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دولت برای ترمیم شکاف 
اجتماعی اندیشه روشنی ندارد 

صفحه 2

 شریعتمداری گزینه خوبی است 
و در حقش بی انصافی شده است

صفحه 2

پراید 40 میلیونی  نتیجه 
عملکرد شریعتمداری  است

صفحه 2

چرا مردم ایران را در کشور 
همسایه تحقیر کردید

صفحه 2

 نسبت به آنچه در شهر 
می گذرد هوشیار ترباشیم!

 در ماههای اخیر و با افزایش مشکالت 
اقتصادی در کشور و به تبع آن به وجود 
آمدن مشکالت اجتماعی و کاهش آستانه 
تحریک شهروندان، شاهد   افزایش و 
بروز نشانه های افسردگی و مشکالت 
روحی و روانی بین مردم هستیم. علی 
القاعده در چنین فضایی، مثل همیشه  
تب و تاب فعالیت گروهها و محفل های 
روانشناسی با رویکرد و شعار ایجاد آرامش  
استان  دارد.  چشمگیری  افزایش  هم 
خراسان جنوبی و شهر بیرجند هم از این 
قاعده مستثنی نیست. در ماههای اخیر و 

به ویژه با ...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
*هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4199
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    صفحه3

سیگنال های منفی مخابرات
خراسان جنوبی به پایتخت

نارضایتی در
مخابرات استان

صدای وزارتخانه 
را هم درآورد

وزارت  در  نشست کشوری  جنوبی سوژه یک  خراسان  مخابرات  کارکنان  نارضایتی 
جمارتباطات شد  و سیگنال های منفی این موضوع نارضایتی  ...  ) مشروح در صفحه 5 ( 

ن 
 امی

س: 
عک

جهش دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند طی 5 سال گذشته 

در مراسم تکریم رئیس سابق و معارفه سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی عنوان شد : 

عکس : امین جم

 سومین همایش تجلیل از پیرغالمان حسیني برگزار شد /6

جنـاب آقـای مهنـدس مـودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان سرپرست معاونت 
 مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

  که بیانگر کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما در صحنه های 
خدمت صادقانه می باشد تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی 
شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم. ضمنا از خدمات و زحمات 

صادقانه چندین ساله آقـای مهنـدس رجبـی
 در حوزه معاونت مهندسی ساخت راه های استان تقدیر و تشکر نموده، از خداوند 
 بزرگ سالمتی و موفقیت ، بهروزی و سربلندی برای ایشان خواستاریم.

شرکـت نوید گستر زهـان

جنـاب آقـای دکتـر کاظـم قائمـی
 خدمات ماندگار شما در دانشگاه علوم پزشکی همانند جراحی های
 کم نظیرتان در خاطره ها باقی خواهد ماند. امیدوارم همان طور 
که با دستان شفابخش شما در سایه لطف خداوند سالمتی ام را 

بازیافتم سایر بیماران مغز و اعصاب این دیار بیشتر بتوانند از نعمت 
حضور شما بهره مند گردند برایتان از خداوند سالمتی آرزومندم.

از طرف یکی از بیماران تان - حسینی

جناب آقای محمدرضا زرگری 
معاون محترم مدیریت شعب بانک ملت خراسان جنوبی

جناب آقای سعید ناصری  رئیس محترم حوزه یک شعب بانک ملت خراسان جنوبی
جناب آقای علی  سعیدی  رئیس محترم بانک ملت شعبه مرکزی بیرجند

انتصاب شایسته شما بزرگواران را تبریک عرض نموده، آرزوی توفیق روز افزون و موفقیت
 در امور محوله برای شما را داریم.

کارکنان بانک ملت شعبه مرکزی بیرجند

 آگهی مزایده عمومی فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی
قدس  آستان  به  وابسته  توسعه رضوی  و  عمران  سازمان 
رضوی در نظر دارد: دو قطعه زمین واقع در بیرجند، بلوار 
بقیه ا... )عج( مقابل آتش نشانی به شرح ذیل را از طریق 
جهت  توانند  می  متقاضیان  نماید.  واگذار  عمومی  مزایده 
دریافت اسناد مربوطه از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته 
به دفتر این سازمان واقع در استان خراسان جنوبی به نشانی 

 بیرجند، بلوار مسافر، باالتر از پالک گذاری حاشیه میدان قائم مراجعه نمایند. 
شماره تماس: 05632338321

مساحتپالک ثبتی
۳۷0/۶۶پالک ثبتی ۱۱۷۲۲ فرعی قطعه شماره ۳ تفکیکی

4۹۲/۳0پالک ثبتی ۱۱۷۲۵ فرعی قطعه شماره ۶ تفکیکی

جهـت تکمیـل مـدارک بـه ســایت سازمـان به نشانـی 
www.mayadinbirjand.ir و یـا دفتـر سازمــان 
به آدرس خیابان قدس شرقی- پالک ۱۳ مراجعه نمایید. 

تلفـن تمـاس: ۳22۰۴۵2۷- ۳22۰۴۱۶۷
آخرین مهلت و محل تحویل مدارک: حراست سازمان تا ساعت ۱۴/۳۰ روز دوشنبه 
مورخ ۹۷/۸/۱۴ - جلسه کمیسیون مزایده ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۷/۸/۱۵ 

در محل دفتر ریاست سازمان برگزار خواهد شد.

آگهی مزایده اجاره غرفه های تجاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری
مساحت حدودی نام بازارردیف

)متر مربع(
اجاره پایه 

ماهیانه  )ریال(
آدرس

حاشیه بلوار مسافر۱۵0۳۱/000/000میدان تره بار سابق۱
حاشیه بلوار مسافر۵۱/۸0۱۲/000/000میدان تره بار سابق۲

خیابان توحید۱۵۵4۵/۳00/000 خرداد۳

خیابان توحید۱۵4۲۳/۶00/000 خرداد4

خیابان توحید۱۵۲0۲۱4/۵00/000 خرداد۵

حاشیه میدان ۲۵۵/۵00/000--۶
فرودگاه

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد:
 امالک مشروحه ذیل در استان خراسان جنوبی را از طریق مزایده عمومی شماره ۹۷/۸۴ به فروش برساند. متقاضیان می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۹۷/۸/۵ لغایت ۹۷/۸/۱۴ از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰ 
به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۷/۸/۱۴  می باشد. 

ضمناً جلسه بازگشایی پاکت ها و اعالم برندگان مزایده ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۷/۸/22 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد. شرکت در قبول یا رد 
یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود. 

توضیحات:
 الف( در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت ۴۰ درصد پیش پرداخت، ۴۰ درصد حداکثر 2 ماه بعد )همزمان با تحویل ملک( و 2۰ درصد هنگام تنظیم سند در 

دفترخانه می باشد. 
ب( سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است. 

مبلغ با احتساب قیمت پایهمتراژ )متر مربع(کاربریکد شناسهردیف
تخفیف

شرایط 
فروش

توضیحاتآدرس

اعیانعرصه

قائن، خیابان فرخ آباد، نقد***۱۷۲/۸4۱0۵۱/۲۱۱/۵۶0/000مسکونی۱۳0۵۸40
فرخ آباد۲، دومین منزل 

غربی

با وضعیت موجود

تجاری- ۲۱۱۸۹
اداری

بیرجند، میدان امام نقد4۸۳/۱۲۱۳4۲4۵/۶00/000/0004۱/040/000/000
خمینی، حاشیه میدان 

ضلع جنوبی

با وضعیت موجود

بیرجند،  خیابان حکیم نقد۳۹۱/۵۳۶0۱۱/۲۱0/000/000۱0/0۸۹/000/000مسکونی۳۳04۳۵۱
نزاری حکیم نزاری ۱۲ ، 

جمهوری ۸ پالک 4۱

با وضعیت موجود 
عرصه دارای 

اصالحی می باشد

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، کوچه ژوبین، پالک ۵ 
۸۸۸۷22۰۰ - ۸۸۷۸۱۳۱۷

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : 
بیرجند- خیابان شهید محالتی- نبش خیابان ۷ تیر- ساختمان سرپرستی شعب بانک ملت - طبقه پنجم امور اداری و ساختمان 

 ۰۵۶-۳2۴۴۵۵۷۵ /۰۵۶-۳2۴۴۶۶۱۶

جناب سرهنگ محمدرضا  خسروی
رئیس پلیس محترم راهنمایی و رانندگی شهرستان بیرجند

انتصاب ارزشمند جناب عالی نشان از تجربه و توانمندی شماست، ضمن عرض تبریک 
برایتان از خداوند توفیق بیش از پیش خواهانیم.

نمایندگی مدیران خودرو - ناصری

جناب سرهنگ محمد قاسمی
جانشین محترم پلیس راهور استان خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را که موید تعهد و سوابق خدمتی درخشان شماست
 تبریک عرض نموده، برایتان آرزوی توفیق داریم.

نمایندگی مدیران خودرو - ناصری

جنـاب آقـای مهنـدس مـودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان سرپرست معاونت 
 مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

  که بیانگر کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما در صحنه های 
خدمت صادقانه می باشد تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی 
شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم. ضمنا از خدمات و زحمات 

صادقانه چندین ساله آقـای مهنـدس رجبـی
 در حوزه معاونت مهندسی ساخت راه های استان تقدیر و تشکر نموده، از خداوند 
 بزرگ سالمتی و موفقیت ، بهروزی و سربلندی برای ایشان خواستاریم.

شرکـت نوید گستر زهـان

جنـاب آقـای دکتـر کاظـم قائمـی
 خدمات ماندگار شما در دانشگاه علوم پزشکی همانند جراحی های
 کم نظیرتان در خاطره ها باقی خواهد ماند. امیدواریم همان طور 
که با دستان شفابخش شما در سایه لطف خداوند سالمتی ام را 

بازیافتم سایر بیماران مغز و اعصاب این دیار بیشتر بتوانند از نعمت 
حضور شما بهره مند گردند برایتان از خداوند سالمتی آرزومندم.

از طرف یکی از بیماران تان - حسینی
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چرا مردم ایران را در کشور همسایه تحقیر کردید  

ضرغامی وزیر اسبق صدا و سیما درباره نحوه پرداخت ارز به زائران اربعین، گفت: همه می دانستند که نقد کردن صد هزار 
دینار ناقابل در داخل عراق، چه مشکالتی برای زائران میلیونی ایرانی خواهد داشت. من شرمنده مراجعه مکرر زائرانی شدم 
که با جیب خالی به سمت کربال می رفتند. چرا مردم ایران را در کشور همسایه تحقیر کردید؟

 )ادامه سر مقاله(  که از این راه عالوه بر کسب درآمدهای 

هنگفت، عامدانه به فروپاشی دهها خانواده در شهر 
کمک کرده اند! تحلیل و تفسیر برخی از رویکردها 
در این محافل، کاماًل مؤید نشو و نوای تفکرات فرقه 
خطرآفرین  بر  عالوه  امر  این  که  آنهاست  در  ای 
همچون  مذهبی  شهر  یک  آبروی  برای  بودن 
بیرجند، خطری فوق العاده حاد و بزرگ برای خانواده 
ها به ویژه جوان هاست. متأسفانه عمق نفوذ این 
مؤسسات شبه فرقه ای و عناصر متولی آن به داخل 
منزل برخی از مسؤوالن یا ذی نفوذان اجتماعی و 
ارزشی هم کشیده شده و مشکالت متعددی را برای 
آنان ایجاد کرده است. دو نکته مهم و اساسی در 
این زمینه قابل ذکر وتوجه است؛ نکته اول اینکه 
هیچ راهی برای تعالی بشر و رسیدن او به قدرت 
الیتنهایی، جز راهی که خلق کننده او یعنی خداوند 
متعال پیش پایش نهاده، نه با فطرت انسانی سازگار 
است و نه به ذهن اجتماعی و علمی نوع بشر خواهد 
نشست. ابزارهای گوناگون و تکنیک ها برای کسب 
موفقیت خیلی خوبند، اما از راه به در کردن اذهان به 
چنین بهانه هایی، امری نابخشودنی است. نکته دوم 
اینکه متأسفانه قاطبه ی عناصر متولی چنین محافل 
و مجالسی در شهر، نه فقط تحصیالت متناسب 
عالی نداشته بلکه زوایای مشکوک، پنهان و شبه 
با  از آن  دارند که بخشی  انگیزی در زندگی خود 
شکست های متعدد در زندگی شخصی و اجتماعی 
آنان تلفیق یافته است. لذا چگونه یک فرد ناموفق،  
شاخصه های شخصی و شاخصه های اجتماعی و 
را به  برای رهبری و راهبری جمعی  را  حرفه ای 
سوی موفقیت پیدا می کند؟ آیا جز این است که بر 
گرده جهالت ها و غفلت های ما سوار می شود و غلو 
آمیز، به نشر نداشته هایش می پردازد؟  به نظر می 
رسد پس از این هشدار اولیه، الزم است مسؤوالن 
محترم نظارتی و قضایی و انتظامی، با تبیین ماجرا 
به تمیز افراد و مؤسسات مجوز دار از غیر مجوزدار 
بپردازند و در راستای صیانت از کیان خانواده های 
هم استانی و تفکر ناب اسالمی، جدی با این گروهها 
و محافل و گعده های مشکوک که با برخی افراد 
و  محافل مسأله دار در شهرهای بزرگ  نیز ارتباط 
دارند، برخورد نمایند. صد البته مردم به عنوان امیِن 
نظام نیز موظف به هوشیاری بیشتر، دور نگه داشتن 
خود و خانواده هایشان از آلودگی های این محافل 
ربط  ذی  نهادهای  به  موقع  به  رسانی  اطالع  و 
برای شناسایی، برخورد و مقابله با آنها خواهند بود.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(  

سرمقاله

     نسبت به آنچه در شهر 
می گذرد هوشیارتر باشیم!

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... علی القاعده در چنین فضایی، 

مثل همیشه تب و تاب فعالیت گروهها و محفل 
های روانشناسی با رویکرد و شعار ایجاد آرامش  هم 
افزایش چشمگیری دارد. استان خراسان جنوبی و 
شهر بیرجند هم از این قاعده مستثنی نیست. در 
ماههای اخیر و به ویژه با شدت گرفتن نوسانات بازار، 
حجم انبوهی از مشکالت، ورشکستگی ها، ناامیدی 
از آینده، بیم و نگرانی و اضطراب، به سمت اعضای 
در  ما  از  کدام  هر  است.  شده  سرازیر  ها  خانواده 
جایگاههای مسؤولیتی مان در خانواده، چه به عنوان 
پدر و مادر، چه به عنوان فرزند، و چه به عنوان خواهر 
و برادر، به شدت در معرض آسیب های روحی و 
روانی ناشی از این التهاب ها قرار گرفته ایم. البته 
ناگفته پیداست همواره در کنار نیاز همه ی ما به 
آرامش، افراد، مؤسسات و عناصری هستند که با 
فرصت طلبی  و سوء استفاده، به دنبال کسب منافع، 
پر کردن جیب ها، و اقناع و ارضای نیازهای پلیدشان 
باشند. نگاهی به سایت ها، کانال ها و گروههای 
شهر  عمومی  فضای  در  تبلیغات  البته  و  مجازی 
در این چند ماهه، کاماًل مؤید افزایش چشمگیر و 
نگران کننده ی چنین گروهها، افراد و مؤسساتیست. 
شهر بیرجند به دلیل بافت ویژه اجتماعی و مذهبی 
اش، نه تنها مطمح نظر چنین گروههای است، بلکه 
این افراد به فراست دریافته اند که با پوشش دین و 
مذهب، و طرح شعارهای رنگین و آغشته به ارزش 
ها، می توانند اهداف شوم و ننگین فرقه ای و شبه 
کاماًل  بستر  و  آماده  زمین  روی  را  خود  ای  فرقه 
مهیاتر ذهن دختران و پسران این شهر پیاده و از آن 
طرف اهداف پولی، شهوانی و حتی ارضای نیازهای 
قدرت طلبانه ی نفسانی خود را با سهولت بیشتری 
بدست آورند! این روزها احتمااًل شما هم با تبلیغات 
گسترده چنین افراد و گروههایی روبرو شده اید که 
با شعار شناساندن راههای آرامش، معرفی راههای 
قدرت  به  رسیدن  راههای  معرفی  شدن،  ثروتمند 
برتر، کمک به تعالی روحی وروانی شهروندان، ایجاد 
تحول در زندگی، ایجاد قدرت و تحول در فضای 
برگزاری کالس،  نام و  به ثبت  اقدام   ،... شغلی و 
منازل،  در  مراقبه  محافل  و  آموزشی  های  دوره 
ها،  پارک  ها،  شاپ  کافی  جلسات،  های  سالن 
باغ ویالها و البته کوهپیمایی ها و کویرنوردی ها 
می نمایند.از سوی دیگر بدون هر گونه تخصص 
و مجوزی، به دنبال رخنه و نفوذ در خانواده ها و 
حتی انجام مشاوره هستند ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

از طرف تلویزیون »ایران اینترنشنال« تهدید شدم

علی علیزاده، کارشناس سیاسی گفت: ایمیلی از طرف 
شرکت حقوقی »تی ال تی« وکیل شبکه »ایران 
اینترنشنال« دریافت کردم. تهدید شدم که تا 10 صبح 
روز بعد تمام آنچه در نقد تلویزیون ایران اینترنشنال، 
شبکه های  از  باید  را  نوشتم  کارمندش  و  رئیس 
اجتماعی حذف و پاک کنم و خودم را سانسور کنم و از این افراد هم به صورت 
رسمی معذرت خواهی کنم وگرنه پلیس، دستگیری، محاکمه، دادگاه و مجازات 
سنگینی در انتظارم خواهد بود. اما به راستی چه کسی باید عذرخواهی کند؟

دولت برای ترمیم شکاف اجتماعی اندیشه روشنی ندارد 

شهرسازی  و  راه  سابق  وزیر  آخوندی،  عباس 
با  تشکیل  از  پس  یازدهم  دولت  این که  بیان  با 
مواجه  پیچیده  بسیار  بسیار  ساختاری  مشکالت 
بود، گفت: دولت در حوزه اقتصاد کالن هیچ نظریه 
اقتصادی  ساختاری  مسائل  حل  برای  راهبردی 
صورت  که  اقدامی  تنها  شاید  نداد.  انجام  بارزی  اقدام  و  نداشت  ایران 
بقیه کژراهه ها اصالح نشد.  بود. وگرنه  گرفت توقف طرح مسکن مهر 
دولت برای ترمیم شکاف اجتماعی عمیق و ژرف، اندیشه روشنی نداشت.

مذاکرات سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه نتیجه بخش بود

به  ترکیه  جمهور  رئیس  اردوغان،  طیب  رجب 
به  ما  کرد:  اظهار  و  اشاره  سوریه  کشور  مسئله 
که  یافتیم  دست  فرمتی  به  روسیه  و  ایران  همراه 
منافع تمام احزاب را )در سوریه( حفظ می کند. در 
را حل کنیم پس در  این مشکالت  نتوانستیم  ژنو 
آستانه برای حل بحران کشور سوریه تصمیم گرفتیم. ما مذاکرات متعددی 
داشتیم که سرانجام به یک جمع بندی منطقی در سوچی و تهران منتهی 
ندارد. وجود  مشکلی  هیچ  ادلب  درخصوص  اکنون  دلیل،  همین  به  شد. 

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد 
اعتماد  رأی  موضوع  به  اشاره  با 
مجلس به وزرای پیشنهادی گفت: 
من با وزارت شریعتمداری در وزارت 

کار مخالف هستم و حدس من این 
مجلس  در  شریعتمداری  که  است 
کسب  برای  خوبی  وضعیت  هم 

رأی اعتماد نداشته باشد. وی افزود: 
معدن  وزارت صنعت،  شریعتمداری 
را  آزموده  و  کرد  نابود  را  تجارت  و 
آزمودن خطا است. مضافا اینکه در 

و  نیست  قحط الرجال  کشور  این 
و جوان  فرد جدید  از یک  می توان 
این  کرد.  استفاده  منظور  این  برای 

نماینده اظهار کرد: بنا بر این نیست، 
افرادی همچون شریعتمداری از این 
بروند،  وزارتخانه  آن  به  وزارتخانه 
اینگونه نبوده و نیست که ما از ابتدای 
را  نفر  تا کنون همین چند  انقالب 
داشته باشیم و باید به سراغ چهره های 
جدید برویم. ابوترابی خاطرنشان کرد: 
در دوران وزارت آقای شریعتمداری 
در وزارت صنعت قیمت پراید به بیش 
از 40 میلیون تومان رسید و وضعیت 
قیمت و توزیع پوشک نیز که دیگر 
همگان  بر  وی  وزارت  دوران  در 
شاهد  همچنین  است.  مشخص 
هستیم که امروز صنایع ما با حداقل 
ظرفیت کار می کنند و از سوی دیگر 
شاهد صدور بخشنامه های متضاد در 
بودیم. شریعتمداری  وزارت  دوران 

شورای  عضو  رحیمی،  علیرضا 
مرکزی فراکسیون امید گفت: با توجه 
فعلی  وضعیت  و  خاص  شرایط  به 
اقتصادی کشور، انتظار می رفت که 
رئیس جمهور گزینه هایی در سطح 
دو  در  وزارتی  سابقه  با  و  وزارت 
وزارتخانه راه و شهرسازی و صمت 
معرفی می کرد تا بتواند موتور سنگین 
درآورده  حرکت  به  را  راه  و  صنعت 
وی  برساند.  مطلوبی  سمت  به  و 
نظر می رسد وزرای  به  داد:  توضیح 
پیشنهادی دو وزارتخانه صمت و راه 
مسیر سختی پیش رو دارند گرچه 
وزیر پیشنهادی صمت به دلیل سابقه 
مقداری  توانسته  نمایندگی مجلس 
جو مجلس را تکان داده و به حرکت 
درآورد منتها فضا بیشتر احساسی و 

رفاقتی است تا اینکه فضای حرفه ای 
و مدیریتی نسبت به رحمانی وجود 
کرد:  اضافه  رحیمی  باشد.  داشته 
اسالمی نیز چهره ناشناخته ای برای 

مجلس به حساب می آید که مسیر 
طوالنی در پیش دارد تا اینکه بتواند 
خود را به نمایندگان معرفی کند. این 

بستگی به هنر او دارد. عضو هیئت 
پیشنهادی  وزیر  به  اشاره  با  رئیسه 
گزینه  شریعتمداری  گفت:  کار 
مطلوبی است. علیرغم جوسازی های 

سنگینی که علیه ایشان مطرح شد، 
حقش  در  و  است  خوبی  گزینه  اما 
است. شده  اجحاف  و  بی انصافی 

پراید 40 میلیونی و قیمت پوشک نتیجه عملکرد 
محمد شریعتمداری در وزارت صنعت است

علیرغم جوسازی هایی که علیه شریعتمداری مطرح شد 
گزینه خوبی است و در حقش بی انصافی شده است

افزایش احتمالی حقوق کارکنان در سال ۹۸

اخیرا بخشنامه بودجه 1398 از سوی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی 
ابالغ شد. البته ضوابط و پیوست های آن که تعیین کننده سقف و چارچوب 
هزینه ها برای پیش بینی بودجه دستگاه های اجرایی است، فعال منتشر نشد. 
تاکنون در رابطه با برنامه دولت برای درصد افزایش حقوق سال آینده چیزی 
به صورت رسمی اعالم نشده و بخشنامه بودجه نیز اطالعاتی در این رابطه در 
بر نداشت. اطالعات دریافتی نشان می دهد که با توجه به برآورد تورم باالی 
۲0 درصدی در سال آینده احتماال درصد افزایش حقوق کارکنان نیز باالتر 
از ۲0 درصد بوده و حتی بحث افزایش حقوق تا ۲۵ درصد نیز مطرح است.

تکلیف سود سپرده های بانکی مشخص شد

پرویزیان، رئیس کانون بانک های خصوصی درباره سپرده های یک ساله ۲0 
درصدی که مهلت آنها به اتمام رسیده، گفت: براساس مجوز بانک مرکزی، 
سپرده های بلندمدتی که در شهریور سال گذشته افتتاح شده اند، با همان 
نرخ سود قبلی تمدید شدند. وی با بیان اینکه این سپرده ها به طور یک ساله 
تمدید شده اند، افزود: مگر آنکه سپرده گذار بخواهد سپرده بلندمدت خود را 
باطل کرده و به سپرده کوتاه مدت تبدیل کند و طبیعتا اگر آن سپرده بخواهد 
ادامه پیدا کند، با همان نرخ گذشته ادامه خواهد یافت. در ماه های گذشته 
بازدهی سود در بازارهای مشابه بسیار بیشتر از سود بلندمدت بانکی بوده است.

توصیه بانک ملی به زائران برای دریافت ارز

بانک ملی ایران اعالم کرد: با هدف جلوگیری از ازدحام در باجه های تحویل 
ارز و با توجه به افزایش باجه های ارائه  ارز در مناطق مرزی و همچنین اضافه 
شدن بر جمعیت حاضر در شهرها، زائران می توانند ارز خود را از باجه های 
پس از مرز مهران و شلمچه در خاک عراق دریافت کنند. گزارش بانک ملی 
تاکید دارد: با توجه به همکاری نکردن طرف عراقی برای افزایش تعداد 
باجه های تحویل ارز در شهرهای نجف، کربال و کاظمین زائرانی که هنوز 
از کشور خارج نشده اند با توجه به شرایط سرویس دهی مطلوب تر، ارز 
خود را از ایستگاه های استقرار یافته در دو مرز مهران و شلمچه تهیه کنند.
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قابل توجه مالکین زمین های سراب شرکت شاهد
 جلسه ای به منظور پیگیری امور مربوط به زمین سراب امروز شنبه 
۹۷/۸/۵ ساعت ۱۵ الی ۱۶/۳۰ در محل مسجد امام هادی )ع( واقع در 
حاشیه میدان جماران- حدفاصل بلوار جماران تا خیابان پاسداران برگزار 

نماینده مالکین سرابمی گردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۳۴۳-۱۳۹۷/۰۶/۳۱ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم افسانه میابادی فرزند حسین به 
شماره شناسنامه ۲۳۸۴ صادره از بیرجند و شماره ملی ۰۶۵۱۸۹۲۲۹۵ نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۴۹/۷۰ مترمربع 
قسمتی از باقیمانده پالک ۲۲۷- اصلی بخش ۲ بیرجند )در هنگام تحدید مجاورین جهت مورد تقاضا پالک ۲۱۲ منظور شده است( از محل 
مالکیت مرحوم حاج محمد میابادی تایید و  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را  به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/0۷/0۷   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/08/05  علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم سیده طاهره حسینی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت صد و شانزده هزار سهم مشاع از یک میلیون و هفتصد و سی 

و چهار هزار و صد و سی و سه سهم عرصه و اعیان پالک ۱۰۲ فرعی از شماره ۱۶۶۷ اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق 
به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل شماره دفتر امالک الکترونیکی 
۱۳۹۷۲۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰۳۲۳ به نام خانم سیده طاهره حسینی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی 
ندارد. علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند 

واال بعد از مدت ۱۰ روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
 به موجب اجرائیه کالسه پرونده ۹۴۰۹۹۸۵۶۱۷۱۰۰۳۳۲ صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی سربیشه، آقای محمدرضا 
سمیعی و خانم سعیده دلجو به پرداخت مبلغ ۳۴۲/۴۵۱/۸۰۴ ریال در حق آقای داراب سمیعی و مبلغ ۱۵/۷۰۳/۱۴۱ ریال 

 بابت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده و در همین راستا محکوم علیها در قبال پرداخت محکوم به، یک معدن بنتونیت برکوه 
به شماره پروانه بهره برداری ۱۶۹۴۱ واقع در ۸ کیلومتری سربیشه معرفی نموده اند که کل ارزش آن معدن، توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به مبلغ ۶۴/۲۷۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است. مقرر گردید معدن مذکور در مورخ ۹۷/۸/۲۰ ساعت ۱۰ صبح در دفتر اجرای 
احکام حقوقی دادگستری سربیشه، به میزان محکوم به فوق، از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع 
و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ۱۰ درصد ثمن معامله في المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف 
خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت ۱۰ 
% دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده 
 و تایید توسط مقام قضایی ذیصالح اموال فوق الذکر به خریدار تحویل خواهد شد. در صورتی که افرادی مایل به بازدید می باشند، می توانند 

۵ روز قبل از گزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد.
مظفری - قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری سربیشه

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی3647  363  0۹15

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: 056-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: 0۹۱5۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

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 5۲      0۹۱5۷55۳4۱۳ - ۳۲4۳۹۱05 سجادی فر
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 torshim
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     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 
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تشییع پیکر پدر شهید در بشرویه

صداوسیما-پیکر مرحوم هاشم حسینی پدر شهید مهدی حسینی، صبح روز پنجشنبه بر روی دستان مردم والیی بشرویه تشییع و در قطعه 
صالحین گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد. پدر این شهید در سن 90 سالگی به علت بیماری در بیمارستان درگذشت. شهید 

مهدی حسینی سال 61 در عملیات فتح خرمشهر به علت اصابت ترکش خمپاره دشمن به شهادت رسید . وی از شهدای ارتش است. 

سالم علیکم. از زحمات رؤسای محترم سازمان های 
استان  صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی 
در راستای جهانی سازی برند محصوالت زراعی و 
استراژیک زعفران، زرشک و عناب استان صمیمانه 

قدردان و سپاسگزارم .
936...709
سالم حدود سه ماه از سفر دهگردشی فرماندار محترم 
و نماینده محترم مجلس شورای اسالمی به روستای 
زینی می گذرد رئیس محترم اداره برق بیرجند برای 
ایجاد روشنایی ورودی روستا کاری انجام دهند اما هنوز 
هیچ اقدامی انجام نشده و همچنین رئیس محترم اداره 
راهداری حمل و نقل جاده ای بیرجند هم قول دادند 
ورودی روستای زینی به دلیل عبور راه از عرض رودخانه 

پل بسازند اما هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است
915...031
سالم واقعا هر متر زیبا سازی بلوارهای بیرجند ۲۲0 
هزار تومان هزینه داره ؟! چندین بار خواستم تکلیف 
تقاطع غیر همسطح پاسداران با ارتش رو مشخص 
کنید که چرا انجام نمی شود جواب درستی ندادند و 
در تقاطع سپیده با پیامبر اعظم )ص( هم بجای تقاطع 
غیر همسطح دارن با جان و مال مردم بازی می کنند 
و میدان احداث می کنند چرا جواب درستی نمی دهند 
بعد برای هر متر زیبا سازی بلوارهای بیرجند می گویند 

دویست و بیست هزار تومان هزینه کردیم!!!
915...608
سالم.ضمن تشکر از روزنامه آوا که همیشه پیگیر 
خواهش  خواستم  هست  همشهریان  مشکل  رفع 
کنم از سازمان های مسئول پیگیری بفرمائید با چه 
مجوزی این همه ضایعاتی فروش وکاشی فروشی 
فله  در مناطق مسکونی مهرشهر فعالیت می کنند. 
آلودگی،سروصدا و... نگهداری سگ و همه این موارد 
سالمتی ساکنین را به خطر انداخته. لطفاً پیگیری 
فرمایید برای انتقال این کاشی فروشان فله به خارج از 

مناطق مسکونی فکری شود.
915...038
با سالم ،خسته نباشید مردم بیرجند در مهمان نوازی 
معروف و مشهور هستند. در جواب دوستی که در 
ستون پیام شما فرموده اند برادر تبعه دیگر در مدت 
یک هفته سی تن گردو را بدون پرداخت مالیات و 
عوارض می آورد و می فروشد. درست است ما هم در 
ردیف مغازه های همان برادر هستیم. این از مهمان 
نوازی ما بیرجندی هاست. وگرنه در تمام شهرهای 

ایران از این خبرها نیست. حتی شهرهای کنار مرز
939...874
همه   و  شهرداری  و  انتظامی  مسئوالن  از  سالم. 
خواهشمندیم نسبت به نصب یک دوربین بر روی 
زیرگذر حاجی آباد  بیرجند  واقع در کمربندی اقدام نمایند 
چون واقعا به راحتی می توان از بروز جرم و تخلف در آن 
منطقه که خیلی هم زیاد هست جلوگیری کرد، حاجی 

آباد خیلی نا امن شده.  باتشکر 
939...15۲
سالم. وسط بلوار امام رضا)ع( کنده کاری کردند نه 
حصاری، نه عالمت اخطاری نور همان محدوده هم 
کامل قطع. یعنی اگر یک بدبختی بیفتد داخل چاله و 
بمیرد هم هیچکس متوجه نمی شود. الاقل روشنایی 
این محدوده رو که تامین فرمایید محض رضای خدا
یک شهروند
سالم. بعد از گذشت سال ها از شهردار محترمی که 
اینقدر به فکر زیباسازی و مشکالت این شهر هستند  
انتظار داریم فکری برای کوچه و پس کوچه های 
خیابان صمدی هم بردارند. اینقدر اوضاع بد هست که 
دیگر ما خود اهالی هم نا امید هستیم که  روزی این 
کوچه ها درست شود . آسفالتش هم واقعا خراب شده . 
اگر مرحمتی کنید و فکر اساسی برای خیابان صمدی  

هم بردارید واقعا ممنون می شویم
یک شهروند

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

جوابیه شرکت  آب و فاضالب استان

در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما با موضوع 
اینکه »برای خرید انشعاب آب مبلغ 4 میلیون 500 
هزار تومان به حساب اداره آب و فاضالب واریز کردم 
با توجه به اینکه از یک هفته جلوتر که برای ثبت نام 
به دفتر پیشخوان مراجعه و از آنجا به شهرداری بابت 
هزینه حفاری و عوارض و ... خالصه بعد از هفت خوان 
بنده را در نوبت قرار دادند و گفتند از یک هفته تا ۲0 
روز طول می کشد تا بیایند و کنتور را نصب کنند. روز 
شنبه بعد از ۲0 روز مراجعه داشتم گفتند هنوز دویست 
نفر جلوتون هست ولی براتون کاری می کنیم، می 
خواستم بپرسم چرا این همه پول برای یک انشعاب 
آب می گیرند بعدش این همه باید انتظار کشید حتما 
باید پارتی داشت؟ از مسئوالن خواهشمندم رسیدگی 
کنند« با عنایت به موضوع به استحضار می رساند: 
ابتدای مهر با توجه به شروع مدارس، اجازه حفاری از 
سوی شهرداری و راهنمایی و رانندگی صادر نگردید 
که این موضوع باعث افزایش زمان نصب انشعابات در 
مهر ماه گردید. ضمنا الزم به ذکر است میانگین زمان 
نصب انشعابات از زمان تحویل حکم نصب به واحد 
انشعابات ۲0 روز می باشد و همچنین ممکن است 
وجود عواملی از قبیل عدم پاسخگویی مشترک، وجود 
مصالح جلوی ملک، تهیه لوازم حوضچه آجری و ... 
موجب عدم امکان نصب در موعد مقرر گردد. ضمنا با 
عنایت به عدم ثبت اشتراک، نام خانوادگی، آدرس و... 

امکان بررسی دقیق پرونده وجود ندارد. 

پاسخ مسئوالن به پیام شما

 دنبال برقراری عدالت در نظام بیمه ای استان هستیم

مهم ترین اقدام وزارت بهداشت  و دانشگاه های علوم پزشکی باید تثبیت دستاوردهای طرح تحول سالمت باشد

مدیرکل بیمه سالمت عنوان کرد:

مراسم تکریم رئیس سابق و معارفه سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی

امین جم - صبح روز پنجشنبه ،  آیین گرامی داشت هفته بیمه سالمت با حضور 
 مسئوالن کشوری و استانی برگزار شد. مدیرکل بیمه سالمت استان در این مراسم  ، 
هدف سازمان بیمه سالمت را کاهش ریسک مخاطرات مردم از لحاظ مالی در 
مواجهه با مخارج ناشی از خدمات درمان و سالمت دانست و افزود: سعی می کنیم 
با خرید کالن خدمات در بهترین شرایط و نظارت بر آن به لحاظ کیفیت و بهبود 
وضع خدمات، خدماتی با قیمت مناسب را در اختیار مردم قرار دهیم. اربابی ادامه 
داد:جامعه پزشکی نیز به دلیل سبقه این سازمان در رفتار با کالن جامعه پزشکی 

رغبت خوبی در همکاری و همراهی در ارائه خدمات به مردم دارند.

15 درصد هزینه ها را کاهش داده ایم
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری با لحاظ کردن نظم مالی در سازمان، 
پرداختی ها را به روز رسانی کرده و 15 درصد هزینه ها را کاهش داده ایم ، 
تصریح کرد: امسال با همکاری جامعه پزشکی آزمایش های پاراکلینیک که گاهی 
تحت کنترل نبود و برای هر بیمار بستری چندین مرتبه انجام می شد با هدف 
اینکه پرداختی از جیب مردم به عدالت نزدیک تر شود، نظم دهی شد. مدیرکل 
بیمه سالمت استان با اشاره به اینکه ساالنه 170 میلیارد تومان برای درمان و 
وضع سالمت مردم در سطح یک، دو و سه توسط بیمه سالمت در استان هزینه 
می شود، بخش عمده خدمات انجام گرفته را در بخش دولتی  دانست و افزود: از 
مجموع هزینه کرد بیمه سالمت بیش از 80 درصد مبالغ در اختیار دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند به عنوان بزرگترین طرف قرارداد ما قرار دارد .

تعامل  بین بیمه سالمت و دانشگاه علوم پزشکی خوب است 
اربابی با بیان اینکه گسترش و توسعه خدمات در بخش دولتی در استان به نحو 
مطلوبی انجام گرفته است ، عنوان کرد: خدمات سطح یک مربوط به روستاییان 

و عشایر را سالهاست از دانشگاه علوم پزشکی براساس تفاهم نامه و عقد قرارداد 
خریداری می کنیم و هر سال گسترش و افزایش کیفیت و مطلوبیت آن را 
شاهدیم که براساس تعامل خوبی که با حوزه دانشگاه علوم پزشکی در استان 
وجود داشته خدمات بیمه سالمت به نحو احسن انجام و این تعامل سبب شده 
علوم پزشکی هزینه های زیادی را برای استانداردسازی، توسعه بخش درمان 

و کیفیت خدمات انجام دهد.

 به لحاظ کفایت خدمات پزشکی در بخش دولتی مشکلی نداریم
مدیرکل بیمه سالمت استان با بیان اینکه امروز مشکلی به لحاظ کفایت خدمات 
پزشکی در بخش دولتی استان نداریم ،تصریح کرد: این موضوع سبب شده است 
صندوق های بیمه رایگان که شامل80 درصد بیمه شدگان می شوند ، مشکلی از 
نظر دریافت خدمات نداشته باشند. اربابی با بیان اینکه در خراسان جنوبی با 100 
درصد مراکز درمانی طرف قرارداد هستیم، افزود: خوشبختانه کمترین چالشی در 
ارائه خدمات نداریم ضمن اینکه هرگاه خواستیم خدمات یا رویه ای اصالح شود با 
تعامل با جامعه پزشکی نتیجه مطلوب حاصل شده و امید است مردم از خدمات با 

کیفیت و دسترسی عادالنه برخوردار شوند.

تالش شده بودجه در بهترین جای ممکن 
هزینه و در عوض بهره وری منابع افزایش یابد

وی از تالش این سازمان در استان برای بهینه سازی هزینه ها خبر داد و تصریح 
کرد: سال قبل و امسال تصمیم گرفته شد منابع محدودی که در اختیار سازمان 
های بیمه گر قرار می گیرد در بهترین جای ممکن هزینه شود و در عوض بهره 
وری منابع افزایش یابد. وی ادامه داد: اداره کل بیمه سالمت به عنوان تعیین 
کننده منابع با تعامل با بخش خصوصی سعی کرده تامین منابع به موقع  انجام 

گیرد چراکه این رضایت مندی نسبی سبب می شود بیمه شده در مواجهه با ارائه 
خدمات مورد لطف بیشتری قرار گیرد.

با آغاز طرح تحول سالمت، توسعه خدمات به
 شکل ملموسی در استان احساس می شود   

مدیرکل بیمه سالمت با اشاره به اینکه از سال 1393 شاهد توسعه خدمات در 
استان هستیم و با آغاز طرح تحول سالمت، توسعه خدمات به شکل ملموسی 
احساس می شود، افزود: تعداد بیمارستان های استان طی این مدت از هفت به 14 
مورد افزایش یافت همچنین شاهد رشد مراکز درمان سرپایی در خدمات دارویی 
و پاراکلینیک هستیم.اربابی افزود: سال های اخیر بیمه گری در ادارات کل بیمه 
سالمت انجام می شد اما اکنون با برون سپاری شکل گرفته، ۲5 دفتر پیشخوان 
در استان طرف قرارداد بیمه سالمت هستند که اقدامات اولیه ثبت نام، صدور و 

تمدید دفترچه را انجام می دهند.

شرایط استان ، نگاه ویژه مسئوالن
 در طرح تحول نظام سالمت را می طلبد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار نیز در این جلسه با بیان 
اینکه بنا بر اعالم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فقط بیرجند و قاینات بین 
11 شهرستان استان محرومیت ندارند لذا نگاه ویژه مسئوالن در طرح تحول نظام 
سالمت را می طلبد، افزود: خوشبختانه این استان در بیمه سالمت دارای رتبه 
بسیار خوبی نسبت به کشور است ولی به نگاه ویژه متولیان کشوری نیاز دارد.

مشیرالحق عابدی عنوان کرد: بدون شک آموزش جامعه هدف بیمه سالمت که 
حدود 470 هزار نفر در استان است، می تواند در کاهش هزینه ها، افزایش بهره 
وری و در نهایت مطلوبیت انجام کار راهگشا باشد.وی بیان کرد: در خراسان جنوبی 

تعداد بیمه شدگان صندوق کارکنان دولت چندین برابر سایر صندوق هاست که 
بعضا این تعداد پایه ای برای برخی برنامه ریزی ها می شود.معاون استاندار با 
بیان اینکه باید علت اینکه در برخی مناطق بیمه شدگان از نُرم جمعیتی باالتری 
برخوردارند یافت شود ، ادامه داد: در خراسان جنوبی برخی مناطق برخوردار بوده و 
برخی مناطق برخورداری مستمر نیست اگر اقدامی توسط اداره کل بیمه سالمت 

در راستای کسر هزینه ها باید انجام شود آیا اولویت بندی شده است.

حدف دفترچه بیمه جدی بوده و
 تا بهمن ماه امسال هدف گذاری شده است

   مدیرکل زیرساخت و امنیت سازمان بیمه سالمت کشور نیز در این جلسه با بیان 
اینکه خدمات بیمه سالمت الکترونیکی و هوشمندسازی می شود و برای رسیدن 
به این مهم نیازمند آنالیز، بررسی و تلفیق آمار هستیم ، تصریح کرد: الکترونیکی 
شدن خدمات بیمه سالمتی تا آنجا اهمیت داشت که سال گذشته معاونت فناوری 
اطالعات در سازمان بیمه سالمت تشکیل شد و با راه اندازی این معاونت با هدف 
الکترونیکی شدن خدمات، مسیر مدیران برای تصمیم گیری های کالن در حوزه 
بیمه سالمت روشن می شود.محمدرضا نظری با اشاره به اینکه حدف دفترچه 
بیمه جدی بوده و تا بهمن ماه امسال هدف گذاری شده است، افزود : طرح نسخه 
نویسی الکترونیک نیز به صورت پایلوت ۲ هفته گذشته در استان کرمان آغاز شد 

و به مرور در سایر استان ها اجرایی خواهد شد. 
*در پایان این مراسم از پنج مسئول دفتر پیشخوان دولت، بیمه 
شده برتر  و کارمند نمونه بیمه سالمت استان تجلیل و قدردانی شد.

*در این جلسه لوح تقدیری از طرف استاندار توسط معاون 
امور اقتصادی استانداری، به مدیرکل بیمه سالمت استان اهدا 
شد و از خدمات و فعالیت های این سازمان تقدیر و تشکر شد.

جواد رضایی-پنجشنبه 3 آبان ، در مراسمی که با حضور قائم مقام وزیر و معاون 
کل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سخنگوی  وزارتخانه برگزار شد 
از خدمات دکتر قائمی تقدیر و دکتر دهقانی به عنوان سرپرست دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند معرفی شد. حجت االسالم مهدی عبدالرزاق نژاد به نمایندگی از 
دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این جلسه بیان کرد: مسئولیت 
امانت است و در عین حال در نظام جمهوری اسالمی برای فرد مسئول توفیق و 
افتخار محسوب می شود،البته اگر برای رضای خدا و برای کمک به خلق انجام 
 گیرد.حجت االسالم مهدی عبدالرزاق نژاد ادامه داد: با توجه به سخنان معصومین ،
رضای خدا در رضای خلق خدا قرار دارد و هر کس بنده ای را خوشحال کند، خدا 
را خوشحال کرده است، باید هر کس در مسئولیتی که قرار دارد برای مردم سودمند 
باشد. وی با اشاره به سخن امام خمینی )ره( که»حفظ نظام از اوجب واجبات می 
باشد« افزود:همه ما باید برای حفظ نظام کوشا باشیم و با توجه به اینکه نظام هدف 
خدمت به مردم را دنبال می کند،نادیده گرفتن این مهم گناه محسوب می شود.
قائم مقام وزیر بهداشت هم  با قدردانی از زحمات دکتر قائمی در مدت ریاست 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: اولین هدف وزارت بهداشت افزایش سالمت  
مردم است که با شاخص های امید به زندگی،افزایش امید به زندگی سالم و کاهش 

مرگ و میر زودرس بررسی می شود.
دکترحریرچی با اشاره به اینکه در تمام دنیا بیماری پرهزینه است،حفاظت مردم 
از مخاطرات مالی در درمان بیماری ها را هدف دوم وزارت بهداشت عنوان کرد 
وافزود:پرداختی هزینه های درمان از جیب مردم در دنیا بین 18تا۲4 درصد  می 
باشد و این میزان در ایران 50/8 درصد در سال 89 بوده است که با انجام طرح 
تحول نظام سالمت در سال 94 به 38.1 درصد و در سال 95 به 35.۲ درصد 
کاهش یافته است.معاون کل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی کاهش 
هزینه های درمان را از شاخص های وزارت بهداشت عنوان کرد و افزود:عالوه بر 
توجه به اقشار کم درآمد در این حوزه به افرادی که درآمد خوبی دارند ولی به دلیل 

هزینه های باالی درمان دچار مشکل می شوند، نگاه ویژه شده است. 

در طول 4 سال 7 بار وزیر بهداشت به استان سفر کرده است
 سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره حضور وزیر بهداشت برای هفتمین بار در 
استان گفت:استان سرافراز خراسان جنوبی به دلیل محرومیت هایی که دارد 
جزو اولویت های وزارت بهداشت می باشد که حضور وزیر بهداشت برای 
هفتمین بار در این استان این مهم را نشان می دهد.حریرچی با بیان اینکه 
در حوزه سالمت باید جهانی فکر و منطقه ای عمل شود،اظهارکرد: هدف 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در درجه اول حفظ سالمت مردم از طریق 
پیشگیری است.قائم مقام وزیر بهداشت ادامه داد: در حوزه جراحی های 
عمومی،برخی جراحی ها در استان انجام نمی شود و این در حالی است که 
از نظر تجهیزات با شهرهای بزرگ کشور مانند تهران مشابه است.معاون 
کل وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی افزود:دانشگاه علوم پزشکی 
مسئولیت سالمت استان را بر عهده دارد و فقط نباید به  مراجعه کنندگان اکتفا 
شود که امیدواریم این موضوع در تمام حوزه های درمان،آموزش و بهداشت 
در نظر گرفته شود تا شاهد ارائه خدمات با کیفیت به مردم باشیم.حریرچی با 
اشاره به اینکه مهم ترین اقدام وزارت بهداشت  و دانشگاه های علوم پزشکی 
باید تثبیت دستاوردهای طرح تحول سالمت باشد،افزود:افزایش بهره وری  و 
کنترل هزینه های درمانی از موضوعات مهم مد نظر وزارت بهداشت است.

رتبه 2 کشوری در پذیرش دستیار پزشکی
رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با تبریک به دکتر دهقانی  ابراز 
امیدواری کرد: با تالش های دکتر دهقانی روند رو به رشد دانشگاه  علوم 
پزشکی ادامه پیدا کند و  شاهد ارتقای سالمت مردم و درجه علمی دانشگاه 
انجام گرفته توسط روسای   اقدامات  اینکه  به  اشاره  با  قائمی  باشیم.دکتر 
پیشین دانشگاه، در پیشرفت دانشگاه حائز اهمیت بوده،اظهار کرد:خوشحالم 
که ادامه دهنده این راه بوده ام و این اقدامات باعث شده که دانشگاه بیش از 
پیش پیشرفت کند.وی ادامه داد:بعد از اتمام تحصیل به دلیل احساس دینی 
که به مردم این منطقه داشتم به زادگاهم برگشتم و مدت ده سال تنها جراح 
مغز و اعصاب در محدوده زاهدان تا مشهد بودم و خوشحالم که توانسته ام در 

این حوزه به مردم استان خدمت رسانی کنم.
دکتر قائمی افزود: با توجه به ابالغیه وزارت بهداشت و درمان، هدف دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند رسیدن به دانشگاه برتر شرق کشور است و در این راستا 
هیئت علمی دانشگاه به۲56 نفر، استاد تمام از ۲ به 10 نفر در مقایسه با سال 
9۲ افزایش پیدا کرده است همچنین در زمینه پذیرش دستیار پزشکی در سال 
9۲ رتبه 16 کشور که در سال 97 به رتبه ۲ کشوری ارتقا یافت که این مهم با 

کمک هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی محقق شده است.

ساخت مجتمع عالی آموزش شهرستان نهبندان
وی همچنین از صدور مجوز دانشکده داروسازی در دی 94 خبر داد وابراز 
امیداوری کرد: با اقدامات انجام گرفته این دانشکده بتواند در مهر سال آینده 

دانشجو بپذیرد. دکتر قائمی با اشاره به ایجاد رشته جدید در دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند از جمله دستیاری جراحی مغز و اعصاب،دستیاری نورولوژی 
عمل  اتاق  هماتولوژی،کارشناسی  ارشد  ،کارشناسی  اعصاب  و  مغز  داخلی 
شهرستان طبس،اظهار کرد: ساخت مجتمع عالی آموزش شهرستان نهبندان 
اقدامی مهم بوده که کمک بسیاری به افزایش سالمت منطقه و همچنین 

ماندگاری جمعیت در آن کرده است.

راه اندازی 8 مرکز درمانی از سال 92 تا کنون در استان
انجام  اینکه در حوزه سالمت کارهای خوبی  بیان  به  اشاره  با  قائمی  دکتر 
است، تصریح  نوزادان شده  و  مادران  میر  و  باعث کاهش مرگ  گرفته که 
کرد: در حوزه درمان 8 مرکز از سال 9۲ تا کنون از جمله بیمارستان های 
تختی،رازی،ایرانمهر،حضرت رسول )ص( فردوس، شهید مصطفی خمینی طبس، 
بیمارستان امام هادی )ع( سرایان، بیمارستان سربیشه و حاجی آباد راه اندازی 
شده است،همچنین توسعه اورژانس ها و استقرار اورژانس هوایی از کارهای عمده 
دانشگاه بوده که کمک بسیاری به کاهش مرگ و میر در تصادفات کرده است 
و تا کنون 4۲8 پرواز انجام شده و بیماران به مراکز درمانی انتقال داده شده اند.

پیگیری معوقات پرسنل دانشگاه  از اولویت هاست
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ضمن تشکر از خدمات دکتر قائمی  در 
دوره 4 ساله ریاست دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه از مهم ترین نیازهای 
هر سیستم ارزیابی درونی است که باعث تنظیم امور در مجموعه خواهد شد 
به بیان برنامه های خود پرداخت. دکتر دهقانی ادامه داد:یکی از موضوعات در 
مجموعه دانشگاه نظم و انضباط اداری است که باید مد نظر قرار گیرد. وی 
تاخیر در پرداخت ها  به پرسنل را از اولویت ها برشمرد و گفت: از مواردی که 
جدی در دانشگاه پیگیری خواهد شد به روز رسانی معوقات پرسنل است که 
امیدواریم تحقق این موضوع رضایت پرسنل را به دنبال داشته باشد. سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به  مشکالت اقتصادی کشور اظهار کرد: 
دانشگاه از این شرایط مستثنی نیست و وزارت بهداشت نسبت به  این موضوع 

تغییر رویکرد داشته  است.

حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین
دکتر دهقانی با بیان اینکه توسعه استان با تکیه بر آموزش انجام  میگیرد، آموزش 
را  در استان یک صنعت دانست و تصریح کرد: با توجه به محرومیت استان 

و همچنین چندین کیلومتر مرز مشترک با افغانستان باید نگاه ویژه ای به 
این موضوع شود چرا که استان هایی با شرایط مشابه استان ما از ظرفیت 
ها استفاده بیش تری کرده اند. وی اخالق پزشکی را  از موضوعات مهم 
برشمرد که وزارت بهداشت روی آن تاکید ویژه دارد و افزود: این مهم مطمئنا 
سرلوحه کار قرار خواهد گرفت. دکتر دهقانی حرکت دانشگاه به سمت دانشگاه 
کارآفرین را از برنامه های پیش بینی شده عنوان کرد،همچنین جذب هدفمند 
هیئت علمی، بین المللی سازی دانشگاه با جذب دانشجوی خارجی،توجه به 
اقتصاد آموزش،تغییر روند ارزیابی دانشجویان و حرکت به سمت آزمون های 
الکترونیک را از دیگر برنامه ها برشمرد و افزود: در حوزه پژوهش و فناوری 
برای افزایش تعداد مقاالت و توسعه و افزایش شرکت های دانش بنیان تالش 

خواهد شد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: یکی از راهبردهای وزارت 
بهداشت مدیریت هزینه های منابع، بدون کاهش خدمات می باشد که با 
توجه به آن جلوگیری از هزینه های غیر ضروری  امری مهم در تمام حوزها 
است. دکتردهقانی توزیع عادالنه نیروی متخصص،نظارت بر تعرفه ها در 
دانشگاه و همچنین مشارکت با بخش خصوصی برای تامین تجهیزات و 

ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی را از دیگر برنامه هایش بیان کرد.
دانشگاه تصریح  بودجه  از  میلیارد  نیافتن 4۲  اختصاص  به  اشاره  با  وی 
کرد: اختصاص نیافتن این بودجه ضربه سنگینی بر پیکره دانشگاه وارد 
کرده است که با وزیر بهداشت مطرح شده و قول مساعد برای پرداخت 
برای  مستقل  بودجه  ردیف  ایجاد  لزوم  بر  دهقانی  است.دکتر  داده شده 
بیمارستان های دانشگاهی تاکید کرد و ادامه داد: بعضی از پروژه های 
دانشجویی که دارای مشکل بوده و یا نیاز به بازنگری دارد،رسیدگی خواهد 
شد.معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری نیز بیان کرد: 
اقدامات دکتر قائمی در مدت ریاست دانشگاه علوم پزشکی بسیار شایسته 
بوده که این نشان از عشق به مردم و خدمت رسانی دارد. دکتر مشیر الحق 
عابدی ادامه داد: اقدامات با برنامه دکتر قائمی و تیم با اخالق معاونت ها 
در پیشرفت دانشگاه علوم پزشکی تاثیرگذار بوده است و خدمات این مرد 
بزرگ جاودانه خواهد شد.وی  ابراز امیدواری کرد: دانشگاه علوم پزشکی 
بتواند با همکاری و تعاون گام بلندی در حل مشکالت مردم بردارد. در 
پایان این مراسم از زحمات 4 ساله دکتر قائمی قدردانی و دکتر  محمد 
دهقانی فیروزآبادی با حکم وزیر بهداشت  به عنوان سرپرست دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند معرفی شد. 

عکس: امین جم

عکس: زنگنه



تماشای ماهی ها در توکیو  کاریکاتور- زنگ ورزش در مدرسه 

سرکه سیب، ناخوشایند
 برای متابولیسم گوارشی

ممکن است سرکه سیب موجب بروز عوارض 
شود.  افراد  برخی  در  ناخوشایندی  گوارشی 
مصرف استیک اسید و سرکه سیب می تواند 
و  سیری  احساس  اشتها،  کاهش  موجب 

کاهش تدریجی کالری دریافتی شود.
البته بر اساس مطالعاتی در برخی موارد کاهش 
اشتها و مصرف غذا می تواند موجب کاهش 

بروز سوء  هاضمه شود. 

 به خودتان پاداش دهید

پاداش دادن به خودتان برای شروع و حفظ رفتارهای مثبت، به ترک 
عادت های بد کمک می کند. با ترک عادت های قدیمی، محرک دوپامین 
را که مسئول تحریک حس پاداش و قدردانی است، از دست می دهید. 
بنابراین با پاداش دادن به خودتان، این کمبود را جبران کنید. با گذر 
زمان مغز، ترشح دوپامین را با این رفتار مثبت تازه هماهنگ می کند.
مهم نیست که چگونه به خودتان پاداش می دهید، اما پاداش هر چه 
باشد باید برای تان لذت بخش باشد. مثال با هدف ترک دیر رسیدن به 
محل کار، برای به موقع رسیدن به خودتان شیرینِی موردعالقه تان را 
جایزه دهید و پس از اینکه یک روز را به این شکل سپری کردید، به 

عنوان جایزه یک ناهار در رستوران موردعالقه تان میل کنید. 

موفقیت و انرژی

خویشتن داری

خویشتن داری بیشتری داشته باشید

مطالعه ای در سال ۲۰۱۲ نشان داد که ایجاد و حفظ یک عادت جدید به طور 
میانگین ۶۶ روز طول می کشد. در طول این ۶۶ روز باید خویشتن دار باشید 
و با وسوسه  طفره رفتن از کارهایی که برنامه ریزی کرده اید مقابله کنید. یک 
ابزار سودمند برای تقویت خویشتن داری تهیه  نقشه  گنج است. نقشه  گنج 
ترکیبی از تصاویر و دیگر ابزارهای دیداری است که نشان  دهنده  چیزهایی 
است که برای رسیدن به آنها تالش می کنید. این نقشه اهمیت پیگیری 
عادت های مثبت جدیدتان را یادآوری می کند و همان چیزی است که در 

مواقع فروکش کردن شور و شوق تان، به شما انگیزه می دهد.
پیگیری و ادامه  عادتی جدید، ممکن است به تنهایی دشوار باشد. پس 
اهداف تان را با دوست یا همکاران تان در میان بگذارید و از آنها بخواهید تا 
حمایت تان کنند و به شما انگیزه دهند. مثال می توانید از آنها بخواهید که 
هر از گاهی با شما تماس بگیرند و از پیشرفت هایتان بپرسند. اگر هدف 
مشترکی دارید، می توانید در دیدارهای منظم هفتگی، با هم صحبت و 

یکدیگر را تشویق کنید.
برنامه های بسیاری برای حمایت و کمک به پیگیری عادت های جدید وجود 
دارند. مثل Stickk که توسط دانشگاه ییل )Yale( تولید شده است. این 
برنامه امکان تعریف هدف و معرفی فردی را به عنوان راهنما یا ناظر فراهم 

می کند. با جستجو در اینترنت ابزارهای مشابه را خواهید یافت.
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یک لحظه مکث کن . . . 

خرفه سرشار از ویتامین ها
و مواد مغذی 

برخی  و  ها  اکسیدان  آنتی  از  سرشار  خرفه 
ترکیبات گیاهی مفید و سرشار از مواد مغذی 
جمله  از  معدنی  مواد  و  ها  ویتامین  مانند 
از  سرشار  خرفه  است.  آهن  و   A  ویتامین 
امگا ۳ است و خواص خرفه می تواند به کاهش 
وزن و مراقبت و زیبایی پوست کمک کند. از 
خرفه می توان مانند اسفناج و کاهو در ساالدها 

و ساندویچ ها استفاده کرد.

گرسنگی کاذب موجب بر هم 
خوردن رژیم غذایی است

یکی از راه های کاهش وزن، مصرف کمتر 
مواد غذایی است، اما نباید گرسنگی بکشید. 
گرسنگی کاذب، باعث به  هم  خوردن برنامه 
خواهد  وزن تان  کاهش  و  غذایی  رژیم  و 
شد و می تواند اثرات منفی بر خلق و خو و 
کارهای روزانه تان داشته باشد. اما  نمی توان 
به سرعت با اشتهای کاذب مقابله کرد و آن 

را مدیریت کرد.

تهوع،  شامل  آفات  دفع  سموم  و  ها  شوینده  با  مسمومیت  عالئم 
استفراغ، درد شکم، آبریزش بینی، ریزش اشک و تنگی نفس است.

زیرا  کنید  خودداری  هم  با  شوینده  ماده  دو  کردن  مخلوط  از   -
 بخارات ناشی از آنها بسیار سمی است و هنگام استفاده از شوینده ها 

پنجره ها را باز نگه دارید و در محیط در بسته توقف نکنید.
- هنگام استفاده از شوینده  ها از دستکش بلند، کفش مناسب، شلوار 

بلند و ترجیحا جوراب استفاده کنید.

نکنید  خارج  اصلی  ظرف  از  را  شوینده  مواد  عنوان  هیچ  به   - 
این کار شما و دیگران را به اشتباه می اندازد و می تواند منجر به 

بروز مسمومیت شود.
- باید توجه داشت که لوازم آرایشی نامرغوب حاوی مقادیر باالی سرب 
هستند که بسیار خطرناک است. از مصرف این لوازم جدا خودداری کنید.

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - تلفن 190

پنجم آبان ماه، پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات و مواد شیمیایی و شوینده های خانگی

آیه روز

و اگر مکتوبی نوشته بر کاغذ بر تو نازل می کردیم و آنان آن را با دست های خود لمس می کردند 
قطعا کافران می گفتند این ]چیزی[ جز سحر آشکار نیست. )سوره انعام/ آیه ۷(

جدول 4199                        

افقی: ۱- لب یه سخن گشودن- 
عزت  و آبرو ۲- دورو- پیام آوری - 
بسیار پوشاننده ۳- شهری در استان 
کردستان - بحث و موضوع - میوه 
خام - گرو کردن 4- غذای نذری 
پنداشتن - ریز نمرات سواالت   -
امتحانی - رایحه 5- پایبند به عهد 
پیمان - کارگر کشتی ۶- گره  و 
بسته- قله ای در زالند نو - سخت 
دلی ۷- گوهر بی همتا و گرانبها 
کاری  انجام  به  بودن  موظف   -
- چاشنی قرمز رنگ 8- جوانمرد 
و  دوست   - خالص   - ثروتمند   -
صاحب 9- از حروف ندا - سلسه 
ایران  در  سامانیان  از  پس  که  ای 
اثر کننده  شرقی حکومت کردند- 
۱۰- خوبان - کلر سدیم - فرمان 
و  کوچک  گلهای  از   -۱۱ توقف 
خوشبو و سفید - دلیر و مرد سرشت 
۱۲- پستاندار گوشتخوار دریازی - 
شبیه و نظیر - پرستش کردن - از 
دوستداری   -۱۳ بیماری  عالیم 
وزنی  ضمیر   - دردآلود  صدای   -
- ظاهر ساختمان ۱4- راه راست 
ماتم  و  غصه   - اسرار   - یافته 
فیلمی   - بخشیدن  آرامش   -۱5 

از کاظم معصومی

عمودی: ۱- همدم - شهری در 
شده  داده  نگار  و  رنگ   -۲ آلمان 
- دریاکار و متظاهر - اتاق درس 
۳- از پرندگان شکاری - بیم دادن 
- از مهمترین جشنواره های بین 
المللی فیلم - آب دیده 4- طاقچه 
قرضدار   - کردن  دلجویی   - باال 
خرج  اندازه  به    -5 سرد  ماه   -
کردن - دریاچه ای میان مشهد و 
سرخس ۶- تند و سریع- نویسنده 
آلمانی صاحب آثار جادوگر و یوسف 
که  دریا  عمق  کم  جای  جوان- 
کشتی در آنجا به گل نشیند و نتواند 
حرکت کند ۷- رخساره - واکنش 
- کوهی معروف در یونان با پیشینه 

کهن و تاریخی 8- به خاک سپردن 
- فلز چهره - کشوری در آسیا به 
مرکزیت صنعا - گاز حیات 9- در 
گذشته به امرا و راجه های هندی 
می گفتند- پایتخت گینه - طرف و 
جانب ۱۰- پرنده ای شبیه کبک با 
گوشتی لذیذ- مغاک و گودال - از 
سنگهای قیمتی ۱۱- رویه پایین - 
سپاسگزار بودن ۱۲- پایه - سختی 
و دشواری -  وسط - غرور و تکبر 
۱۳- مقیاس طول - مفتوح - اسب 
بانگ   و  صوت  سرکش-  و  شوخ 
 - بردن  میراث   - بخشنده   -۱4
تابستان ۱5- اثری از آندره مالرو- 

فساد و خرابی

جدول کلمات

حدیث روز

پیروزی در دور اندیشی و دور اندیشی در به کار گیری صحیح اندیشه و اندیشه صحیح به راز داری 
است. حضرت علی )علیه السالم(
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عادت های خوب، راهی برای 
کسب دستاوردهای چشمگیر

هر کس که موفق به یادگیری ورزش یا سرگرمی های دیگری شده 
باشد، می داند که دست یابی به اهدافی مشخص چه قدر لذت بخش است! 
در حالی  که چیز جدیدی یاد می گیرید، در خودتان هم تغییرات مثبتی 

ایجاد می کنید و این، حقیقتی انگیزه بخش است!
دارند.  همراه  به  خوبی  عادت های  مثبت،  تغییرات  این  از  بسیاری 
فعالیت های تکرارشونده مانند حضور منظم و هفتگی در فعالیت های 
ورزشی، به ایجاد تغییر در زندگی  کمک می کند. در این مطلب به این 
موضوع می پردازیم که چطور عادت های خوب، باعث رشد شخصی و 

حرفه ای شما می شوند.
تأثیر اهداف بر عادت ها

باشید، کسب موفقیت  و تحقق اهداف  اگر عادت های خوبی داشته  
ارزشمند برای تان ساده تر خواهد بود. پژوهشی در سال ۲۰۰۷ نشان داد 
که اهداف انسان ها تنها عامل انگیزاننده  آنها نیست. در واقع پس از تعیین 
هدف، عادت هایی که برای رسیدن به آن هدف در پیش می گیریم بیش 

از خود هدف، باعث انگیزش ما می شوند. 
همچنین پیشرفتی که در نتیجه  این عادت ها به سوی هدف خواهیم 
داشت عامل انگیزاننده  دیگری است. پژوهش دیگری این موضوع را 
تأیید کرده است. در این پژوهش از افراد خواسته شده بود که عادت های 
غذایی سودمند را در خود تقویت کنند. نتایج حاکی از آن بود افرادی که 
به آنچه انجام داده اند اهمیت می دهند و مطابق با آن در خود تغییر ایجاد 

کرده اند، در پایان موفق تر بوده اند.
مشخص کنید که می خواهید به چه برسید

نخست اهداف شخصی و حرفه ای تان را مشخص کنید. عادت های 

جدید  بر پایه  رسیدن به این اهداف شکل خواهند گرفت، پس مهم 
است که اهداف تان روشن باشند. اکنون یکی از اهداف را در نظر بگیرید 
و عادت هایی را که در رسیدن به آن هدف مؤثرند، تعیین کنید. به عبارت 
دیگر اقداماتی را که باید در مسیر تحقق هدف مورد نظر در برنامه  

روزانه تان جای بگیرند، مشخص کنید.
 عادت های خوب را در میان کارهای روزمره جای دهید

سعی کنید عادت های جدید را در کارهای روزانه  همیشگی تان جای 
دهید. زمان خاصی را به آنها اختصاص دهید، با این کار در زمان مربوطه 

تمام توجه تان را به آنها معطوف می کنید.
جدیدتان  عادت های  به  دارید،  بیشتری  بهره وری  که  را  زمان هایی 
اختصاص دهید، این کار شکل گیری و تداوم این عادات را آسان تر 

می کند. 
به عادت هایتان توجه کنید

درحالی که عادت های جدید در شما تقویت می شوند، به آثار آنها در 
زندگی تان توجه کنید. اگر استمرار و حفظ برخی عادت ها برای تان 
دشوار است، به دنبال دلیل آن باشید. شاید انتخاب اهداف تان جاه طلبانه 
بوده است، اگر چنین است می توانید اهداف معقول تری انتخاب کنید 

که دستیابی کوتاه مدت به آنها به شما انگیزه می دهد.
اگر عادت های جدید تغییراتی که انتظارش را داشتید به دنبال نداشته اند، 

اشکال کار را پیدا کنید. شاید الزم است عادت هایتان را اصالح کنید.

1234567891۰1112131415
ارمحلاهمانتبحم1
موسرتبرشهلیله2
پمرناغمادادوا3
رایسبازرافاب4
الریازسوریوا5
طخارصنینجراد6
واوهلباسارزو7
رنرکیندیسایار8
دجاوفالتادرا9
اکیناشنوپاهن1۰
شناسمهیرتتان11
تببیرجایشترم12
باوتیگنروکایا13
ازریماباتییحی14
هودناقرشدنمرای15

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قیمه و سیب زمینی شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

یک شرکت پخش مواد غذایی جهت تکمیل 
کادر فروش به تعدادی بازاریاب با حقوق 

ثابت + پورسانت و بیمه نیازمند می باشد. 
09155635007 - امیرآبادی

راننده پایه یک با مدارک کامل دارای 
سابقه کار در شرکت پخش با مدرک 

دیپلم به باال نیازمندیم.
)مراجعه حتما حضوری( 

0563۲۲557۲5
آدرس: شهرک صنعتی، تالش شرقی 3 

آخرین بلوک

به همکار خانم )دیپلم به باال( 
آشنا به کامپیوتر جهت کار در 

دفتر نمایندگی بیمه دی واقع در 
خیابان غفاری نیازمندیم. 

 )یک شیفت کاری(   3۲۴5۴۲6۸

فرصت طـالیی 
به یک نفر شریک و یا عالقه مند 

به امر آموزش جهت راه اندازی یک 
موسسه آموزشی در سطح استان 

نیازمندیم.   09155610601
یک شرکت تبلیغاتی معتبر جهت 

تکمیل کادر خود نیاز به تعدادی نیرو 
)با روابط عمومی باال( دارد.

بازاریاب و مدیر فروش
 091556۲۸90۲

3۲357311

3۲۴356۸6 - 09365۲3701۴-09157063۲۲0 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

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 ۲۸ و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
091556۲۲۲91

3۲۲116۸۴

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

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

خریداریم(    09153۴۲37۴۴

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح ۲6 / 0915۸6۲۴۴39- جانی

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  0915۲6۴1۸۴۸- جعفری

دعوت به همکاری 
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 

جهت تکمیل کادر پرسنلی خود 
به تعدادی خانم و آقای جوان جهت 
امر مهمانداری به صورت پاره وقت 

نیازمند است. 
ساعت مراجعه: 9 صبح الی یک بعدازظهر

آدرس: 
نبش توحید ۴۲ - دفتر مجموعه

به یک آشپز یا کمک آشپز  ماهر )دارای سابقه کار( 
آقا یا خانم نیازمندیم.     3۲311717

فروش عسل طبیعی 
)عناب،  زرشک،  مخلوط(
093۸۴9۲۸910

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/ ۰9157563875- سعدی

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  0915665505۴ 

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

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

091556۲6690 
0563۲۲۲۸71۸ 

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
0915565۸۲6۸ - 09156693515 

10سال ضمانت

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157۴11071 - باقری

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 1۰۰ درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 ۲0 میلیون بیمه

ود  
حد

وم
ژه  

ش وی
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
0915561۴۸۸0
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یادمان شهدای استان

“ در مقابل دشمن ضعیف نشوید. ما که دین ما سراسر شهامت و استقامت و آخر آن شهادت است، چرا باید از 
دشمنی که جز نفس خودچیزی را اطاعت نمی کند، بترسیم. این ننگ است که مسلمان در حالی بمیرد که بترسد “     

شهید  علی عرب پور

اخبار  ورزشی 

* دبیر کمیسیون هماهنگی، برنامه ریزی و نظارت بر حوادث 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، از کشف بالغ بر هفت هزار 

کیلوگرم پیاز زعفران قاچاق در استان خبر داد.
*رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از رونمایی برند 

جهانی زعفران قاینات در یک ماه آینده خبر داد.
*فرمانده انتظامی با تاکید بر فرهنگ سازی در قوانین 
راهنمایی و رانندگی گفت: 1۰ نقطه از محور بیرجند 
به قاین برای استقرار پلیس راه شناسایی و به زودی 

آشکارسازی و اعالم می شود.
*42 نفر از معلوالن زیر پوشش بهزیستی سرایان با 

کمک خیران به مشهد مقدس اعزام شدند.

اخبار کوتاه

خبر های ویژه

کاوش-معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
برگزاری  به  استانداری خراسان جنوبي،  منابع 

منظم و هفتگی جلسات کمیسیون تنظیم بازار 
اشاره کرد و گفت: الزم است تا این جلسات 

هفتگي در شهرستان هاي استان نیز برگزار و 
نتیجه آنها در قالب گزارش به کمیسیون استاني 

تنظیم بازار ارائه گردد.
مشیر الحق عابدي در جلسه کمیسیون تنظیم 
بر  نظارت  و  اینکه کنترل  بیان  با  استان  بازار 
موضوعات اقتصادی ، بسیار مهم و اثرگذار است، 
افزود: کنترل و نظارت بر موضوعات اقتصادي از 
مهمترین مولفه هایي است که باید به طور جد از 

سوي متولیان امر مورد توجه قرار گیرد.
 وی به پرداخت طلب کشاورزان از سوي اداره 
کل جهاد کشاورزي اشاره کرد و ادامه داد: با 

کشاورزي،  جهاد  محترم  وزیر  تاکید  به  توجه 
به  باید نسبت  استان  متولي در  دستگاه هاي 
فروش  برای  که  کشاورزاني  طلب  پرداخت 
گندم اقدام نموده اند در اسرع وقت اقدام نماید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری ، ضمن تاکید بر خرید و ذخیره سازي 
گندم مورد نیاز استان ، گفت: در 7 ماهه ابتدایي 
سال جاري بالغ بر 1۰ هزار تن گندم از کشاورزان 
خریداري شده است که نسبت به میزان مشابه 

سال قبل کاهش داشته است.
دغدغه  باید  مدیران  اینکه  بیان  با   ، عابدی 

موضوعات و مباحث مرتبط با حوزه اقتصادي 
را مورد تاکید قرار دهند، افزود: کنترل و نظارت 
از مهمترین موضوعاتي است که باید از سوي 
متولیان امر در حوزه اقتصادي مورد تاکید و توجه 
جدي قرار گیرد. وی، با بیان اینکه خوشبختانه 
با اقداماتي که در کمیسیون تنظیم بازار استان 
صورت گرفته هیچ گونه مشکلي در تامین کاال و 
مایحتاج اساسي و عمومي مردم وجود ندارد، گفت: 
مسئوالن امر باید عالوه بر تامین نیاز روز ، پیش 
بیني هاي الزم را در خصوص این موارد به طور 

جد در دستور کار قرار دهند.

غالمی-رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری گفت: با تالش همکاران در مجموعه 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، هزاران 
اصله درخت از مرگ نجات یافته و حفظ شده اند.

ابراهیم زاده اظهارکرد: در بسیاری از کالنشهرها 
وقتی درخت، درختچه یا نهالی از لحاظ حمله 
آفات به مرحله ای می رسد که 6۰ تا 7۰ درصد 
درخت از بین می رود درخت ها را قطع و جمع 
آوری می کنند تا از بروز حساسیت بین شهروندان 
جلوگیری گردد اما با توجه به حساسیت پرسنل 
این سازمان نسبت به حفظ و نگهداری درختان، 
اقداماتی برای مبارزه با آفات درخت های آسیب 

دیده انجام شد که به تبع آن طی سالیان اخیر 
هزاران اصله درخت از مرگ نجات یافته و حفظ 
شدند و روند حفظ، مراقبت و رسیدگی به فضای 
سبز و درختان موجود در شهر همچنان ادامه 
دارد.وی افزود: طی سنوات گذشته در برخی از 
خیابان های شهر که درختان قدیمی موجود 
می باشد و خاک مجاور درختان به دلیل تراکم 
زیاد، نفوذپذیری مناسب برای رسیدن آب و هوا 
به محدوده ریشه نداشته، تعداد 1۰۰۰ چاهک 
زهکش عمودی در حوالی ریشه درختان حفر 
شده است.وی هدف از انجام این کار را هوادهی 
ریشه، تغذیه درخت و نفوذ بهتر آب آبیاری به 

محدوده ریشه دانست.رئیس سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهری با اشاره به اقدامات انجام 
شده برای منظم کردن مدار آبیاری درختان شهر 
عنوان کرد: سه شیفت کردن تانکرهای آبیاری 
شهرداری، استفاده از بخش خصوصی، افزایش 
ساعت کارکرد چاه ها و تشتک زنی در محدوده 
سایه انداز درخت از جمله این اقدامات می باشد.

ابراهیم زاده خاطر نشان کرد: ضعف درختان به 
دلیل کمبود بارندگی ها باعث می شود تا بیماری 
ها و آفت ها به راحتی به درختان حمله کنند که 
در این راستا تقویت درختان و فضای سبز از طریق 
کوددهی )محلول پاشی روی برگ ها و کوددهی 

از طریق خاک پای درخت( در دستور کار سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز قرار دارد.

وی با اشاره به روش های مختلف مبارزه با 
آفات و بیماری های موجود یادآور شد: مبارزه 
بیولوژیک در گذشته و حال انجام می شده تا 
برای حفظ  از سموم شیمیایی  حتی االمکان 
طبیعت از مضرات آن، کمتر استفاده گردد. وی 
ادامه داد: ساخت تله های نوری و قرار دادن 
نمونه های  از  زده  آفت  درختان  بین  در  آنها 
مبارزه بیولوژیک می باشد که این تله ها باعث 
جذب آفات و حشرات مضر شده و قدرت آسیب 

رساندن به فضای سبز را کاهش می دهد.

ابراهیم زاده اذعان کرد: راه دیگر مبارزه با آفات، 
مبارزه شیمیایی می باشد و سموم مختلفی که 
متخصصین  با  آنها  مصرف  چگونگی  برای 
مربوطه دانشگاهی و جهاد کشاورزی همفکری 

شده انجام می شود.

رئیس اداره امور دام جهادکشاورزی بیرجند گفت: 
پیش بینی می شود تا پایان سال آینده حداقل یک 
سوم واحدهای مجتمع گاوداری شیری دشت 
مرک در صورت ارائه تسهیالت راه اندازی شود.
بازدید  حاشیه  در  ایسنا،اسداللهی،  گزارش  به 
اشتغال  طرح های  بر  نظارت  کمیته  اعضای 
مجتمع  از  استان  عشایری  و  روستایی  پایدار 
25۰۰ راسی گاوداری شیری دشت مرک، در 
گفت  وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: مجتمع 

گاو شیری مرک سال 81 کلنگ زنی شد. وی 
افزود: این مجتمع مشتمل بر 94 واحد است که 
شامل 5۰ واحد 2۰ راسی، 1۰ واحد 5۰ راسی و 
3۰ واحد 3۰ راسی است. وی با بیان اینکه این 
مجتمع ظرفیت 251۰ راس گاو را دارد، تصریح 
کرد: 19 واحد این مجتمع در حال احداث است 
و چهار واحد فعال دارد. اسداللهی ادامه داد: این 
مجتمع از سال 83 به علت شوری باالی چاه 
فعالیت نداشته و در سال  های 89 و 9۰ برای 

حفر چاه جدید پیگیری صورت گرفت.وی با بیان 
اینکه در سال 93 مجوز چاه و خط انتقال برق 
را گرفتیم، اظهار کرد: تاکنون 85 واحد آن واگذار 
شده و یا در حال واگذاری به متقاضیان است و 
تا پایان سال، 1۰۰ درصد واحدهای آن واگذار 
می شود.رئیس اداره امور دام جهادکشاورزی بیرجند 
بیان کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال آینده 
حداقل یک سوم واحدهای این مجتمع در صورت 
ارائه تسهیالت راه اندازی شود.اسداللهی اظهار 

کرد: تاکنون 45 واحد به سازمان نظام مهندسی 
برای صدور  استان  منابع طبیعی   کشاورزی و 
پروانه تاسیس و دارای امکان اخذ تسهیالت بانکی 

معرفی شده  اند.وی یادآور شد: اگر قیمت نهاده های 
دامی ثابت باشد، خیال تولیدکننده راحت خواهد بود 
و همه مردم به سمت این شغل خواهند رفت.

 دادرس مقدم، سرپرست مرکز مدیریت راه های 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، از راه اندازی 
صفحه اینترنتی ویژه اربعین خبر داد و گفت: مرکز 
مدیریت راه های کشور در راستای اهداف تعیین 
شده برای اطالع رسانی پویا به هموطنان و در 
راستای ارائه خدمات بهینه به زائران اربعین حسینی 
اقدام به راه اندازی صفحه ویژه اربعین در وب سایت 
 www.141.ir/arbaeen 141 به نشانی اینترنتی
نموده است. بهمنی ادامه داد: در صفحه مذکور سعی 
شده است با توسعه تکنولوژی و سامانه های حمل 

و نقل هوشمند، اطالعات ارائه شده در این سامانه 
نیز به صورت به روز در اختیار کاربران و هموطنان 
قرار گیرد. وی با اشاره به خدمات ارائه شده، افزود: 
تعریف و نمایش کریدورهای پر تقاضا از مراکز 
استان ها و پایانه های مرزی و تصاویر دوربین 
نمایش  فوق،  کریدورهای  برای  نظارتی  های 
شرایط جوی شهرستان های مرزی و اطالعات 
ترافیک بر خط برای استان های غربی کشور 
همچنین ارائه اخبار و اطالعیه برخط و نمایش 
امکانان بین راهی از جمله پمپ بنزین ها، مجتمع 

های خدمات رفاهی، راهدارخانه ها و ... نمایش 
امدادخودروهای فعال در استان های غربی و مسیر 
پیاده روی اربعین به همراه اطالعات امکانات بین 
راهی از جمله خدمات ارائه شده است.وی خاطر 
نشان کرد: هموطنان عزیز جهت اطالع از آخرین 
وضعیت جوی و ترافیکی راه های استان و کشور 
می توانند از طرق سامانه گویای 141، وب سایت 
141 و اپلیکیشن جویا شوند. ضمناً مرکز مدیریت 
راه های استان شبانه روزی آماده پاسخگویی به 
سواالت و پیشنهادات هموطنان گرامی می باشد.

تبلیغات  هماهنگی  شورای  خبر-رئیس  گروه 
اسالمی از برپایی راهپیمایی 13 آبان ماه در 3۰ 
نقطه استان خبر داد و گفت: سخنران محوری 
حجت االسالم  بیرجند  در  آبان   13 مراسم 
رئیسی خواهد بود. مالیی در چهارمین جلسه 
برنامه ریزی ستاد هماهنگی و اجرایی چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در استان اظهار 
کرد: مردم ایران شجاعت خود را در صحنه های 
مختلفی از جمله 22 بهمن نشان داده اند و با 
حضور خود به دشمنان نشان دادند که نمی توان 

رئیس  کرد.  وارد  مردم  وحدت  به  خدشه ای 
خراسان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
جنوبی گفت: مردم والیی ایران 13 آبان امسال 
برگزار می کنند  قبل  از سال های  باشکوه تر  را 
چون دشمن به خیال خود به دنبال تشدید جنگ 

رسانه ای، روانی و اقتصادی در 13 آبان است. 

فعالیت های رسانه ای دشمن
 بر محور ۱۳ آبان است

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 

گفت: دشمن تمام فعالیت های رسانه ای خود را 
بر محور 13 آبان گذاشته است. حالج مقدم در 
این جلسه بیان کرد: استکبار عزم خود را جزم 
را  جامعه  روانی  و  اجتماعی  شرایط  که  کرده 
تحت تاثیر قرار دهد. وی با بیان اینکه دشمن 
اظهار  دنبال خراب کردن جو جامعه است،  به 
کرد: همچنین دشمن تمام فعالیت های رسانه 
ای خود را بر محور 13 آبان گذاشته است. وی 
با بیان اینکه دشمن چیزی ندارد که رو کند چرا 
است،  استفاده کرده  گزینه هایش  از همه  که 

اظهار کرد: تنش های اجتماعی و تحصن های 
فضای مجازی برنامه هایی از سوی دشمن است.

۱۰ هزار دانش آموز بیرجندی در 
راهپیمایی۱۳ آبان شرکت می کنند

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش 
بیرجند  هم گفت: 1۰ هزار نفر از دانش آموزان 
آبان شرکت می  بیرجندی در راهپیمایی 13 
کنند. بستانی بیان کرد: 22 هزار دانش آموز 
متوسطه اول و دوم در بیرجند مشغول تحصیل 

هستند. وی اظهار کرد: زنگ استکبار ستیزی 
همزمان با 13 آبان در هنرستان رسالت بیرجند 

نواخته می شود.
برای  مناسب  فضاسازی  اینکه  بیان  با  وی 
برگزاری مراسم های 13 آبان در مدارس بیرجند 
برنامه ریزی شده در  افزود:  انجام شده است، 
راهپیمایی 13 آبان از تصاویر شهدای دانش آموز 
استان استفاده شود.گفتنی است؛ راهپیمایی 13 
آبان ساعت 9 صبح از محل میدان ابوذر آغاز می 

شود و تا میدان قدس ادامه دارد.

نجات هزاران اصله درخت از مرگ

صفحه اینترنتی ویژه اربعین راه اندازی شد

راهپیمایی ۱۳ آبان  در ۳۰ نقطه استان برگزار می شود

جلسات هفتگی تنظیم بازار در شهرستان ها برگزار شود

راه اندازی واحدهای مجتمع گاوداری شیری دشت مرک در صورت ارائه تسهیالت

سیگنال های منفی مخابرات استان در پایتخت

نارضایتی کارکنان  مخابرات استان 
صدای وزارتخانه را هم درآورد 

سوژه    جنوبی  خراسان  مخابرات  کارکنان  نارضایتی 
نشست کشوری وزارت ارتباطات شد  و مدیران ملی 
را هم درگیر کرد. گزارش ها حاکی از آن است که 
برخی رویکردهای استانی  ، در حوزه منابع انسانی 
ای  گسترده  های  نارضایتی  اخیر  های  سال  در 
کرده  ایجاد  جنوبی   خراسان  مخابرات  بدنه  در  را 
است که  نمود بیرونی آن در جامعه  به چند نوبت 
اعتراض مقابل استانداری و سایر مراجع و درج آن 
در رسانه ها انجامید. بر اساس  اطالعات منتشر شده 
 ،   اعتراضاتی که گویا در استان به جایی نرسید ،
 منجر به بحث های داغی در وزارت مربوطه  شد.  
فیلم کوتاهی  که هفته پیش  در فضای مجازی منتشر 
گردید نشانگر این موضوع است. در این فیلم یکی از 
مدیران بلند مرتبه وزارت ارتباطات ) در حضور وزیر ( و 
در یک سالن عمومی ، باتوجه به چالش های پیش رو 
در حوزه خود  به مشکالتش اشاره می کند و با گالیه 
از وضع منابع انسانی در خراسان جنوبی  می گوید:  ))ما 
آدم داریم توی خراسان جنوبی طرف  رفته با پیمانکار 
حجمی که  همان هم از همین مخابراتی هاست ،ما 
باهاش قرارداد بستیم پول کارگر رو نمی بره بده، عیدی 
کارگر رو نمی بره بده طرف اومده اینجا با دوتا بچه،گریه 
می کنه میگه آقا من ماهی 5۰۰ هزار تومن درآمد دارم.
خوب این رو هم من باید رسیدگی کنم.؟!(( گفتنی است 
در همین زمینه  نامه هایی به دفتر روزنامه رسیده است  که 
 رونوشت درخواست جمعی از کارکنان این دستگاه استانی ،
 مبنی بر پایان دادن به رویکردهای نامناسب با نیروهای 
انسانی در خراسان جنوبی است. آنها معتقدند تعدیل های 
زیادی با نگاه بیش از حد اقتصادی به مجموعه مخابرات 
در  خراسان جنوبی  طی سال های گذشته انجام  و تغییر 
نوع قراردادهای کارکنان به سطوح پایین تر شده که این 
رویکرد باعث متضرر شدن نیروی انسانی موجود و به خطر 
افتادن امنیت شغلی ایشان در این سازمان شده است .هر 
چند شواهد حاکی از آن است که این نارضایتی فقط در 
حوزه داخلی و منابع انسانی آن سازمان نمانده و در بخش 
هایی به بدنه جامعه نیز کشیده شده است که می توان 
نارضایتی های شهروندان از عملکرد 118 ) پس از تعدیل  
گسترده نیروها ( را از نتایج همین سیاست ها دانست . یک 
نیروی انسانی با سابقه در این حوزه که خواست نامش 
منتشر نشود در این باره به آوا گفت : بارها برای پیگیری 
این موضوع با تهران مکاتبه شده و حتی به دفتر استاندار و 
نماینده ولی فقیه نیز اعالم گردید اما به دالیل نا  مشخص 
همچنان این بحث مسکوت  مانده است . وی به واکنش 
های چند باره شرکت مخابرات کشور به این نوع نگاه 
مدیریتی در خراسان جنوبی اشاره کرده و افزود : مسئوالن 
ملی نیز از این برخوردها نگرانند اما حتی شرایط ویژه ای 
که آنها برای خراسان جنوبی برای رفع این تبعیض ها 
تعریف کرده اند از فیلتر استانی نگذشته و متاسفانه  در 
استان  باز هم از حقوق این قشر به بهانه بهره وری و 
درآمد بیشتر کاسته می شود .وی  گفت : این نگاه کامال 
اقتصادی در تمامی حوزه ها تعمیم پیدا کرده و می توان 
نارضایتی نسبی جامعه از عملکرد این دستگاه را نیز به 
نوعی به همین رویکرد وابسته دانست . این کارشناس 
حوزه مخابرات به سیاست های منفعت طلبانه ای نظیر 
عدم اجازه تغییر مکان در کافوهای نوری و اجبار به خرید 
امتیاز جدید با هزینه های سنگین تر و همچنین تخلیه 
تلفن های بدهکار بدون ارسال اخطار به مشتری اشاره  
و افزود : این موارد به نوعی تضییع حقوق مشترکان بوده 
است که ما نیز به عنوان شاغالن در این مجموعه از آن 
نگرانیم. این نیروی انسانی شاغل در وزارت ارتباطات با 
بیان اینکه مردم با افزایش تعرفه ها منتظر افزایش کیفیت 
در خدمات هستند اما متاسفانه با نگاهی که فقط به درآمد 
زایی بیشتر توجه دارد نمی تواند به این مهم توجه نمود 
و از طرفی کارکنان نیز با این سیاست ها انگیزه خدمت 
بهینه را از دست خواهند داد.) خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری 

avasardabir @ در تلگرام ارسال فرمایند (

“خطبه های آدینه”

مذاکرات عزتمندانه پیگیری شود
حجت االسالم مختاری، امام جمعه موقت بیرجند 
در خطبه های نمازجمعه با بیان اینکه دشمن امروز 
دشمن بی رحمی است و اگر مقابل آنها ضعف نشان 
دهیم به ما رحم نخواهند کرد، گفت: مسئوالن کشور 
با تکیه بر خون شهدا قدرتمندانه مقابل دشمن ظاهر 

شوند و مذاکرات را عزتمندانه پیگیری کنند.
 زنده نگه داشتن قیام اباعبدا... الحسین)ع(
در پرتو اجتماع عظیم اربعین حسینی است

حجت االسالم خداشناس، امام جمعه موقت قاین 
اجتماع عظیم اربعین را نماد اتحاد و همدلی و وفاق 
بین همه جهانیان دانست و گفت: زنده نگه داشتن قیام 

اباعبدا... الحسین)ع(در پرتو این اجتماع عظیم است.

فراخوان شرکت در کارگاه طراحی
 و نقاشی از طبیعت

ارشاد برای شرکت  صداوسیما-اداره کل فرهنگ و 
در کارگاه طراحی و نقاشی از طبیعت فراخوان داد. 
اداره کل فرهنگ و  امور هنری و سینمایی  معاون 
با  آموزشی  شاپ  ورک  این  گفت:  اسالمی  ارشاد 
حضور استاد برجسته محمد ابوترابی در زمینه طراحی 
و نقاشی از طبیعت، 23 تا 25 آبان برگزار خواهد شد. 
زمزم با بیان اینکه عالقه مندان به شرکت در این 
کارگاه  می توانند حداکثر تا تاریخ 19 آبان به این اداره 
کل مراجعه کنند، افزود: متقاضیان برای کسب اطالعات 
 بیشتر با شماره ۰9151643547 تماس و یا به سایت 
khj.farhang.gov.ir بخش دوره های آموزش هنر، 

برای ثبت نام مراجعه کنند.

خراسان جنوبی  پنجمین استان درگیر
 با گرد و غبار است 

تسنیم-مدیر ملی ستاد مقابله با گرد و غبار با بیان اینکه 
یک سند کامل و جامع از موضوعات گرد و غبار در 
خراسان جنوبی تهیه شود، گفت: خراسان جنوبی پس 
از سیستان و بلوچستان، کرمان، خوزستان و هرمزگان 
است. غبار  و  گرد  پدیده  با  درگیر  استان  پنجمین 
طهماسبی در ستاد مقابله با گرد و غبار سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور که در بیرجند برگزار شد، اظهار 
کرد:   بهره برداری از روش های تثبیت کانون های گرد و 
غبار در استان از جمله نهال کاری، ایجاد پوشش گیاهی، 
بوته کاری، کنترل و مدیریت چرای دام علی الخصوص 
مدیریت چرای شتر را نیز از روش های موثر در کاهش 
گرد و غبار استان دانست و گفت: استفاده از ظرفیت 
علمی دانشگاه ها، جوامع بومی و محلی و از همه مهمتر 
صدا و سیما با توجه به رسالتی که برعهده دارد در 

همکاری با این کارگروه موثر است.

برگزاری مسابقات انتخابی اسکیت سرعت

مسابقات اسکیت سرعت انتخابی المپیاد استعدادهای 
برتر ورزشی کشور در بیرجند برگزار شد. در این مسابقات 
25 اسکیت باز استان از بیرجند، قاین، سرایان و بشرویه با 
یکدیگر رقابت کردند.8 نفر برگزیده به مسابقات کشوری 
که آذر در بندرعباس برگزار می شود اعزام خواهند شد.

سامانه بارشی در راه است

صداو سیما-کارشناس هواشناسی با صدور اطالعیه ای 
درباره آغاز فعالیت سامانه بارشی از امروز در خراسان 
جنوبی خبر داد. نخعی گفت: امواج ناپایدار تراز میانی جو  
طی امروز تا  روز دوشنبه با آغاز فعالیت سامانه بارشی، 
وزش باد شدید سبب ایجاد گرد و خاک، کاهش دید 

افقی  و آسمانی غبار آلود در استان خواهد شد.

کشف ۸5۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در طبس

جانشین انتظامي استان اظهار کرد: مأموران ایست 
و بازرسی دیهوک شهرستان طبس، هنگام کنترل 
محورهای عبوری به سه دستگاه تانکر حامل سوخت 
قاچاق مشکوک شده  و در بازرسی از این خودروها متوجه 
جعلی بودن بارنامه شده و 85 هزار لیتر مواد سوختی 
قاچاق از نوع نفت سفید کشف کردند. دادگر تصریح 
کرد: در این رابطه 3 متهم دستگیر و با تشکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

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

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  ۰۹۱55۴۳۸۷۶۰ و ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷۳۲۴5۷۰۳۳ - ۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 
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پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند :
ُکم ُحبًّا لي وِلَهِل بَیتي راِط أَشدُّ أثبَتُُكم َعلَی الصِّ

استوارترین شما بر صراط، کسی است که عالقه  اش نسبت به من و اهل بیتم بیشتر باشد.
)جامع الحادیث قّمي : ص231(

همايش  سومين  گذشته،  شب  پنجشنبه   - امین جم 
پيرغالمان حسيني به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداري بيرجند در محل هيئت حسيني برگزار 
شد. رئيس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري 
بيرجند در اين مراسم عنوان کرد: به خود مي باليم ميزبان 
پيرغالمان حسيني هستيم، بزرگ مرداني که نوجواني و 
جواني خود را پاي علم سبز حسيني سپري کرده و در 
دوران ميانسالي و پيري به عزاداران حسيني خدمت رساني 
کردند. به گفته قالسي مود، برگزاري اين همايش به نوعي 
فرهنگ سازي براي جوانان است تا بدانند هميشه قدردان 
زحمات پيرغالمانی که عمر خويش را در هيئات عزاداری 

سرور و ساالر شهيدان سپری نمودند، هستيم.
اولین جلسه تجلیل از پیرغالمان حسیني در سال 

92 برگزار شد
وي با اشاره به اين که اولين جلسه تجليل از پيرغالمان 
حسيني به پيشنهاد شادروان خالدي و به همت سازمان 
رفاهی تفريحی آن زمان و مديريت جناب مهندس شاکری 

و همکاران در سال 92 و با تجليل از 15 نفر برگزار شد، 
اضافه کرد: در سال 96 نيز دومين همايش با تجليل از 
20 پيرغالم حسيني برگزار شد. رئيس سازمان فرهنگي، 
اجتماعي و ورزشی شهرداري همچنين با بيان اينکه ميزباني 
مراسم با هيئات حسيني، ابوالفضلي و صاحب الزماني )عج( 
همچون  هايي  سازمان  کرد:  خاطرنشان  است،  بيرجند 
انجمن  و  بيرجند  شهرستان  و  استان  اسالمي  تبليغات 
هيئات مذهبي نيز در امر انتخاب و دعوت از پيرغالمان اين 
همايش با ما همکاری نمودند. قالسي مود عنوان کرد: در 
اين مراسم از 20 نفر از خادمان و پيرغالمان استان با نظر 
شوراي هيئات مذهبي، کانون مداحان بيرجند و سازمان 
تبليغات اسالمي تجليل شد. وي در پايان از حضور مردم، 
معاونان و مديران استانداري، رياست و اعضاي شوراي شهر 

و شهردار بيرجند، نيروهاي نظامي و انتظامي  تشکر کرد.
پیرغالمان حسیني عمر خود را براي روشن
 نگه داشتن هیئت هاي مذهبي وقف کردند

رئيس شوراي اسالمي شهر بيرجند نيز در اين مراسم با 

بيان اينکه پيرغالمان حسيني عمر خود را براي روشن 
نگه داشتن هيئت هاي مذهبي وقف کردند، افزود: اين 
عزيزان مسئوليت سنگرباني و پاسداري و زنده نگه داشتن 
پيام عاشورايي را بر عهده دارند که اين توفيق الهي است. 
امام حسين)عليه  عنوان کرد: حرکت  زاده  تقي  ابراهيم 
السالم( درس آزادگي به دنيا داده و حرکت ميليوني اربعين 
نمادي از وحدت و انسجام نه تنها براي مسلمانان است، 
بلکه در اين راهپيمايي مسيحيان و ديگر اديان را هم مي 
بينيم چون ايشان با آزادگي از جان خود گذشت و ظلم و 
جور را نپذيرفت. وي افزود: گاندي مسلمان نيست اما در 
کتابش بيان کرد که الگوي من در انتخاب حرکتم حسين 

بن علي )ع( است. 
خادمي اهل بیت سرمايه اي است که اجر آن توسط 

خداوند متعال داده مي شود
مديرکل تبليغات اسالمي استان با بيان اينکه خادمي اهل 
بيت سرمايه اي است که اجر آن توسط خداوند متعال داده 
مي شود، تصريح کرد: اين مجالس و محافل و عرض ارادت 

ها به ساحت مقدس اهل بيت )ع( سرمايه هاي بزرگي 
است. حجت االسالم احمد رضايي با بيان اينکه هرچه 
متعلق به امام حسين )ع( است ارزشمند است، ادامه داد: 
خداوند متعال هم در برابر اينکه امام حسين)ع( جان خود 
و اصحابش را تقديم کرده چند امتياز به ايشان داده يکی 
آنکه در خاکي که هيچ خاصيتي نداشته )بعد از شهادت 
امام حسين»ع«( به عنوان  تربت سيدالشهدا)ع( شفا قرار 
داده است و اين از امتيازات خاص ايشان است. وي اظهار 
کرد: خداوند متعال امامت را در نسل امام حسين )ع( قرار 
داده که اينها لطف ويژه خداوند به ايشان است و مرجع 
بزرگ تشيع مرحوم آيت ا... العظمي بروجردي براي شفاي 
چشم خود نه فقط از تربت سيدالشهدا بلکه از خاک کف 

پاي سينه زن امام حسين شفا مي گيرد. 
در پايان با حضور شهردار و جمعي از اعضاي شوراي شهر 
و مسئوالن ، از 20 پيرغالم حسيني تجليل شد. الزم به 
ذکر است در اين مراسم نفرات برتر مسابقه فيلم عاشورايي 

معرفي و  قدردانی شدند.

سومين همايش تجليل از پيرغالمان حسيني برگزار شد
به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداري بيرجند

عکس: امين جم


