول آنان که در 
روز عاشورا حضرت را به شهادت رساندند. از منظر 
امام موسی صدر اینها دسته کم خطرترین دشمن 
امام علیه السالم بودند چرا که فقط جسم حضرت 
را کشتند. دسته دوم دشمنان امام کسانی بودند که 
از زیارت کربال جلوگیری می کردند، مقبره حضرت 
را تخریب و قصد داشتند آثار کربال را پاک کنند 
تا عاشورا به فراموشی سپرده شود ولی در نهایت 
در این کار ناموفق بودند. دسته سوم که از منظر 
امام موسی صدر خطرناک ترین دشمن امام حسین 
علیه السالم به شمار می آیند، آنانند که کوشیدند 
اهداف و ابعاد قیام امام حسین )ع( را تحریف کنند. 
تحریف واقعه عاشورا آنقدر مهلک و کشنده است 
که امام موسی صدر از آن به عنوان خطرناک ترین 
دشمن امام حسین علیه السالم یاد می کند. باید 
مراقب بود که پیام قیام حسینی در سر و صدای 
طبل و سنج گم نشود. دکتر شریعتی در سخنرانی 
های خود در مورد عاشورا با بیانی شیوا مطالب بی 
نظیری را بیان می کند. از منظر شریعتی کسانی که 
تن به هر ذلتی می دهند تا زنده بمانند مردگان پلید 
تاریخ اند و حسین)ع( و یارانش که در واقعه عاشورا 
شهید شدند، زنده اند. هر کس زنده بودن را در یک 
جسم متحرک نداند، زنده بودن حسین را درک می 
کند. شریعتی به ساکتین واقعه عاشورا توجه دارد و 
اینگونه بیان می کند: وقتی در صحنه نبرد حق و 
باطل نیستی هر کجا که می خواهی باش. چه به 
نماز ایستاده باشی و چه به شراب نشسته باشی هر 
2 یکی است. آنان که در مقابل حسین ایستادند با 
آنان که به هوای خریدن بهشت با عبادت در کنج 
خانه بودند یکی اند. شریعتی پیام عاشورا را امامت 
نباشد همه  امامت  اگر  داند که  آن می  اهمیت  و 
چیز بی معناست. شریعتی این چنین بیان می کند: 
”وقتی امام امت حسین نباشد و یزید باشد طواف به 
دور کعبه با طواف دور بتخانه فرقی ندارد.” در دین 
مقدس اسالم تاکید بسیار بر اندیشیدن و تفکر شده 
است. پیامبر اسالم )ص( یک ساعت تفکر را از هفتاد 
سال عبادت برتر می داند. ضمن اینکه باید مجالس 
عزاداری امام حسین )ع( باشکوه برگزار شود باید در 
کنار آن در مورد پیام و ابعاد قیام امام حسین )ع( 
فکر و تامل کرد. باید تامل کرد که چه چیزی باعث 
شد حسین )ع( حج خود را نیمه تمام بگذارد و راهی 
کوفه شود؟چرا امام حسین )ع( مانند امام حسن )ع( 
به صلح روی نیاوردند؟ ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( تامل و تفکر در واقعه عاشورا ضامن 

را  عاشورا  پیام  نتوانند  افراد  که  بود  خواهد  این 
تحریف کنند.کتاب سفر شهادت امام موسی صدر، 
کتاب حماسه حسینی شهید مطهری و سخنرانی 
های دکتر شریعتی از منابع بسیار خوب برای تامل 
در مورد واقعه عاشوراست.عاشورا، میراث گرانبهای 
تشیع است، ما باید حافظ این میراث گرانبها باشیم 
و پیام واقعی عاشورا را به نسل بعد منتقل کنیم.

کارخانه های رب، عامل گرانی 
گوجه فرنگی

دلیل  به  گفت:  سبزی  و  میوه  فروشندگان  رئیس 
افزایش صادرات سیب زمینی، قیمت این محصول 
در بازار مصرف افزایش یافته و قیمت برخی دیگر از 
محصوالت رشد چشمگیری داشته است. وی در رابطه 
با افزایش قیمت گوجه فرنگی نیز گفت: کارخانه های 
تولید رب هرساله در مقطع فعلی برای رفع نیاز خود 
به خرید گوجه می پردازد که ورود کارخانه های تولیدی 
رب، عامل افزایش قیمت گوجه فرنگی در روزهای 
کاهش  که  است  حالی  در  این  و  است  بوده  اخیر 
تناسب میان عرضه و تقاضا  عرضه هویج و عدم 
برای این محصول نیز گرانی به همراه داشته است.

تصمیم گیری درباره قیمت گندم 
به هفته آینده موکول شد

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور با بیان 
مشخص  هنوز  گندم  تضمینی  خرید  نرخ  اینکه 
این  در  آینده  هفته  است  قرار  گفت:  است،  نشده 
انتشار  درباره  ایمانی  شود.  گیری  تصمیم  زمینه 
اخباری مبنی بر تعیین نرخ یکهزار و ۵۸۷ تومانی 
برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم، اظهارکرد: 
این خبر صحت ندارد؛ قیمت خرید تضمینی گندم 
هنوز تصویب و اعالم نشده و این قیمتی که اعالم 
شده، نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی است.

ریزش مختصر خانوده طال

ارز  و  کرد  ریزش  طال  خانواده  قیمت  بازار  در   
قیمت  به  امامی  سکه  داشت.  مختصری   رشد 
4 میلیون و ۵10 هزار تومان رسید است. طالی 1۸ 
عیار هم با قیمت 393 هزار و 1۷0 تومان برای هر 
گرم ارزش گذاری می شود. دالر هم با قیمت 14 

هزار و 2۸0 تومان رد و بدل می شود.

سرمقاله

بسيج تمام ظرفيت خود را در اختيار دولت قرار مي دهد

بسیج گفت:  رئیس سازمان  سردار سپهر، جانشین 
منت  هیچگونه  بدون  را  خود  ظرفیت  تمام  بسیج 
خطرناک  پیچ های  از  عبور  برای  دولت  اختیار  در 
تحریمی قرار می دهد و حاضر به هیچ اقدامی که 
اقتدار دولت جمهوری اسالمی را تحت الشعاع قرار 
دهد، نیست. بلکه برعکس بسیج و دولت در کنار یکدیگر ید واحده ای در 
برابر مستکبران عالم برای خنثی سازی نقشه های شوم شان خواهند بود. وی 
افزود: بسیج بسته های ویژه ای در راستای حمایت از کارگران آماده کرده است.

بنياد شهيد هيچ گونه اعمال فشاری را نمی پذیرد

شهیدی، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید با اشاره 
به تایید طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری 
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  گفت:  بازنشستگان 
و  قوانین  تابع  جانبازی  درصد  افزایش  موضوع  در 
مقررات است و هیچ نوع توصیه و اعمال فشاری 
بر اجرای وظایف قانونی بنیاد تاثیر نمی گذارد و مسئوالن بنیاد اجازه هیچ 
اعمال نفوذی در این زمینه را نخواهند داد. تاکنون درخواستی از سوی مدیران 
برای افزایش درصد جانبازی به بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نشده است.

اتحادیه اروپا باید تعهداتش را اجرا کند

برجام  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  صالحی، 
گسترش سالح های  منع  معاهده  رژیم  از  می تواند 
رغم  به  کند.  پشتیبانی  و  حمایت  )ان پی تی(  اتمی 
دلگرمی از مواضع اتحادیه اروپا درباره برجام، اتحادیه 
اروپا باید اقدامات عملی و محکمی در رابطه با اجرای 
توافق بردارد. اتحادیه اروپا باید تعهداتش را اجرا کند. اتحادیه تاکنون رویکرد 
اصالح تدریجی را در پیش گرفته و این مکانیسم مناسبی نیست. وی افزود: 
با چین در باز طراحی رآکتور آب سنگین اراک پیشرفت حاصل شده است.

دبیر  فیروزآبادی،  ابوالحسن  سید 
شورای عالی فضای مجازی گفت: از 
دو سال قبل بحث سنگین فیلتر شدن 
نخبگان،  مسئوالن،  میان  تلگرام 

طبقات مختلف جامعه، روحانیت و به 
طور کلی اقشار مختلف مردم مطرح 
تلگرام بحث  علیه  و  له  در  بود که 

می شد و مجموعه فشارهایی نیز در 
درون حکومت مطرح بود. به هر حال 
در قوه قضاییه نظراتی داشتند و در 
دولت نیز نظرات دیگری وجود داشت، 

مجموعه اینها منجر به طرحی شد که 
به  در شورای عالی فضای مجازی 
عنوان ساماندهی پیام رسان ها تهیه 

داخل  را  پیام رسان ها  ما  شد  قرار  و 
دهیم.  مجوز  و  کرده  ثبت  کشور 
عالی  شورای  در   همه  افزود:  وی 
که  بودند  متفق  مجازی  فضای 
انحصار تلگرام به ضرر کشور است،
که  داد  دستور  جمهور  رئیس  حتی 
از  کشور  تا  آید  عمل  به  اقداماتی 
انحصار تلگرام خارج شود. همان طور 
که می دانید تمام ظرفیت دولتی در 
به خصوص  خارجی  پیام رسان های 
سازمان  مانند  داشت،  وجود  تلگرام 
بودند.  تلگرام  در  که  دولتی  های 
حدود 3۵ هزار کانال و گروه تلگرام 
می شدند و این تعداد به نحوی مربوط 
بودجه های  از  بهره بردار  و  دولت  به 
طبق  و  بودند  حکومتی  و  دولتی 
آمدند.  بیرون  دولتی  بخشنامه  یک 

مجمع  عضو  ابطحی  محمدعلی 
روحانیون مبارز  گفت: دولت روحانی، 
در  انتخابات  دوران  در  شعارهایی 
اگر  که  داد  مختلف  حوزه های 
مشکالت  این  با  می شد،  محقق 
مواجه نمی شدیم. وی افزود: بزرگان 
جریان اصالح طلب نسبت به افرادی 
که موجب آسیب به کابینه می شوند، 
به روحانی هشدار داده بودند اما مورد 
پذیرش رئیس جمهور نبود. ابطحی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا 
»پشیمان  مقابل  در  اصالح طلبان 
هستیم« واکنش تند نشان می دهند 
تصریح کرد: ما حق نداریم به مردم 
بگوییم پشیمانیم چرا که مردم را برای 
این انتخابات راهنمایی کرده ایم. باید 
آن  به  هنوز  مردم  که  داشت  توجه 

روحانی زمان انتخابات وفادار هستند 
ارائه  که  شعارهایی  به  روحانی  اما 
داد، وفادار نیست. ابطحی تاکید کرد: 
روحانی، متناسب رأی به دست آورده 

از حمایت جریان اصالحات، عنایت و 
توجهی به این جریان ندارد و به همین 
دلیل امروز در پاسخ به فراکسیون امید 

که گفتمانی خودمانی را از او مطالبه 
می کند، با صراحت پاسخ می دهد که 
خواسته نابجایی است. این موضوع 
روحانی  که  است  آن  نشان دهنده 

تمام موضوعات و عقبه رأی خود را 
نفی می کند، چرا که به اشتباه برای 
خود عقبه جدیدی را تعریف می کند.

همه متفق بودند که انحصار تلگرام به ضرر کشور است 
رئيس جمهور دستور داد تلگرام از انحصار خارج شود

بزرگان اصالح طلب نسبت به افرادی که موجب آسيب به کابينه 
می شوند به روحانی هشدار داده بودند اما مورد پذیرش نبود

اصالحيه دستورالعمل اخذ ضمانت نامه بانکی

بخشنامه بالمانع بودن اخذ ضمانت نامه برای مالیات بر ارزش افزوده و 
عوارض متعلقه واردات در گمرکات سراسر کشور، ابالغ شد. عسگری، رئیس 
کل گمرک در بخشنامه ای به ناظران، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی 
بالمانع بودن اخذ ضمانت نامه برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه 
واردات در گمرکات سراسر کشور را ابالغ کرد. در این بخشنامه آمده است: 
بند 4 بخشنامه  اساس  بر  و  پیرو بخشنامه 9۷/۷43۶39 مورخ 9۷/۶/22 
شماره م/۸/24۶9/129۶۶ مورخ 9۷/۵/30، اخذ ضمانت نامه بانکی و یا اسناد 
خزانه تا سررسید تعیین شده همانند ضمانت نامه های دریافتی بابت حقوق 
ورودی، برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه نیز بالمانع است.

سيمان گران نمی شود

یک کارشناس حوزه سیمان با بیان اینکه قیمت سیمان نسبت به ماه های 
گذشته تغییری نکرده و افزایش نیز نخواهد یافت،گفت: مصرف سیمان در دو 
ماه اخیز نسبت به ماه گذشته شاهد کاهش 2 درصدی بوده است. علی محمد 
بُد، با اشاره به بازار بالتکلیف ساخت و ساز ساختمان در کشور گفت: نوسانات 
قیمت ها عاملی شده تا هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان در تولید و خرید 
معطل بوده و منتظر ثبات بازار باشند. عالوه بر مشکل فروش تولیدکنندگان 
در حمل و نقل محصوالت با موانعی روبرو هستند، همین موضوعات عاملی 
شده تا حجم تولید در کارخانجات کاهش پیدا کند. به نحوی که در حال 
اند. فعالیت  مشغول  خود  ظرفیت  درصد   ۶۵ با  تولیدی  واحدهای  حاضر 

منع دستگاه های اداری از دریافت کپی شناسنامه

ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: سازمان ثبت احوال با 
صدور کارت هوشمند ملی به صورت عملی گامی بزرگ در تحقق دولت 
الکترونیک برداشته است. وی در مورد احراز هویت دستگاه های اجرایی کشور 
از ثبت احوال و ثبت کدپستی افراد گفت: به زودی به مردم اعالم می شود تا 
نشانی و کدپستی خود را به ثبت احوال اعالم کنند تا ارائه خدمات ادارات دولتی 
به افراد از طریق آدرس های ثبت شده در پایگاه ثبت احوال باشد. ابوترابی با 
بیان اینکه الزام به ارائه کپی مدارک از جمله مشکالت در دستگاه های اداری 
کشور است و با اجرای این طرح امیدواریم این مشکالت برطرف شود چراکه 
با اجرای این طرح، دستگاه های اداری از دریافت کپی شناسنامه منع می شوند.
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تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی قاین

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

امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
بخش ۱۱ شهر قاین ۲ فرعی از ۱۱۰۲ - اصلی حمید دشتگرد ششدانگ یکباب مغازه 

در روز ۱۳97/7/۱7 انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این 
آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر ساعت ۸ صبح در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و 
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط 
تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم 
اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 

را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.

 تاریخ انتشار: 97/6/27    علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم شرکت آبادگران شرق
در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶ / ت ۳۶۰۰۵ هـ  هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم شرکت آبادگران 
شرق فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمد بهمدی با کد شناسایی بیمه ۶۸9۱۱۸۵9 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی 
راننده تراکتور داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 
مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت 
اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند -  انتهای بلوار 

صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

قبول شدگان محترم دانشگاهتوجـه                                                                                              توجـه
مدرک مورد نیاز ثبت نام دانشگاه  تایيدیه تحصيلی می باشد

 از پیشخوان دولت  - چمنی صبح و عصر تحویل بگیرید.
آدرس: خیابان پاسداران - روبروی شعبه تأمین اجتماعی

عرضه انواع ترشی، زیتون،روغن زیتون، روغن کنجد
انواع شربت های طبیعی شیراز

ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی
خیابان توحید، خیابان میرزا کوچک خان غربی، حد فاصل خیابان نبوت و 
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حمل اثاثيه 
منزل مداحی

با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر    

شهرام  مداحی  3647  363  0915

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

امام علی)عليه السالم(: قرآن را بياموزیدکه بهترین گفتار است.
قابل توجه خواهران عالقه مند به معارف قرآن و اهل بیت

کالس های آموزشی مکتب نرجس در سال تحصيلی 9۸-97
روخوانی،روانخوانی،تجوید،صوت و لحن،حفظ،مفاهیم،تفسیرموضوعی و ترتیبی،احکام،آموزش 

نماز،نهج البالغه،معارف مهدویت،صحیفه سجادیه،غدیرشناسی و شرح دعا
تاریخ ثبت نام: یکشنبه )اول مهر( لغایت )پنجم مهر۹۷(

زمان ثبت نام: همه روزه صبح ها از ساعت ۸ تا ۱۱
مکان ثبت نام: خیابان طالقانی ۱ ، مکتب نرجس ) علیهاالسالم(

افتتاحیه کالس ها: شنبه ۷ مهر۹۷ ساعت ۸:۳۰ صبح
جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 32223۸3۱ تماس بگیرید.

مکتب نرجس ام االمام المنتظر)عليهاالسالم(
موسسه قرآن و عترت عروه الوثقی مکتب نرجس)عليهاالسالم(

کانون تخصصی مهدویت مکتب نرجس)عليهاالسالم(

 3242 3242 - چمنی
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فعال بودن 2 مرکز خونگیری در بیرجند و طبس

صداو سیما-مراکز خونگیری بیرجند و طبس در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی برای دریافت خون اهداکنندگان فعال است. مدیرکل انتقال خون استان گفت: مرکز خونگیری بیرجند واقع در میدان جانبازان روز تاسوعا از 
ساعت 8 تا 13 و 17 تا 20 فعال است و  همچنین تیم سیار این مرکز در بعدازظهر تاسوعا از ساعت 16 تا 19 در محل زورخانه امیر عرب بیرجند اقدام به خونگیری می کند. عاملی افزود: روز عاشورا خونگیری در هنرستان 

شهید تهامی واقع در خیابان جمهوری بیرجند بعد از سه راه اسدی از ساعت 8 تا 14 انجام خواهد شد. مرکز خونگیری طبس هم  روز عاشورا از ساعت 8 تا 13 از افراد مراجعه کننده خونگیری می کند.

می خواستم تشکر کنم از شهرداری بابت زحماتی که در 
زیبا سازی شهر انجام دادند مانند : درست کردن بلوک 
ها، وسعت بخشیدن به خیابان جمهوری،درخت کاری 
 در خیابان بهشتی که تا سجادشهر ادامه پیدا کرده ،
 پرچم هایی که در پارک شهدای گمنام نصب کردن و ...
یک شهروند 
 در تابستان امسال گاهی اوقات که به پارک توحید 
می رفتیم ناگهان فرزند خردسالم سراسیمه به سمت 
من می آمد و می گفت یک سرنگ پیدا کرده ام 
افراد معتاد و  ببینید که  حاال شما قضاوت کنید و 
تزریقی ما مردم را با چه چالشی روبه رو کرده اند. 
در زیر درخت های پارک مواد تزریق می کنند و این 
سرنگ های آلوده را در محیط پارک رها می کنند. 
یک بچه خردسال که نمی داند این سرنگ ها چی 
هست و چه کسی استفاده کرده و برای چی استفاده 
کرده است همانطور خون آلود این سرنگ ها را بر 
می دارد و سرگرم بازی با این سرنگ ها می شود 
از خانواده ها می خواهیم که بیشتر مواظب بچه های 
خردسال باشند و پارکبان ها هم سعی نمایند که بیشتر 
به این چالش پیش روی مردم توجه کنند از مدیران 
مهد کودک ها هم می خواهیم که در طول سال از 
بردن بچه ها به محیط پارک اجتناب نمایند چرا که 
بچه ها در محیط پارک به حال خودشان رها می شوند 
و خطرهایی  به این شکل در کمین بچه ها می باشد .
915...170  
 سالم آوا خیابان توحید از ابتدای ماه مبارک رمضان
بلوارهای وسط خیابان را کنده اند ولی متاسفانه 
سیمان  ها  جدول  طرف   2 نکردن  درست  هنوز 
است و آن قدر لیز است که مادر و فرزند خودم 
قدر هم که  اند هر چه  زمین خورده  بار  چندین 
پیگیری می کنیم می گویند شرکتی است و هنوز 
این بخش به مرحله اجرا نرسیده است در خیابان 
 بهشتی هم متاسفانه بلوک هایی درست کرده اند

که خیلی زود خراب شده است.
یک شهروند
سالم آوا بلوار امیدیه شهرک بهزیستی به سمت چپ 
اولین تقاطع الهیه دارای یک دهانه بزرگ می باشد 
 در این تقاطع سوپر مارکت ، نانوایی و مسجد موجود 
بوده که در موقع رفت و آمد عابر پیاده بسیار خطرناک 
است بخصوص مواقع جشن و مراسم بسیار شلوغ می 
شود از جمله راهکارهایی که می شود انجام  داد نصب 
سرعت گیر یا کوچک کردن این تقاطع است لطفا 

یک فکری به حال این جا کنید
یک شهروند

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

تکاپوی مردم برای خرید لوازم التحریر هر سال با نزدیک شدن 
 به بازگشایی مدارس افزایش می یابد، اما به دلیل گرانی ها

 برخی از خانواده ها برای خرید وسایل ضروری فرزندان، 
توانایی ندارند. به گزارش مهر، شهریور که از نیمه می گذرد، 
انگار دغدغه ای جدید به سراغ والدین می آید. به خصوص 
تالش  والدین  دارند،  اولی  کالس  دانش آموز  که  آنهایی 

می کنند کیف مهرشان را خوب ببندند.
خراسان جنوبی امسال شهریور متفاوتی را برای خانوارهایی که 
دانش آموز داشتند رقم زد، برگزاری چند نمایشگاه لوازم التحریر 
هرچند به مزاج برخی از فروشندگان خوش نیامد اما خانواده های 

زیادی را خرسند کرد.

نمایشگاه لوازم التحریر ایرانی 
از  برخی  تصمیم  با  برسد،  نیمه  به  اینکه شهریور  از  قبل 
مسئوالن در شهر بیرجند و چند مسجد جامع غرفه های 

فروش لوازم التحریر افتتاح شد.
یکی از شهروندان با توجه به بنری که روی دیوار مسجد امام 
حسین )ع( بیرجند نصب شده است از برپایی این نمایشگاه 
باخبر شده و توانسته حجم زیادی از خرید مهرماه فرزندانش را 
انجام دهد.شمس آبادی از خریدش راضی است و به این نکته 
نیز اشاره می کند که فرزندش امسال به کالس اول می رود و 
نمی تواند قیمت ها را با سال قبل مقایسه کند اما از آنچه در این 

نمایشگاه خرید کرده، راضی است.
وی می گوید: بیشتر دفترهایی که با هدف حمایت از کاالی 
 ایرانی عرضه  شده بود، می توانست با هر سلیقه ای جور دربیاید. 
پیدا  برگ  تومانی 40  و 200  هزار  دفتر  از  مثال  عنوان   به  
از  نقش هایی  با  محکم  جلد  فنری  دفتر  تا  می کردی، 
شخصیت های کارتونی مانند کاراکترهای کارتون شکرستان و 
کاله قرمزی و پسرخاله که هرکدام متقاضیان خاص خودش 
را داشت. وی درباره دیگر لوازم ضروری که در این نمایشگاه ها 
عرضه شده بود نیز نام می برد مانند انواع ظرف غذا، لیوان و 

قمقمه که البته جنس ایرانی آن کمتر به چشم می خورد.
این شهروند از نمایشگاه پاییزه نیز مقداری خرید لوازم التحریر 
داشته است و قیمت ها را در حد خودش مطلوب عنوان می کند.

وی که راننده یکی از آژانس های بیرجند است، با اشاره به اینکه 
تورم و افزایش قیمت در همه محصوالت بوده است، به این 
نکته نیز اشاره می کند: خانواده هایی در این میان هستند که 

همین تعداد خرید را با حداقل قیمت ها نمی توانند انجام دهند.
شهروند دیگری نیز که در بازار بیرجند مشغول خرید کفش است  
از برگزاری نمایشگاه هایی که تاکنون با هدف افزایش خرید 

خانواده ها برای ماه مهر برگزار شده است، ابراز رضایت دارد. 
بهدانی ادامه می دهد: هر چند در برخی موارد تفاوت قیمت ها را 
در یک مارک و مدل از برخی فروشنده ها شاهد هستیم اما به  
طور کلی برپایی این نمایشگاه ها به نفع شهروندانی است که 
قدرت خرید کمتری دارند یا فرزندان دانش آموز بیشتری دارند.

 افزایش قیمت ها محسوس است
ادامه  و  نیست  راضی  بیرجند  بازار  در  قیمت کفش   از  وی 
می دهد: به خوبی می توان تفاوت قیمت را نسبت به چند ماه 
قبل حس کرد. وی می گوید: البته این نکته نیز مهم است که 
بچه های امروزی طوری تربیت شده اند که انگار برای ماه مهر 
و روز اول مدرسه حتماً باید کفش جدید داشته باشند درحالی که 
 ممکن است کفش آنها نو و تمیز باشد. وی ادامه می دهد: 
 به نظر می رسد آموزش  و پرورش در سیستم تربیتی دانش آموزان

که  موضوعی  مهم ترین  باشد.  داشته  بیشتری  دخالت  باید 
ذهن این مخاطب را درگیر کرده است تغییر رنگ و مدل فرم 
مدرسه ها است چرا که می گوید: ممکن است دانش آموزی فرم 
سال قبلش را به خوبی نگه  داشته باشد با این  حال مدیران 
مدرسه تأکید می کنند به اینکه همه  چیز مرتب و یک دست 

باشد، بهتر است فرم جدید تهیه شود.

کیفیت و تنوع در نمایشگاه ها پایین است
یک  و  دهمی  کالس  دختر  یک  که  دیگری  شهروند  اما 
پسر کالس نهمی دارد از کیفیت اجناسی که در نمایشگاه ها 
عرضه شده و می شود رضایت نداشته و می گوید: فرزندان من 
اجناسی که در نمایشگاه ها عرضه می شود را نمی پسندند به 

همین دلیل ما اصاًل به نمایشگاه نمی رویم.
به گفته فرهمند تمام هزینه های فرم مدرسه و البته لوازم التحریر 
و... برای فرزندانش در سال گذشته 700 هزار تومان شده است.
او اضافه می کند: عالقه مند به خرید از نمایشگاه ها نیست 
به همین دلیل فرزندانش هم آنچه در نمایشگاه ها عرضه 
با سفر  گاهی  نمی پسندند. وی می گوید: حتی  را  می شود 

می خواهند  که  لوازمی  می شود  تالش  مشهد  و  تهران  به 
خریداری شود و اغلب هیچ خریدی برای ماه مهر بچه ها 
از بیرجند انجام نمی شود، چون به عقیده آنها اجناس جذاب 
در بیرجند به چشم نمی خورد. شهروند دیگری که کفش 
خریده  نمایشگاه  از  تومان  هزار  قیمت 20  به  را  دخترش 
می گوید، توانستم یک کیف در حد 30 تومان از نمایشگاه 
برای فرزندم بخرم، اما به نظرم از لحاظ تنوع محصول سال 
گذشته نمایشگاه اوضاع بهتری داشت امسال تعداد  زیادی 

از غرفه ها خالی بود.

گزینه های خرید
یک شهروند فردوسی که چند روزی برای ثبت نام دخترش در 
دانشگاه به بیرجند آمده است، معتقد است در این ایام منبع خرید 
لوازم التحریر زیاد است و هر خانواده ای در هر سطحی می تواند 
خرید انجام دهد، به  عنوان  مثال امروز انواع کانال های تلگرامی 
و انواع خریدهای اینترنتی در شبکه های مجازی تبلیغ می شود 
که مارک های ارائه شده آن ها قابل قبول است و قیمت ها نیز با 

توجه به تورم موجود می تواند پذیرفته  شده باشد.
اما خانمی که مدام دست بچه اش را می کشد که او را وادار به 

حرکت کند اوضاع را طور دیگری بیان می کند. 

همسرش کارگر ساختمانی است و نمی تواند برای 3 فرزندش 
خرید همزمان داشته باشد، به همین دلیل با همکاری آن ها 
تصمیم گرفته  شده که کفش فقط برای فرزندی گرفته شود 
همان هایی  هم  کیف  می رود.  اول  کالس  به  امسال  که 
باشد که سال گذشته کمیته امداد امام خمینی )ره( به آنها 
اینکه  محض  فقط  نیز  لوازم التحریر  برای  و  کرده  هدیه 

و  مداد خریده اند  و  پاکن  بگیرد چند  آرام  فرزند کوچک تر 
چشم امیدشان به جشن عاطفه هاست. وی می گوید: اوضاع 
کارگر جماعت همیشه یک طور است نمی توانم در مقابل 
ندارم،  خرید  توان  چون  بیایم  کوتاه  فرزندم  خواسته های 

بنابراین باید بر اساس جیبم خرید کنم.
درحالی که  می خواهد  سمیم  دفتر  فرزندم  می گوید:  وی 
پول  این  با  اما  است  تومان  هزار  پنج  حدود  آن  قیمت 
پدری  بعدی ام  مخاطب  بخرم.  معمولی  دفتر   2 می توانم 
است که متوجه شدم هر چه می خرد جعبه ای است؛ یک 
جعبه مداد سیاه، یک جعبه مدار قرمز، پاک کن و ... نیز به 
همین شکل وقتی علت را از او می پرسم، می گوید: همین 
مداد را من هفته قبل برای اداره خریدم 6 هزار تومان اما 
حاال می دهند 9 هزار تومان! وی ادامه می دهد: حاال که پول 
همراهم است بیشتر بخرم چون در میانه  سال تحصیلی ممکن 

است گران تر هم شود.
او درباره کیف و کفش مدرسه فرزندانش نیز می گوید: هر چقدر 
پول بدهی آش می خوری، االن یک جفت کفش برای بچه 
اول دبستانی با کیفیت خوب 50 تومان است. وی می گوید: 
بسته به اینکه تو چقدر پول داری، می توانی کفش 20 هزار 
تومانی هم برای فرزندت بخری البته اگر چشم و هم چشمی 

نباشد نه پدر و مادرها غصه می خوردند، نه بچه ها اما حیف که 
این فرهنگ نادرست گاهی ریشه به تیشه زندگی ها می زند.
جعفری به نکته دیگری نیز اشاره می کند و آن اینکه عدم ثبات 
قیمت ها باعث ایجاد تب باالی خرید در یک مقطع زمانی 
می شود. وی بیان کرد: این موضوع باعث می شود مردم از 
ترس اینکه مبادا نتوانند در ماه های آینده خرید کنند اکنون 
با آنکه به آن نیازی ندارند، می خرند و به  این ترتیب عرضه در 
مقابل تقاضا کاهش یافته، تورم باال رفته و قیمت ها برای جیب 
من و شما سر به فلک کشیده و بحران گریبان مان را می گیرد.

بازار در حال رصد است 
بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت  رئیس 
خراسان جنوبی نیز در گفت وگو با مهر می گوید: همه ساله با 
توجه به نزدیک شدن ایام سال تحصیلی ، بازگشایی مدارس 
و افزایش تقاضای عمومی برای برخی کاالها ازجمله کیف، 
کفش، نوشت افزار و... در این ارتباط طرح ویژه بازرسی و 
نظارت بازگشایی مدارس در سطح استان اجرایی می شود.
تهوری بیان می کند: امسال نیز این طرح از 15 شهریور 
ماه سال جاری آغاز و تا 10 مهر ماه ادامه خواهد داشت. وی 
می افزاید: همچنین بازرسی از مدارس غیر انتفاعی، شهریه 
آژانس هایی  از  بازرسی  و  پیش دبستانی ها  و  مهدکودک ها 
که سرویس های دانش آموزی را عهده دار هستند در لیست 
بازرسی و نظارت این نهاد قرار دارد. به گفته وی این طرح 
با فعالیت 67 بازرس از اداره صنعت، معدن و تجارت در کنار 
بازرسان اتاق اصناف و کارکنان تعزیرات حکومتی به صورت 
2 شیفت )صبح و بعدازظهر( اجرا و بازارهای استان به شکل 

ویژه رصد می شود.
درباره  مردمی  شکایات  آمار  هنوز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گران فروشی ها و... جمع بندی نشده است، اعالم این آمار را 
به زمان دیگری موکول کرد. وی در ادامه از مردم خواست 
در صورت مشاهده هرگونه تخلف گران فروشی، کم فروشی، 
احتکار و عدم درج قیمت می توانند موارد را به سامانه 124 

اعالم کنند.
اما هنوز  داده اند  انجام  را  هرچند عده ای خریدهای مهر 
میدان  روزها  این  که  پدرانی  جیب  در  قیمت ها  سیاهی 
نشین شده اند و حقوق شان تنها به خرید چند عدد نان 
ویترین ها  قرمزی  می رسد، سنگینی می کند. چشم شان 
را نظاره می کند اما دهان شان را از هجمه قیمت ها مهر 
مات   چهره  بتواند  عاطفه ها  جشن  شاید  می کنند  موم  و 

فرزندان شان را به لبخندی دوست  داشتنی تغییر دهد.

مداد سیاه گرانی بر دفتر مهر

نت
نتر

س :  ای
عک

نمایشگاه ها  دغدغه ها را کمی کاهش داد
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خانه سلطانی قاين، اصل بنا متعلق به دوره زنديه  داده نما

مهم ترین عملکردهای آب

   

از  حفاظت  بدن،  هسته  دمای  تنظیم 
حذف  بافت،  و  عصبی  سیستم  مفاصل، 
ها  سلول  تغذیه  هضم،  کنترل  سموم، 
این  ارزشمند  نکته   بدن.  اجزای  دیگر  و 
 است که یک فرد، بسته به تجمع چربی، 
می تواند بین 30 تا 40 روز بدون غذا زنده 
بماند، اما این مهم برای فقط یک هفته تا 

10 روز بدون آب است.

فن بیان و هنر ارتباط موثر

برای جلوگیری از انتقال حس منفی در ارتباط های چشمی بهتر است 
گاهی به جای نگاه های خیره و طوالنی که کامال عجیب و بی ادبانه 
برای مدتی کوتاه  از طرف مقابل  را  تان  نگاه  به نظر می رسد،  نیز 

برداشته و دوباره ادامه دهید. 
نشانه  دنبال کردن  با  ارتباط چشمی  از طریق  نیز  است گاهی  بهتر 

هایی از قسمت های دیگر بدن طرف مقابل ]حرکت سر یا دست[
احساس  شما  با  صحبتی  هم  از  مقابل  طرف  آیا  که  شوید  مطمئن 

رضایت و آرامش دارد یا خیر.

فن بیان

تازه های سینما

حضور »آسمان آبی، زمین پاک« در يک جشنواره ترکیه ای

سینماپرس: فیلم کوتاه »آسمان آبی، زمین پاک« ساخته مهیار ماندگار 
در پنجمین جشنواره دانشجویی Contact ترکیه به نمایش در می 
دانشجویی  پنجمین جشنواره  به بخش مسابقه  کوتاه  فیلم  این  آید. 
Contact ترکیه راه یافت. این جشنواره با حمایت دانشگاه »یاشار« 

در شهر ازمیر ترکیه برگزار می شود.
جشنواره فوق در روزهای برگزاری با فراهم کردن زمینه مناسب برای 
در  سینمایی  متخصصان  و  استادان  و  جوان  فیلمسازان  گردهمایی 
تالش است نقش موثری در مسیر شکوفایی نسل تازه فیلمسازان ایفا 
کند.»آسمان آبی، زمین پاک« از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ اکتبر همزمان با 30 

مهر تا 4 آبان در این رویداد رقابت خواهد کرد.
ماندگار،  مهیار  کارگردان:  و  نویسنده  از  عبارتند  فیلم  این  عوامل 
بازیگران: سپهر طهرانچی، سیاوش خادم حسینی، آرش وزیرنظامی، 
محمد بهرامی، سارا قمشه ای و علی رفاعی، مدیر فیلمبرداری: سروش 
علیزاده، آهنگساز: ساالر محمد اصغری، طراحی و ترکیب صدا: حسین 
قورچیان، تدوینگر: مهیار ماندگار، طراح صحنه و لباس: پوریا اخوان، 

دستیار اول کارگردان: میالد فداکار.

آیه روز  

بی  گمان ما به سوی شما فرستاده  ای که گواه بر شماست روانه کردیم همان گونه که فرستاده  ای 
به سوی فرعون فرستادیم. )سوره مزمل/ آیه 15(

حدیث روز  

امیر المؤمنین علیه السالم خطاب به خاک کربال فرموند: چه خوشبویی ای خاک! در روز قیامت 
قومی از تو بپا خیزند که بدون حساب و بی درنگ به بهشت روند.
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تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد 

از مهم ترین روزها در تاریخ اسالم برای  تاسوعا و عاشورای حسینی 
شیعیان است که در آن حماسه کربال و شهادت حضرت حسین)ع( و 
یاران باوفایشان اتفاق افتاده است. در روز تاسوعا و عاشورا بر امام حسین 
و خاندانش چه گذشت؟ به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تاسوعا و 
عاشواری حسینی ازمهم  ترین روزهای تاریخ اسالم برای شیعیان است. به 
ویژه روز عاشورا که در آن امویان لحظات سختی را برای پسر رسول خدا 
)ص( رقم زدند. امام حسین )ع( در این روز همراه با یاران شان تمام زندگی 
خود را فدای خدا و دینش کردند و اسالم را با خون خود زنده نگه داشتند. 

نامه های ارسال شده روز تاسوعا در واقعه کربال
در واقعه کربال عبیدا... بن زیاد دو بار به حسین بن علی نامه نوشت؛ 
یکی به هنگام ورود به کربال و دیگری در روز تاسوعا پس از ورود 
عمر بن سعد به کربال. نامه دوم زمانی بود که عمر بن سعد با لشکر 
عظیمی به کربال آمد و در برابر لشکر محدود حسین بن علی)ع( 
ایستاد. فرستاده عمر بن سعد نزد حسین بن علی آمد و نامه عبیدا... را 

به حسین بن علی داد: »موالی من! چرا به دیار ما آمده ای؟«
حسین بن علی در پاسخ گفت: »اهالی شهر شما به من نامه نوشتند 
و مرا دعوت کرده اند، اگر از آمدن من ناخشنودند بازخواهم گشت.« 
خوارزمی نیز روایت کرده است: »حسین بن علی به فرستاده عمرسعد 
گفت: »از طرف من به امیرت بگو، من خود به این دیار نیامده ام، بلکه 
مردم این دیار مرا دعوت کردند تا به نزدشان بیایم و با من بیعت 
کنند و مرا از دشمنانم بازدارند و یاری ام نمایند، پس اگر ناخشنودند 
از راهی که آمده ام، بازمی گردم.« ابن سعد گفت: »امیدوارم که خداوند 
مرا از جنگ با حسین بن علی برهاند« آنگاه این خواسته حسین بن 

علی را به اّطالع ابن زیاد رساند ولی او در پاسخ نوشت: »از حسین 
بن علی بخواه، تا او و تمام یارانش با یزید بیعت کنند. اگر چنین کرد، 
ما نظر خود را خواهیم نوشت« عمرسعد، متن نامه عبیدا... بن زیاد را 
نزد حسین بن علی فرستاد.حسین گفت: »من هرگز به این نامه ابن 
زیاد پاسخ نخواهم داد. آیا باالتر از مرگ سرانجامی خواهد بود؟! خوشا 

چنین مرگی«
درسی مهم از مهلت خواهی روز تاسوعا

و  حق  راه  شهدای  همه  و  السالم  علیه  سّیدالشهدا  مجاهدت های 
با خداوند متعال و  برای آشنا کردن مردم  تاریخ،  فضیلت در طول 
استقرار یگانه  پرستی در سایه حکومت دینی در جهان بود؛ آنچه حسین 

علیه السالم را می آزرد دوری مردم از روح دین و بندگی خدا بود.
امام حسین علیه السالم عصر تاسوعا تا صبح عاشورا را مهلت گرفتند 
تا در یک کالس عملی و کاماًل واقعی این مبنا و محور قیام خود را به 
تصویر بکشند به همگان نشان دهند که هدف او از این حرکت عظیم 
زنده کرده دین و بندگی واقعی خداست و از دینی که در ظاهر نماز و 
روزه و قرائت قرآن است ولی امام آن یزید و یزیدیان زمان است بیزار 
است.و این، درس بزرگی است که امام حسین علیه السالم برای ارائه آن 
به عموم مسلمانان، به خصوص پیروان خود، در عصر تاسوعا، از دشمن، 
یک شب مهلت خواست و بدین سان، شب عاشورا، آخرین شب انس 

امام حسین علیه السالم و یارانش با انیس ذاکران بود.

يک لحظه مکث کن . . . 

چای سیاه مفید برای
 درمان ورم لب

آب  لیوان  یک  درون  را  چای  کیسه  یک 
و  کنید  خیس  دقیقه   10 مدت  به  گرم 

سپس اجازه دهید تا خنک شود.
خیس  مایع  این  با  را  پنبه  تکه  یک  بعد 
کنید و به مدت 15 دقیقه ،روی لب های 
، بهتر  نتایج  گرفتن  برای  بگذارید.   خود 

روز  طول  در  بار  چندین  را  درمان  این 
تکرار کنید.

عادت نادرستجویدن ناخن ها

 

ناخن جویدن نه تنها زیبایی تان را تحت تاثیر 
قرار می دهد، بلکه برای سالمتی شما هم 
ضرر دارد. در طول روز به دلیل لمس اشیای 
مختلف، باکتری های زیادی روی دست و 
زیر ناخن های شما جمع و با جویدن آنها، 
به دهان تان منتقل می شوند. به جای آن، 
آدامس بجوید. حتی می توانید از الک های 

تلخ استفاده کنید تا شما را از این کار باز دارد.

نکاتی که جهت کاهش عوارض داروها در نوزاد شیرخوار باید رعایت 
نمود. گفته می شود اجتناب از شیر دادن در زمان حداکثر غلظت دارو 
در خون می تواند ریسک انتقال دارو به شیرخوار را کاهش دهد. این 
زمان برای داروهای مختلف متفاوت است ولی در مورد داروهایی 
که در فواصل زمانی اندک استفاده می شوند و عمر کوتاهی دارند 
به طور معمول تا یک ساعت بعد از مصرف دارو این غلظت باال می 
باشد. پس ترجیحا در این فاصله شیر دهی انجام نگیرد. چنانچه 

شیردهی قبل از زمان مصرف دوز بعدی دارو انجام گیرد احتمال 
تماس نوزاد با دارو کاهش می یابد. 

-انتخاب دارویی که در شیر غلظت کمی پیدا می کند
 استفاده از داروهایی که به مقدار کمتر وارد بدن کودک شیرخوار

می شوند، می تواند کمک زیادی به مادران شیرده نماید.
 مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی

 بیرجند، تلفن 190

 اجتناب از شیر دهی در هنگام غلظت باالی دارو

جدول 4168                        

افقي:1 -کار سرسري - نامادري 
برگزیده-    - گرامي  همشیره   -۲
رویي  -الستیک   3 کساد  ضد 
دوستي  روغن صنعتي-    - چرخ 
اندازه  مقیاس    - بند  شکم   -4
و  بزرگ  پایان-  بي  ناز   - گیري 
پیر شدن - خنجر  قوم 5-  مهتر 
 -۶ کوتاه   طریق   - کوچک 
ساخته  نمونه  ارتشي-   کامیون 
آینده   -7 نرسیده  خربزه   - شده 
پول خرد  و سرنگون -  وارونه   -
آثار  از  هند 8- آداب - آبستن - 
پارچه   -9 شاملو  احمد  معروف 
از شهرهاي  دریایي-  مخلص-  
شادي-   فریاد  هرمزگان10- 
حضرت  زادگاه    - چیزي  ظاهر 
تکبر-   و  غرور    -11 ابراهیم 
باباشمل - ریختن پول به حساب 
زمان  بي صدا -  و  1۲ - ساکت 
خواب-  ظاهر ساختمان - نوعي 
باالپوش 13-  پشت سر-  الرو 
- شیپور 14 - برادر سلم و تور - 
هدیه فرستادن - رق  15 - خواهر 

گرامي-  ورزشگاه

مقرراتي  بسیار   -1 عمودي: 
گرد  دوره  گداي   - منضبط  و 

۲- روح - قانون مغولي-  فلزي 
و سمي  نرم  نسبتا  رنگ  اي  نقره 
کار  به  زدایي  اکسیژن  براي  که 
مي رود 3- همنشین هوي - قد 
کوتاه - آهنگ نظامي 4- سنتي 
عقد  اساسي  شروط  از  و  اسالمي 
ازهم  عرب-   دریاي   - ازدواج 
اصفهان  قدیم  نام    - پاشیده 
و  خاک    - آلونک   - میوه   -  5
از  بلند مرتبه-  قسمتي  غبار ۶- 
خانه - محل گذر 7 -از کوههاي 
 - پیکان  بي  تیر  کشور-   مهم 
فریزر   -8 نشده   دباغي  پوست 

-  مرمت - دشت 9- شهرهاي 
-مردم  موش صحرایي    - عرب 
ابهت  از   دریغ-    -10 قرآني 
آدم  میمون    -11 کتان  -تخم 
فارس   استان  از شهرهاي  نما  - 
میوه    -1۲ همراهي  حرف   -
یاقوت   - دونده  عضو   - شایسته 
موثر-   و  مفید   - تخمک     -13
سقف  چوبي  تیر   -14 رفوزگي 
کشوري   - پسندیده  و  خوب   -
آنگوال 15  و  گابن  همسایگي  در 
موسیقي- شیوه   - خانه  کرایه   - 

 سیاهپوستان آمریکا

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

جدول کلمات

123456789101112131415
راکتمدختکارتنا1
امرخرایواخزاج2
هرادامرنرهنا3
تلیربادناورق4
واروابرسنیمک5
شیرنیورابارو6
هنادریشهاردر7
نویرواناغماد8
رانونراوازسک9
میکدنارایدسا10
ابرمسیهنیکلر11
تهیدیماانباش12
یپنردتمهیحان13
سناییاوسرریما14
مسیلایرناخهایس15

حمل بار سعــدی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

)تهران ، مشهد ، زاهدان با تخفیف ویژه به همراه بیمه رایگان(

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه 
منزل داریم /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

صد ت
 در

100

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 ۳۲۲۲۵۴۹۴ - ۰۹۱۵۱۶۳۰۲8۳   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹8

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

را تجربه کنید.   09158668002

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

به یک نفر کارگر ترجیحا آشنا به قصابی 
و کار در مغازه پروتئینی نیازمندیم.

09153634633

به تعدادی راننده با خودروی 
دوگانه سوز به صورت تمام وقت 
و نیمه وقت جهت سرویس دهی 

در آژانس کیان نیازمندیم.
09157403085

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

دم سرخ ها
16:1522شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

هزار پـــا
1820شروع سانس

فروش انواع کنسانتره 
علوفه و نهاده های دامی و طیور

فروش ویژه کاه گندم دیم نرم و سفید 735 تومان

طاووسمرکز فروش خوراک دام و طیور
آدرس: بیرجند، سه راهی مرک،پشت پمپ بنزین
09157713476-09355208274- برزگران

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

سیمان، شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
05632228718 

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: ۰۵۶-۳۲۴۲۲۴۴۹
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۷۶۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

فروش کارخانه در شهرک 
صنعتی، سند ششدانگ آزاد 
قیمت توافقی، با معرفی وام 

سرمایه در گردش
09157234706
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امین جم- جلسه قرارگاه شهید علم الهدی با 
موضوع اربعین دانشجویی روز گذشته با حضور 

روسای دانشگاه های استان و بسیج دانشجویی 
دانشجویی  بسیج  مسئول  شد.  برگزار  استان 

استان درخصوص فرآیند ثبت نام دانشجویان 
برای اربعین، توضیح داد: دانشجویان ابتدا باید در 
سایت وظیفه عمومی ثبت نام و پس از استعالم 
وضعیت نظام وظیفه ، نسبت به گذاشتن وثیقه 
مالی اقدام تا زمینه صدور مجوز خروج از کشور 
آنان فراهم شود.سپس دانشجویان باید در سامانه 
اینترنتی سماح که برای ستاد اربعین کشور و 
سامانه کلی برای اطالعات زائران است، ثبت نام 
کنند و گزینه مجزایی برای دانشجویان باز شده 
که می توانند اطالعات شان را ثبت کنند.وی با 
بیان اینکه اسکان دانشجویان در نجف و کربال 
با محوریت  و  دانشجویی  اربعین  توسط ستاد 

بسیج دانشجویی انجام خواهد شد، افزود: سال 
گذشته 500 نفر از دانشجویان استان به مراسم 

اربعین حسینی اعزام شدند.

اوایل هفته آینده ،زمان احتمالی آغاز
 ثبت نام در سامانه سماح 

مدیرحج و زیارت  استان نیز با بیان اینکه ثبت 
نام در سامانه سماح بعد از تصمیم گیری مسئوالن 
اوایل هفته آینده  از  اربعین و احتماال  در ستاد 
آغاز خواهد شد، افزود: تمام دفاتر زیارتی استان 
برای ثبت نام از زائران اربعین حسینی در خدمت 
دفاتر  که  هایی  در شهرستان  و  مردم هستند 

 زیارتی نیست، دفاتر موقت راه اندازی می شود. 
امر  در  تسهیل  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اندازی  از استانداری درخواست راه  صدور ویزا، 
کنسولگری موقت در استان را داریم، ادامه داد: 
به  ویزا  امور  برای  مدارک  گذشته  های  سال 
تهران و یا مشهد ارسال می شد که مشکالتی 
نیز در پی داشته است. وی عنوان کرد: امسال مرز 
مهران برای خروج زائران خراسان جنوبی تعیین 
شده است. در پایان  جلسه کمیته دانشجویی و 
اساتید کنگره ملی 2000 شهید استان برگزار و 
درخصوص برنامه های پیش روی این کمیته به 

بحث و گفتگو پرداخته شد. 

حسینی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  
با بیان اینکه قول می دهم هر 3 ماه یک پروژه 
بهداشتی و درمانی را در استان تعیین تکلیف کنم، 
گفت: سطح درمانی استان بسیار باال بوده با وجود 
بیمارستان رازی مجهز به تجهیزات کامل، نیازی 
به ارجاع بیماران به مشهد یا تهران مگر در مواقع 
خیلی خاص دیده نمی شود. صبح دیروز شورای 
استان با حضور اعضا و نمایندگان شهرستان ها و 
قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند جهت 
بررسی وضع بهداشت استان، نتایج سفر اخیر وزیر 
بهداشت و نحوه همکاری اعضای شورا با دانشگاه 
علوم پزشکی برای خدمات رسانی بهتر برگزار 
شد.حجت االسالم موسوی نماینده مردم خوسف 
در این شورا، مهم ترین خواسته مردم شهرستان را 
راه اندازی بیمارستان عنوان کرد و افزود: همچنین 
انتظار داریم مسئوالن باالدستی به جای صرف 
هزینه های هنگفت در تامین دارو و درمان، به امر 

پیشگیری بیشتر توجه کنند.
 به گفته وی 60 تا 70 درصد مردم روستاهای 
شهرستان خوسف از لبنیات نمی توانند استفاده 
کنند، اکثرا یا دام های خود را فروخته اند و یا تعداد 
محدودی دام داشته و توانایی تامین لبنیات مورد 

نیاز خود را ندارند.

پروژه های بر زمین مانده فردوس
افتتاح  به  هم  فردوس  مردم  نماینده  اکبری 
ساختمان اورژانس فردوس و تعطیلی آن پس 
از دور روز به دلیل تکمیل نبودن زیرساخت ها 
اشاره کرد و خواستار تسریع روند راه اندازی آن 
شد. وی همچنین با بیان اینکه 10 هزار هکتار 
دانشکده  اندازی  راه  برای  خیران  توسط  زمین 
پیراپزشکی و بهداشت تامین و تحویل شبکه 
بهداشت و درمان شده است ، ادامه داد:  متاسفانه 
هنوز کاری در این جهت انجام نگرفته است. عضو 
شورای عالی استان های کشور در ادامه با اشاره به 
قول مسئوالن کشوری برای راه اندازی هر چه 
سریعتر دستگاه سی تی اسکن در شهرستان ، 
خاطرنشان کرد: این کار نیز با گذشت 8 ماه، 
هنوز اجرایی نشده است. اکبری از کمبود پزشک 
متخصص با تمام شدن طرح پزشکی سخن گفت 
و اضافه کرد: زمین پایگاه 2 اورژانس فردوس در 
مسکن مهر تعبیه شده و امیدواریم اعتبار مد نظر 
برای راه اندازی آن هر چه سریعتر تخصیص یابد. 

وی همچنین به دستور وزیر بهداشت درباره راه 
اندازی اورژانس هوایی در فردوس اشاره کرد و 
افزود: با توجه به فاصله 70 کیلومتری روستای 
کجه و چاه نو تا فردوس ، تردد ماشین های متعدد 
از این مسیر و رخداد حوادث رانندگی ، راه اندازی 

پایگاه اورژانسی در این منطقه ضرورت دارد.

عدم پاسخگوی درمانگاه شبانه روزی 
قهستان از 8 شب به بعد

توکلی نماینده مردم درمیان هم با بیان اینکه 
درمانگاه شبانه روزی قهستان با وجود مراجعه 
کننده زیاد، از ساعت 8 شب به بعد پاسخگوی 
بیماران نیست، خواستار پیگیری این موضوع از 
طرف رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شد. وی 
همچنین با اشاره به اینکه خانه بهداشت آسیابان قرار 
بوده به پایگاه سالمت تبدیل شود و هنوز اتفاقی 
در این زمینه رخ نداده است، یادآورشد: خواستار راه 
اندازی مجدد خانه بهداشت تا آن زمان هستیم 
مخصوصا که زمین آن توسط خیران و خود مردم 
تهیه شده است. مجمع خیران سالمت هم برای 
 ساخت ساختمان اعالم آمادگی کرده و می توان 
کار را با کمک مردم انجام داد.میری نماینده مردم 
بیرجند هم با انتقاد از تمرکز بیمارستان ها در یک 
نقطه از شهر و رویداد مسائل پدافندی ، خواستار 
مشخص شدن طراز استان نسبت به کشور در 

بحث های بیمارستانی و امکانات شد.

نگرانی از آمار باالی افسردگی در سرایان
اسماعیلی نماینده سرایان نیز به  هزار متر زمین 
رایگانی که در اختیار شبکه بهداشت برای راه 
اندازی درمانگاه در 2 بخش آیسک و سه قلعه 
قرار گرفته بود، اشاره کرد و گفت: وزیر بهداشت 
نیز در این باره مطلع بوده و خواستار پیگیری 

هر چه سریعتر آن هستیم. وی همچنین از آمار 
باالی افسردگی در این شهرستان و رخداد چند 
فقره خودکشی سخن گفت و بیان کرد: در راستای 
مبارزه با این موضوعات راه اندازی کارگروهی نیاز 
است.ساربان نماینده مردم نهبندان هم با اشاره به 
کمبود دکتر عمومی در اورژانس این شهرستان 

عنوان کرد: برای حل این مشکل از دکترهای 
مرکز  استان استفاده می شود که آن ها هم هر 

روز و منظم حضور ندارند.
یزدانی نماینده مردم سربیشه نیز نظارت بر آبرسانی 
سیار به روستاهای این شهرستان را بسیار حائز 
اهمیت دانست و اضافه کرد: بیمارستان سربیشه 
دستگاه اکسیژن ساز و دیالیز کم دارد، همچنین 
 پایگاه 115 این شهرستان جاده ای بوده و نمی تواند

 به موقع خدمت رسانی کند.

نداشتن پیشرفت در 
بیمارستان طبس پس از 19 سال

امینی نماینده طبس هم با انتقاد از این که بیمارستان 
100 تختخوابی این شهرستان از سال 56 تاکنون 
پیشرفت چشم گیری نداشته و فقط ساختمان آن 
تغییر کرده است، خاطرنشان کرد: اورژانس این 
شهرستان تنها 500 متر است و در خدمت رسانی 
مشکل دارد. وی همچنین از نیاز شهرستان به 
دستگاه سونوگرافی و سی تی اسکن سخن گفت.

پذیرش بیمه سالمت در 
بیمارستان های تامین اجتماعی

محمودی راد دیگر عضو حاضر در این جلسه 
که عضو شورای شهر بیرجند نیز است، خواستار 
تامین  های  بیمارستان  با  دانشگاه  همکاری 
اجتماعی جهت پذیرش بیماران و پوشش بیمه 

سالمت در این بیمارستان ها شد. وی همچنین 
با انتقاد از زیرمیزی هایی که برخی پزشکان به 
خصوص جراحان از بیماران می گیرند، تصریح 
کرد: تقاضای پیگیری این موضوع توسط ریاست 
دانشگاه علوم پزشکی را دارم زیرا که این موارد با 
نام بیرجند به عنوان شهر فرهنگی و تمیز مغایرت 
دارد.قرائی رئیس شورای استان، هم خواستار تسریع 
در کلنگ زنی بیمارستان دوم قاین شد و افزود: با 
توجه به این که خیران برای راه اندازی ام.آر. آی 
اند،  و ماموگرافی در قاین اعالم آمادگی کرده 

 این امر نیز سریع تر اجرایی شود.
 

پرداخت حقوق پزشکان با اوراق!
دانشگاه  انسانی  منابع  و  توسعه  معاون  وجدان 
به  جلسه  ادامه  در  نیز  بیرجند  پزشکی  علوم 
درباره  داد. وی  پاسخ  موارد مطرح شده  برخی 
خانه بهداشت آسیابان عنوان کرد: طبق قانون 
شده  شهری  نقطه  آسیابان  و  درخش  چون 
اند، خانه بهداشت باید به پایگاه بهداشت تغییر 
کند ولی باز هم پیگیری خواهیم کرد. به گفته 
وی خواسته های مطرح شده به حق بوده اما 
منابع مالی محدود است و نمی توان در شرایط 
فعلی کشور ، تمامی آن ها را تحقق بخشید. 
رئیس بیمارستان رازی با بیان این که امسال 
استفاده از تبصره های قانون بودجه و تسهیالت 
بانکی در دستور کار قرار گرفته است ، ادامه داد: 
 سهم درآمد نقدی بسیار پایین آمده و بیمه ها 
به جای پرداخت نقدی مطالبات ، با اوراق تسویه 
حساب می کنند و حتی بعضا حقوق پزشکان را 
مجبور شدیم با اوراق بدهیم، این پدیده تاکنون 
نوظهور بوده است! وجدان به توقف بسیاری از 
پروژه های استان به دلیل شرایط بد ارزی اشاره 
 کرد و گفت: وزارتخانه قول اعتبار برای پروژه ها 
در شهرهای باالی 50 هزار نفر را داده است ولی 
برای سایر شهرها کاری از دست ما بر نمی آید.

نیز  ها  شهرستان  در  نیرو  کمبود  درباره  وی 
توضیح داد: چندین آزمون استخدامی پزشک 
برگزار  نقاط محروم  در  و متخصص  عمومی 
کردیم که یا شرکت نکردند یا پس از آن شرایط 
وجود  نهبندان  متقاضی  پزشک  نپذیرفتند.  را 
ندارد و ما نیز نمی توانیم اجبار کنیم. اعضای 
این  در  پزشکان  جذب  برای  تمهیداتی  شورا 
مناطق بیاندیشند.معاون توسعه و منابع انسانی 

دانشگاه به کم شدن درآمد بیمارستان ها اشاره 
کرد و افزود: سقف گذاری بیمه سالمت و راه 
اندازی بیمارستان میالد از جمله این موارد است 
و بر این اساس نمی دانیم با توسعه خدمات 
درمانی آیا به درآمدزایی کمکی می شود یا خیر.

اتمام اورژانس نهبندان، اولویت دانشگاه
قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز 
با ارائه گزارش عملکردی از اقدامات موثر انجام 
شده تاکنون، تاکید کرد: قول می دهم هر 3 ماه 
یک پروژه را تعیین تکلیف کنم. وی سطح درمانی 
استان را بسیار باال دانست و خاطرنشان کرد: با 
وجود بیمارستان رازی مجهز به تجهیزات کامل، 
نیازی به ارجاع بیماران به مشهد یا تهران مگر در 
مواقع خیلی خاص دیده نمی شود.وی در بخش 
دیگری از سخنانش، با بیان اینکه برق اورژانس 
فردوس هنوز دارای مشکل است، اضافه کرد: این 
مورد از دست دانشگاه خارج بوده و باید روال اداری 
راه اندازی پست برق هر چه سریع تر انجام شود، 
پس از این کار، اورژانس هیچ مشکلی نداشته و 

آماده خدمترسانی به مردم است.
اتمام  را  دانشگاه  های  برنامه  اولویت  قائمی 
اعالم  نهبندان  دست”  آتش  “شهید  اورژانس 
کرد و گفت: امیدواریم تا انتهای سال به بهره 
برداری کامل برسد، همچنین همزمان با آن، کار 
پروژه بیمارستان خوسف شروع خواهد شد.وی 
اجرای پروژه گسترش بیمارستان طبس را نیز 
مشروط به همکاری شرکت زغال سنگ طبس 
و فرمانداری که برای تامین منابع مالی اعالم 
آمادگی کرده بودند، دانست و ادامه داد: این پروژه 
نیز ظرف 6 ماه اول سال 98 ، به اتمام خواهد 
رسید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی، از استقرار 
اردوی جهادی نوآوران سالمت در رقه بشرویه 
از ابتدای مهر تا آذر خبر داد و یادآور شد: این 
نیروها با هدف چشم پزشکی برای تمام سنین 
اولویت زیر 15 سال به کار  با  و دندانپزشکی 
اندازی  راه  از  پرداخت.قائمی  خواهند  جهادی 
سالن همایش دانشگاه تا اواخر آبان و فاز دوم 
بیمارستان رازی به دست وزیر بهداشت سخن 
با  داد  قرار  بستن  حال  در  کرد:  بیان  و  گفت 
بشرویه  بیمارستان  اندازی  راه  برای  پیمانکار 
هستیم و امید می رود در 6 ماهه ابتدای 98 در 

صورت تامین منابع مالی به اتمام برسد.

برزجی- رزمایش میز خدمت با هدف خدمات 
سراسر  با  همزمان  محروم  مناطق  به  رسانی 
کشور در خراسان جنوبی با حضور معاون عمرانی 
استاندار، فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( و شماری از 
مدیران دستگاه های اجرایی آغاز شد. مسئول 
)ع(  انصارالرضا  سپاه  کارمندان  بسیج  سازمان 
خراسان جنوبی در حاشیه این رزمایش اظهار کرد: 
سازمان های بسیج کارمندان و بسیج مستضفعان 
با هماهنگی یکدیگر در راستای رزمایش اقتدار 
ا...  محمدرسول  حضرت  سپاه  عاشوراییان 

شده،  ریزی  برنامه  کشور  کل  در  که  )ص( 
رزمایش خدمات رسانی را با عنوان میز خدمت 
کند  می  برگزار  کشور  سراسر  در   همزمان 
که در شهرستان بیرجند و در بقیه شهرستان ها 
اجرا می شود. اقبالیان گفت: رزمایش میز خدمت 
در پنج منطقه محروم و حاشیه نشین شهرستان 
امیرآباد،  آباد، چهکند،  حاجی  جمله  از  بیرجند 
دستگرد و محله موسی بن جعفر )ع( بیرجند اجرا 
می شود و مسئوالن دستگاه های خدمات رسانی 
برای حل مشکالت مردم در این مناطق حضور 

یافتند و پس از رصد مشکالت اقدام به رفع آنها 
می کنند. وی افزود: مشابه این برنامه در سایر 

شهرستان ها اجرا شد.  
وی گفت: مشکالت مردمی از قبل توسط شورا 
و دهیار روستاهای مدنظر احصا شده و در این 
فرمانده  شهردار،  فرماندار،  حضور  با  رزمایش 
سپاه و مدیران دستگاه های مختلف بررسی و 
تصمیم گیری می شود. وی ابراز امیدواری کرد: 
نوبت دوم رزمایش خدمات رسانی نیز هفته دفاع 

مقدس در کل استان اجرا شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از اعمال 
محدودیت های ترافیکی ایام تاسوعا و عاشورای 
حسینی در شهرستان بیرجند خبر داد. به گزارش 
تسنیم، عباسی اظهار کرد: به منظور تسهیل در 
عبور و مرور و افزایش ضریب ایمنی برای عابران 
و جلوگیری از مشکالت ترافیکی در ایام تاسوعا و 
عاشورای حسینی محدودیت های ترافیکی در شهر 
بیرجند اعمال می شود.وی تصریح کرد: در مراسم 
شب تاسوعا تمام مسیرهای منتهی به مسجد امام 
حسین)ع( شامل بیست متری دوم شرقی، خیابان 
شهید تیمورپور، خیابان مدرس حدفاصل میدان 

ابوذر تا میدان سوم مدرس، پاسداران 1 و 3 و 
میدان قدس همچنین تمام مسیرهای منتهی به 
مسجد عاشورا خانه شامل سه راهی مصلی، سه 
راه اسدی، خیابان شهید مطهری، میدان شهدا و 
خیابان منتظری و مسیر خیابان انقالب، خیابان 
عارفی و میدان امام حسین)ع( تا پایان مراسم 
محدودیت ترافیکی وجود دارد. وی گفت: برای 
مراسم صبح تاسوعا از ساعت هفت صبح در 
خیابان منتظری حدفاصل سه راه اسدی تا میدان 
شهدا، خیابان شهید کوشه ای، خیابان حکیم نزاری 
و میدان شهدا محدودیت تردد و توقف وجود 

دارد.عباسی بیان کرد: برای مراسم عصر تاسوعا 
از ساعت 14 تا پایان مراسم در مصلی )هیئت 
ابوالفضلی( محدودیت ترافیکی اعمال می شود.

وی افزود: شب عاشورا تمام مسیرهای منتهی به 
دارالشفاء حضرت فاطمه زهرا )س( شامل میدان 
امام خمینی )ره(، خیابان جمهوری، سه راه اسدی، 
خیابان انقالب، میدان طالقانی، خیابان مطهری، 
میدان شهدا و کوچه های منتهی به دارالشفاء و 
کوچه انقالب 6 )مطهری 9 کوچه مسجد آیت 
ا... آیتی( و توقف در ضلع غربی و شرقی خیابان 

منتظری تردد ممنوع است.

وی عنوان کرد: همچنین کوچه های منتهی به 
مسجد امام حسین )ع(، خیابان شهید تیمورپور، 
پاسداران 1 و 3، تقاطع پارک وحدت از ساعت 
توقف  و  تردد  ممنوعیت  مراسم  پایان  تا   18
روز  مراسم  در  اظهار کرد:  دارد. عباسی  وجود 
پایان مراسم  تا  از ساعت 6 صبح  نیز  عاشورا 
مسیرهای خیابان شهدا، میدان شهدا، خیابان 
منتظری، خیابان طالقانی،کوچه طالقانی 9 )کوچه 
انقالب  خیابان  انقالب،  چهارراه  بیمارستان(، 
حکیم نزاری،  خیابان  حسین)ع(،  امام  میدان 
میدان امام )ره(، خیابان جمهوری تا میدان امام 

حسین)ع( و سرتاسر خیابان جمهوری اسالمی 
از میدان امام خمینی)ره( تا بهشت متقین توقف 
وسایل نقلیه ممنوع است.وی گفت: در مراسم 
شام غریبان نیز از ساعت 18 تا پایان مراسم 
تمام مسیرهای منتهی به مسجد امام حسین)ع(، 
خیابان شهید تیمورپور و تقاطع پارک وحدت 
می شود. جلوگیری  خودروها  پارک  و  تردد   از 

به  استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
اعمال  زمان  در  کرد:  توصیه  استانی ها  هم 
محدودیت های ترافیکی از خیابان های مجاور و 

جایگزین برای تردد استفاده کنند.

هر سه  ماه یک پروژه بهداشتی و درمانی تعیین تکلیف می شود
قول رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

 زائران خراسان جنوبی برای سفر اربعین از مرز مهران خارج می شوند 

رزمایش میز خدمت در بیرجند برگزار شد

محدودیت های ترافیکی ایام تاسوعا و عاشورا  در بیرجند اعالم شد

*به گفته فرمانده سپاه انصار الرضا )ع( تاکنون 330 
گروه جهادی برای خدمت رسانی به مناطق محروم 

شهری و حاشیه شهر در خراسان جنوبی اعزام شدند.
*کارگاه آموزشی ویژه رانندگان سرویس مدارس برگزار شد.
*معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی 
گفت: از سال 94 تاکنون سه میلیون و 600 هزار هکتار از 
اراضی منابع طبیعی استان در کاداستر به ثبت رسیده است.

*رئیس شورای هیئت های مذهبی از توزیع 6 تن 
گوشت در بین هیئت های مذهبی بیرجند خبر داد.

*رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( شوسف از شناسایی 
روستاهای بدون آب و برق در این شهر خبر داد و گفت: 
هشت روستا تحت حمایت ویژه کمیته امداد قرار گرفتند.

*خانه بهداشت چاهداشی نهبندان با مشارکت یکی از 
بانک های استان ،مجمع خیران سالمت ودانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند از دیروز فعالیت خود را آغاز کرد.
*ثبت نام 717 دانشجوی جدید الورود دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند ، از 24 شهریور آغاز و تا امروز ادامه دارد.
*برای پیشگیری از انتشار بیماری تب خونریزی دهنده 
کنگو بیش از 378 لیتر سم به صورت رایگان در اختیار 

دامداران سربیشه قرار گرفت.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“سعی کنید پرونده ای که برای بقیه عمر و آخرت تهیه می کنید با 
برگ های زرین تقوا و پرهیزکاری و انضباط در امور دنیایی شروع کنید“

شهید ناصر خردمندی

کدخدا ، در رده دوم امتیازآورترین 
بازیکنان دیدار قزاقستان

مهسا کدخدا والیبالیست ملی پوش بیرجندی در رده 
دوم امتیازآورترین بازیکنان دیدار قزاقستان قرار گرفت. 
کدخدا در نخستین روز مسابقات AVC کاپ در دیدار 
با تیم قزاقستان پس از برهانی کاپتیان تیم ملی با 
18 امتیاز به عنوان دومین بازیکن امتیازآور این دیدار 
اعالم شد.تیم ملی والیبال کشورمان این دیدار را با 
نتیجه سه بر 2 پیروز شد. همچنین در دومین روز از 
ششمین دوره جام کنفدراسیون آسیا، تیم ایران دیروز 
به مصاف تیم فیلیپین رفت. مسابقات کاپ آسیا 2018 
با شرکت 10 تیم از 26 شهریور تا سه مهر در کشور 

تایلند برگزار می شود.

تغییر 2 مدیرکل در استانداری

صداوسیما- 2 مدیر کل استانداری خراسان جنوبی 
روز گذشته تغییر کردند. عصمت محمودی مدیرکل 
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری دیروز از پایان 
مسئولیتش خبر داد. هنوز فردی برای سکان داری 
این سمت در استانداری معرفی نشده است. همچنین 
خبر جایگزینی عباسعلی ملکی در سمت سرپرستی 
اداره کل روابط عمومی استانداری به جای عباسعلی 

بهاری هم منتشر شد.

کمک 5 میلیونی انجمن بیرجندی های 
مقیم تهران به کودکان حاشیه نشین استان

کاری- محمد نوخنجی دبیر انجمن بیرجندی های 
مقیم تهران گفت: در جشن عاطفه ها اعضای انجمن 
درتهران مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان را کمک 
نیازمند  آموزان  دانش  از  نفر  برای 112  که  کردند 
روستاهای مرزی درح، کیف و لوازم التحریر تهیه و 

به زودی توزیع خواهد شد.

تشییع پیکر شهید احمد علی لگزی

دادرس مقدم-پیکر پاک شهید احمد علی لگزی روز 
گذشته در بیرجند تشییع و به خاک سپرده شد. پیکر 
مطهر شهید احمدعلی لگزی ساعت 16 روز گذشته با 
حضور مردم والیی و شهید پرور استان از محل سه راه 
اسدی )مصلی بیرجند( به سمت گلزار شهدای بیرجند 

تشییع و در قطعه دو گلزار شهدا به خاک سپرده شد.

حریق دامن درختان کاهی را گرفت

برزجی- مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری 
بیرجند گفت: آتش سوزی بخشی از درختان روستای 
کاهی از توابع شهر مود سربیشه را سوزاند. حسینی 
افزود: با اعالم خبر آتش سوزی در ساعت 14و 35 
دقیقه روز یکشنبه به سامانه 125 نیروهای اطفای 
حریق از ایستگاه های بیرجند، مود و سربیشه به 
محل اعزام شدند. وی اظهار کرد: نیروهای آتش 
نشانی با همکاری امدادگران هالل احمر و تالش بی 
نظیر نیروهای مردمی موفق شدند بعد از تالش پنج 
ساعته در ساعت 19 و 30 دقیقه آتش را مهار کنند. 
حسینی با تاکید بر اینکه این حادثه خسارت جانی 
نداشته است، تصریح کرد: حریق بر اثر بی احتیاطی 
و روشن کردن آتش در مزارع کشاورزی رخ داد که 
هنوز علت اصلی و میزان خسارت در دست بررسی 
است. وی گفت: آتش سوزی بیشتر درختان غیرمثمر 
را سوزانده و البته درختان خشک و نیمه خشک مثمر 

گردو نیز خسارت هایی دیده است.

 مرکز جامع خدمات سالمت در آرین شهر 
آماده افتتاح شد

تسنیم-رئیس شبکه بهداشت و درمان قاینات گفت: 
مرکز جامع خدمات سالمت شهری و روستایی آرین 
شهر با کمک خیران و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
تکمیل و آماده افتتاح است. حمیدی راد در بازدید از این 
مرکز با بیان اینکه برای توسعه آن 250 میلیون تومان 
سرمایه گذاری شده است، اظهار کرد: از این میزان هزینه 
کرد، 100میلیون تومان را خیران  و 150 میلیون تومان 
را شبکه بهداشت و درمان تامین و پرداخت کرده است.

وی ادامه داد:  این مرکز در طرح توسعه فضای بهداشتی 
و درمانی  به 565 متر مربع افزایش یافته است. حمیدی 
راد با بیان اینکه این مرکز شامل اتاق بستری با 4 تخت، 
اورژانس، آزمایشگاه، دندانپزشکی و اتاق جلسات است،  
تصریح کرد: برای توسعه و تجهیز این مرکز به  بیش از 

100 میلیون تومان اعتبار دیگر نیاز است.

 ایستگاه های صلواتی در ایام محرم
از شهرداری مجوز بگیرند

اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس  مقدم-  دادرس 
شهرداری   بیرجند گفت:   شهروندان برای برپایی ایستگاه 
 صلواتی پس از مراجعه به سازمان تبلیغات اسالمی

می بایست نسبت به اخذ مجوز الزم از سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اقدام نمایند.قالسی مود بر 
لزوم رعایت اصول ایمنی در برپایی ایستگاه های صلواتی 
تاکید کرد و اظهار کرد: برای سهولت و تسریع در 
خصوص صدور مجوز برای ایستگاه های صلواتی، اخذ 
استعالمات الزم از مراجع ذیربط به این سازمان واگذار 
شده است.وی افزود: به مسئوالن و دست اندرکاران این 
ایستگاه ها تاکید فراوان شده در طول دهه نخست محرم 
 نظافت را رعایت کنند، زباله ها را در داخل کوچه ها

 و خیابان ها نریزند و بعد از اتمام دهه مسئول جمع آوری 
زباله ها و تنظیف خیابان هستند.

۶۰ پروژه محرومیت زدایی 
به بهره برداری می رسد

مهر- معاون هماهنگ کننده سپاه انصار الرضا)ع( گفت: 
60 پروژه محرومیت زدایی هفته دفاع مقدس در استان 
به بهره برداری می رسد. برات زاده با اشاره به برنامه 
های سپاه در هفته دفاع مقدس بیان کرد: شعار محوری 
برنامه های دفاع مقدس تحت عنوان »ما توانستیم« 
است.وی با بیان اینکه این مدت 291 برنامه در قالب 
26 عنوان اجرایی می شود، گفت: در اولین روز از هفته 
دفاع مقدس، رژه نیروهای مسلح با حضور یگان های 
سپاه و بسیج در استان را داریم.برات زاده افزود: برگزاری 
جلسات شورای اداری برنامه ها، فضاسازی و تبلیغات 
محیطی متناسب با ماه محرم و هفته دفاع مقدس، 
دیدار با ائمه جمعه استان، نواختن زنگ مقاومت در 
مدارس و ... از  جمله برنامه های پیش بینی شده است.

99 درصد رانندگان برای 
بیمه تکمیلی اقدام کردند

برزجی-معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای گفت: تاکنون 99 درصد رانندگان جاده 
ای استان برای بهره مندی از طرح بیمه تکمیلی نام 
نویسی کرده اند. گرجی افزود: با توجه به اجرای قرارداد 
بیمه تکمیلی درمان از تاریخ 15 مردادماه امسال، نحوه 
اجرا و محاسبه مبالغ واریزی نوع خدمات، سقف پوشش 
های بیمه ای و جزئیات تکمیلی به انجمن های صنفی 
رانندگان استان اعالم شد. وی بیان کرد: به منظور بهبود 
وضع رفاهی و حمایت های اجتماعی رانندگان حمل و 
نقل جاده ای و خانواده آنان، پیگیری هایی برای قرارداد 
بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث توسط کانون انجمن 
های صنفی موسسات و شرکت های حمل و نقل جاده 
ای کاالی داخلی کشور انجام شده است. وی گفت: 
هزینه بیمه تکمیلی توسط شرکت های حمل و نقل و 
از محل درصد کمیسیون دریافتی، پرداخت خواهد شد.

منافع بشری در امر به معروف 
و نهی از منکر است

مهر- نماینده ولی فقیه در استان گفت: بزرگ ترین 
منافع بشری در امر به معروف و نهی از منکر است که 
باید مورد توجه قرار گیرد. آیت ا... عبادی دیروز در جمع 
بانوان فرهیخته استان بیان کرد: بداخالقی های سیاسی، 
دزدی های اقتصادی و آلودگی های اجتماعی به خاطر 
کندذهنی برخی از افراد است. وی با تاکید بر اینکه باید 
در جامعه امر و نهی و نظارت عمومی باشد، گفت: کسی 
که در برابر  امر به معروف و نهی از منکر مقاومت می 
کند، پیش از هر قانونی در برابر خودش شرمنده است.

مسئوالن شهری از پروژه های شهرداری 
بازدید کردند

غالمی- شهردار بیرجند گفت: بازدید مسئوالن شهری 
از پروژه های شهرداری با هدف رفع معضالت شهری 
 صورت گرفت. جاوید در حاشیه بازدید از پروژه های 
روند  پیگیر  جدیت  با  اینکه  به  اشاره  با  شهرداری 
پیشرفت پروژه ها هستیم، ادامه داد: حجم بکارگیری 
نیروی انسانی و ماشین آالت در پروژه های عمرانی، 
نشان دهنده توجه به اتمام به موقع پروژه های عمرانی 
است.شایان ذکر است زمین های بایر خیابان انقالب 
و برنامه ریزی جهت تعیین تکلیف آنها، میدان شهید 
شهید  میدان  الهیه،  پارک  بهجت،  پارک  فهمیده، 
 ... و  پدران آسمانی  پارک  انقالب،  کالهدوز، میدان 
پروژه هایی بودند که مورد بازدید مسئوالن قرار گرفتند.
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امام حسین علیه السالم فرمودند :
ال تَِحلُّ لَِعیٍن  مُؤمِنٍَة تََری ا... یُعصی فتَطِرُف حتّی یَُغیَِّرُه

بر هیچ چشِم مؤمنِی روا نیست که ببیند خدا نافرمانی می  شود و ]مؤمن[ چشم خود را فرو بندد مگر 
این که آن وضع را تغییر دهد.

)تنبیه الخواطر، ج 2، ص179( 

عکس: هنری

جواد رضایی -  مدیرکل بیمه سالمت روز گذشته در نشست خبری 
که برای اطالع رسانی کارآمد به بیمه شدگان برگزار شد،گفت: مرکز 
بهداشتی و درمانی در استان وجود ندارد که طرف قرارداد بیمه سالمت 
نبوده و دفترچه بیمه سالمت را مورد پذیرش قرار ندهد. اربابی با اشاره 
به اینکه برخی از ممنوعیت هایی که در ارائه خدمات به بیمه شدگان 
وجود دارد بر حسب قانون است، اظهار کرد: صندوق بیمه سالمت 
همگانی برای ارائه خدمت به افرادی که توانایی پرداخت هزینه های 
درمانی را ندارند و نمی توانند از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند، 
تشکیل شده است. وی افزود: بخش دولتی در این راستا موظف است 
با توجه به اقدامات صورت  ارائه دهد و  خدمات را به بیمه شدگان 
گرفته در استان عالوه بر توسعه ارائه خدمات بخش دولتی، کیفیت 
خدمات نیز ارتقا یافته است، همچنین درصد باالیی از پزشکان در 
کرد:   بیان  استان  بیمه سالمت  کل  مدیر  دارند.  فعالیت  حوزه   این 
متقاضی  افراد  پذیرش  در  پایش  عدم  دلیل  به  گذشته  های  سال 
هزینه  پرداخت  توانایی  که  هم  افرادی   همگانی،  سالمت  بیمه 
دفترچه  ای  بیمه  صندوق  این  از  داشتند  را  بخش خصوصی  های 
افراد می توانند برای برخورداری از خدمات  دریافت کردند که این 
با  همگانی  سالمت  بیمه  دفترچه  ابطال  از  پس  خصوصی،  بخش 
پرداخت مبلغ 265 هزار تومان برای هر نفر با رعایت شرط خانوار 
به صورت ساالنه دفترچه بیمه ایرانیان دریافت کنند. وی ادامه داد: 
در ابتدای تشکیل بیمه سالمت افراد بسیاری عضو شدند که با توجه 
همچنین  و  خدمات  بهتر  ارائه  برای  سال 96  در  قانونگذار  نظر  به 
های  هزینه  پرداخت  توانایی  که  افرادی  فقط  مالی  منابع   تامین 
پذیرفته  نباشند،  دیگری  ای  بیمه  پوشش  تحت  و  ندارند   درمانی 
و از خدمات بخش دولتی بهره مند می شوند. همچنین با توجه به اینکه 
شاید برخی از خدمات در بخش دولتی امکان ارائه آن وجود نداشته 
تا بیماران در  با بخش خصوصی شده است  باشد، هماهنگی هایی 
پرداخت تعرفه های درمانی هزینه کمتری بپردازند. اربابی با بیان اینکه 
بیمارستان ها، کلینیک ها و تمام مراکز بهداشتی و درمانی که رعایت 

تعرفه دولتی را می کنند، طرف قرارداد بیمه سالمت هستند، افزود: 
 با این روش پرداختی هزینه های درمانی از جیب مردم کم می شود.

الکترونیکی شدن خدمات درمان راهی برای برقراری عدالت 
وی در مورد الکترونیکی شدن دفترچه های بیمه سالمت بیان کرد: برای 
مراجعه متعادل، اطالع از عملکرد مراکز و میزان مراجعات مردم راهی جز 
 الکترونیکی شدن دفترچه ها وجود ندارد. اربابی ادامه داد: در نسخه های

از  بر پایش نظارت دارویی و مصرف دقیق دارو  الکترونیکی عالوه   
ارائه خدمات تکراری جلوگیری شده و بر مبنای نیاز بیمار و میزان 
ارائه می شود و این راهی  توزیع بیماران در مراکز درمانی خدمات 
برای برقراری عدالت در درمان است، همچنین در تامین هزینه های 
درمان بیمه شدگان بسیار موثر خواهد بودکه امیدواریم تا پایان سال 
این موضوع محقق شده و مردم بتوانند از خدمات آن استفاده کنند.
بیمه  پوشش  تحت  استان  جمعیت  از  نفر   500 و  هزار   474

سالمت هستند
مدیر کل بیمه سالمت استان با تاکید بر اینکه یکی از وظایف ما آگاهی 
دادن به بیمه شدگان در خصوص حقوق شان است، تصریح کرد: بیمه 
شدگان باید در جریان تمام مراحل و شیوه درمانی و همچنین علت 
تجویز دارو، توسط پزشک قرار گیرند تا از این طریق بتوانند در پرداخت 
هزینه های درمانی مدیریت داشته و از بسیاری آزمایشات و مراجعات 
غیر ضروری جلوگیری شود. وی با اشاره به اینکه بیمه شدگان تحت 
پوشش این اداره کل 62 درصد از جمعیت استان  را تشکیل می دهند، 
افزود: 474 هزار و 500 نفر در کل استان عضو بیمه سالمت هستند که  
از این تعداد 65 هزار و 500 نفر عضو صندوق کارمندی، 11 هزار و 900 
نفر سایر اقشار، 334 هزار نفر روستایی، 58 هزار و 600 نفر عضو صندوق 
بیمه همگانی و 2 هزار و 100 نفر عضو صندوق بیمه ایرانیان هستند.

پرداخت 42 میلیارد تومان به موسسات از ابتدای سال
 اربابی از پرداخت 42 میلیارد تومان به موسسات طرف قرارداد از ابتدای 
سال خبر داد و اظهار کرد: اسناد مرداد موسسات پذیرش شده و اسناد 
 تیر نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و مطالبات آزمایشگاه ها، بیمارستان ها

و داروخانه های دولتی غیردانشگاهی و خصوصی تا خرداد پرداخت 
فروردین  دانشگاهی،  های  بیمارستان  مطالبات  همچنین  شده، 
و اردیبهشت به طور کامل و خرداد و تیر نیز به میزان 70 درصد 
پرداخت شده است. مدیر کل بیمه سالمت استان بیان کرد: بیماران 
خاص تحت پوشش این اداره کل 602 نفر هستند که 220 نفر بیمار 
دیالیزی، 60 بیمار تاالسمی، پیوند کلیه 100نفر، ام اس 115 نفر 
بیمه شدگان می  داد:  ادامه  اربابی  بیمار هستند.  و هموفیلی 104 
توانند نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را به سامانه 30002639  
و  روزی  شبانه  صورت  به   1666 شمارگیری  با  یا  و  کنند  ارسال 
3-32424570  از موضوعات مربوط به بیمه سالمت اطالع پیدا کنند.

668 نفر از اتباع خارجی تحت پوشش بیمه سالمت هستند
استان  سالمت  بیمه  درآمد  و  گری  بیمه  اداره  رئیس  زاده،  شریف 
و  داد  خبر  استان  در  ای  بیمه  همپوشانی  هزار   90 وجود  از  نیز 
بیان کرد: از این تعداد 56 هزار دفترچه مربوط به روستاییان بوده 
و  بررسی  درحال  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  همکاری  با  که 
نیز  دولت  کارکنان  از  نفر  همچنین 150  هستیم.  همپوشانی  رفع 
اختیار  به  آنان  دفترچه  یک  که  اند  بوده  ای  دفترچه  استان 2  در 
دفترچه  استان  در  خارجی  اتباع  از  نفر  افزود: 668  وی  شد.  باطل 
پذیر آسیب  اقشار  نفر   635 تعداد  این  از  که  دارند  سالمت   بیمه 

هستند که بدون پرداخت هزینه تحت پوشش قرار گرفته و 22 نفر هم 
هزینه دفترچه را خودشان پرداخت کرده اند. 

مختاری، معاون بیمه و خدمات سالمت بیمه سالمت استان نیز بیان 
کرد: بیمار در انتخاب بیمارستان و دکتر معالج حق انتخاب دارد و 
همچنین برای رسیدن به نتیجه بهتر در پروسه درمان به تعامل بین 
دکتر و بیمار و مطالبه گری معتدالنه از سوی بیماران نیاز است. وی 
با اشاره به اینکه پزشکان طبق پروتکل درمانی دارو تجویز می کنند، 
اظهار کرد: در ارائه داروها نیاز به فرهنگ 2 طرفه بین بیمار و پزشک 
است تا از این طریق عالوه بر کاهش هزینه های بیمار، مدیریت موثری 

در تجویز داروهای غیرضروری صورت گیرد.

62 درصد از جمعيت استان تحت پوشش بيمه سالمت هستند
در نشست خبري مديرکل بيمه سالمت بيان شد:

آگهـی مزایـده  فـروش شيـر گـاو
دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در نظر دارد: مقدار حدود 300 لیتر شیر گاو تولیدی 
واحد دامپروری روزانه خود را از طریق برگزاری مزایده روز یکشنبه 97/7/1 به فروش رساند.

متقاضیان می توانند جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده تا ساعت 14 روز شنبه 97/6/31 
به اداره امور عمومی دانشکده کشاورزی واقع در بیرجند - کیلومتر 5 جاده کرمان - حوزه معاونت 

اداری و مالی مراجعه کنند. بدیهی است دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادها مختار است
ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. تلفن تماس: 32254056 - 056

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
32462090 - 09153614899

تعدادی راننده دارای گواهینامه پایه یک جهت کار در کشتارگاه صنعتی قاین 
با حداکثر سن 40 سال نیازمندیم. جهت گزینش از شنبه مورخ 31 شهریورماه 
تا دوشنبه 2 مهرماه به آدرس بیرجند خیابان بهشتی، نبش بهشتی 6 مجتمع 
 اردیبهشت، طبقه اول شرکت قاین طیور مراجعه فرمایید.تلفن: 09153346112

آغازمراسم: دوشنبه 97/06/19- شب اول محرم 
پایان مراسم: پنجشنبه 97/06/29- شب یازدهم محرم

شروع مراسم ساعت 20 )8شب(
آدرس:خیایان شهید منتظری- منتظری3- جنب مسجدخضر)ع(

حسینیه هیئت جان نثاران

مراسم اقامه عزای دهه اول محرم
سخنران:

حجت االسالم و المسلمین حاجی آبادی
با نوای :

جهان زاده/قاضی زاده/گورکانی /هاشمی/ هادی زاده 
زمان و مکان:  از اول محرم به مدت10شب/ بعد از نماز مغرب و عشاء )مهدیه(

ضمنا در پایان جلسه مهمان سفره پربرکت آن حضرت خواهیم بود.

از عزاداران سيد وساالرشهيدان  بدینوسيله   
دعوت به عمل می آید در مراسم علم گردانی  
و نخل گردانی تاسوعای حسينی روستای قصبه 
وچهکندک دهستان براکوه شرکت فرمایند . 

هيئت های خامس آل عبا روستای قصبه وچهکندک و امام رضا )ع( علی آباد

کانون هالل 14 بانوان برگزار می کند:

مراسم اتسوعا و عاشورا
اطالعيـه 

زمان: 97/6/28 و 97/6/29 ساعت 9 صبح
مکان: مدرس 37- کانون هالل 14 بانوان بیرجند

مداح و سخنران: سرکار خانم نخعی
ضمنا با افتخار نماز و نهار در خدمت عزاداران خواهیم بود.

 کانون هالل 14 بيرجند

هالل غم ، حلقه ماتم
با سخنرانی: استاد حاج حسين خسروی و با حضور ذاکر اهل بيت )ع(

 حاج ابوالفضل نوفرستی و عزاداری هيئت بقيه ا... )عج(
همراه با مراسم سوگواری در شب های تاسوعا و عاشورا و شام غریبان

ساعت 20 ویژه خواهران
قرائت زیارت ناحيه مقدسه در روز 11 محرم

)با نوای گرم حاج ابوالفضل نوفرستی(
قرائت روزانه زیارت عاشورا 9 صبح

زمان: یکشنبه 25 شهریور 97 )6 محرم(لغایت شنبه 12 محرم مصادف با شهادت امام سجاد )ع( ساعت 9 صبح    
مکان: طالقانی 1- مکتب نرجس )س(

مراسم عزاداری سرور و ساالر شهيدان حضرت ابا عبدا...الحسين )عليه السالم(

سخنران: حجت االسالم و المسلمین دکتر احمد عزتی از شهر مقدس قم
مداحان:  حاج غالمحسین علیزاده 

کربالیی رضا هامونی- کربالیی مهدی وثیق
زمان و مکان: دوشنبه 19شهریوربه مدت7شب

ساعت شروع جلسه 20:30
سالن هیئت ابوالفضلی )مصلی(

@Abolfazli_birjand


