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بخشي از سرمايه اصالحات 
درحمايت از روحاني سوخت 
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 FATF رهبر تصميم گيری درباره
را به عهده مجلس گذاشته اند

صفحه 2

با خرید مازاد بر نیاز ، 
سود  نمی کنیم

جو  لحظه  هر  که  است  روزی  چند 
روانی حاکم بر اقتصاد کشور منفی تر 
شده و همه به خیال قحطی، دست به 
خرید بیش از نیاز خود می زنند.گویا این 
حال  در  ویروسی  همچون  روانی  جو 
فراگیری است؛ از فروشنده انبوهی که 
در انبارهای خود هزاران تن مواد غذایی 
که  عادی  شهروندان  تا  کرده  احتکار 
برنج  چندین قلم کاال چون روغن و 
را در خانه خود انبار کرده اند. رویه ای 
که امروزه برخی از مردم پیش گرفته 
و اقدام به خرید مازاد بر نیاز خود می 
کنند، جز ضرر هیچ...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4178

5سهم ۱۱ درصدی کميته امداد از اشتغال استان3نشر در حصر 5 مادر شهيدان “نوربخش” به فرزندان شهيدش پيوست

وزیر علوم به استان می آید
    صفحه 5

عکس:  رضایی

رئیس دانشگاه بیرجند خبر داد:

کلینیک قلب و عروق بیمارستان رازی بیرجند به بهره برداری رسید /6

سازمان بيمه سالمت از رشد هزينه های مازاد جلوگيری کرد/6

آمادگی 500 برابری سپاه نسبت به دو سال گذشته/5
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جناب آقای مهندس سورگـی 
سرپرست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان 

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی نوید بخش فردای بهتر
 بخش کشاورزی می باشد. ضمن عرض تبریک و تهنیت 

امیدواریم بهره برداران بخش کشاورزی استان از درایت
 و توانمندی علمی و مدیریتی تان محروم نگردند. 

شرکت تعاونی کشاورزی پیام دام خوسف

جنـاب آقـای مهنـدس سـورگی
سرپرست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

اصالت و فرهیختگی، توانمندی و درایت در شخصیت جناب عالی ملکه 
است. انتصاب شما امیدبخش توسعه و اعتالی کشاورزی منطقه می باشد. 
ضمن عرض تبریک به مناسبت این انتصاب ارزشمند، سالمتی و توفیق 
روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستارم. ضمنا از خدمات ارزشمند 
جناب آقای مهندس ولی پور مطلق نیز تشکر و قدردانی می نمایم.

محمد احمدزاده - نماینده کشاورزان ماژان

جناب آقای مهندس سورگـی 
سرپرست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان 

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی نوید بخش فردای بهتر
 بخش کشاورزی می باشد. ضمن عرض تبریک و تهنیت 

امیدواریم بهره برداران بخش کشاورزی استان از درایت
 و توانمندی علمی و مدیریتی تان محروم نگردند. 

شرکت تعاونی کشاورزی پیام دام خوسف

جنـاب آقـای مهنـدس سـورگی
سرپرست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

اصالت و فرهیختگی، توانمندی و درایت در شخصیت جناب عالی ملکه 
است. انتصاب شما امیدبخش توسعه و اعتالی کشاورزی منطقه می باشد. 
ضمن عرض تبریک به مناسبت این انتصاب ارزشمند، سالمتی و توفیق 
روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستارم. ضمنا از خدمات ارزشمند 
جناب آقای مهندس ولی پور مطلق نیز تشکر و قدردانی می نمایم.

محمد احمدزاده - نماینده کشاورزان ماژان

آگهـی مزایـده شمـاره 3/97     
نام مزایده گذار: بانک سپه         موضوع مزایده: فروش امالک مازاد بانک سپه   

نحوه فروشتوضيحاتآدرسقيمت پايه )ريال(اعيان عرصهنوع کاربریشماره پالک ثبتیرديف

۱00،93،92 و ۱0۱ فرعی از ۱929 ۱
اصلی از اراضی شهرک صنعتی

زمين واگذاری شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی می باشد و متقاضی بايد شهرک صنعتی قاين۱6/76728۱4/5۱0/000/000/000صنعتی
کليه شرايط شرکت مزبور را دارا باشد

20 درصد نقد الباقی 
در 36 قسط متوالی

صنايع 2  بلوک  از   4050 قطعه 
شيميايی )کارخانه سروشان پليمر(

زمين واگذاری شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی می باشد و متقاضی بايد کليه شرايط بيرجند- شهرک صنعتی4730۱6008/920/000/000صنعتی
شرکت مزبور را دارا باشد. کارخانه به همراه ماشين آالت به صورت يکجا به فروش می رسد

20 درصد نقد الباقی 
در 36 قسط متوالی

از 3 اصلی  يک  از  فرعی   2254
644 فرعی

نهبندان- بلوار غدير-  خيابان سهم بانک ۱008430402/۱9۱/563ورزشی
باهنر ۱2- باشگاه ورزشی

20 درصد نقد الباقی 53۱/0۱8/548 سهم مشاع از 3/7۱8/000/000 سهم عرصه و اعيان
در 36 قسط متوالی

4 206 از  فرعی   ۱867 ثبتی  پالک 
اصلی واقع در شهر آيسک

۱00 درصد نقدیسند ششدانگآيسک - خيابان معرفت360۱84785/600/000مسکونی

پالک ثبتی 2082 فرعی از 206 5
اصلی واقع در شهر آيسک

20 درصد نقد الباقی -آيسک926/۱2490955/۱۱3/440اراضی چاه موتور قدس
در 36 قسط متوالی

خراسان جنوبی - شهرستان 9/000/000/000ميزان استخراج ساليانهنوع ماده معدنیشماره پروانه بهره برداریمعدن گرانيت تاالران6
شوسف  بخش  نهبندان- 

روستای خواجه دوچاهی

متقاضی می بايست کليه شرايط قانونی از جمله صالحيت فنی، توان مالی و... مورد تاييد 
سازمان محترم صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی را دارا باشد. همچنين معرفی مسئول 

فنی، ارائه طرح بهره برداری، توديع ضمانت نامه از سوی متقاضی ضروری می باشد 

20 درصد نقد الباقی 
در 36 قسط متوالی ۱03۱/۱4486

84/۱0/7
4000 تنگرانيت

عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100/000 ریال به حساب 460/10000 به نام بستانکاران این بانک نزد یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع 
در خراسان جنوبی - بیرجند- میدان طالقانی- دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند. الف: مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1397/07/19 ب: مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1397/7/29 ج: کلیه اموال و امالک عرضه شده 

با وضعیت موجود به فروش می رسد. د: در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است هـ: به میزان پرداخت غیر نقدی طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد.
بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات - مدیریت خراسان جنوبی

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32387125 -056 تماس حاصل فرمایید 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری وفادار و مادری دلسوز 

مرحومه حاجیه کوکب صفایی
 فرهنگی بازنشسته )همسر حاج یدا... صفایی( 

جلسه یادبودی امروز سه شنبه 97/7/۱0 از ساعت ۱6 الی ۱7 
در محل حسينيه آيت ا... آيتی برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان  می باشد.
خانواده صفایی و سایر بستگان

جناب حاج آقای نوربخش
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت والده مکرمه )ام الشهيدين( 

را حضور جناب عالی و آن خاندان معزز تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن 
مرحومه مغفرت الهی و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم.

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت سیمان باقران

ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در 
مراسم تشییع و تدفین مرحومه مغفوره

 حاجیـه فاطمـه نخعـی
 )فرهنگی بازنشسته( همسر حاج علی محمد برکچی

 شرکت نمودند، به اطالع می رساند: مراسم سومین روز 
درگذشت آن عزیز سفرکرده امروز سه شنبه 97/7/۱0 

از ساعت ۱5 الی ۱6 در محل هيئت محترم حسينی برگزار 
می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: برکچی، نخعی و سایر بستگان

 مشتریان گرامی بعد از ثبت نام اینترنتی جهت تکمیل فرآیند ثبت نام به آدرس : بیرجند
 بلوار فرودگـاه - مقابل ترمینـال مسافربـری )نمایندگـی سایپـا قربانـی راد(
 مراجعه یا با شماره هـای 2 -32338000 و  32338006 تمـاس حاصل فرمایید.

خانـدان گرامـی نوربخش
در مکتب صبر زینب )سالم ا... علیها( مجاهدت به شکیبایی و صالبت در سرافرازی است.

 ایمان معنوی و مشی متعالی، نشان افتخاری برای جمله مادران معزز شهداست.

درگذشت بانوی ماجده و مومنه

  حاجیـه خانم فاطمـه کبری بیـک زاده
 مادر بزرگوار شهیدین معظم سید محمد هادی و سید محمد حسین نوربخش

 را به جمله ی عزیزان تسلیت عرض می نماییم. از منظر ادب و ارادت بر ساحت ایمان و مقام صبرشان 
ادای احترام نموده و از درگاه پروردگار متعال علو درجات را برای ایشان مسئلت داریم. امید که به فضل 

الهی در جوار فرزندان شهيدش مشمول مغفرت و قرین رحمت ربوبی گردد. 

مدیرعالی، هیئات مدیـره، مدیران عامل و کارکنان گروه صنعتی ناصری
ضمنا جلسه سوم آن مرحومه پنجشنبه 97/7/12 از ساعت 14/30 

الی 15/30 در محل مسجد امام حسین )ع( برگزار می شود
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حمله موشکی به مقر سرکردگان جنایت تروریستی اهواز

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیه ای از هدف قرار دادن مقر سرکردگان جنایت تروریستی اهواز 
در شرق فرات در کشور سوریه با 6 فروند موشک بالستیک زمین به زمین در نخستین ساعات بامداد روز گذشته توسط یگان 
موشکی نیروی هوافضای سپاه خبر داد و تاکید کرد: امنیت ملت ایران خط قرمز نیروهای مسلح بوده است.

 با خرید مازاد بر نیاز  
سود  نمی کنیم   

* امین جم

... تا شهروندان عادی که  اول(  از صفحه  )ادامه سر مقاله 

چندین قلم کاال چون روغن و برنج را در خانه خود 
مردم  از  برخی  امروزه  که  ای  رویه  اند.  کرده  انبار 
پیش گرفته و اقدام به خرید مازاد بر نیاز خود می 
کنند، جز ضرر هیچ سودی نخواهد داد. این واقعیت 
است  که هجوم خریداران به سمت هرکاالیی باعث 
افزایش بهای آن خواهد شد و ثبات قیمت ها به هم 
خواهد خورد. همزمان مسئوالن هم اطمینان داده 
اند که کاال به اندازه نیاز مردم موجود است و هیچ 
مشکلی وجود ندارد. این را از روی تجربه این چند 
روز در بازارکاالهایی مثل پوشک نوزاد و یا رب گوجه 
فرنگی نیز شاهد بودیم که با مدیریت درست، به وضع 
مطلوب رسید. واقعیت این است که دیگر از این به 
بعد داستان، نه به رئیس جمهور مربوط است، نه قوه 
قضاییه و مقننه و نه حتی همان به اصطالح کدخدایی 
که همیشه درحال وضع تحریم است! حاال خود مائیم 
و خودمان که انگار برخی از ما نمی خواهیم جز خود 
کسی را ببینیم. همان ها که به دنبال منافع شخصی 
یک مرتبه به سمت خرید افراطی یک محصول می 
روند یا با صدور دستور ویژه »بی بی سی«، برای 
قحطی نه چندان دور آذوقه جمع می کنند! کاش 
دل ما برای اطرافیان مان هم می سوخت و با درک 
وضع آنها اقدام به خرید به اندازه نیاز خود می کردیم.
نگاه سود آوری شخصی به حال وخیم اقتصادمان که 
این روزها افراد بیشتری را نیز وسوسه می کند تا از 
این آب گل آلود ماهی بگیرند. اندکی بیاندیشیم آیا 
در این شرایط نیاز نیست به یکدیگر هم فکر کنیم.
منافع جمعی را به منافع کوتاه مدت شخصی ترجیح 
دهیم و نگذاریم اوضاع کشورمان بعد از گذراندن آن 
همه مشکالت و گردنه های سخت تاریخی، به خاطر 
حرص و طمع بدتر از این شود. به گفته بسیاری از 
کارشناسان، وضع بازار و افزایش قیمت ها بیشتر به 
خاطر جو روانی است تا یک مشکل اقتصادی با مولفه 
ها و داده های خاص آن و این یعنی همه چیز حاال 
به خودمان بستگی دارد که چقدر به خاطر بازی های 
رسانه ای معاندان نظام که در لباس دوست هر روز 
موج های جدیدی ایجاد می کنند، خود و دیگران را از 
یک قحطی و نابودی عظیم بترسانیم. با همه افزایشی 
که ارز در این مدت تجربه کرده است، اما دیروز صبح 
و با مخابره خبرهایی از سیاست ارزی جدید بانک 
مرکزی، قیمت ها رو به کاهش گذاشت و بسیاری 
از خریداران خانگی دالر که به طمع سود اقدام به 
خرید کرده بودند، حاال در صف فروش دالرها برای 
کاهش ضرر خود هستند. ... )ادامه سر مقاله درستون مقابل( 

های  نرخ  ارز،  اینکه دالالن  تر  جالب  مقاله(  سر  )ادامه 

متفاوتی از ۱۲ تا ۱6 هزار تومان را برای خرید دالری 
که تا  همین چند روز پیش می خواست مرز ۲0 هزار 
تومان را هم بشکند پیشنهاد می دهند و جو حاکم بر 
بازار وضع ناپایدار و غیرقابل اطمینانی را برای دالالن 
رقم زده است. کارشناسان نیز پیشتر پیش بینی کرده 
بودند بخشی از  وضعیت اقتصادی موجود ناشی از 
بی اطمینانی است که باعث هجوم بیش از اندازه 
قیمت  همین هجوم  و  دالر شد  خرید  برای  مردم 
دالر را باال برد اما طی یک مدت کوتاه، دالر خود به 
خود باید پایین می آید. زیرا دالر باید در فاصله زمانی 
مشخصی با قدرت خرید مردم همخوانی داشته باشد. 
اگر نرخ دالر با قدرت خرید همخوانی نداشته باشد 
وارد کننده غیررسمی برایش صرف ندارد که دست 
به واردات بزند؛ چون 90 درصد مردم قادر به خرید 
چنین اجناسی نخواهند بود و مجموع این موارد باعث 
کاهش قیمت دالر و از بین رفتن حبابی که آن را در 
برگرفته است خواهد شد. در یک کالم از این به بعد 
آینده اقتصاد ایران به واقع به صبر و تحمل و همراهی 
مردم بستگی دارد تا نگذارند شایعات رنگ واقعیت 
برود. وخامت  به  رو  کشور  وضع  و  گرفته  خود  به 

طال رنگ باخت، دالر از نفس افتاد
بازار سکه و ارز روز عجیبی را پشت سر گذاشت و 
قیمت ها به شدت روند کاهشی در پیش گرفت. 
قیمت دالر در بازار بیش از هزار و پانصد تومان کاهش 
یافت و ۱5 هزار و 400 تومان قیمت گذاری شد. آن 
طور که برخی از کانال ها و سایت های خبری نیز 
گزارش داده اند قیمت دالر در تابلوی برخی صرافی ها 
۱4۳50 تومان ثبت شده است. در بازار طال هم سکه 
امامی با 4۱0 هزار تومان کاهش به 4 میلیون و 580 
هزار تومان رسید. هر گرم طالی ۱8عیار هم، 4۲5 
هزار و 950 تومان روی تابلوی طالفروشی ها رفت.

بسته های حمایتی دولت 
شفاف شد

 سبحانی فر نماینده سبزوار گفت: بسته های حمایتی 
دولت شامل یک بسته برای همه اقشار جامعه، یک 
بسته مختص اقشار ضعیف و کم درآمد، یک بسته برای 
اقشار تحت پوشش سازمان های حمایتی کمیته امداد 
و سازمان بهزیستی، یک بسته خاص اقشار حقوق بگیر، 
کارمندان و کارگران و یک بسته شامل افزایش توزیع 
در سال می باشد. بار  به 4  دو  از  غیرنقدی  کاالی 

سرمقاله

برخی نماینده ها از ترس شان به شفافیت آرا  رای ندادند 

و  چناران  طرقبه،  مردم  نماینده  دهقان،  محمد 
اینکه  ترس  از  نمایندگان  برخی  گفت:   شاندیز 
تعدادی از بیرون به آنها فشار می آورند و بعد از رای 
ممکن است در معرض فشارهایی قرار بگیرند و یا 
تخریب شوند نگران هستند، به همین دلیل به طرح 
شفاف سازی آرا رای ندادند؛ تعدادی هم آمدند و گفتند اگر ما رای شفاف 
دهیم، ممکن است تعدادی گروه های سازمان یافته به ما فشار بیاورند و ما 
از آزادی بیان برخوردار نیستیم. این سخنان برای ما خیلی عجیب است.

بخشي از سرمایه اصالحات درحمایت از روحاني سوخت 

اصالحات  مشورتی  شورای  عضو  ناصری،  عبدا... 
کارزار  در  که  گفته ام  را  این  همواره  من  گفت: 
رقابت های  پیروز  عموماً  اصالح طلبان  انتخاباتی، 
که  مسائلی  همه  از  فارغ  هم  االن  هستند.  نابرابر 
هست، اصالح طلبان ضمن حمایت از روحانی حتما 
از رئیس جمهور انتقاد می کنند و سعی هم دارند که مخالفان دولت از این 
انتقادات سوء استفاده و بهره برداری نکنند هرچند تلقی این است که بخشی از 
سرمایه اجتماعی اصالح طلبان به خاطر حمایت از روحانی سوخت شده است.

واکنش سپاه علیه تروریست ها امري ضروري بود

حزب  مرکزی  شورای  عضو  عطریانفر،  محمد 
مواضع  به  سپاه  موشکی  حمله  درباره  کارگزاران، 
تروریست ها در شرق رود فرات گفت: حادثه تروریستی 
اهواز از این بابت برای  ما  نگران کننده بود که در 
شرایطی صورت گرفت که مردم درگیر مشکالت 
اقتصادی هستند. بنابراین  چنین واکنشی که بتواند جنبه بازدارنده برای اقدامات 
ضد امنیتی علیه تروریست ها داشته باشد، امری ضروری و الزم بود. این واکنش 
بازدارنده علیه تروریست ها قطعا برای کشور حاوی آثار ارزشمندی خواهد بود. 

کارشناس  ظهره وند،  ابوالفضل 
 FATF :المللی گفت مسایل بین 
دولتی  ساختارهای  سر  باالی  در 
قرار دارد که بنده هم معتقد هستم 

این خود تحریمی است و با فشارها 
اجماع  نوعی  دوباره  طریق،  این   از 
بین المللی علیه ایران شکل خواهد 

در  آمریکا  حاضر  حال  در  گرفت. 
صحنه بین المللی تنها عمل می کند 
و این موضوع دوباره اجماع علیه ما را 
شکل می دهد. ما همواره در عرصه 

بین المللی ثابت کرده ایم که خواستار 
ابتدا  لذا  تروریسم هستیم،  با  مبارزه 
و  کرده  اعتراض   FATF به  باید 

بگوییم که ابهاماتی در این خصوص 
مفاهیم وجود دارد و مفاهیم تروریسم 
و پولشویی مشخص شود بعد به آن 
بپیوندیم. من قبول دارم که اگر به 
آن نپیوندیم مشکل برای ما به وجود 
خواهد آمد، اما پذیرفتن آن هم برای 
می کند.  قانونمندتر  را  مشکالت  ما 
وی افزود: متاسفانه دولتمردان کشور 
با توافقات خود کشور را دچار وضعیتی 
کرده اند که در فروش یک بشکه نفت 
پذیرفتن  بر  اصرار  با  حاال  مانده اند، 
FATF سعی دارند تا این برجام مرده 
را زنده کنند. من فکر می کنم نپذیرفتن 
آن بهتر از پذیرفتن آن است، چراکه 
همان طور که برجام و دیگر توافقات 
سودی برای ما نداشته است، مضرات 
این هم بیشتر از فوایدش خواهد بود.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس با 
اشاره به نگرانی های برخی در کشور 
برای  پیوستن به FATF گفت: این 
نگرانی ها ضمن این که قابل تقدیر 
اینکه مخالفان  نیست.  به جا  است 
می گویند حق تحفظ ها مثال درباره 
تعریف تروریسم به رسمیت شناخته 
نمی شود، صحیح نیست. قبل از ما 
همانند  اسالمی  دیگر  کشورهای 
مصر، اردن و سوریه نیز چنین حق 
ادامه  وی  داشته اند.  تحفظ هایی 
این مسئله  نیز  داد: برخی مخالفان 
را مطرح می کنند که ممکن است 
آنها حزب ا... و حماس را تروریست 
بنامند و مشکالتی برای ما ایجاد شود 
مصداق  تعیین  مرجع  که  حالی  در 
تروریست، سازمان ملل است و این 

سازمان فقط 4 گروه داعش، القاعده، 
النصره و طالبان را به عنوان  گروه 
های تروریستی معرفی کرده است 
و تروریست نامیدن گروه ها به این 

باید  شد:  یادآور  وی  نیست.   آسانی 
در نظر داشت که راه خروج از این 
با  ما  اگر  است.  باز  نیز  کنوانسیون 

می توانیم  شویم،  مواجه  مشکالتی 
خارج شویم. مطهری گفت: رهبری 
در سخنرانی که در دیدار با نمایندگان 
مجلس داشتند، جمله ای گفتند که 

این  به  الحاق  با  مخالفت  از  حاکی 
اکنون تصمیم  بود ولی  کنوانسیون 
گیری را به عهده مجلس گذاشته اند.

همان طور که برجام و دیگر توافقات سودي براي ما نداشته است 
مضررات FATF هم بیشتر از فوایدش است

 FATF رهبری تصمیم گیری درباره پیوستن به
را به عهده مجلس گذاشته اند

کاهش قیمت مرغ ادامه دارد

مرغ  قیمت  افزایش  گفت:  ماهی  و  پرنده  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
مرغ  به خاطر کاهش عرضه  پنجشنبه گذشته  و  روزهای چهارشنبه  در 
توسط مرغداران بود که از غروب جمعه این روند بهبود پیدا کرد. مهدی 
قیمت  اظهارکرد:  بازار  در  مرغ  قیمت  کاهش  خصوص  در  یوسف خانی 
درب  قیمت  و  تومان  کشتارگاه 9۱00  در  مرغ  تومان،  زنده 6600  مرغ 
پرنده  فروشندگان  اتحادیه  رئیس  است.  تومان   9۳00 صنفی  واحدهای 
چهارشنبه  روزهای  در  مرغ  قیمت  افزایش  کرد:  خاطرنشان  ماهی  و 
و پنجشنبه به خاطر کاهش عرضه مرغ توسط مرغداران بود و از شنبه 
دارد. ادامه  همچنان  کاهش  این  و  کرد  پیدا  کاهش  کم  کم  قیمت 

توزیع  الستیک  کامیون با نرخ ۱.۱ میلیون تومان

رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با اشاره به توزیع الستیک 
بین کامیون داران در چند استان، گفت: با همکاری گشت راهداری، نیروی 
انتظامی و دادستانی، با اخالگران جاده ای برخورد جدی و قضایی شد. وی 
بیان کرد: با توجه به آخرین پیگیری ها، حدود ۱۳ هزار حلقه الستیک از 
اموال تملیکی تحویل گرفتیم. بخشی از این الستیک ها  به استان تهران 
می آید و در این استان  و دیگر استان ها توزیع می شود.  حسن نیا اظهار کرد: 
نرخ الستیک ها چون از سازمان اموال تملیکی تحویل شده، قیمت مناسبی 
است و کمتر از هر جفت ۲ میلیون و 500 هزار تومان )هر حلقه حدود 
این رقم بسیار مناسب  است. یک میلیون و ۱00 هزار تومان( است که 

اولین یارانه کاالی اساسی اقشار کم درآمد واریز شد

کارت های  دوره  اولین  شارژ  از  زنجیره ای  فروشگاه های  اتحادیه  رئیس 
کمیته  و  بهزیستی  مددجویان  خانوار  سرپرستان  اساسی  کاال های  خرید 
افزود: دارندگان کارت  تا سقف ۱۳5 هزار تومان خبر داد. فخریان  امداد 
ها می توانند به فروشگاه های زنجیره ای مراجعه و تا سقف تعیین شده 
بدون پرداخت وجه نقد خرید خود را انجام دهند. وی با بیان اینکه 9 گروه 
کاالیی برای خرید تعیین شده، گفت: افراد می توانند بدون وجود محدودیت 
در انتخاب نوع کاال و با توجه به نیاز خود همه مبلغ شارژ شده را خرید 
کنند. این کارت ها در سال به طور نسبی تا 4 بار شارژ می شود. برای 
اطالع از مشمول بودن کد ملی خود را به سامانه 5000499 ارسال کنید.

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - قرارداد بانک(
 بدین وسیله به خانم زهرا قربانی راد فرزند محمد حسین به شماره ملی 0651835437 به عنوان احدی از ضامنین ابالغ 
می گردد: بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند مستند به قرارداد شماره 953272628260 - 1395/10/28 جهت 

وصول مبلغ 589/630/735 ریال طلب خویش بدین شرح: مبلغ 457/351/373 ریال اصل و مبلغ 122/098/072 ریال سود متعلقه و 
مبلغ 10/181/290 ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست صدور اجرائیه 1396/10/27 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول، تقاضای 
صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و ضامنین را نموده که پرونده ای تحت شماره بایگانی 9601170 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد 
 رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه آدرس شما به شرح قرارداد مشخص نگردیده و بر طبق گزارشات مورخ 1396/11/17 
و 1397/03/01 مامور اجرا، امکان ابالغ واقعی مفاد اجرائیه در آدرس های معرفی شده از سوی متعهد له به شرح بیرجند، شرکت کویرتایر و 
بیرجند، بیست متری اول مدرس شرقی، پالک 8 طبقه دوم میسر نگردیده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نبوده، لذا بنا 
به تقاضای بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد بیرجند و به استناد ماده 18 - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و 
مستفاد از ماده مذکور ، عملیات اجرایی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب می شود علیه شما ادامه خواهد یافت .
تاریخ انتشار : 1397/07/10     غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وسیله به آقای حسین عابد فرزند احمد به شماره شناسنامه 18 صادره از قاین ساکن قاین ابالغ می شود که بانک 
مسکن شعبه قاین به استناد سند رهنی شماره 16931- 1389/7/27 دفتر اسناد رسمی شماره یک قاین جهت وصول مبلغ 

204/097/468 ریال تا تاریخ 1394/7/21 به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9400217 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1394/08/06 و 1394/09/14 
مامور ابالغ محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده و همچنین ابالغ واقعی به شما میسر نگردیده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 
 روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق 

با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وسیله به آقای محسن مداح فرزند محمد به شماره شناسنامه 16 صادره از قاین ساکن قاین ابالغ می شود که بانک 
مسکن شعبه قاین به استناد سند رهنی شماره 14419- 1389/02/16 دفتر اسناد رسمی شماره 15 قاین جهت وصول 

مبلغ 247/405/541 ریال موضوع الزم االجرا تا تاریخ 1394/7/21 به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ  مذکور تا روز تسویه کامل 
بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9400228 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1394/10/01 مامور ابالغ، محل اقامت شما به شرح متن سند و به اظهار بانک شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین 
نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار 

پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

دانشگاه بیرجند در نظر دارد: امور مربوط به حمل و نقل )سواری( خود را از 
طریق استعالم قیمت به آژانس های واجد شرایط واگذار نماید.متقاضیان شرکت 

در استعالم از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته به اداره تدارکات و خدمات 
دانشگاه بیرجند واقع در پردیس شوکت آباد ، سازمان مرکزی مراجعه فرمایند.

سرکار خانم دکتر نوربخش 
جناب آقای مهندس مهدی نوربخش و فامیل وابسته

درگذشت مادر بزرگ گرامی تان 
مرحومه حاجیه کربالئیه فاطمه کبری بیک زاده )ام الشهیدین(

 را خدمت شما تسلیت می گوییم، برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر 
آرزومندیم و با ذکر فاتحه ای یادش را گرامی می داریم.

مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه ، دارالشفاء فاطمه زهرا )س(
 درمانگاه ولی عصر )عج( ، داراالیتام فاطمه زهرا )س(

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی3647  363  09۱5

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادي سالیانه به طور فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

تاریخ انتشار : 1397/07/10

جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند 
ساعت 18 روز چهارشنبه تاریخ 1397/8/9 در محل سالن شهید بهشتی پردیس شهدای دانشگاه بیرجند واقع 

در خیابان دانشگاه برگزار می شود.
ازکلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا 
 چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیارخویش با هم

 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. 
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره یا بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار 
آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.

دستورجلسه:
1- گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1396 3- بودجه پیشنهادی سال 
1397 4- انتخاب هیئت مدیره اصلي و علي البدل )هیئت مدیره برای مدت سه سال شمسی( 5- انتخاب بازرس 

اصلي و علي البدل برای مدت یک سال مالی.
هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

بدون افزایش قیمت

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 970920 اجرایی آقای عبدالواحد قاسمی طبس فرزند محمد محکوم به پرداخت مبلغ 
33/971/574 ریال در حق آقای محمد متین فر گردیده است و محکوم علیه در قبال بدهی خود یک دستگاه خاموت 

 زن مدل پارس خاموت که کارایی خم میلگرد و ساخت زیگزاگ میلگرد و دارای تب الکتروموتور 3 فاز با قدرت 3 اسب بخار می باشد 
)به مبلغ 12/500/000 ریال( دو دستگاه ویبراتور با موتور بنزینی روبین )جمعا مبلغ 8/500/000 ریال( تعداد سی عدد جک سقفی )جمعا 
12/000/000ریال( معرفی و توقیف گردیده و جمعا به مبلغ 33/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ  
97/7/24 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.  10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع 
در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل 
و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 

مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

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 

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 فلکه نعلبکی،پالک 52      09157553413 - 32439105 سجادی فر

  @
 torshim

azrae 

     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 

۱0 درصد 

تخفیف

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

05۶32323179 - 09153۶347۶7
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ارسال 30 اثر به  جشنواره استانی جایزه ادبی یوسف

صداوسیما-30 اثر از نویسندگان خراسان جنوبی به  جشنواره استانی داستان کوتاه دفاع مقدس »جایزه ادبی یوسف« ارسال شد. معاون ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت : این آثار هم اکنون در 
 حال داوری است و از بین آنها 5 اثر منتخب و به جشنواره کشوری که آذر ماه در تهران برگزار می شود، ارسال خواهد شد. رحیم آبادی با بیان اینکه موضوع اصلی داستان های ارسالی دفاع مقدس ، دفاع از حریم اهل بیت )ع( ،
 مقاومت و بیداری اسالمی است، افزود: این جشنواره با هدف انعکاس و انتقال میراث گرانسنگ دوران دفاع مقدس ، تقویت داستان نویسی و ترغیب و تشویق در تولید داستان کوتاه در حوزه دفاع مقدس برگزار می شود. 

ضمن خدا قوت به شهردار محترم امیدواریم در پروژه 
های عظیم مبلمان شهری بلوار شهید رجایی بیرجند 
فراموش نشود تا تعادل برقرار شود.ممنون از زحمات 

شما و پرسنل شورای شهر. 
جمعی از اهالی بلوار رجایی

بر  تصور  داشتیم  احمر   از هالل  که  شناختی  با 
این بود روژه های عمرانی هالل احمر در خیابان 
طالقانی و خیابان معلم پس از سال ها رکود تا االن 

تکمیل و به اتمام برسد.
937...897

شهرداری بیرجند اتصال بلوار شعبانیه به خیابان الهیه 
را که موجب کاهش ترافیک کارگران،جوادیه و میدان 

آزادی می شود را پیگیری نماید.
915...254
از اداره آب خواهش می کنم اتفاقاتشون روزها و 
واقعا  بزنند  بیرجند  های  کوچه  به  سری  ها  شب 
یک  بینم  می  روز  هر  وقتی  گیرد  می  درد  قلبم 
شهروند دارد بی توجه به بحران آب حیاط خانه ها 
و ماشینهایشان را می شوید و حتی دیدم آسفالت 
کوچه را هم می شوید. یا در پارک ها به کرات می 
بینم که شلنگ آب با فشار زیاد باز هست. واقعا اداره 
آب نمی خواهد اقدامی انجام بدهد؟ حتما باید مردم 
از تشنگی بمیرند که متوجه بحران آب شویم؟ تو رو 

خدا کاری انجام بدهید.
915...153

من از پاسخگوی 118 شکایت دارم ، آخر این چه 
وضعشه تماس می گیریم هزار جور گیر و گرفتاری 
و عجله داریم خانوم ها با هم صحبت می کنند از 
تا می  خواهر شوهر و مادر شوهرشان می گویند 
را قطع می کنند چرا  تلفن  خواهی صحبت کنی 
کارشان را درست انجام نمی دهند؟ آقایان مسئول 

لطفا پیگیری کنید.
915...009

جوابیه های شهرداری بیرجند

*احتراما در جواب مطلب مندرج  در ستون  پیام 
شما در خصوص زیبایی خیابان جمهوری،  ابتدای 
خیابان غفاری و میدان سوم مدرس و توسعه آن 
بنا بر اعالم سازمان سیما منظر و فضای شهری 
شهرداری به استحضار می رساند: برای اینکه بتوانیم 
میادین و بلوارهای بیشتری را نورپردازی کنیم پس 
از باز شدن پروژکتورهای مذکور نورپردازی میادین 
جماران، هفت تیر، سه راه اسدی، آزادی، جانبازان، 
به  لوازم  همین  با  غفاری  بلوار  انتهای  و  طالقانی 

صورت زیباتر و جذاب تر انجام شده است. 

با  بیشتر  ترافیک  ایجاد  خصوص  در  *احتراما 
احداث چهارشنبه بازار جدید بنا بر اعالم سازمان  
های  فرآورده  و  شهری  مشاغل  ساماندهی 
کشاورزی شهرداری به استحضار می رساند: همان 
طور که قبال نیز جهت تنویر افکار عمومی اعالم 
خیابان  در  واقع  فعلی  بازار  چهارشنبه   ، گردیده 
بهشتی تعطیل نخواهد شد و چهارشنبه بازار احداثی 
واقع در میدان تره بار سابق ) بلوار مسافر( به عنوان 
فاز 2 چهارشنبه بازار مطرح می باشد و صرفا این 
موضوع باعث خواهد شد تا ساکنین محترم واقع در 
مهرشر و شمال شهر از تردد در مسیر منتهی به 
خیابان بهشتی و چهارشنبه بازار فعلی پرهیز نمایند 
که این موضوع کمک قابل توجهی به روان سازی 

و مباحث ترافیکی  این محل خواهد بود.

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

حسینی- زمانی که یک نویسنده حاصل فکر، اعتقاد ، تجربه 
و یا خالقیت خود را در قالب دست نوشته روی کاغذ می آورد، 
این ناشر است که با ویرایش و چاپ اثر، آن را برای عرضه به 
مخاطب آماده می کند. می توان کار ناشر را یک قطب اثرگذار 
برای ترویج کتاب و کتابخوانی در جامعه دانست، زیرا کار ناشران، 
نشر فکر است.نشر در خراسان جنوبی قدمت باالیی دارد و ناشران 
متعددی اکنون مشغول فعالیت هستند که برخی نام و آوازه ای در 
کشور دارند و از خارج استان نیز سفارش دریافت می کنند، اما این 
روزها حال و هوای آنان هم چندان خوب نیست. در همین راستا 

به سراغ تعدادی از آن ها رفتیم.
 

کتاب های مختص منطقه در کشور جذابیتی ندارد

 چاجی مدیر نشر قهستان با اشاره به این که برخی تصور می کنند 
مشکل نشر استان، در حوزه پخش کتاب هاست، گفت: این در 
حالی است که بزرگترین مشکل نشر استان، بازار فروش است. 
وی با بیان این که بازار فروش کتاب بر محور نویسنده، مولف 
یا مترجم معتبر می چرخد، خاطرنشان کرد: کتابی که 99 درصد 
محتوای آن مختص این منطقه است، جذابیتی در کشور ندارد. 
وی مشکل دیگر این حوزه را صدور پروانه نشر بدون هیچ گونه 
محدودیتی دانست و اضافه کرد: هر فردی که تمایل داشته باشد 
می تواند پروانه نشر را به راحتی دریافت کند.  چاجی همچنین به 
وجود 4 دانشگاه اصلی و شناخته شده در استان اشاره کرد و افزود: 
متاسفانه با وجود ظرفیت قوی علمی و اساتید متعدد هیئت علمی، 
تعداد بسیار کمی از آن ها به سراغ کتاب می روند، با این وضع ، 
چه خروجی می توان انتظار داشت؟وی با بیان این که بیشتر کتاب 
هایی که در استان منتشر شده اند، پایان نامه بوده و جذابیتی برای 
عموم مردم ندارد، یادآور شد: برخی کتب نیز مانند شرحی به قرآن 
کریم، مدیریت دانش در مدارس، چکیده مقاالت همایش و ... که 
در استان منتشر شده اند، همانند آن توسط ناشران قوی کشور 

انجام شده و یا کاربردی برای مردم عادی ندارد.

فروش کتاب های فانتزی و درسی
 بیشتر از سایر کتاب ها

 مدیر نشر قهستان با تاکید بر این که کتاب های چاپی داخل 
استان توانایی عرضه در کشور را ندارند، ادامه داد:  تاکنون بیش از 
100 کتاب چاپ کردیم اما فقط 5 اثر قابل عرضه در کشور بود. 
چاجی با بیان این که کتاب دکتر زمانی پور درباره قهستان رکورد 
فروش را داشته است، خاطرنشان کرد: کتاب های دکتر رفیعی نیز 
مطرح هستند اما باز هم خرید ها از داخل استان است و در کشور 
آن طور که باید، فروش نداشتند.وی با اشاره به این که دیوان 
حکیم نزاری فقط یک بار چاپ شده است ، عنوان کرد: متاسفانه 
مولفان، بسیاری از کتاب هایی که چاپ کردیم را در گوشه خانه 

گذاشته اند و این موجب دلسردی آن ها هم می شود.
به گفته وی در این استان ، فقط کتاب های فانتزی و زینتی و 
درسی خوب فروش دارند،وی اضافه کرد: پدر و مادر حاضرند از 
نان شب خود بگذرند تا فرزندشان درس بخواند.مدیر نشر قهستان 
حل مشکل نشر استان را بدون راهکار عنوان کرد و ادامه داد: در 
سه استان خراسان  فقط یک ناشر فروش دارد که سراغ عناوین 
مطرح بازار می رود. چاجی به برخی افراد که برای گرفتن امتیاز در 
استخدامی ها یا بودن در هیئت علمی دانشگاه، تقاضای نشر مقاله 
یا تحقیقی را می کنند، اشاره کرد و گفت: کار این افراد نیز آن قدر 

جذاب نیست تا بتواند فروش داشته باشد.

کار تحسین برانگیز رئیس دانشگاه قاین
چاجی همچنین خرید از فروشگاه های اینترنتی را دیگر مشکل 

نشر استان دانست و گفت: این کار از جنبه مدرن بودن خود به 
چشم و هم چشمی تبدیل شده و کتابی که می توان به راحتی از 
کتابفروشی محله تهیه کرد را ازطریق اینترنت سفارش می دهند.
وی با انتقاد از بی توجهی های برخی ارگان ها نیز بیان کرد: 
دانشگاه بیرجند 7 سال است که از ما کتابی نخریده این در حالی 
است که رئیس دانشگاه قاین دستور اکید داده تا اگر کتابی را 

انتشاراتی های داخل استان دارند، از خارج استان خریده نشود.

 موفقیت ناشر استانی فقط با وصل شدن به سیستم 
کشوری امکان پذیر است

مرتضوی مدیر نشر چهار درخت اما بزرگترین مشکل ناشران 
استانی را اعتماد نکردن مراکز توزیع کتاب به ناشران عنوان و 
 گفت: خیلی از ناشران کتاب های ضعیفی دارند و با وضع فعلی ،
مرکز توزیع ریسک خرید کتاب را نمی کند. به گفته وی ناشر 
استانی فقط زمانی موفق است که به سیستم پخش کشور وصل 

شود. مرتضوی دیگر مشکل را تمایل مردم به خرید کتاب های با 
رنگ و لعاب دانست و گفت:  کتاب داستانی مخصوص کودکان 
به نوشته یکی از اساتید دانشگاه بیرجند را به صورت دو زبانه 
چاپ کردیم اما استقبالی نشد این در حالی است که وقتی آن 
را برای کودکان اطراف مان خواندیم واقعا خوش شان آمده بود. 
وی خاطرنشان کرد: اکنون مردم نگاه به ظاهر کتاب می کنند و 
دقتی روی محتوای آن ندارند، البته مدتی است نگاه خانواده ها 
تغییر کرده اما سال ها طول می کشد تا به جایگاه مد نظر برسند.
مدیر نشر چهار درخت از انتشار 200 عنوان کتاب در این انتشاراتی 
خبر داد و یادآور شد: تقریبا 100 عنوان از این کتاب ها توسط 

اساتید دانشگاه و اشخاص شاخص نوشته شده است.

تغییر روند حمایت فرهنگ و ارشاد

 مرتضوی افزایش قیمت کاغذ و هزینه های چاپ را نیز دیگر 
مشکل انتشارات استان خواند و بیان کرد: خیلی از افراد به همین 
دلیل، جرات چاپ کتاب شان را نمی کنند. به گفته وی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد در گذشته با اعطای یارانه کاغذ به ناشر و مولف 
کمک می کرد و هزینه کمتر می شد اما اکنون نوع حمایت خود 
را تغییر داده و پس از نشر کتاب تعدادی از آن را خریداری می کند 
که مشخص هم نیست چه تعداد خواهد بود، به همین دلیل ناشر 

و مولف ریسک چاپ در تعداد زیاد را نمی کنند.

چاپ با تیراژ  پایین، صنعت نشر استان
 را سرپا نگه داشته است

وی با اشاره به این که تعداد بسیاری از ناشران تیراژ چاپ کتاب ها 
را پایین و کیفیت را باال برده اند، اضافه کرد: شاعری که اشعاری 
در سطح متوسط دارد و می داند اقبال کشوری نخواهد داشت 
ولی می خواهد اشعارش را چاپ کند، می تواند با هزینه کم و 
تیراژ پایین این کار را انجام دهد تا عالوه بر کسب تجربه، ایرادات 
کار خود را برای کتاب بعدی رفع کند.مدیر نشر چهار درخت این 
سیاست را »چاپ کتاب با توجه به گنجایش بازار« عنوان  و گفت: 
چاپ تیراژ پایین توانسته صنعت نشر استان را سرپا نگه دارد. 
مرتضوی با اعتقاد بر این که وقت و انرژی که صرف کار نشر می 
شود، در مقایسه با سود اقتصادی نمی صرفد، ادامه داد: با این حال 
توانستیم در سال دوم فعالیت ناشر برگزیده شویم و االن نیز فعال 

ترین ناشر استان هستیم. همچنین این قابلیت را ایجاد کردیم تا 
از مولفان کشوری مانند اعضای هیئت علمی تربیت معلم دانشگاه 
تهران، وزارت علوم و افراد سرشناس به ما اعتماد کرده و نشر 
کتاب خود را به ما واگذار کنند. به گفته وی مشکل فروش کتاب 
و مراکز توزیع که حل شود، سکوی پرشی برای ناشران استان می 

شود که البته قرار گرفتن روی آن بسیار سخت است.

تسهیالتی که برای استان محقق نشد

 رزقی مدیر نشر خوارزمی نیز در گفتگو با آوا، با اشاره به این که 
صنعت چاپ از مهم ترین رکن های اقتصاد غیرنفتی محسوب 
می شود و با سیاستگذاری و سرمایه گذاری مناسب می توان 
پویایی اقتصادی در این عرصه مهم را داشت، خاطرنشان کرد: 
بقا و داوم این صنعت عالوه بر کمک و حمایت مسئوالن، 
همکاری مردم را نیز می طلبد زیرا توسعه و ترویج فرهنگ 
کتابخوانی شرط توسعه فرهنگی و اقتصادی در جامعه است. 
اما در تحقق این امر مشکالتی وجود دارد که برخی ریشه در 
مسائل و سیاست های کلی، قوانین دست و پا گیر و برخی هم  
ناشی از بی توجهی مسئوالن نشات می گیرد. رزقی افزایش تعداد 
کتابفروشی ها را مسّکنی برای وضع فعلی عنوان کرد و افزود: 
در سالجاری بر اساس تفاهم نامه بین معاونت فرهنگی ارشاد، 

موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران و بانک شهر تسهیالتی 
برای تجهیز و احداث کتابفروشی ها پیش بینی و مقرر شد که 
اولویت تخصیص آن به مناطق محروم باشد اما متاسفانه در این 
موضوع نیز حق استان دیده نشد. به گفته وی از یک سو طرح 
های توجیهی ارائه شده توسط کتابفروشان به درستی بررسی 
نشده و مبالغ مصوب وام با تقاضاها بسیار متفاوت و متناقض است 
و از سوی دیگر روند سختگیرانه ای در بانک شهر حکمفرماست 
و مجموعه رفتارها این نکته را به ذهن متبادر می کند که اصال 
قصدی بر دادن تسهیالت نیست. مدیر نشر خوارزمی اضافه کرد: 
متاسفانه مسئوالن هم از این نکته غافل هستند که این تسهیالت 

به جای خراسان جنوبی به استان های دیگر داده می شود.

گرفتن وام و گذر از هفت خوان رستم!

 رزقی ارائه نشدن تسهیالت پیش بینی شده برای ناشران بر 
با بانک  اساس تفاهم نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

رفاه و پرداخت وام چاپ کتاب را از دیگر مشکالت دانست و 
افزود: ناشران فعال و نیمه فعال با دریافت وام چاپ کتاب که 
به  صورت مشارکتی بود، تحولی در اقتصاد صنعت نشر ایجاد 
می کردند زیرا این وام باعث می شد که ناشر با فراغ بال اقتصادی 
و با اطمینان به سرمایه گذاری در امر صنعت نشر اقدام کند و شاید 
این موضوع بیش از سی درصد از ورشکستگی و رکود و افول 

ناشران جلوگیری می کرد.
وی ممیزی کتاب ها را یکی دیگر از عوارض و عوامل رکود 
اقتصاد در صنعت نشر عنوان کرد و ادامه داد: ناشران برای دریافت 
مجوز کتاب هایشان باید خیلی منتظر شوند و این رویه کار آنان را 

سخت می کند و وقت بسیاری از آنان را می گیرد.
مدیر نشر خوارزمی با اشاره به این که نبودن مراکز توزیع 
مناسب و مورداطمینان برای پخش کتاب، ناشران را با مشکل 
مواجه ساخته است، یادآور شد: ناشران بانفوذ و فعال خود دارای 
مرکز پخش می باشند و به  ندرت کتاب های ناشران دیگر 
را می پذیرند. از طرفی اکنون شرایطی پیش آمده که بیشتر 
و  می خورد  برگشت  و  ندارد  موجودی  مشتریان  چک های 
ناشران نیز نمی توانند از این موضوع و معضل حاد اقتصادی دور 
باشند. زمانی هم که دچار کسری مالی مواجه می شوند قصد 
گرفتن وام را می کنند که عالوه بر بهره های بیش از 18 درصد 
در سال ، گرفتن آن نیز از بانک های دولتی و خصوصی گذر از 

هفت خوان رستم شده است!

 چاپ کتاب های بی کیفیت
 به دلیل محدودیت های مجوز فعالیت

ناشران در  برای  بسیار قوی  از سیستم های حمایتی  رزقی 
کشورهای اروپایی سخن گفت و ادامه داد: نبود مرکز پخش 
متمرکز یکی دیگر از اصلی ترین چالش های پیش روی ناشران 
شهرستانی است، زیرا به علت نبود مرکز پخش سراسری مجبورند 
خودشان برای به پخش آن اقدام کنند که به شکل درستی انجام 
نشده و اغلب کتاب ها روی دست ناشران شهرستانی می ماند. 
وی با بیان این که در وضع کنونی هر ناشری باید ساالنه پنج 
عنوان کتاب را چاپ کند، در غیر این صورت مجوز فعالیت او باطل 
 می شود، اظهارکرد: این اقدام می تواند موجب نشر کتاب های
بی کیفیت شود. با برداشته شدن این محدودیت تا حد زیادی 

از انتشار کتاب های دانلودی و بی کیفیت جلوگیری می شود.
رزقی در پایان با تاکید بر این که درباره مشکالت نشر سخن 
بسیار است، عنوان کرد: مشکالت کتاب با حرف زدن و از یک 
زاویه حل نمی شود. سامانه های نشر، سواد نشر، کالس نشر و 
تبلیغات نشر ایراد دارند. اما همه اینها دلیل بر نا امید شدن نیست.

 برخی نویسندگان و ارگان ها به ناشران خارج از 
استان سفارش می دهند

رمضانی معاون امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیز با بیان این که اغلب نویسنده های استانی کتاب خود را به 
ناشران خارج از استان برای چاپ می دهند، ادامه داد: این در 
حالیست که کیفیت ناشران استانی خیلی خوب است ولی باز 
هم دیده می شود برخی نویسندگان و حتی ارگان ها از ناشران 
استان های دیگر استفاده می کنند. وی گران شدن قیمت کاغذ 
را هم بی تاثیر ندانست و افزود: برخی از انتشاراتی های استان، 
تبلیغات بسیار ضعیفی دارند و برای مردم، نویسنده ها و ارگان ها 
شناخته شده نیستند. رمضانی از درجه بندی انتشارات استان خبر 
داد و گفت: زمانی که نویسنده ای به ما مراجعه می کند، بهترین 
انتشارات استان را به وی معرفی می کنیم. وی با بیان این که در 
خراسان جنوبی 22 ناشر استانی دارای مجوز هستند، اضافه کرد: 

از این تعداد فقط 15 ناشر فعال بوده و خوب کار می کنند.
معاون امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد، با اشاره به 
حمایت ها از ناشر و نویسنده عنوان کرد: نویسنده نمونه ای 
از کتاب چاپ شده خود را برای ما می فرستد، کتاب در شورای 
خرید کتاب فرهنگ و ارشاد مطرح شده و از نظر کیفیت چاپ و 
محتوا  بررسی می شود. در پایان فرهنگ و ارشاد تا سقف یک 
سوم از کتاب های چاپ را خریداری می کند که این گونه هم 

از نویسنده و هم ناشر حمایت می شود.

ارگان ها را نمی توان مجبوربه خرید کرد،
 اما توصیه می کنیم 

 رمضانی با بیان این که در طرح های تخفیف کتاب مانند عیدانه ، 
تابستانه و ... ، تخفیف هایی مخصوص کتاب های استانی دیده 
نشده است، خاطرنشان کرد: می توان توافقی مختص استان با 
کتابفروشی ها داشت تا در طرح های تخفیف، کتاب های فاخر و 

پرفروش استان را نیز قرار بدهند.
وی همچنین با اشاره به این که نمی توان ارگان ها را مجبور به 
خریداری کتاب از داخل استان کرد، افزود: اما با توجه به تاکید 
استاندار و مسئوالن استانی مبنی بر حمایت از تولید داخل، ارگان 

ها را  به خرید از انتشاراتی های استان  توصیه  می کنیم .

نشر در حصر
ناشران استان از گرفتاری هایشان می گویند
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آب لیمو می تواند 
به دندان ها آسیب برساند

اگر چه ریختن آب یک لیمو در آب و مصرف 
روزانه آن بی خطر به نظر می رسد، اما این کار 
می تواند موجب تخریب دندان های شما شود.

است،  اسیدی  شدت  به  لیمو  که  آنجایی  از 
مواجهه مداوم با آن می تواند موجب فرسایش 
مینای دندان شود. احساس درد هنگام لمس 
دندان ها با زبان می تواند یکی از نشانه های 

فرسایش مینای دندان باشد.

 اندكی شانس و اقبال، بهتر از كوهی
 از دانش و خردمندی است

شما هر قدر هم که زیرك و باهوش باشید لحظاتی در زنـدگـی وجـود دارند 
که باید خودتان را آماده رویـارویـی بـا آنـهـا کـنـیـد. حتـی یـک مـرد 
خـردمند و دانا نیز پاهایش روی یخ لیز می خورد. هیچگاه اهمیت زمان و 

مکان مناسب انجام کارهایتان را دست کم نگیرید.
هر قدر شـما بـا سخنان خود اطالعاتی را برای رقیب یا دشمن تان آشکار 
و افشا کنید، وی قدرت بیشتری برای ضربه وارد کردن و صدمه زدن به 
شما در اختیار خواهد داشت. بگذارید رقیب تان سخن بگوید چون داشتن 

»اطالعات« قدرت است و آن که اطـالعات دارد، می تواند ویرانگر باشد.

موفقیت و انرژی

روانشناسی رفتار

هنگام خشم و عصبانیت، تصمیم نگیرید

آدم های باهوش و محتـاط نیک می دانند که برای درست اندیشیدن به 
آرامش ذهن  نیاز دارند. هنگامی که عصبانی  هستید، از روی خشم  و غضب 
و نه از روی منطق صحبت خواهید کـرد. احـسـاسـات و هیـجـانات خـود 
را کنترل کنید. این یکی از مهمترین قوانین است. زمانی که عصبانی  هستید 
تهدیدهایی می کنید که قادر به عملی کردن آنها نیستید یا تصمیماتی اتخـاذ 

می کنید که در آینده پشیمانی به بار خواهند آورد.
هیچگاه نباید زیر قول تان بزنید. همواره سر قول و حـرف تان بمانید 
)البته بهتر است هیچگاه قولی به کسی ندهید ولی معلوم است که 

بعضی ها نـمی تـوانـنـد جلوی خودشان را بگیرند(. 
درست زمانی که طرف مقابل دیگر بـه شـما اعـتماد  نـداشـته باشد 

همان لحظه است که او را از دست داده اید.
بهتر  ندارید،  گـفتن  بـرای  جـالبی  و  خـوشایند  و سخن  حـرف  اگر 
است که اصاًل هیچ چیز نگویید. حتـی اگـر حـرفـی بـرای گـفـتـن 
افشای موضوعی  بـازگـو نکنید چرا که سرانجام سبب  را   داریـد آن 
می گردد که فردی که از آن مطلع می گردد، قادر است از آن برای 
ضربه وارد کردن به شما استفاده کند. اگر دهان تان بسته باقی بماند، 

اشتباهات همان جایی خواهند رفت که دایناسورها رفتند.
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راه مراقبت از ذهن
 در فصل سرما

فصل سرما فصل مچاله شدن کنار شومینه و نوشیدن یک فنجان 
که  کمی  آفتاب  علت  به  فصل  این  در  عالوه  به  است.  داغ  چای 
می بینیم، ممکن است شرایط سالمتی چندان خوبی نداشته باشیم 
منفی  تاثیر  مان  ذهن  و سالمت  انرژی  روی سطح  این شرایط   و 
می گذارد. به همین دلیل رفتن به سفر و قدم زدن زیر آفتاب به تقویت 

سالمتی و برگرداندن لبخند به صورت تان کمک بزرگی می کند.

مصرف ویتامین ها را افزایش دهید
زمستان فصل غذاهای راحت است اما باید به سالمت بدن مان 
کنید.  مصرف  ویتامین  کافی  اندازه  به  باید  بدهیم.  اهمیت  هم 
سراغ  و  بگذرید  تازه  غذاهای  کنار  از  که  است  این  راه  بهترین 
مسافت  تازه  غذاهای  زمستان  فصل  در  بروید.  زده  یخ  غذاهای 

زیادی را طی می کنند تا به فروشگاه ها منتقل شوند. 
هر چه این زمان انتقال طوالنی تر باشد مواد مغذی آن ها کمتر 
است. پس به نظر می رسد غذاهای یخ زده سالم تر هستند. هر 
چه مواد مغذی بیشتری در برنامه غذایی خود داشته باشید سالمت 

و سیستم ایمنی بهتری در زمستان خواهید داشت.

فعال باشید
آدم ها در روزهای گرم تابستان فعال تر هستند. هوا بهتر است، 
هوا  این  در  سواری  دوچرخه  و  روی  پیاده  و  تابد  می   خورشید 

می چسبد. اما در فصل زمستان به علت سرما ماندن در خانه را 
ترجیح می دهند. در این فصل با ورزش در خانه فعالیت بیشتر و 

تن سالم تری داشته باشید.

به سفر زمستانی بروید
خانه  گرفته  در فضای  را  بیشتر خودتان  زمستانی که  روزهای  در 
 D حبس می کنید به نقاط گرم و آفتابی سفر کنید تا هم ویتامین
مورد نیاز بدن را تامین کنید و هم از سالمت ذهنی برخوردار شوید.

با دوستان و خانواده از پیش برنامه ریزی كنید
سخت  کمی  رفتن  بیرون  زمستان  زده  یخ  و  سرد  روزهای  در 
و  دوستان  از  مردم  دلیل  همین  به  و  است  برانگیز  چالش  و 
دهید  اجازه  که  این  جای  به  شوند.  می  دور  شان  خویشاوندان 
سرمای زمستان بر زندگی شما غلبه کند برای بیرون رفتن و دیدار 

دوستان تان با آن ها از پیش برنامه ریزی کنید.
زمستان مثل تابستان فصلی زیبا و دوست داشتنی است اما در صورتی 
که مراقب سالمت خود باشید. سالم بمانید، فعال باشید و با دوستان و 
خانواده در ارتباط باشید تا با افسردگی فصلی مبارزه کرده و از این فصل 

زیبا مثل تمام فصل های دیگر سال لذت ببرید.

یک لحظه مکث كن . . . 

آدامس را قورت ندهید 

علت اینکه گفته می شود آدامس را قورت ندهید 
آن است که هر چند وقت یک بار و در مواردی 
خاص، بیماری هایی دیده شده که علت اصلی 
آنها، قورت دادن آدامس و چسبیدن آن به دستگاه  
گوارش بوده است. آدامس تا مدت ها به دیواره 
روده می چسبد. با این حال آدامس مانند سایر مواد 
غذایی در دهان حل نمی شود و در صورت بلعیده 

شدن، معده نمی تواند آدامس را تجزیه کند. 

عالئم سکته مغزی

اگر خونرسانی به قسمتی از مغز دچار اختالل 
نمی تواند  دیگر  قسمت  این  گردد،  متوقف  و 
عملکرد طبیعی خود را داشته باشد. این وضعیت 
آن:کرختی  عالئم  می نامند.  مغزی  سکته  را 
صورت و بازوها یا پاها به خصوص در یک طرف 
 بدن، فلج صورت، بازو و پاها در همان طرف ،
 دو بینی و تاری دید به خصوص در یک چشم  ،

 اشکال در بلع، سرگیجه بدون دلیل و سقوط

بی نظمی و یا کاهش دفع مدفوع )کمتر از 2 الی 4 بار در هفته( 
یبوست تلقی می شود. سخت شدن غیر طبیعی مدفوع گاهی عبور 

آن را با مشکل روبرو کرده و گاها با درد همراه است.
علل یبوست عبارتند از: مصرف برخی از داروها، اختالالت راست 
روده و مقعد، انسداد روده، عواملی مانند استراحت طوالنی مدت در 
بستر، ضعف و بی تحرکی، کاهش مصرف مواد پر فیبر و مایعات در 

رژیم غذایی، استرس باال.
عالئم: نفخ و اتساع شکمی، درد و احساس فشار، قاروقور کردن 
روده ها، احساس عدم تخلیه روده ها، سر درد و خستگی، کاهش 

اشتها، فشار هنگام دفع، مدفوع با حجم کم و سفت.
 مركز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی
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افقي:1-الیافي از جنس سیلیکات 
به  نسوز  نخهاي  تهیه  براي  که 
کار مي رود  -خجل 2-  در حال 
دلکو  کوئلبه  از  را  برق   - نالیدن 
 -3 ییالقي  خانه   - رساند  مي 
دیوار - خاندان - برنامه پربیننده 
 - مربع  متر  صد   -4 فوتبالي 
دوستي - بخار دهان - نزدیکان 
سلطان   - معاصر  شاعر   -5
نت  اولین   - سنجر-  صورتک  
سبزي   - قیمتي  سبز  سنگ   -6
زن  نومید،   -7 سرور   - پرنده 
و  طالع   - آزموده  اسب   - عقیم 
 - مجسمه   - چکمه   -8 اقبال 
پول آمریکا 9- ناگهاني - دواره 
- تیرانداز 10-  نوزاد - ابر سفید  
- ساختمان11 -رودي در فرانسه 
رانندگي در زبان  -  دهانه اسب 
خوراك  چراغ  نوعي   -12 بیگانه 
برنده   برگ  سوز-  نفت  پزي 
-دندانه های شانه - وطن نشده 
13-پیرامون و گرداگرد - مدام - 
خرما فروش 14-  پهنا-  جرات 
- دندانهاي تیز جلو 15-  نمک 

نشناس - از آثار مهدي سهیلي

عمودي: 1- نژاد کشور پاکستان 
روش   - -کمیاب   2 صدابر    -
نرسیده  مطلوب  حد  به   - متد  و 
رود  گرفتاري-   و  مصیبت   -3
برادر   -4 کننده  نفرین   - برزیل 
 - عامیانه  یک   - موسي  حضرت 
زرد خارجي-  تنها 5 -شهر توت 
- تجملي - قسمتي از یک خانه 6- 
شفادهنده، اگر خدا بخواهد -  کافه 
فرنگي-  فرمانروا 7- رقیب خانها  
پناهگاه  صمیمي-   و  صادق   -
8- قوه حافظه - مجبور شده  - 

)ع(  ابراهیم  حضرت  همسران  از 
9- کبوتر صحرایي-  پیشواي دیني 
در آیین زرتشتي - درخت جنگلي 
10-  خرید و فروش-  تخمه - 
چوب ویلون 11-  زخم آب کشیده 
-  از آالت موسیقي  - حرف عطف 
عربي 12-  درخت انگور - ستون 
تنهایي  به   - بیماري    - کشتي 
13-  صحراي مصر - میوه له شده 
- بازنده شطرنج 14-  از کوههاي 
مهم کشور-  خیانتکار - ضرورت 
 - کروکس  ویلیام  اختراع   -15

بیقراري و پریشاني
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آیه روز

و در زمین پس از اصالح آن فساد مکنید و با بیم و امید او را بخوانید که رحمت  خدا به نیکوکاران 
نزدیک است. )سوره االعراف / آیه  56(

123456789101112131415
گیرییامنهارور1
الیتالخادوناب2
ردرنرکریواشرا3
داتستلصولقان4
یتاربناوتساپ5
نماوهایرامتش6
یراگتعاسیهام7
مکهوکنارتشاسک8
رازملالزانام9
وارکامومعسان10
اسپامالکراتو11
رارسمکحمتردن12
یگتسباوجلاکره13
دراونزراراونا14
کدامیشو  ریهشال15

احادیث روز

از کسی که نسبت به او بدگمان هستی ، نصیحت و موعظه طلب نکن ، چون که دیدگاه و افکار 
دیگران نسبت به تو همانند قلب خودت نسبت به آن ها می باشد. امام هادی )علیه السالم(

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

خریداریم(    09153423744

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 

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

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

                          دم سرخ ها      کاتیوشا
16:1522شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

هزار پـــا
1820شروع سانس

به یک شاگرد خانم جهت شیفت صبح سالن زیبایی محدوده معلم نیازمندیم.
32455303 -09399441888

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

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

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی به یک حسابدار خانم 
با سابقه کار نیازمند است.    09365403880

به یک نفر خانم کمک آشپز 
برای کار در غذای آماده در 
2 شیفت با بیمه نیازمندیم.

  09384306497
32311717

به یک آقا جهت تبلیغات
 با تن پوش عروسک در 
غذای آماده نیازمندیم. 

32311717
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رئیس دانشگاه بیرجند:

کلنگ زنی وافتتاح چند پروژه با حضور منصور غالمی

سهم ۱۱ درصدی کمیته امداد از اشتغال استان

وزیر علوم به استان می آید

*معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات از استقرار 
موکب فرهنگی برای نخستین بار در کاظمین برای ارائه 

خدمات فرهنگی به زائران اربعین خبر داد.
*کارشناس هواشناسی برای  امروز و فردا جوی آرام و 

یکنواخت در استان پیش بینی کرد.
*کمپ کویر نوردی دهسلم با اعتباری بالغ بر 7۵0 میلیون 
تومان با حضور علوی،معاون استاندار راه اندازی شد.

*معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت : 
بیش از 10 نوع خدمات به صورت رایگان در تمامی خانه 
های بهداشت ، مراکز خدمات جامع سالمت و پایگاه های 
سالمت شهری و روستایی به سالمندان ارائه می شود.

اینکه  بیان  با  نهبندان  دامپزشکی  شبکه  *رئیس 
واکسیناسیون، تنها راه پیشگیری از بیماری آبله در دام ها 
است، تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال 33 
هزار و 71۵ رأس گوسفند و بز علیه بیماری آبله مورد 

واکسیناسیون  قرار گرفته اند. 

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“همه دست در دست به سوی حکومت واحد جهانی حرکت نمایندکه ضامن سعادت دنیا و آخرت 
می باشد... امام راتنها نگذارید و رزمندگان را یاری کنید که همه در دنیا و هم در آخرت سربلند باشید“

شهید محمد حسین رحیمی

نت
نتر

 : ای
س

عک

امداد  آبادی مدیرکل کمیته  کاری- رضا سلم 
خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار آوا عنوان کرد:  
از بین ۲3 دستگاه تخصصی و غیر تخصصی  
متولی در بخش اشتغال، 11 درصد اشتغال استان 

سهم کمیته امداد است.  
وی با اشاره به اینکه  با وجود تمامی مشکالت 
اقتصادی موجود در کشور اما برند کمیته امداد 

اعتماد مردمی است، افزود: جامعه ما مردم بسیار 
نوعدوستی دارد که حس همدلی آنها در بسیاری 

جاها تبلور یافته است.
وی درباره پاالیش خانواده های زیر پوشش در 
زمینه کمک معیشتی خاطر نشان کرد: برخی 
خانواده ها بعد از گذشت چند سال یا ماه دیگر 
نیازمند محسوب نمی شوند لذا از طرح حمایتی 

خارج می شوند و خدمات حمایتی به آنها تعلق 
نمی گیرد. وی با اشاره به همکاری کمیته امداد 
برخی  با  کرد:  اظهار  خیریه  های  موسسه  با 
از  تخصصی  به صورت  خیریه  های  موسسه 
اعتبارات استان تعامل برقرار شد و از این طریق 
در مجموع خانواده های زیر پوشش، محروم و 

نیازمند خدمات دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه استانی سالمند هستیم، 
اظهار کرد: 73 درصد مددجویان تحت پوشش 
این نهاد سالمند هستند که هزینه معیشت و 

بهداشت بسیار باالیی دارند.
وی خاطر نشان کرد: زمانی که یک سالمند نیاز 
به خدمات دارد افراد دیگر چون پرستار و پزشک 

و تغذیه نیز درگیر می شوند که هزینه بر است.

قوسی - صبح روز گذشته رئیس دانشگاه بیرجند 
با بیان اینکه  این دانشگاه، جزو دانشگاه های رده 
۲ کشور است، گفت: دانشگاه بیرجند دارای 3 
پردیس و دانشکده های اقماری فنی و مهندسی 
خامسان  است.  سرایان  کشاورزی  و  فردوس 
ادامه داد: حدود 1۲ هزار دانشجو در این دانشگاه 

مشغول به تحصیل هستند.
علمی  هیئت  اعضای  از  نفر   346 همچنین 
دانشگاه شاغل و 17 نفر نیز بورسیه هستند. وی 
ایجاد  از رویکردهای وزارت علوم  افزود: یکی 
دانشگاه های کارآفرین است و امیدواریم دانشگاه 

بیرجند نیز در این راستا گام بردارد.
رئیس دانشگاه بیرجند خبر داد: منصور غالمی، 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفری ۲ روزه 
به منظور افتتاح و کلنگ زنی پروژه های دانشگاهی 
۲0 مهر به استان سفر می کند. خامسان ادامه داد: 

وزیر علوم در اجالسیه شهدای دانشگاه بیرجند 
و  اساتید  با  دیداری  و سپس  کند  شرکت می 
داشت.  خواهد  دانشگاه  علمی  هیئت  اعضای 

همچنین ۲ پروژه بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند 
شامل: نخستین خوابگاه متاهلی و آزمایشگاه برق 

و کامپیوتر و ساختمان مرکز مشاوره و درمانگاه 
اضافه کرد: ۲  افتتاح می کند. وی  را  دانشگاه 
پروژه مجتمع مهارت آموزی، کارآفرینی و اشتغال 

دکتر اسدا... زنگویی، آزمایشگاه مکانیک و بوستان 
برای  که  می شود  کلنگ زنی  دانشگاه  شهدای 

آزمایشگاه مکانیک دانشگاه مبلغ 6 میلیارد و 400 
میلیون ریال هزینه می شود.

ساخت کارگاه فنی برای اشتغال 
دانشجویان و اساتید

رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به مرکز کارآفرینی 
و اشتغال دانشگاه، ابراز کرد: برای این مرکز بیش 
از ۲ میلیارد و ۲00 میلیون ریال هزینه می شود که 
۵0 درصد این مبلغ توسط خیران و ۵0 درصد هم 
توسط دانشگاه بیرجند پرداخت می شود. خامسان، 
هدف از ایجاد این مرکز را فراهم کردن   کارگاه 
هایی برای اشتغال و کارآفرینی دانشجویان و 
اساتید دانشگاه دانست. وی تصریح کرد: طبق 
مکان های  تمام  شده  پیش بینی  برنامه های 
عمومی ساختمان های دانشگاه و دانشکده ها به 

سنسورهای حرکتی مجهز خواهند شد.

ممنوعیت خرید  وسایل پالستیکی
 در دانشگاه بیرجند

رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه گسترش 
شبکه های خورشیدی در دانشگاه در دستور کار 
قرار گرفته، ادامه داد: موضوع پسماند دانشگاه و 
جمع آوری آب های خاکستری را در زمینه محیط 
آب های  شده  مقرر  و  می کنیم  دنبال  زیست 
شوند.  برگردانده  مصرف  چرخه  به  خاکستری 
خامسان گفت: خرید هرگونه وسایل پالستیکی از 
یک ماه گذشته در دانشگاه بیرجند متوقف شده و 
این اقدام سبب صرفه جویی در مصرف می شود. 
خامسان به ایاب و ذهاب دانشجویان اشاره و یادآور 
شد: ایاب و ذهاب دانشجویان به پردیس  های 
دانشگاه یکی از مشکالت است که امیدواریم با 
کمک و همیاری شهرداری و سازمان اتوبوسرانی ، 

هزینه رفت و آمد دانشجویان کاهش یابد.

۳۷ روستا در معرض آسیب های 
خشکسالی، بی آبی و مهاجرت 

در شورای هماهنگی مدیریت بحران بیرجند مطرح شد 
که 37 روستای این شهرستان در معرض آسیب های 
میزان  و  هستند  مهاجرت  و  بی آبی  خشکسالی، 
بارندگی های شهرستان نسبت به سال زراعی گذشته 
تسنیم،  گزارش  به  است.  داشته  کاهش  درصد   ۵0
حسینی صبح دیروز در این شورا اظهار کرد: در نیمه 
نخست امسال قریب به 46 میلیون ریال خسارت  بیمه 
حوادث به مددجویان کمیته امداد منطقه یک بیرجند 
پرداخت شد. وی با بیان اینکه مددجویان روستایی تحت 
پوشش بیمه سالمت و مددجویان شهری دارای کارت 
درمان هستند، خاطرنشان کرد: بیماران صعب العالج 
عالوه بر کارت درمان دارای کارت زرد رنگی هستند 
که 80 درصد از هزینه های درمانی آنها در بیمارستان ها 
پرداخت می شود. رئیس اداره هواشناسی بیرجند نیز در 
این جلسه از کاهش ۵0 درصدی میزان بارندگی های 
بیرجند نسبت به سال زراعی گذشته خبر داد و یادآور 
شد: سال گذشته در بیرجند 101 میلی متر بارندگی 
داشته ایم. بیدختی اظهار کرد: خراسان جنوبی، استان 
پانزدهم کشور از نظر وضع خشکسالی شدید و کاهش 
باران است.مدیر جهاد کشاورزی بیرجند نیز با بیان اینکه 
در سال 97-96 در رابطه با خسارت سیل از 41 رشته 
قنات بازدید شد، گفت: در این مدت 17 هزار و 310 
رشته قنات دچار سیل خوردگی شدند که 6۵ میلیارد 
تومان برای احیای قنوات خسارت دیده نیاز است. معاون 
فنی و امور عمرانی فرمانداری بیرجند هم با بیان اینکه 
3۲ درصد از آب شهرستان به دلیل فرسودگی شبکه 
آبرسانی هدر می رود، گفت: مدیریت مصرف آب در 
بیرجند باید مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه در 
زمستان ممکن است شاهد قطع شبکه های گاز باشیم، 
افزود: در این راستا باید برای سوخت جایگزین تمهیدات 

الزم در نظر گرفته شود.

110 فقره پروانه کسب در نهبندان صادر شد

ایرنا-رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نهبندان گفت: 
6 ماه گذشته 110 فقره پروانه کسب صنفی در این 
شهرستان صادر شده است. اردونی افزود: از این تعداد 
3۲ فقره تولیدی و خدمات فنی و 70 فقره توزیعی و 
خدماتی بوده است.وی گفت: در زمان حاضر یکهزار و 
81 واحد صنفی شهرستان به کارتخوان، ۲47 واحد به 
ترازوی دیجیتال و ۵3 واحد به صندوق مکانیزه فروش 
مجهز هستند. اردونی اضافه کرد: همچنین از ابتدای 
امسال تاکنون سه پرونده احتکار کاال به ارزش 480 

میلیون ریال در نهبندان تشکیل شد.

جلوگیری از ورود 15 تن
 انواع مواد مخدر از ابتدای سال

صداوسیما- نیروی انتظامی در استان از ابتدای سال 
از ورود 1۵تن انواع مواد مخدر جلوگیری کرد. رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در نشست تخصصی 
پیشگیری از آسیب ها و جرائم مواد مخدر گفت: در 
این رابطه ۲۵0 نفر از سوداگران مرگ دستگیر و ۵00 
دستگاه انواع خودرو توقیف شد.محمدی افزود: تاکنون 8 
هزار نفر در کالس ها و دوره های آموزشی پیشگیری از 
آسیب های مواد مخدر در مدارس، دانشگاه ها و مساجد 
استان شرکت کرده اند. جانشین فرمانده انتظامی استان 
هم گفت: خراسان جنوبی تاکنون 98 شهید نیروی 
انقالب  تقدیم  مواد مخدر  با  مبارزه  راه  در  انتظامی 
راه حفظ  بهترین  افزود:  دادگر  است.  کرده  اسالمی 
سالمت جامعه و ارتقای امنیت اجتماعی، مشارکت و 

همیاری مردم در پیشگیری از وقوع جرم است.

کاهش 4۷ درصدی جمعیت  انسانی
 مبتال به تب مالت 

در  مالت  تب  به  مبتال  انسانی  صداوسیما-جمعیت 
خراسان جنوبی امسال در مقایسه با سال های قبل 
گفت:  دامپزشکی  مدیرکل  دارد.  کاهش  درصد   47
 این کاهش به علت  واکسیناسیون دام های حساس ،

پوشش حداکثری دام ها ، تأمین به موقع واکسن ، 
آموزش دامداران و اطالع رسانی رسانه حاصل شده 
است. اصغرزاده با بیان اینکه از ابتدای امسال 349 هزار 
و 300 راس دام سبک و سنگین در استان علیه بیماری 
تب مالت واکسینه شده اند، افزود : از این تعداد 339 هزار 
و 300 رأس دام سبک همچون بره و بزغاله و 10 هزار 

رأس دام سنگین گاو و گوساله است.

اتمام عملیات خط کشی عابر پیاده
 مقابل مدارس شهر بیرجند

غالمی-معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
بیرجند گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته و در 
راستای کاهش و روانسازی ترافیک و باال بردن ایمنی 
دانش آموزان در آستانه بازگشایی مدارس، تمهیدات و 
اقدامات الزم در دستور کار حوزه معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری قرار گرفت.عدل افزود: حوزه معاونت 
عمران در آستانه مهر 97 با کار شبانه روزی، تمام 
تالش خود را برای ایجاد فضایی امن جهت تردد دانش 
آموزان به کار گرفته است.وی مبلغ هزینه شده برای 
 رنگ آمیزی گذرگاه های عابر پیاده مقابل مدارس را 

470 میلیون ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی فردوس معارفه شد

دادرس مقدم-طی مراسمی علیرضا فوالدی به عنوان 
فرمانده انتظامی فردوس معرفی و از زحمات محمد 
هوشنگی فرماندهی  انتظامی سابق این شهرستان تقدیر 
شد. سردار شجاع فرمانده انتظامی استان در این آیین 
گفت: اگر امروز مقابله فرزندان برومند انقالب اسالمی 
در خارج از مرزها نباشد از حوادثی نظیر اقدام تروریستی 
اهواز زیاد خواهیم داشت اما اینگونه حرکات دشمن 
نشان از توانمندی های نظامی و انتظامی کشورمان دارد.

سیاست  حمایتی دانشگاه صنعتی بیرجند 
در راستای تشویق دانشجویان ممتاز

کاوش-رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند گفت: در ابتدای 
سال تحصیلی بر اساس تصمیم هیئت رئیسه دانشگاه به 
منظور تشویق دانشجویان ممتاز در زمینه های آموزشی و 
علمی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و با هدف 
بهبود شرایط اسکان و فراهم شدن محیطی آرام برای 
مطالعه مهمانسرای دانشگاه با ظرفیت ۵0 نفر به این 
دسته از دانشجویان اختصاص یافت. هاشمی افزود: اتاق 
های دانشجویان ممتاز مجهز به موکت، تخت، یخچال، 
اسپیلت، گاز، بوفه و کمد چوبی، سینک ظرفشویی، 

سرویس مستقل و ...  می باشد.

 مادر شهیدان “نوربخش” 
به فرزندان شهیدش پیوست

دادرس مقدم- فاطمه کبری بیک زاده مادر شهیدان 
نوربخش در سن 84 سالگی دعوت حق را لبیک گفت و 
به فرزندان شهیدش پیوست. پیکر مرحومه فاطمه بیک 
زاده روز گذشته در بیرجندبا شکوه تمام تشییع و در قطعه 
یک گلزار شهدا در جوار فرزندان شهیدش به خاک 
 سپرده شد. قبل از  مراسم تدفین حاج سید محمد مهدی 
نور بخش برادر شهیدین ، زیارت امین ا...  به نیابت از 
آن مرحومه قرائت شد.شهید محمد حسن نوربخش در 
سن 17 سالگی  خرداد 1361 در آزادسازی خرمشهر 
و  شهید محمد هادی نوربخش در 19 سالگی سال 
13۵9 در نوار مرزی افغانستان به درجه رفیع  شهادت 
نائل آمدند.روزنامه آوا ی خراسان جنوبی ضمن تسلیت 
به خانواده معظم نور بخش یاد وخاطره والد گرامی 
شهیدین نوربخش را به عنوان اولین مسوول بنیاد شهید 

شهرستان بیرجند گرامی می دارد.

 جوانان فعال در پایگاه های بسیج و 
مساجد بهترین افسران جنگ نرم هستند

گروه خبر-استاندار گفت: باید با هدف  گذاری مشخص 
جوانان را در تشکل هایی مناسب گردآوری کرد، البته 
نباید فعالیت جهادی جوانان آب و رنگ سیاسی بگیرد. 
مروج الشریعه شامگاه یکشنبه در ستاد ساماندهی امور 
جوانان استان اظهار کرد: امروز مهمترین مسئله جوانان 
نوع آگاهی بخشی به جامعه است و بدترین مشکل 
و ضعف جامعه این است که ندانیم چه تعداد جوانان 
در حاشیه هستند. وی با بیان اینکه مسئوالن باید بر 
روی موضوع آگاهی بخشی به جامعه فکر کنند، اظهار 
دریابیم.  را  جامعه  خاکستری  بخش های  باید   کرد: 
مروج الشریعه گفت: نباید این تصور را داشته باشیم همه 
حرف هایی که یک جوان می زند از روی عناد و یا تحت 
تأثیر شبکه های مجازی است بلکه او خواسته های به 
حقی دارد که باید توسط مدیران و مسئوالن شنیده شود. 
استاندار با تأکید بر ایجاد روحیه امید در بین جوانان گفت: 
هنرمندی دستگاه های اجرایی در ایجاد فضای اعتماد 
سازی است و چقدر جوانانی را که با عالقه در گروه های 
جهادی شرکت می کنند پاس داشته شده اند در حالی که 
این قشر از جوانان می توانند در جامعه بسیار نقش آفرین 
و تأثیرگذار باشند. رئیس دانشگاه بیرجند نیز در این جلسه 
اظهار کرد: شبکه مشاوره را در دانشگاه بیرجند راه اندازی 
کرده ایم تا در  دانشگاه آسیب های اجتماعی کنترل 
شود. خامسان تأکید کرد: باید با حفظ تمام حریم های 
شرعی فضای شادی را برای دانشجویان مهیا سازیم 
و اشتغال آفرینی از دیگر برنامه های دانشگاه بیرجند 
است چون معتقدیم باید محیطی را برای دانشجویان 
مهیا کرد که با حفظ عزت از حداقل حقوق درآمدی 
در دوران تحصیل بهره مند شوند. معاون دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری هم با بیان اینکه یک  
میلیارد و ۵۵0 میلیون تومان در راستای کاهش آسیب 
اجتماعی و تقویت نشاط اجتماعی به استان اختصاص 
مدارس  در  ورزش  توسعه  است، گفت: طرح  یافته 

شبانه روزی دختران استان در حال اجراست.

آمادگی 500 برابری سپاه نسبت به دو سال گذشته
فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( خبر داد:

حسینی- فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( با بیان این 
که آمادگی سپاه نسبت به دو سال گذشته ، ۵00 
برابر افزایش داشته است، اظهار کرد: از سال 96، 
با استقرار سپاه در مرزها و به کارگیری بیش از 
300 نیروی ویژه بسیج، امنیت و آمادگی 100 
درصدی ایجاد شده و همه برای حفظ آن تالش 
پیرامون  می کنند. ظهر دیروز نشست خبری 
برگزاری نمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان حضرت 
محمد رسول ا... )ص( ۲ ، با حضور فرمانده سپاه 

انصارالرضا )ع( برگزار شد.
معظم  مقام  به سخن  اشاره  با  قاسمی  سردار 
رهبری مبنی بر آمادگی کامل برای نقش برآب 
کردن نقشه های دشمن، ادامه داد: قرآن کریم 
نیز امر به مهیا کردن قوا و نشان دادن آن به 
رزمایش  راستا  همین  در  است،  داده  دشمن 
بسیجی  با حضور ۲0 هزار  عاشوراییان  اقتدار 
و 1۵0 گردان همزمان با سراسر کشور برگزار 
خواهد شد. وی زمان برگزاری رزمایش را 1۲ 
مهر ساعت 9 صبح در استادیوم آزادی بیرجند 
اعالم کرد و افزود: گردان های امنیتی امام علی 

)ع( ، گردان های بیت المقدس، عاشورا، کوثر 
و الزهرا )س( بسیج و گردان های امام حسین 
)ع( مردم پایه در این رزمایش شرکت خواهند 
کرد. به گفته وی همچنین بسیج اقشار گوناگون 

مانند فرهنگیان، دانشجویی، پزشکان ، کارگری، 
اصناف و رسانه به همراه خانواده شهدا و عموم 

مردم نیز در این رزمایش حضور خواهند داشت.
این  به  اشاره  با  )ع(  انصارالرضا  سپاه  فرمانده 
که سعی شده از شهرستان ها حداقل افراد را 
آورده و بیشتر محوریت با نیروهای مرکز استان 

است، خاطرنشان کرد: با این حال هر شهرستان 
سهمیه حضور دارد. سردار قاسمی با بیان این که 

رزمایش اقتدار عاشورایی ، آتش نداشته و بیشتر 
جنبه فرهنگی، معنوی و آموزشی دارد، افزود: 
گردان های دیگر سپاه مانند امام علی )ع( در آذر 
و امام حسین )ع( در بهمن یا اسفند ، رزمایش به 

همراه آتش خواهند داشت.
وی اهداف این نمایش را که با یادآوری اعزام 
های بزرگ سال های 6۵ و 66 به عملیات های 
کربالی 4 و ۵ و بیت المقدس برنامه ریزی شده 
است را این گونه عنوان کرد: وضع فعلی جامعه 
محاصره  در  ایران  است،  ها  سال  آن  همانند 
اقتصادی قرار گرفته و فشار روانی و رسانه ای 

دشمن با شدت بیشتری اثر گذاشته است.
 در همین راستا این رزمایش عالوه بر اعالم 
آمادگی به رهبر معظم انقالب و مردم، سعی در 
تضعیف جنگ روانی دشمن و ایجاد آرامش در 

جامعه و استان دارد.
از  همچنین  )ع(  الرضا  انصار  سپاه  فرمانده   
برقراری تدابیر امنیتی 100 درصدی برای این 
رزمایش خبر داد. سردار قاسمی در ادامه با بیان 
این که آمادگی سپاه نسبت به دو سال گذشته، 

۵00 برابر افزایش داشته است، اضافه کرد: از 
سال 96، با استقرار سپاه در مرزهای استان و 
به کارگیری بیش از 300 نیروی ویژه بسیج، 
امنیت و آمادگی 100 درصدی ایجاد شده و 

همه برای حفظ آن تالش می کنند.  
سرهنگ یوسفی مسئول رزمایش های سپاه 
نیز  به ۵ مسیر نمایش اقتدار عاشورایی اشاره 
و افزود: مسیر اول از میدان شهدای عبادی به 
سمت طالقانی، خیابان بهشتی، نواب صفوی 
و تقاطع مفتح، مسیر دوم از سمت نهبندان و 
سربیشه به مرکزیت صدا و سیما، بلوار آوینی 
از  سوم  مسیر  توحید،  خیابان  و  خرداد   1۵  ،
سمت قاین بلوار امام رضا )ع(، صیاد شیرازی، 
میدان  شرقی،  دوم  متری  بیست  پاسداران، 
میدان   ، )ع(  امام رضا  بلوار  از  توحید، چهارم 
مطهری،   ، )ره(  خمینی  امام  میدان  آزادی، 
بهشتی، بیست متری دوم غربی، و مسیر پنجم 
از بلوار امام رضا )ع( ، شهید ناصری، غفاری، 
قدس غربی، میدان قدس، بیست متری دوم به 

سمت ورزشگاه آزادی است. 

تمام مسئوالن برای برگزاری کنگره تالش کنند
کنگره  اینکه  بیان  با  خبر-استاندار  گروه 
ملی  انسجام  چون  است  مهم  امری  شهدا 
را  جامعه  مختلف  اقشار  همه  همبستگی  و 
، می کند  محقق  اسالمی  جمهوری  علم   زیر 
گفت: مسئوالن برای برگزاری کنگره ملی ۲ هزار 

شهید خراسان جنوبی بیشتر تالش کنند. 
نماینده ولی فقیه در نشست ارائه گزارش عوامل 
اجرایی کنگره ملی ۲ هزار شهید، با بیان اینکه پیام 
شهدا برای نسل آینده حفظ و بازگو شود، گفت: 
یادواره ها و کنگره شهدا انتقال دهنده این پیام ها 
باشد. وی ادامه داد: اگر شرایطی به وجود آید که 
افرادی درنده مانند شیطان مکتب صحیح انسان 
پرور را به هم بزنند و نسل آینده را به بدتر از حیوان 
تبدیل کنند، کسانی هستند که راه شهدا را ادامه 

دهند و به سادگی از آن ها نگذرند.

یاد شهدا وحدت و انسجام 
جامعه را تقویت می کند

مروج الشریعه اظهار کرد: ورود در باب شهید و 
شهادت، ادب، معرفت و دانش خاص می خواهد و 
از شما درخواست داریم به همین شدت و قدرت این 
کار را ادامه دهید تا به سرانجام برسد. استاندار افزود: 
در شرایط فعلی که کشور نیازمند تقویت بنیان هایی 
فکری در اقشار مختلف جامعه است کنگره شهدا، 
یاد شهدا است و انسجام جامعه را تقویت می کند 
و وحدت جامعه را تحکیم می بخشد. کنگره شهدا 
امری مهم است چون انسجام ملی و همبستگی 

همه اقشار مختلف را زیر علم جمهوری اسالمی و 
رهبری تحکیم می بخشد.

اجالسیه نهایی کنگره ملی ۲ هزار شهید 
۲۰ آذر برگزار می شود

فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( نیز در این نشست 
گفت: اجالسیه نهایی کنگره ملی ۲ هزار شهید 
۲0 آذر در بیرجند برگزار می شود.سردار قاسمی 
بیان کرد: تاکید ما بر این است تا حداکثر در 
آموزه های  بر  استان  فضای  سال  یک  مدت 
تفکر  و  مقدس عطرآگین شود  دفاع  و  شهدا 
ارزش های دفاع مقدس به مدارس، حوزه های 
علمیه، خانه های مردمی، هیئت های عزاداری 
گفت:  وی  شود.  کشیده  قرآنی  دوره های  و 
استان  شهید  هزار  ملی ۲  کنگره  راستای  در 
4۲9 یادواره شهید برگزار می شود که تعدادی 
برگزار شده و تعدادی در حال برگزاری است و 
تمرکز  در برگزاری یادواره های شهدا در همه 
روستاهاست. و  شهرها  از  اعم  استان  نقاط  
وی افزود: کارهای بزرگی را برنامه ریزی کردیم 
و 8۵0 برنامه در حال اجراست که بخش هایی از 
رزمایش و چاپ کتاب ها را داریم و 147 کتاب تا 

زمان اجالسیه اصلی آماده می شود. 

اجالسیه شهدای دانش آموز و فرهنگی 
برگزار می شود

از  هم  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  سرپرست 

برگزاری اجالسیه شهدای دانش آموز و فرهنگی 
استان در ۲۲ مهر سال جاری خبر داد و گفت: 
چهار هزار دانش آموز و فرهنگی برای حضور 
در این اجالسیه دعوت خواهند شد که از این 
تعداد سه هزار و ۵00 نفر دانش آموز و معلم از 
شهرستان بیرجند و ۵00 معلم از شهرستان های 
استان خواهند بود. موسوی کیا با اشاره به اینکه باید 
فرهنگ شهید و شهادت در کف مدارس و جمع 
دانش آموزان تبیین شود، بیان کرد: برای هر مدرسه 
جهت تبیین یاد و نام شهدا یک ستاد در نظر گرفته 
افزود: آموزش و پرورش استان  شده است.وی 
دو کتاب نقش دانش آموزان و نقش فرهنگیان 

در دوران دفاع مقدس را نیز تالیف کرده است.
هنری، رئیس بسیج سازندگی همچنین در این 
جلسه اظهار کرد: تاکنون 360 گروه جهادی در 
قالب 3 هزار و ۵00 نفر بسیجی برای رزمایش 
سپاه محمد رسول ا... )ص( اعزام شده اند. وی با 
بیان اینکه در حوزه اشتغال 9 هزار قطعه مرغ در 
استان توزیع و ۲0 هزار قطعه مرغ در آینده توزیع 
خواهد شد، افزود: در حوزه بسیج کارگری شیفت 

ایثار در واحدهای تولیدی نیز انجام شده است.
مشاور استاندار هم در این جلسه اظهار کرد: سه 
اجالسیه شهدا در استانداری برگزار خواهد شد که 
از این تعداد دو اجالسیه ویژه بانوان و امور ایثارگران 

خواهد بود. رجبی با بیان اینکه 74 دستگاه اجرایی 
تا کنون از کنگره ۲ هزار شهید استان حمایت 
اعتباری داشته اند، افزود: در زمینه برگزاری نشست 
های تخصصی، هماهنگ سازی در حوزه امور 
مالیاتی، تدارکات و پشتیبانی و همچنین حمل و 
نقل اقدامات الزم انجام گرفته است. وی ادامه داد: 
استانداری دو میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه 
با بازپرداخت ماهیانه 10 میلیون تومان نیز در اختیار 

کنگره شهدا قرار داده است.
در ادامه از آثار کارگروه رسانه کنگره ملی ۲ هزار 
شهید رونمایی و  استاندار از محل احداث ساختمان 

برگزاری کنگره ملی ۲ هزار شهید   بازدید کرد.
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید 
و به هم خشم نگیرید.

)بحاراالنوار،ج78،ص 347(

عکس: رضایی

جواد رضایی - به مناسبت روز جهانی قلب، مراسم افتتاح کلینیک قلب و 
عروق و پایگاه توسعه تحقیقات بالینی با حضور رئیس بیمارستان رازی، رییس 
مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در بیمارستان رازی 

برگزار شد.
رئیس بیمارستان رازی بیان کرد: سال گذشته در راستای اهداف مجموعه علوم 
پزشکی، فعالیت ها بر ایجاد  کلینیک  قلب  در مرکز استان، تمرکز پیدا کرد و با 
توجه به عدم پاسخگویی یک بخش قلب در بیمارستان و نیاز به تکمیل زنجیره 
درمان، این مرکز ایجاد شده است و از تمام همکاران در بخش قلب خواسته 
شده که همه روزه فعال باشند تا مردم بتوانند در شیفت صبح از خدمات این 
مرکز  استفاده کنند. سید مرتضی وجدان ادامه داد: در این درمانگاه خدماتی 
مانند تست ورزش، اکوی قلب، هولتر فشار خون، هولتر نوار قلب و همچنین 
خدمات سرپایی به بیماران ارائه می شود. وی با ابراز خرسندی از افتتاح کلینیک 
قلب و عروق اظهار کرد: امیدواریم این مجموعه در مسیر پیشرفت و توسعه قرار 
بگیرد و به عنوان شاخص ترین کلینیک قلب و عروق در استان محسوب شود.

در ارائه خدمات بهتر به بیماران، آموزش حرف اول را می زند
به  بهتر  ارائه خدمات  برای  اینکه  بیان  با  همچنین  رازی  بیمارستان  رئیس 
بیماران در همه حوزه ها آموزش حرف اول را می زند و تحقیقات کاربردی 
در کنار خدمات درمانی باعث باال رفتن کیفیت درمان شده که به سود مردم 
پژوهشی  معاونت  به همت  بالینی  تحقیقات  توسعه  پایگاه  ایجاد  باشد،  می 
معاونت  زحمات  از  و  دانست  اهمیت  حائز  بسیار  را  پزشکی  علوم  دانشگاه 
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی در امر آموزش تشکر کرد. سید مرتضی وجدان 
همچنین با قدردانی از همکاری مدیریت بانک رفاه، افزود: از ابتدای ساخت 

این مرکز شاهد همکاری موثر بانک رفاه در زمینه های گوناگون بوده ایم که 
این موارد  از  بیمارستان  ایجاد بخش اکسیژن ساز و آشپزخانه   همکاری در 
می باشد که امیدواریم این روند همکاری ادامه پیدا کند و بتوانیم در مسیر 

خدمت به مردم بهترین عملکرد را ارائه دهیم.
به صورت مستقیم توسط  تمام مراحل درمان در مرکز قلب و عروق 

متخصص انجام می گیرد
رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز با اشاره 
به 7 مهر روز جهانی قلب بیان کرد: با توجه به شعار امسال »یک قول ساده ... 
برای قلب من، قلب تو، تمام قلب های ما« قولی از افراد گرفته می شود تا با 
تغذیه سالم، فعالیت بیش تر و ترک سیگار به حفظ سالمت قلب خود کمک 
کنند. طوبی کاظمی با اشاره به اینکه تمام مراحل درمان در مرکز قلب و عروق 
به صورت مستقیم توسط متخصص انجام می گیرد این موضوع را در کشور کم 
نظیر دانست و ادامه داد: پیشگیری مهم ترین مولفه در مقابله با بیماری هاست 
که از ابتدای انتقال بخش قلب به بیمارستان رازی در این زمینه نیز فعالیت 
های موثری صورت گرفته است. وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم، بازه 
زمانی مراجعه بیماران قلبی به مرکز درمانی است که برای حفظ جان بیماران 
باید کاهش پیدا کند، افزود: برای کاهش این زمان و با توجه به اینکه تمام 
خدمات در این مرکز به بیماران قلبی داده می شود، بیماران قلبی باید از مراجعه 
به بیمارستان های دیگر خودداری کنند. رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین پایگاه توسعه تحقیقات بالینی را فرصتی 
برای تحقیق و پژوهش دانست و افزود: این مرکز شرایط کار تحقیقاتی را برای 
همکاران بالینی فراهم می کند و در ارائه خدمات به بیماران بسیار موثر خواهد بود.  

 ارائه  خدمات تست ورزش، اکوی قلب، هولتر فشار خون، هولتر نوار قلب
در افتتاح کلینیک قلب و عروق بیمارستان رازی بیان شد:

عکس: هنری

امین جم - جلسه گردهمایی روابط عمومی های دستگاه های 
روابط  کل  اداره  سرپرست  با حضور  دیروز  صبح  استان  اجرایی 
بیمه  اداره کل  به میزبانی  الملل استانداری  امور بین  عمومی و 
روابط عمومی و  اداره کل  برگزار شد. سرپرست  استان  سالمت 
امور بین الملل استانداری در این جلسه عنوان کرد: شرایط جنگ 
اقتصادی تمام عیار و در کنار آن جنگ روانی و رسانه ای ایجاب می 
کند که انتقال اطالعات به درستی صورت گیرد تا رسانه های معاند 
فرصت شایعه سازی نداشته باشند. عباسعلی ملکی بر تعامل جدی 
روابط عمومی با رسانه تاکید کرد و ادامه داد: تعامل روابط عمومی با 
رسانه ها باید تنگاتنگ و مستمر باشد، به ویژه در شرایطی که غول 
های رسانه ای جهان در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی علیه نظام متحد شده اند، لذا نیاز است دستاوردهای نظام 
جمهوری اسالمی ایران در 40 سال گذشته به درستی منتقل شود.
دستاوردهای 40 ساله نظام باید در اختیار رسانه ها و مردم 

قرار گیرد
وی عنوان کرد: دستاوردهای نهادهای اجرایی در 40 سال از عمر 
انقالب توسط روابط عمومی ها باید به صورت مستمر در اختیار 
رسانه ها قرار گیرد تا مردم از این خدمات مطلع شوند. سرپرست 
اداره کل روابط عمومی استانداری ادامه داد: عملکرد میز خدمت 
نیز با توجه به تاکید شخص استاندار به صورت مستمر پایش می 
شود و دستگاه های ضعیف به وزارتخانه ها معرفی و دستگاه هایی 
که عملکرد مثبت داشته باشند در شورای اداری تقدیر می شوند. 
ملکی با بیان اینکه 2 در هزار اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی 

در اختیار روابط عمومی قرار می گیرد، تصریح کرد: با این اعتبارات 
فعالیت روابط عمومی ها بیشتر نمود پیدا می کند که باید مدیران 
در تخصیص آن جدی تر وارد عمل شوند. وی با اشاره به فعال 
شدن شورای هماهنگی روابط عمومی های استان بیان کرد: دوره 
های آموزشی تخصصی موردنیاز روابط عمومی ها در دستگاه های 

اجرایی احصا می شود.
سرمایه گذاری آموزشی برای روابط عمومی در کوتاه مدت 

برگشت پذیر است
سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری با بیان اینکه سرمایه 
گذاری آموزشی برای روابط عمومی در کوتاه مدت برگشت پذیر 
است، افزود: پس از احصای دوره های موردنیاز با هدف کارایی و 
بهبود جایگاه روابط عمومی، آموزش های جدید ارائه خواهد شد. 
انجام امور دانست و اظهار کرد:  وی همدلی را رکن اساسی در 
مسیرهای قبلی برای ارتقای جایگاه روابط عمومی با سرعت بیشتر 
پیش می رود و از نظرات و ایده های صاحبنظران و فعاالن این 

حوزه بهره می گیریم. 
باید به نقش روابط عمومی ها بیشتر اهمیت داده شود

مدیرکل بیمه سالمت استان نیز در این جلسه اظهار کرد: گردهمایی 
مسئوالن روابط عمومی دستگاه های اجرایی از درخواست های 
اداره کل بیمه سالمت بود. علی اربابی با اشاره به اهمیت روابط 
عمومی ها در ادارات، افزود: متاسفانه روابط عمومی در ادارات جایگاه 
خوبی ندارد که باید به نقش آن بیشتر اهمیت داده شود. وی بیان 
کرد: در چارت سازمانی روابط عمومی زیرمحموعه مدیریت است 

و این امر بیانگر جایگاه روابط عمومی در تنویر افکار عمومی است. 
یکی از وظایف روابط عمومی ارائه نظرات جامعه به مدیر و سیاست 
گذاری و برنامه ریزی در جهت این است که چه اقدام پیشگیرانه یا 
به موقعی جهت اجرای برنامه های سازمانی انجام دهیم. مدیرکل 
بیمه سالمت با بیان اینکه حداقل چیزی که باید مدیر به آن ملزم 
باشد، این است که روابط عمومی عضو الینفک جلسات مدیریتی 
باشد، ادامه داد: نظر روابط عمومی باید در خصوص مواردی که به 

مردم برمی گردد و خروجی سازمانی دارد، گرفته شود.
 85 درصد جمعیتی که با بیمه سالمت ارتباط دارند وجهی 

برای بیمه پرداخت نمی کنند
اربابی افزود: 85 درصد جمعیتی که با بیمه سالمت ارتباط دارند 
وجهی برای بیمه پرداخت نمی کنند، بلکه این هزینه توسط دولت 
تامین می شود. وی اظهار کرد: مطالبات بیمارستان های دانشگاهی 
پرداخت  کامل  صورت  به  جاری  ماه  اردیبهشت  و  فروردین  
است.  شده  پرداخت  نیز  تیر  و  خرداد  ماه های  مطالبات  و  شده 
عمده بیمه شدگان ما مربوط به صندوق بیمه روستاییان 

هستند
وی با بیان اینکه 472 هزار و 500 نفر در استان عضو بیمه سالمت 
هستند، تصریح کرد: بالغ بر 170 میلیارد تومان برای جامعه بیمه 
شده خود در استان هزینه می کنیم که رقم ویژه ای است. وی 
افزود: عمده بیمه شدگان ما مربوط به صندوق بیمه روستاییان 
هستند که حدود 370 هزار نفر در این صندوق در استان عضو 
 هستند. مدیرکل بیمه سالمت استان با بیان اینکه تامین هزینه های

و  نظارت  کنترل،  یادآور شد:  دولت  هاست،  وظایف  از  درمان   
استفاده بهینه از این هزینه  ها و اطمینان از اینکه این هزینه به جا 

و درست استفاده شود، از وظایف بیمه سالمت است. 
توانستیم از رشد هزینه های مازاد جلوگیری کنیم

اربابی با بیان اینکه تالش ما این است مردم به قدر کفایت خدمات 
بگیرند و از مصرف مازاد جلوگیری شود، عنوان کرد: ما توانستیم 
سال گذشته و امسال از رشد این هزینه ها جلوگیری کنیم. این 
افزایش خدمات و رشد هزینه ها این مهم  با  درحالی است که 
اتفاق افتاد و توانستیم از رشد هزینه ها جلوگیری کنیم که اتفاق 
ویژه ای است. وی افزود: برای اینکه مردم به قدر کفایت خدمات 
بگیرند، از خدمات مازاد کم کردیم و این مهم طی تفاهم با پزشکان 
و همکاری دانشگاه علوم پزشکی و جامعه پزشکی و نه با اقدامات 
است. گرفته  از خدمات صورت  مردم  کردن  محروم  و  انقباضی 
امیدواریم با تخصیص به موقع اعتبارات بتوانیم به ارتقا و 

بهبود خدمات برسیم
مجموع  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
این اقدامات  باعث شد در سال ۹7 بتوانیم پرداخت به موقع و 
خوبی را به موسسه های طرف قرارداد داشته باشیم، اظهار کرد: 
مطالبات تا تیر پرداخت شده است و پرونده یک ماه دست ماست. 
همچنین  و  موقع  به  و  خوب  اعتبارات  تخصیص  با  امیدواریم 
زحماتی که عزیزان ما در سازمان می کشند، بتوانیم این روند را 
ادامه داده و به ارتقا و بهبود خدمات برسیم که در نهایت منافعش 

برای مردم است.

سازمان بیمه سالمت از رشد هزینه های مازاد جلوگیری کرد
مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی اعالم کرد:


