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تعهد »ما« در برابر جامعه

بينيم؛ هر روز و همه مي  همه مي 
شنويم؛ هر ساعت. دردها و رنج ها را. 
و همه به تأثر سري تکان مي دهيم 
و دستي بر پيشاني. و  تازه اگر هنر 
کرده باشيم، آهي و گاهي، نگاهي و 
شهر  خيابانهاي  اشکي!  قطره  شايد 
اندام  الغر  کودکان  تابلوي  »من«، 
دستفروشيست که هر کدامشان در اين 
سرماي جانسوز، يک »دنيا« سرنوشتند. 
کوچه پس کوچه هاي همين شهر، که 
از پنجره هايش گاهي عطر »شادي« 
خيالي«،  »بي  ي  نغمه  و  آيد  مي 
خانواده  از  تري  دردناک  هاي  قاب 
هاي بدبخت ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
*  هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4241

3“خاوران”  اولین شرکت  سینمایی  معلوالن  ایران5سامانه بارشی وارد  استان می شود 5آتش سوزی در انبار ضایعات پالستیک و کارتن بیرجند

 

نقل قول حرام بودن استیضاح 
وزیر، کذب محض است

صفحه 2

صفحه 2

شوراي وحدت اصولگرایان 
تشکیل شده است

صفحه 2

بارزترین مصداق مرگ بر 
آمریکا، خدمت به کشور است

تحریم ها هرگز
 موثر نبوده اند

صفحه 2

 افزایش دردهای بیماران سرطانی؛

 اگر دردم یکی بودی چه بودی!؟ 
دو هفته پيش  خبری مبنی بر قطع  کمک هزينه خريد داروی بيماران سرطانی  مطرح شد،کمک هزينه ای که به گفته 
معاون غذا و داروی استان هر سال دو نوبت واريز  بودجه داشته است اکنون به طور سراسری درتمام کشور قطع شده  
به گفته وی حتی در بعضی از استان ها در ماه های گذشته اين بودجه  تمام شده  و اکنون ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

نماینده مردم بیرجند ، درمیان و خوسف :

سند تحول بنیادین با اعتبارات فعلی 
آموزش و پرورش اجرا نمی شود

نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف روز گذشته در ديدار با فرهنگيان درميان اظهار 
کرد: اين سند تدوين شده و مورد تصويب شورای عالی  ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

دبیر اولین همایش ملی عناب : 

عرضه۱۲ محصول فرآورده عناب
 از مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی

دبير اولين همايش ملی عناب در خراسان جنوبی گفت: به زودی حدود ۱2 محصول 
فرآورده عناب را از مجتمع تحقيقات گياهان دارويی ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

ورزش های متناسب با کویر در بیابان لوت رونق گیرد

فرماندار بیرجند برای راه و شهرسازی خط و نشان کشید ؛

تعیین تکلیف  انتقال صنوف آالینده تا دهه فجر

ری
اکب

س :
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صفحه: 5

زمستانی رویائی را با تورهای گروهی 

همای خاوران تجربه کنید

اقامت در هتل های ۳ و ۴ ستاره
 تنها مجری تورهای بازنشستگی کشوری در خراسان جنوبی

بیرجند - نبش معلم ۱۶
تلفن: ۰۵۶۳۲۲۰۴۳۳۰ - ۰۹۳۰۲۷۲۲۵۳۲

قشـم  ***   شیـراز  ***   چابهـار

جناب آقای مهندس 
بهرام ساتلیخ محمدی
مدیرعامل محترم شرکت 

 دان و علوفه شرق

کسب عنوان صادر کننده نمونه 
استان در پنجمین سال پیاپی

 را به مدیریت و کارکنان آن مجموعه تبریک 
عرض می نماییم.

        شرکت طاق بیست

به یک نیروی با سابقه در زمینه فست فود یا ساندویچی نیازمندیم. ۰۹۱۲۹۱۵۰۳۶۶

ام 
خد

ست
ی ا

گه
آ

استخدام مددکار از فارغ التحصیالن رشته های مددکاری و روانشناسی
بنیاد کودک نمایندگی بیرجند

۰۹۳۷۸۱۴۱۶۰۱ - ۳۲۲۳۹۹۲۰ -۳۲۲۳۹۹۱۰
آخرین مهلت ثبت نام: ۹۷/۱۰/۲

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند در نظر دارد: زمین های بازی و غرفه های 
مشروحه ذیل موجود در فضاهای سبز سطح شهر بیرجند را از طریق مزایده عمومی به صورت  اجاره 

ماهیانه و به مدت دو سال واگذار نماید.
- مبلغ پایه اجاره کارشناسی پارک نیلوفر: ماهیانه ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

- مبلغ پایه اجاره کارشناسی پارک پدران آسمانی: ماهیانه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. 
- مبلغ پایه اجاره کارشناسی پارک خانواده: ماهیانه ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. 

- مبلع پایه اجاره کارشناسی پارک الهیه: ماهیانه 2/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. 
- مبلغ پایه اجاره کارشناسی غرفه 9 متری پارک توحید ماهیانه 2/3۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
- مبلغ پایه اجاره کارشناسی غرفه ۶ متری پارک توحید ماهیانه ۱/8۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

اینترنتی آدرس  به  اسناد  دریافت  جهت  توانند  می  متقاضیان  اسناد:  دریافت   محل 
 www.birjandpark.ir  مراجعه نمایند. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج گردیده 
است. در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره های 3- ۰5۶323۰8۷3۱ واحد پیمان و 

قراردادهای سازمان تماس حاصل فرمایند.
امیر ابراهیم زاده - رئیس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند

آگهی مزایده عمومی - نوبت اول

 آگُی مسایدٌ وقدی یک قطعٍ زمیه تجاری مسکًوی در شُر بیرجىد تعايوی مسکه کارکىان ي اعضای َیات علمی داوشگاٌ پیام وًر مرکسبیرجىد

ثِ  11/10/97تبضید لغبیت  28/09/97تبضید اظ ضْط ثیطجٌس ضا اظعطیك هعایسُ ثِ فطٍش ثطسبًس هتمبضیبى هیتَاًٌس جْت زضیبفت هساضن ثلَاض غیبز ضیطاظی حبضیِ ایي تعبًٍی زض ًظط زاضز یه لغعِ ظهیي ثب وبضثطی تجبضی هسىًَی ٍالع زض 
  09151643994ٍ  09151625367ٍ  05632202263ثب ضوبضُ توبس  هطاجعِ یب  ًَضی اثَشضیآلبی  (215)اتبق هبلی هسیطیت -اٍلعجمِ - بذتوبى آهَظضی ضْیس ضْطیبضیس -زاًطگبُ پیبم ًَض –ضْیس آٍیٌی ثلَاضاًتْبی ثیطجٌس آزضس: 

ظهیي تجبضی هسىًَی زض ضْط ثیطجٌسهطثَط ثِ هعایسُ یه لغعِ  ضوٌب زضضٍی پبوت لیس گطززهی ثبضس؛  26/10/97توبس حبغل ًوبییس. آذطیي فطغت اضسبل هساضن پبیبى ٍلت ازاضی هَضخ   

هعایسُ هی ثبیست پیطٌْبزّبی ذَز ضا زض پبوتْبی جساگبًِ ای الن ٍ هْط ضسُ لطاضزازُ ٍ ثِ ضطح شیل عول ًوبیٌس .ضطوت وٌٌسگبى زض  -1تصوطات: 

% ول لیوت پبیِ هعایسُ لبثل زضیبفت زض ولیِ ضعت ثبًه ّبی استبى 1( اغل ضوبًت ًبهِ ثبًىی هعبزلالفپبوت 

ْب ضا زض لفبف هٌبست لطاض زازُ ّوِ پبوتّوچٌیي وپی ضوبًتٌبهِ ثبًىی .3 ضطوت زض هعایسُ  ل ضسُ ضطایظ ذبظفطم تىوی .2زض ّط هتط هطثع ثب اهضبی هتمبضی  زضج هجلغ پیطٌْبزیفطم تىویل ضسُ تمبضبی ضطوت زض هعایسُ ثب . 1   (پبوت ة
اضسبل ًوبیٌس . اضسبل شیلفبضضی ثِ آزضس اعالم ضسُ زض جسٍل  ٍ هساضن ضا ثب پست س

هرسٍش ٍ یب تحَیل ضسُ زض ذبضج اظ هَعس همطض تطتیت اثط زازُ ًرَاّس ضس .  ،، هجْن سپطزُ ّبی هطرع ضسُ زض پبوت الف زضغس ٍ یب غیط اظ 1اظ ثِ پیطٌْبزات فبلس سپطزُ ، ووتط   -2

همطض اًػطاف اظ ذطیس تلمی ٍ هَضز  ضٍظ وبضی جْت تسَیِ حسبة ثِ آزضس فَق هطاجعِ ًوَزُ ٍ اغل فیص پطزاذتی ضا ثِ اهَض هبلی تسلین ًوبیٌس. عسم پطزاذت ثْبء ظهیي زض هْلت زُثطًسگبى هعایسُ هَظفٌس حساوثط ظطف هست  -3
بًٍی ضجظ ٍ هتمبضی ّیچگًَِ ازعبیی ًرَاّس زاضت . وِ زض ایي غَضت سپطزُ تَزیعی ثِ ًفع تعهمطضات هطثَعِ ٍاگصاض هی گطزز. ثب ضعبیت زٍم هعایسُ ثِ ثطًسگبى

.، عَاضؼ ٍ هبلیبت هتعلمِ ٍ غیطُ وال ثِ عْسُ ثطًسُ هعایسُ هی ثبضس ولیِ ّعیٌِ ّبی هتعلمِ ضبهل ًمل ٍ اًتمبل  -4  

زض هحل اهَض هبلی اًجبم ذَاّس ضس .  29/10/97هَضخ ضٌجِ غجح ضٍظ  9ضاس سبعت  ثبظگطبیی پبوتْب -5  

                                         ِ ٍ غالح تعبًٍی هجبظ ذَاّس ثَز.ضطوت تعبًٍی زض ضز یب لجَل پیطٌْبزات ثب تَجِ ثِ غطفایي  -6

هستطز ًرَاّس ضس. ثجع ضوبًت ًبهِ هساضن اضسبلی -7  

سٌس ضص زاًگ ته ثطگی اذص گطزیسُ است .-8  

 

 هطرػبت هله هَضز ًظط

آزضس اضسبل هساضن زضغس سپطزُ  1هجلغ 
ضطوت زض هعایسُ آزضس هله لیوت پبیِ ّط هتط هطثع ثِ ضیبل ثب 

احتسبة ّعیٌِ آهبزُ سبظی هسبحت پالن ثجتی وبضثطی تعساز 
لغعبت

آٍیٌی ثلَاضضْیساًتْبی  -ثیطجٌس 
 -بذتوبى آهَظضی ضْیس ضْطیبضیس

- (215)اتبق هبلی هسیطیت -اٍلعجمِ 
ًَضی اثَشضیآلبی 

000/045/467 ثلَاض غیبز  حبضیِ -ثیطجٌس
ضیطاظی

ًمس

3221 فطعی اظ  70
اغلی 4323

-تجبضی  
هسىًَی   1

ضیبل 000/500/14

747ضطوت تعبًٍی هسىي وبضوٌبى ٍ اعضبی ّیئت علوی زاًطگبُ پیبم ًَض ثیطجٌس ثِ ضوبضُ ثجت   

    مهندسین مشاور پارس نقش -  حسین صباغ

جنـاب آقـای مهندس شهـامت
مدیر کل محترم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 

فرا رسیدن هفته حمل و نقل ، رانندگان و راهداری را خدمت جناب عالی و تالشگران عرصه 
راهداری و حمل و نقل جاده ای تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

و ناگه چشم بگشودم پدر از دار دنیا رفت
   وداعی تلخ در باران، ولی بسیار زیبا رفت

دبستان یادمان دادند بابا آب ، بابا نان  
میان سفره آب و نان ، ولی از سفره بابا رفت

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحوم مغفور

 محمدعلی بهروان فرد )ناتوان( 
)بازنشسته ارتش( 

 جلسه یادبودی روز پنجشنبه ۹۷/۹/۲۹ از ساعت ۱۴ الی 
۱۵  در محل هیئت محبین االئمه )ع( واقع در مدرس ۲۳ 
برگزار می گردد، حضور سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: بهروان فرد ،  براتی و سایر بستگان

تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند در نظر دارد: یک قطعه زمین 
با کاربری تجاری مسکونی واقع در حاشیه بلوار صیاد شیرازی شهر بیرجند را از طریق مزایده به فروش 
برساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک از تاریخ 9۷/۰9/28 لغایت 9۷/۱۰/۱۱ به آدرس: بیرجند 
انتهای بلوار شهید آوینی- دانشگاه پیام نور- ساختمان آموزشی شهید شهریاری -طبقه اول- مدیریت 
مالی )اتاق 2۱5( آقای نوری ابوذری مراجعه یا با شماره های ۰5۶322۰22۶3 - ۰9۱5۱۶253۶۷ و 
۰9۱5۱۶43994 تماس حاصل نمایید. آخرین فرصت ارسال مدارک پایان وقت اداری مورخ 9۷/۱۰/2۶ 
می باشد. ضمنا در روی پاکت قید گردد مربوط به مزایده یک قطعه زمین تجاری مسکونی در شهر بیرجند
تذکرات: ۱- شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادهای خود را در پاکت های جداگانه ای الک 

و مهر شده قرار داده و به شرح ذیل عمل نمایند.
 پاکت الف( اصل ضمانت نامه بانکی معادل۱% کل قیمت پایه مزایده قابل دریافت در کلیه شعب بانک های 
استان  پاکت ب(   ۱. فرم تکمیل شده تقاضای شرکت در مزایده با درج مبلغ پیشنهادی در هر متر مربع با امضای 
متقاضی 2. فرم تکمیل شده شرایط خاص  شرکت در مزایده 3.کپی ضمانت نامه بانکی همچنین همه پاکت ها 
 را در لفاف مناسب قرار داده و مدارک را با پست سفارشی به آدرس اعالم شده در جدول  ذیل ارسال ارسال نمایند .
 2-  به پیشنهادات فاقد سپرده ، کمتر از ۱ درصد و یا غیر از سپرده های مشخص شده در پاکت الف، مبهم ،

 مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
3- برندگان مزایده موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری جهت تسویه حساب به آدرس فوق مراجعه 
نموده و اصل فیش پرداختی را به امور مالی تسلیم نمایند. عدم پرداخت بهای زمین در مهلت مقرر انصراف 
از خرید تلقی و مورد مزایده به برندگان دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار می گردد که در این صورت 

سپرده تودیعی به نفع تعاونی ضبط و متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت . 
 4- کلیه هزینه های متعلقه شامل نقل و انتقال ، عوارض و مالیات متعلقه و غیره کال به عهده برنده مزایده می باشد .

5- بازگشایی پاکت ها راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 9۷/۱۰/29 در محل امور مالی انجام خواهد شد. 
۶- این شرکت تعاونی در رد یا قبول پیشنهادات با توجه به صرفه و صالح تعاونی مجاز خواهد بود.                                        
۷- مدارک ارسالی به جز ضمانت نامه مسترد نخواهد شد. 8- سند ششدانگ تک برگی اخذ گردیده است 

مشخصات ملک مورد نظر

آدرس ارسال 
مدارک

مبلغ ۱ درصد 
سپرده شرکت 

در مزایده
آدرس 
ملک

قیمت پایه هر 
متر مربع

 به ریال با 
احتساب هزینه

 آماده سازی

مساحت پالک 
ثبتی کاربری تعداد 

قطعات

بیرجند - انتهای 
بلوار شهیدآوینی 

ساختمان 
آموزشی شهید 

شهریاری-  طبقه 
اول- مدیریت 
مالی)اتاق ۲۱۵( 

آقای نوری 
ابوذری

۴۶۷/۰۴۵/۰۰۰
ریال

بیرجند  
حاشیه 
بلوار 
صیاد 

شیرازی

نقد

۳۲۲۱

 ۷۰
فرعی 

از 
 ۴۳۲۳
اصلی

تجاری
مسکونی   ۱۱۴/۵۰۰/۰۰۰

ریال 

شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور بیرجند
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بدون برجام مذاکره با ایران سخت است 

موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه بدون برجام مذاکره با ایران درباره برنامه موشکی و سیاست های 
منطقه اش سخت  خواهد بود نه راحت تر، اظهار کرد: نابود کردن توافق هسته ای با ایران موجب امن تر شدن ما نمی شود و من می دانم 
که حصول یک توافق چقدر سخت است. ما ۱۲ سال زمان صرف کردیم تا به توافق با ایران دست یابیم.

)ادامه سر مقاله( بیندیشیم و با خود بگوییم؛ »من« به 

عنوان یک شهروند برای این ها از فردا چه  کار و 
»اقدام عملی« و سودمند و اثرگذاری می توانم بکنم؟ 
»من« چه »تعهد عملی« برای حل این مشکالت 
دارم؟ و »من« چگونه می توانم به صورت »عملی«، 
طوالنی  را  ام  خانواده  و  خودم  های  شادی  اندک 
تر از همیشه با آنها قسمت کنم؟ این تعهد، جامعه 
شهری »من« و جامعه استانی »ما»  را حتماً بیش از 
آنچیزی که اکنون هست، اصالح خواهد کرد؛ و البته 
خیال وجدانمان را هم راحت از همیشه به رختخواب 

آسودگی ها خواهد برد!
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0930494383۱ ارسال فرمایید(   

رشد آرام قیمت آهن در بازار

کرده  پیدا  ارز  نرخ  روزها  این  که  نسبی  ثبات  با 
بازار فوالد نیز به ثبات نسبی رسید و در مبادالت 
روزهای گذشته روند نزولی آن متوقف شد. مبادالت 
بورس کاال نیز در دو هفته اخیر اغلب به  دلیل به 
توافق نرسیدن طرفین بر سر قیمت با حجم بسیار 

محدودی صورت گرفته است.

یارانه و بنزین در سال آینده 
تغییری نمی کند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح 
موارد اصالحی الیحه بودجه سال 98 تاکید کرد که 
رقم یارانه های نقدی و نرخ بنزین در بودجه سال آینده 
تغییری نخواهد کرد. غالمرضا تاجگردون، اظهار کرد: 
عمده دیدگاه مقام معظم رهبری و سران قوا این است 
که در شرایط فعلی کشور نباید بودجه عادی ببندیم 
بلکه باید مشخص باشد در دو سال آینده می خواهیم 
ببندیم. باید  بودجه ای  چه  و  کنیم  عمل  چگونه 

ابهام در زمان توزیع بسته 
حمایتی کارگران

در حالی که تاکنون»مددجویان نهادهای حمایتی«، 
»بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فوالد« و 
»کارمندان«، بسته حمایتی خود را دریافت کرده اند، 
اما کارگران همچنان منتظر دریافت بسته حمایتی 
خود هستند. ارزش بسته حمایتی دولت بین ۱00 تا 
300 هزار تومان است که به تناسب تعداد اعضای 
خانوار، مبلغ واریزی متغیر خواهد بود. بر اساس آنچه 
پیش از این اعالم شده بود، مبلغ بسته حمایتی به 
شود. می  واریز  خانوار  سرپرستان  بانکی  حساب 

سرمقاله

تعهد »ما« در برابر جامعه! 

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... تابلوی کودکان الغر اندام 

سرمای  این  در  کدامشان  هر  که  دستفروشیست 
جانسوز، یک »دنیا« سرنوشتند. کوچه پس کوچه 
های همین شهر، که از پنجره هایش گاهی عطر 
»شادی« می آید و نغمه ی »بی خیالی«، قاب های 
کارگران  و  بدبخت  های  خانواده  از  تری  دردناک 
سرگذر و پدران دست خالی خجالت زده و مادران 
پیرشده از محنت فردای بچه هاست؛  پدرانی که 
پدران رنجند، و مادرانی که مادراِن  دردند. ما برایشان 
چه می کنیم؟ سری به تأسف  جنباندن و دستی از 
سر ناچاری بر صورت کشاندن، ادای همه ی وظیفه 
ما در برابر آنهاست؟ ِصرف یک همدردی یا به گوشه 
ای خزیدن و به محکمه توبیخ کشاندن وجدان برای 
رها شدن از کابوس رنج آور این همه مشکالت آنها 
کافیست؟ و نوشتن و با »جان« و »جمال« کلمات 
بازی کردن و گوشه ای از ذهن های خفته و دلهای 
بیدار  را  شهر  این  امروز  مردمان  ی  رفته  ُکما  به 
کردن، آنهم در ستونی که مثاًل سِر مقاله ها و یادی 
از یادداشت ها و گزاره ای از هزاران گزارش ناگفته 
روزنامه هاست، از من یا همکارانم سلب مسؤولیت 
می کند؟ مسلماً نه!  مشکالت امروز »شهر من« که 
بخشی از مشکالت کالن کشور »من« هم هست و 
البته یکسرش در زمین اقتصاد و سر دیگرش در زمین 
فرهنگ است، با دانستن و فهم درست از تعهدهای 
با ژست  نه  به همدیگر، حل شدنیست،  جدیدمان 
گرفتن و آه و ناله کردن و انگشت افسوس بر دهان 
گزیدن! بالی خانمانسوز جامعه امروز ما که با کمال 
تأسف در ذائقه مردم شهر »من« هم ریشه دوانده 
است، بی تفاوتی های عمیق و تلخیست که با لعابی 
از دلسوزی های مقعطِی زودگذر شیرینش می کنیم 
و با نهایت لّذت به خورِد دل و جانمان می دهیم. در 
سطحی کالن تر و وسیع تر، مشکالت استان در 
حوزه های گوناگون  هم چنین است، ایضاً ما برای 
یورش به قلب مشکالت استان هم نیازمند تعهدهای 
جدید به »خودمان« و »مردمان« این خطه هستیم، 
اجتماعی و فرهنگی  استان چه  مشکالت شهر و 
تغییر  به  تعهد  با  عمرانی،  و  اقتصادی  چه  باشند، 
نگاهها و با تعهد به تغییر رویکردها و عملکردها حل 
شدنی هستند. معضالت و موانع در این شهر و استان، 
با تعهد به حرکت، با پشت پا زدن به سکون و با 
اشتیاق نشان دادن قابل حل هستند. زدودن غبار رنج 
ها و دردها و محنتها از چهره کودکان کار و کارگران 
روزمزد و مستضعفان فقرپیشه و بی نوایان گم شده 
در دریای نداشتن ها، با تعهد به تالش و کوشش و 
فعالیت برای آنها میسر و ممکن است. از این پس، 
چه کارمندیم و چه بازاری، چه مدیریم و رئیس و 
مدیرکل، و چه وکیلیم و مهندس و  زعیم مردم در 
هر اداره یا مؤسسه ای، چه زنیم و چه مرد، به وقت 
دیدن صحنه های درد و محنت و رنج در جامعه، به 
جای تأسف و ابراز ناشکیبایی و غم، همانجا لحظه 
ای درنگ و تأمل کنیم، ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

نقل قول حرام بودن استیضاح وزیر، کذب محض است

حجت االسالم مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم در 
مجلس گفت: نقل قولی از من منتشر شده که در 
این نقل قول آمده »ذوالنور به نقل از آیت ا... مکارم 
به همین  و  است  استیضاح ظریف حرام  گفته که 
خاطر ۱۵ نفر از ۲4 نماینده استیضاح کننده امضاهای 
خود را پس گرفته اند« چنین نقل قولی کذب محض است و نه آیت ا...مکارم 
نقل کردم. را  نه من چنین موضوعی  و  را مطرح کرده اند  نکته ای  چنین 

تحریم ها هرگز موثر نبوده اند

هرگز  تحریم ها  گفت:  خارجه  امور  وزیر  ظریف، 
ایران  عادی  مردم  به  ها  تحریم  اند.  نبوده  موثر 
تغییر نمی دهند.  را  اما سیاست ها  زنند  آسیب می 
امکان  که  بود  آمریکا  های  سیاست  چرخش  این 
کشور  سه  و  ایران  کرد.  فراهم  را  ایران  با  گفتگو 
اند و آمریکا بود که  اروپایی به اضافه روسیه و چین هنوز دور هم مانده 
تصمیم گرفت از توافق این جمع خارج شود و خشونت و هرج و مرج بکارد.

بارزترین مصداق مرگ بر آمریکا، خدمت به کشور است

سردار غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
با بیان اینکه بارزترین مصداق مرگ بر آمریکا، کار 
انقالبی و خدمت به کشور است، گفت: باید طوری 
عمل شود تا ده سال آینده اگر کسی هم از ما پرسش 
نکرد بین خود و خدایمان حرفی داشته و به تکلیف 
خود عمل کرده باشیم. دشمنان انقالب هر کاری که توانسته اند علیه انقالب 
و کشور انجام داده اند اما راه به جایی نبردند و ما پیرو انقالب خود هستیم.

جبهه  رئیس  نایب  چمران،  مهدی 
گفت:  انقالب  نیروهای  مردمی 
وجود  گروهی  یا  فرد  است  ممکن 
داشته باشد که نخواهد عضو جمنا 

شود؛ برای اینکه از فکر این افراد و 
گروه ها استفاده شود، شورای وحدت 
است. شده  تشکیل  اصولگرایان 
وی درباره سامانه وحدت اصولگرایان و 

ارتباط آن با جمنا گفت: سامانه وحدت، 
همان شوراهایی است که ما پیش بینی 
کرده بودیم؛ اینکه گروهی از معتمدین 
و کسانی که در انتخابات بوده اند و 

حضور فعال سیاسی دارند جمع شوند 
تا یک شورای وحدت راهبردی برای 
باشند. داشته  کالن  سیاست گذاری 
وی افزود: البته احزاب و شخصیت هایی 

دارند،  حضور  سامانه  این  در  که 
خودشان  روش های  با  کدام  هر 
می کنند. پیاده   را  شورا  تصمیمات 

اینکه  بیان  با  جمنا  رئیس  نایب 
شکل  استان ها  در  شورایی  چنین 
شورا  این  کرد:  تصریح  می گیرد، 
که  می شود  تشکیل  زمانی  بیشتر 
قرار باشد تصمیم خاصی گرفته شود.

وی با بیان اینکه این شورا، تشکیالت 
و ساختار خاصی ندارد و سیستم جذب 
نیرو ندارد، گفت: نمی شود این شورا و 
سامانه را با جمنا مقایسه کرد. چمران 
با اشاره به اینکه اعضای این شورا، 
عضو جبهه مردمی نیستند، اظهار کرد: 
ممکن است فرد یا گروهی وجود داشته 
باشد که نخواهد عضو جمنا شود؛ برای 
اینکه از فکر این افراد و گروه ها استفاده 
است. تشکیل شده  این شورا  شود، 

سیاسی  کارشناس  علیزاده،  علی 
مردم  نماینده  از  که  کلیپی  درباره 
محمد  گفت:  شد،  منتشر  سراوان 
باسط درازهی، نماینده سراوان، یکی 
بلوچستان،  و  سیستان  از شهر های 
گمرک[  ]احتماال  کارمند  یک  از 
به درازهی می  دارد. کارمند  توقعی 
گوید ما از شما دستور نمی گیریم و 
درازهی، به این کارمند هتاکی می 
از  دیگر  یکی  هنگام  این  در  کند. 
ارباب رجوع ها وقتی می فهمد فرد 
را  او  است  مجلس  نماینده  هتاک 
بدون حتی لحظه ای مکث و تردید 
به شکلی تحقیر آمیز بیرون می کند. 
این فیلم را در این چند ساعت بار ها 
تحویل  یعنی  که  فرستاده اند  برایم 
بگیر این انقالبی که از آن دفاع می 
کنی؛ من می گویم این فیلم دقیقا 

همان چیزی است که می شود در 
انقالب دست گرفت  چهل سالگی 
و به آن افتخار کرد. من می گویم 
این صحنه، صحنه عجیب باشکوهی 

کارمند  یک  که  صحنه ای  است. 
عادی مقابل نماینده مجلس می ایستد 
و به او »نه« می گوید و یک شهروند 
عادی و معمولی یقه نماینده را می 

اردنگ  با  هتاکی  خاطر  به  و  گیرد 
و  صحنه،  این  می اندازد.  بیرونش 
این جسارت این شهروندان معمولی 
تبدیل  مستقیم  محصول  عادی  و 

انسان ایرانی از »رعیت قدرت« است 
به »شهروند صاحب حق« که ظلم 
و توهین را نمی پذیرند و سر خود 
را مقابل قدرتمندان کج نمی کنند.

براي اینکه از فکر افراد و گروه ها استفاده شود 
شوراي وحدت اصولگرایان تشکیل شده است

جسارت این شهروند محصول تبدیل انسان ایراني 
از »رعیت قدرت« است به »شهروند صاحب حق«

زمان فعال شدن کارت سوخت

از کارت  استفاده  زمان  درباره  انرژی مجلس توضیحاتی  عضو کمیسیون 
سوخت بیان کرد. بختیار گفت: استفاده از کارت هوشمند سوخت از اوایل و 
یا اواسط دی فعال می شود. وی با بیان اینکه هیچ تصمیمی درباره افزایش، 
سهمیه بندی و یا دو نرخی شدن بنزین در دولت و مجلس اتخاذ نشده، افزود: 
دولت فعال تصمیم گرفته که ساماندهی سوخت را از طریق احیای کارت 
سوخت که زیر ساخت های آن فراهم است، انجام دهد. سناریوهایی برای 
ساماندهی بنزین از سوی مرکز پژوهش های مجلس، انجمن نفت، نمایندگان 
و برخی از کارشناسان مطرح شده که با توجه به اینکه بررسی بودجه سال 
98 هفته آینده در دستورکار مجلس قرار می گیرد؛ بنابراین این طرح ها در 
زمان بررسی الیحه در کمیسیون های تخصصی و تلفیق مطرح می شود.

علت عرضه خودرو با نرخ پنج درصد زیر قیمت بازار 

وزیر صنعت، معدن و تجارت علت عرضه خودرو با نرخ ۵ درصد زیر قیمت 
بازار را کاهش فاصله قیمت میان بازار آزاد و کارخانه عنوان کرد. هفته گذشته 
وزیر صمت اعالم کرد: عرضه خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای 
رقابت نیستند با نرخ ۵ درصد زیر قیمت بازار، شروع شده است. رحمانی اظهار 
کرد: برای عرضه خودرو با نرخ ۵ درصد زیر قیمت بازار سه  ماه گذشته با 
آزاد  بازار  میان  قیمت  فاصله  کاهش  و  خودرو  قیمت  متعادل سازی  هدف 
و کارخانه، تصمیماتی اتخاذ شد. ابالغیه متعادل سازی قیمت خودرو نیاز به 
بررسی وضعیت خودروسازان و سازمان حمایت دارد که این روند در دست 
بررسی است. وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد قیمت ها 
در بازار آزاد باالتر نباشد، گفت: این موضوع نیاز به بحث کارشناسی دارد.

آغاز عرضه لبنیات با نرخ های جدید در بازار

با گذشت 9 روز از ابالغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، باالخره کاهش قیمت 
محصوالت لبنی در بازار کلید خورد. بر این اساس آحاد جامعه انتظار دارند که 
تمامی کارخانه های لبنی طبق مصوبه تنظیم بازار، تَن به اجرای کاهش ۷ تا 
۱۱ درصدی قیمت ها بدهند تا آنها بتوانند این محصول ارزشمند را در سبد 
غذایی خود بگنجانند. بررسی های میدانی نشان می دهد که افزایش چشمگیر 
قیمت محصوالت لبنی در ماه های اخیر کار را به جایی رسانده بود که بسیاری 
از خانوارها چاره ای جز حذف آن از سبد غذایی خود نداشتند. در همین زمینه 
یک فروشنده گفت: اگرچه بنابرمصوبه جدید ستاد تنظیم بازار در ۱8 آذر قرار بود 
قیمت های جدید محصوالت لبنی روی کاال درج شود، اما این مسئله به سبب 
مسائل قرنطینه ای و فروش محصوالت قبلی در بازار کمی زمان بر است.

     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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

آگهی دعوت به افراز
نظر به اینکه خانم صدیقه صالحی احدی از مالکین مشاعی پالک ۵ فرعی از ۷۵۱- اصلی واقع در بخش ۵ نهبندان می باشد 
و تقاضای افراز حصه مشاعی خویش را در پالک مذکور نموده اند. لذا به کلیه مالکین مشاعی پالک مرقوم اخطار می گردد که 

عملیات افرازی در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با حضور نماینده و نقشه بردار این اداره به عمل خواهد آمد و عدم حضور 
مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد. ضمنا نقشه و صورت مجلس افرازی متعاقبا به اطالع مالکین مشاعی خواهد رسید.
تاریخ انتشار: 97/9/28     سید مهدی پروین محبی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

آگهی لغو جلسه انتخاب نمایندگان برای مجامع عمومی شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات )مرحله اول( 

پیرو این آگهی جلسه انتخاب نمایندگان برای مجامع عمومی شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات 
مورخ ۹۷/۹/۱۰ و اصالحیه مورخ ۹۷/۹/۱۱ با عنایت به اعتراض تعدادی از اعضا و درخواست اداره کل تعاون،کار 

و رفاه اجتماعی استان جلسه فوق لغو می گردد.
شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوهبرنامه بعدی متعاقبا اعالم خواهدشد.

آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱4۱4 و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۳۱۳2۷ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقایان سیدعلی خیریه با 
شماره ملی ۰6۵۱6۳66۱2 و سیدحسین خیریه با شماره ملی ۰6۵۱6646۰8 و سید پوریا خیریه با شماره ملی ۰6۵۳۱28۱۷۷ و سید 
محسن خیریه با شماره ملی ۰6۵۱۹6۹۳۳6 و خانم سارا خیریه با شماره ملی ۰6۵۱۹24۳۳2 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم 

فائزه لطفی به شماره ملی ۵2۳۹۳۷22۵۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )319195(

آگهی تغییرات شرکت فنی تاسیساتی و خدماتی پشتیبانی آتیه سازان بشرویه )سهامی خاص( به شماره ثبت 462 و شناسه ملی 
۱۰۳6۰۰۱۷24۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰8/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - مرکز اصلی 
شرکت از محل قبلی فردوس به آدرس جدید: استان خراسان جنوبی ، شهرستان بشرویه ، بخش مرکزی ، شهر بشرویه، شهرک سجادیه 

، کوچه ))فرعی۳ قائم ۱8(( ، کوچه قائم ۱8 ، پالک ۱۳ ، طبقه همکف کد پستی ۹۷8۱6۱۳68۱ انتقال یافت . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )320153(

 آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱4۱4 و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۳۱۳2۷ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای سیدعلی خیریه با شماره ملی ۰6۵۱6۳66۱2 به 
عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسین خیریه با شماره ملی ۰6۵۱6646۰8 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن 
خیریه با شماره ملی ۰6۵۱۹6۹۳۳6 به عنوان منشی هیئت مدیره و آقای سیدپوریا خیریه با شماره ملی ۰6۵۳۱28۱۷۷ به عنوان عضو 
هیئت مدیره و خانم سارا خیریه با شماره ملی ۰6۵۱۹24۳۳2 به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای سیدعلی خیریه با شماره 
ملی ۰6۵۱6۳66۱2 به عنوان مدیرعامل شرکت برای دو سال انتخاب گردید. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته 
و اسناد عادی و اوراق اداری شرکت با امضای آقایان سیدعلی خیریه )مدیرعامل( و سید حسین خیریه )نایب رئیس هیئت مدیره( و در 

صورت غیاب آقای سید علی خیریه، با امضای آقای سید محسن خیریه )منشی هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )319196(

 آگهی تغییرات شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 22۷ و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۱۰۵8۹ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱8 به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل سود تقسیم 
نشده )سود انباشته( از مبلغ چهل میلیارد ریال به مبلغ نود و پنج میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
 گردید : سرمایه شرکت مبلغ نود و پنج میلیارد ریال منقسم به هفتصد و شصت هزار سهم یکصد و بیست و پنج هزار ریالی با نام عادی می باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی -اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )319197(

آگهی تغییرات شرکت خاک معدنی چاووش کویر )سهامی خاص( به شماره ثبت 8۰4 و شناسه ملی ۱۰86۱۳4۰۱82 به استناد 
 صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۵/2۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای جواد رشیدیان راد به شماره ملی ۰۹۳6۱2۱۵64
 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرزانه منافی به شماره ملی ۰۹2۱6۵۰۹۱4 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی زابلی 
مقدم به شماره ملی ۰۹۳42۰۷2۰8 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای آقای جواد رشیدیان راد )رئیس هیئت مدیره( 
و خانم فرزانه منافی )نایب رئیس هیئت مدیره( و آقای مصطفی زابلی مقدم )مدیر عامل( همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه های عادی 

و اداری با امضای آقای مصطفی زابلی مقدم ) مدیر عامل ( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )319198(

آگهی انتقالی شرکت فنی تاسیساتی و خدماتی پشتیبانی آتیه سازان بشرویه )سهامی خاص( به شماره ثبت 462 و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۱۷24۵ 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰8/۱۰ و آگهی مکانیزه به شماره ۱۳۹۷/۰۹/۳-۱۳۹۷۳۰4۰82۷۳۰۰۰26۰
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - مرکز اصلی شرکت از محل قبلی فردوس به آدرس جدید: استان خراسان جنوبی ، شهرستان بشرویه ، بخش 
مرکزی ، شهر بشرویه، شهرک سجادیه ، کوچه ))فرعی۳ قائم ۱8(( ، کوچه قائم ۱8 ، پالک ۱۳ ، طبقه همکف کد پستی ۹۷8۱6۱۳68۱ 

انتقال یافت. لذا شرکت فوق تحت شماره ۵۱ در این اداره به ثبت رسیده است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه )320152(

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبیهمواره از محکم بودن اتصال لوله دودکش به وسیله گازسوز و دریچه دودکش بر روی دیوار اطمینان حاصل نمایید. 

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

0915   056   2100

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  0۹۱۵۵43۸۷60 و 324۵۷033

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                      ۱۸ ماه گارانتی
ط  

سا
  اق

د و
نق

پویش یک دقیقه لبخند بیشتر در شب یلدا
طوالنی ترین شب سال خیلی ها را امسال با کمک شما عزیزان نیک اندیش 

گرم خواهیم کرد 
جمع آوری کمک های مردمی جهت مهیا ساختن سفره یلدا برای نیازمندان 
روغن،  برنج،  رب،  قند،  جمله  از  خوراکی  خام  مواد  انواع  شامل  ایتام  و 

حبوبات، چای، مرغ، میوه و شیرینی
منتظر واریزی های شما خیرین بزرگوار  هستیم.به صورت حضوری هم 

پذیرای عزیزان نیکوکار در موسسه خیریه آبشار عاطفه ها بیرجند  می باشیم
آدرس موسسه : خیابان  حکیم نزاری باالتر از مسجد حائری

 طبقه فوقانی صندوق انصارالمهدی )عج( 
شماره حساب: ۷ 0۱06۷60۱۵۷00 نزد بانک ملی 

و شماره کارت : 6063۷3۱0۱۱۷۱۹۱02 نزد بانک مهر ایران
 به نام خیریه آبشار عاطفه ها     تلفکس : 32233۹۷۷
@ absharatefehaberjand :آیدی کانال تلگرامی

منتظر حضور سبزتان هستیم    موسسه مردم نهاد بین المللی  خیریه آبشار عاطفه ها بیرجند
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

آوا جان سالم ممنون از شما که به درد دل مردم 
گوش می دید به دولت بگویید راننده ها و کسبه ها 
هم جزو ملت ایران هستند توی راهپیمایی ها صف 

اول هستیم موقع دادن سبد کاال هم به یاد ما باشند
915...402
از مسئوالن تقاضا می کنیم قبل از اینکه ابرها را 
بارور کنند فکری به حال الیروبی بند امیرشاه و بند 
دره بردارند چون اصال گنجایش آب را ندارند لطفا تا 
دیر نشده اقدامی انجام دهید. در ضمن چرا دست اندر 
کاران گردشگری و میراث فرهنگی فقط به فکر مرمت 
و آبادانی اطراف شهر بیرجند هستند مگر مردم مرکز 
شهر دل ندارند که کسی به فکرساخت تفرجگاهی در 

بند دره برای آنها نیست؟!
915...357

کولرها  آب  مدتهاست  بهشتی  در  ساختمان...   
باز است عالوه بر هدر رفت آب به ساختمان نیز 
خسارت وارد می کند مسئوالن مربوطه لطفا آب 

کولرها رو قطع کنند در این وضع بی آبی!
915...370
چرا دولت اینقدر درباره قاچاق سوخت و افزایش قیمت 
خودرو صحبت میکنه چون برای خودش سود داره، 
چرا درباره واردات غیرمجاز وگرانی های دیگرکاالها 

گزارش تهیه نمی کند؟
915...954

بهشتی  خیابان  آیلند  است  ماه   ۶ محترم  شهردار 
تعویض شده ولی هنوز برق ابتدای بلوار وصل نشده 
خواهشمند است اگر کاری را شروع  می کنید کامل 

تحویل مردم بدهید.
915...423

سرمقاله ایالت شرقی بسیار روشنگرانه به موضوع 
تالشها برای کمرنگ کردن نقش استان خراسان 
کاش  ای  بود  پرداخته  آن  استقالل  و  جنوبی 

نمایندگان مجلس تیزبینی آوا را می داشتند.
915...933
ضمن تشکر از شهردارعزیز،لطفا فضای سبز خیابان 
امام رضا)ع( را  جلوه بهتری بدهید، چند مدت پیش 
سرسره را برداشتین واقعا کار جالبی نکردین حاال اگر 
پارک محله های معلم یا مدرس بود بهترین امکانات 
رو داشت. این حرکت ها در یک دولت اسالمی بعید 
به  بدین چرا  است. خواهشا شهردار محترم جواب 
منطقه رجایی و کارگران نمی رسید.بلوار رجایی رو 
میشه زیباتر کرد، اگر منزل مسئولی این منطقه می بود 
االن وضعیت بهترمی شد. آسفالت خیابان امام رضا )ع( 
هم نامناسب شده، پر از چاله است لطفا پیگیری کنید.
93۶...۶01
واقعا مسئولی ، اتحادئیه ای چیزی نیست در این استان 
که بر قیمت های لوازم خانگی  رسیدگی کند. طال  
پایین   می آید دالر پایین می آید اما لوازم خانگی روز 
به روز باال می رود . خیلی هم منت سرت می گذراند 
که قیمت قبل است. در استان های دیگر اینطور نیست  

واقعا. اینجا دارند از این وضع سوء استفاده می کنند.
903...722

نسرین کاری - رسانه معلولین خاوران اولین و تنها شرکت 
سینمایی ویژه افراد دارای معلولیت در کشور می باشد که  با 
مجوز رسمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به منظور 
استعدادیابی گروه های هدف سازمان بهزیستی و حمایت از 
آثار و ایده های هنرمندان معلول و اشتغال آنها توسط مژگان 
گلیان در خراسان جنوبی تاسیس شد، تا هم تولیدات معلوالن 
در رسانه های عمومی استفاده شود و هم بتواند به فرهنگسازی 

درباره معلوالن و شناخت نیازهای آنان جامه عمل بپوشاند. 

هنر درمانی ارتباطی غیر مستقیم 
برای حضور معلوالن در جامعه

گلیان مدیر عامل این شرکت سینمایی می گوید: هنر درمانی 
غیر  ارتباطی  فراهم سازی یک روش  از طریق  تواند  می 
مستقیم با دیگران، زمینه حضور افراد دارای معلولیت را در 
اجتماع فراهم کند. لذا افراد دارای معلولیت در رشته های 
گوناگون  نویسندگی، گویندگی، تئاتر و موسیقی می توانند به 
عضویت این شرکت درآمده و از امتیازات آن بهره مند شوند. 
وی با اشاره به اینکه حمایت از آثار و ایده های معلوالن 
و مددجویان هنرمند، ایجاد بستری مناسب برای برگزاری 
جلسات پخش و نقد فیلم، برگزاری جشنواره ها و همایش 
ها از اهداف این شرکت است، می افزاید: همچنین حضور 
معلوالن واجد شرایط در برنامه های رادیویی و تلویزیونی و 
تغییر نگرش جامعه به افراد دارای معلولیت از دیگر فعالیت 

های این شرکت می باشد. 

معلوالن پس از فارغ التحصیلی باز هم
 مورد کم لطفی قرار می گیرند

با وجود قانون 3 درصد سهم  وی خاطر نشان می کند:  
قرار  لطفی  کم  مورد  آنها  معلوالن،  برای  ادارات  اشتغال 
بنابراین معلول  می گیرند و این قانون اجرایی نمی شود، 
برمی گردد و موجب  به درون خانه  تحصیل کرده دوباره 
مشکالت بعدی او می شود. وی ابراز تاسف می کند که  
بیشتر موسسات و نهادها به جای دیدن توانایی فرد فقط 
به ظاهر آراسته و پارتی او  نگاه می کنند! وی با بیان اینکه 
معلوالن عالوه بر مشکالتی که همه افراد جامعه با آن دست 
به گریبان هستند با مشکالت دیگری هم باید دست و پنجه 

نرم کنند، یادآور می شود: خیلی از این افراد بعد از اتمام درس 
و کسب مدارج عالی و فارغ التحصیلی تازه به اول راه یعنی 

ثابت کردن خود می رسند.

شرکت بعد از کسب مجوز به علت 
کمبود امکانات 8 سال روی کاغذ ماند

وی یادآور می شود: به سختی از بهزیستی وام اشتغال گرفتم 
و این موسسه را راه اندازی کردم ولی چون هزینه های یک 
شرکت سینمایی بسیار گران است این شرکت 8 سال فقط 
روی کاغذ ماند و عمال فعالیت نداشت. در این مدت بارها به 
استانداری، اوقاف، بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای مسئول 
نامه نوشتم ولی پاسخی گرفته نشد تا باالخره 12 آذر امسال 
همزمان با روز جهانی معلوالن به لطف بنیاد شهید در سالن 
ایثار مراسم افتتاحیه برای شرکت گرفتیم که بازتاب خیلی 
خوبی داشت. گلیان با اشاره به اینکه هدف اصلی شرکت این 
 است که معلوالن از خانه بیرون بیایند و در جامعه دیده شوند،

می افزاید: باید زمینه فعالیت معلوالن در جامعه مهیا شود 
و خانواده ها مانع حضور آنها در جامعه نشوند چون باعث 

سرخوردگی و ایزوله شدن آنها می شود. 

اشتغال پایدار برای معلوالن

به گفته وی در کنار هنر درمانی، معلوالن می توانند از اشتغال 
پایدار برمبنای هنر بهره مند شوند. وی با اشاره به اینکه مجوز 
شرکت سینمایی معلولین خاوران در سال 88 از اداره کل 
فرهنگ و ارشاد گرفته شد، ادامه می دهد: شرکت با خرید 
یک کامپیوتر و دوربین و چند صندلی راه اندازی شد، چرا که  
با وامی که گرفتم بیش از این امکان تهیه تجهیزات نبود.  
وی ضمن تاکید به اینکه این شرکت چند سال فقط روی 
کاغذ بود و از هیچ ارگانی حمایت نشدم، ادامه می دهد: من 
می خواهم به همنوعان خود کمک کنم تا بیشتر دیده شوند 

و بتوانند حق خود را از جامعه بگیرند. 
وی ابراز تاسف می کند از اینکه برای مراسم افتتاحیه با 
وجود اینکه به همه ارگان ها اطالع رسانی شده بود حضور 
مسئوالن خیلی کمرنگ بود. توقع داشتیم صدا و سیما به 
عنوان نهادی فرهنگی از این شرکت که برای اولین بار در 

کشور راه افتاده،گزارشی تهیه کند. 

 مستند »قهرمان من« زندگی 
دو معلول را به تصویر می کشد

گلیان درباره فعالیت های سینمایی اش با اشاره به ساخت 
زندگی  مستند  این  دهد:  می  ادامه  من«  »قهرمان  مستند 
دو معلول را به تصویر می کشد و بازتاب خوبی داشت. وی 
ادامه می دهد: »نرشین« روز جهانی معلوالن و مستند برای 
بهزیستی از دیگر فعالیت های هنری من هستند که متاسفانه 
دیده نشد! وی با بیان اینکه در سال 88 اولین فیلم داستانی 

خود با عنوان »عشق و پول« که 47 دقیقه بود را ساختم، خاطر 
نشان می کند: به درخواست بهزیستی مستند »بهزیستی در 
یک نگاه« را که تشکیل از فعالیت های بهزیستی بود را آماده 
کردم. وی همچنین ادامه می دهد: در سال 93 طنز »موج 
خنده« به گویش بیرجندی با هنرمندی همشهریان بیرجندی را  
ساختم و در همان سال مستندی برای کانون ناشنوایان ساختم.

وی با اشاره به ساخت مستند »بشارت« برای انجمن نابینایان 
که 45 دقیقه بود، بیان می کند: تولید نماهنگ ماه عسل  از 

دیگر فعالیت های من بوده است.

تا کی باید پشت در اداره ها نامه نگاری کنم

گلیان با انتقاد از کم کاری و بورکراسی موجود می گوید: 
من معلول تا کی باید پشت در اداره ها نامه نگاری کنم 
و برای اثبات خودم به جامعه تالش کنم مگر یک انسان 
چند بار به دنیا می آید؟ مدیرعامل شرکت سینمایی معلولین 
خاوران با اشاره به اینکه به یاد داشته باشیم آنچه توانایی را 
می سازد، اراده است و اگر اراده بخواهد جاری شود هیچ بهانه 
ای را نمی شناسند  تاکید می کند: معلوالن باید فرصت یابند 
استعدادهای خالق و هنری خود را رشد دهند تا احساس 
از  من  دهد:  می  ادامه  وی  باشند.  داشته  موفقی  و  خوب 
مسئوالن خواهش می کنم بیایند و امکانات و فعالیت های ما 
را ببینند و یا از نزدیک مشاهده کنند با چه مشکالتی روبرو 
هستیم. به گفته وی بچه های دارای معلولیت تالش می 
کنند تا گلیم خود را از آب بکشند و انتظار می رود مسئوالن 
نگاه ویژه ای به آنها داشته باشند. گلیان با بیان اینکه طبق 
قانون جامع معلوالن، تلویزیون و صدا و سیما باید در هفته 
دو ساعت برنامه های خود را به معلوالن اختصاص دهد،  
خاطر نشان می کند: ما اعالم آمادگی می کنیم شرکت رسانه 
معلولین خاوران آمادگی این کار را به شرطی که امکانات 

الزم در اختیار ما قرار گیرد را دارد. 

سازمان ها و نهادها ساخت فیلم های 
مستند خود را به ما بسپارند

وی خاطر نشان می کند: من هم می توانم مثل یک فرد سالم 
فیلم و مستند بسازم. از سازمان بهزیستی و دیگر سازمان ها 
انتظار دارم ساخت فیلم های مستند خود را به ما بسپارند. 
وی ادامه می دهد: از کسانی که داوطلب همکاری با این 
موسسه هستند استقبال می کنیم و همچنین از خیرین که 
برای پیشرفت این شرکت پا پیش بگذارند تا این حرکت ادامه 
دار باشد کمال تشکر را خواهیم داشت. گلیان تاکید می کند: 
من قدم اول را برداشتم و قدم های بعدی نیازمند حمایت و 
مساعدت مسئوالن و خیرین است. وی ابراز امیدواری می 
کند: همه آنهایی که می توانند از ما حمایت کنند پای کار 
بیایند چرا که برای اولین بار است در خراسان جنوبی چنین 
شرکتی راه اندازی شده و خوشحالم که بنیان گذار اولین 

شرکت سینمایی ویژه معلوالن در سراسر کشور هستم. 

برداشت 11160 تن انواع سبزیجات برگي در طبس

ایسنا-مدیر جهادکشاورزي طبس گفت: پیش بینی می شود بالغ بر 111۶0 تن انواع سبزیجات برگي از  530 هکتار مزارع زیر کشت این محصول در طبس برداشت شود. بخشایی گفت: سبزیجات برگي 
این شهرستان شامل اسفناج، جعفري، شنبلیله، شوید، شاهي، گشنیز، ریحان، نعناع، تره، تربچه، پیازچه، مرزه و کاهو است. وی افزود: قسمت عمده ای از سبزیجات برگی این شهرستان در فصل های 
پاییز و زمستان برداشت شده و به شهرستان های همجوار و استان های خراسان رضوی، کرمان و یزد عرضه و برآورد می شود بالغ بر 90 میلیارد ریال درآمد عاید 480 بهره بردار این شهرستان شود.
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موفقیت و انرژی

خوش برخورد

درباره  افراد موفق کتاب بخوانید

 اگر می خواهید کسب و کار جدیدی راه اندازی کنید در 
رابطه با افرادی که در گذشته با موفقیت این کار را 
آغاز کرده اند اطالعات کسب کنید. اگر عالقه دارید 
پزشک شوید، کتاب هایی بخوانید که متوجه شوید به 
چه مهارت هایی نیاز دارید تا به دانشکده  پزشکی وارد 
شوید. در سمینار هایی که به عالقه  شما ربط دارند 
شرکت کنید. با افرادی که طرز فکر مشابه دارند، 
ارتباط برقرار کنید. به  عنوان مثال اگر هدف تان 
کاهش وزن است، گروه هایی برای آن وجود دارند؛ 
اگر هدف تان یادگیری یک زبان برنامه نویسی است 

نیز گروه هایی در رابطه با آن یافت می شود.
هیچ معمایی درباره  موفقیت وجود ندارد، موفقیت 
نتیجه  آمادگی، سخت تالش کردن و یادگیری از 

شکست ها است.

جذاب و خوش برخورد باشید

موفقیت  احتمال  باشید،  خوش برخوردی  فرد  اگر 
تان بیشتر می شود. فرقی ندارد که چقدر بااستعداد، 
باهوش یا تحصیل کرده هستید؛ اگر افراد به شما 
جذب نشوند، برای موفقیت شانس کم تری دارید. 
با افراد به  خوبی مواجه شوید، شما به افراد دیگر 
برای موفق شدن نیاز دارید. اگر کسی شما را دوست 
داشته باشد، مقررات را برای کمک کردن به شما 
افراد  موفقیت  دالیل  مهم ترین  داد.  خواهد  تغییر 
جذاب و خوش برخورد: افراد مثبت جذاب هستند 

و دیگران تمایل به برقراری ارتباط با آن ها دارند.
افراد جذاب دوست های بیشتری دارند و هنگام نیاز 

به کمک، راحت تر آن را در خواست می کنند.
افراد تمایل دارند با کسانی که به آن ها عالقه مندند 
و  جذاب  فرد  اگر  کنند.  شروع  را  کسب و کاری 
برای  بیشتری  احتمال  با  باشید،  خوش برخوردی 
شغل رؤیایی تان استخدام می شوید. بخش بزرگی 
بستگی  میزان جذابیت شما  به  استخدام شدن  از 
دارد. شرکت ها مجموعه ای از مهارت ها را استخدام 

نمی کنند؛ بلکه یک شخص را استخدام می کنند.
مدیریت  کنید:  مدیریت  مؤثر  به طور  را  تان  زمان 
افراد  است.  کار ها  همه    در  موفقیت  کلید  زمان، 
موفق دریافته اند که زمان محدود است. شما فقط 
۲۴ ساعت در هر روز زمان دارید. هنگامی که زمان 
تان را مفید و مؤثر مدیریت می کنید، کنترل آن را در 
دست می گیرید. تمرکز به شما این توانایی را می دهد 
تا با تالش کمتر، کار های بیشتری انجام دهید. یکی 
از نتایج مثبت دیگر مدیریت زمان، باال بردن قدرت 
تصمیم گیری است. اگر زمانی را برای کامل کردن 
کار خاصی اختصاص دهید و آن را تمام نشده رها 
انجام کار ها  برای  نکنید، دیگر احساس نمی کنید 

زمان ندارید.

تقویت سالمت قلب
  با مصرف پتاسیم

سدیم بیش از حد می تواند اثر منفی بر سالمت قلب 
شما داشته باشد. افزایش مصرف پتاسیم زمانی که 
میزان مصرف سدیم را کاهش می دهید، احتماال 

مهم ترین تغییری است که می توانید برای کاهش 
خطر بیماری قلبی عروقی مد نظر قرار دهید.

بر اساس یک تحقیق کسانی که روزانه حداقل ۴ میلی 
گرم پتاسیم مصرف کردند،  در مقایسه با آنهایی که 1,000 
میلی گرم دریافت کرده بودند، با کاهش ۴9 درصدی خطر 

مرگ ناشی از بیماری ایسکمیک قلب مواجه بوده اند.

را ه های انتقال 
عفونت به کلیه

میکروب های عفونت زا معموال از قسمت های پایینی 
دستگاه ادراری به کلیه رفته و ایجاد عفونت می کنند. 
البته این حالت در صورت وجود انسداد در مسیر ادراری 

بر اثر سنگ یا اختالل ساختمانی یا اختالل عملکرد 
دستگاه ادراری و برگشت ادراری بیشتر اتفاق می افتد.

بروز  در  نوزادان  در  خون  طریق  از  عفونت  انتشار 
عفونت کلیه نقش مهمی دارد. انتشار مستقیم عفونت 
از اعضای مجاور مثال در آبسه داخل شکمی یا بیماری 

التهابی لگنی ممکن است در مواردی اتفاق بیفتد.

درمان گیاهی برای خالص شدن 
از شر خلط گلو

و  دمنوش ها  از  گلو  خلط  طبیعی  درمان  برای 
جوشانده های متعددی می توان استفاده کرد که یکی 

از موثرترین آن ها جوشانده هلیله زرد است. 

همچنین مصرف داروهای گیاهی همچون آویشن، 
پونه، گل ختمی، گل پنیرک که آنتی بیوتیک های 
طبیعی هستند به صورت دمنوش برای درمان خلط 

استفاده می شود.
همچنین مصرف هویج و زنجبیل هم برای درمان 

خلط بسیار موثر است.

راه حل جالب برای
 حذف همیشگی موهای زائد 

تعداد زیادی پوست گردو را بسوزانید. خاکستر حاصل 
غذاخوری  قاشق  )یک  بریزید  آب  داخل  را  شده 

خاکستر به همراه یک لیتر آب(. 

اجازه دهید مخلوط به دست آمده 1۲ ساعت استراحت 
کند. یک پنبه را به این ماده آغشته کرده و به محل 
موهای زائد بزنید. این کار را چندین بار در روز )هر بار 

1۵ دقیقه( تکرار کنید. 
تکرار این روند موهای زائد بدن تان را از بین می برد 

و پوست شما را صاف و شاداب می کند.

برای خوابیدن حداقل ۳۰ سانتی متر 
از زمین ارتفاع داشته باشید

دانشمندان با مطالعه روی نحوه خوابیدن افراد دریافتند 
شخص برای خوابیدن حداقل 30 سانتی متر با زمین 

باید ارتفاع داشته باشد. 

بر اساس این تحقیقات اگر روی زمین می خوابید 
باید یک یا دو بالشت زیر ساق پاهایتان قرار دارید 
زیرا این کار باعث رسیدن گردش خون بیشتر به 
افزایش  تان  خواب  کیفیت  و  می شود  شما  مغز 

می یابد.

یک پ ژوهشگر طب سنتی گفت: استفاده به اندازه از برخی ترشیجات سبب سم زدایی بدن و الغری می شود. 
این پ ژوهشگر اظهار کرد: بدن افراد به ترشیجات، شیرینی جات و چربی ها نیازمند است اما باید به اندازه کافی 
 مصرف شود و استفاده از این مواد غذایی با توجه به طبع و مزاج افراد و در کنار مصلح آن توصیه می شود.

وی افزود: استفاده از غذاهای شور، باعث افزایش فشار خون، پوکی استخوان و سکته های قلبی شده و افراد در 
معرض بیماری ها مانند اشخاص مسن و چاق افراط در خوردن ترشیجات و غذاهای شور پوکی استخوان، تنبلی 

کلیه ها، ورم پاها و بیماری های تنفسی می شود.
وی تاکید کرد: استفاده از برخی ترشیجات مثل رب انار ترش، تمبر هندی و آلوچه برای کلیه ها و کبد بسیار 

مفید بوده و سبب پاکسازی و سم زدایی کلیه و کبد از رسوب می شود.

یک کارشناس طب سنتی گفت: کسانی که قند دارند روزی پنج دانه عناب بخورند زیرا قند خون را کنترل می کند. این 
میوه خشک ملین است و اگر آن را با آب یا شیر بجوشانیم خاصیت ملین بودن آن بیشتر هم خواهد شد.

 وی عناب را خواب آور و درمان کننده بی خوابی دانست که این خاصیت در هسته عناب بیشتر است برای برطرف کردن 
ورم چشم، عناب را به چشم بمالند. ناصری تقویت دستگاه هاضمه، تقویت حافظه و درمان کم اشتهایی را از دیگر خواص 
عناب برشمرد. وی در خصوص خواص خود گیاه و درخت عناب نیز افزود: جوشانده پوست درخت عناب داروی ضد 
اسهال است، به عالوه ریشه گیاه در درمان سوء هاضمه مفید است جوشانده ریشه به پودر تبدیل می شود و برای زخم ها 
و دمل های کهنه مفید است. ناصری ادامه داد:آب عناب با کاهو برای درمان سرطان مفید است، همچنین برگ های آن 

بند آورنده خون و تب بر است و به شکل ضماد در درمان تکرر ادرار به کار گرفته می شود.

خوردن پنج دانه عناب در روز قند خون را کنترل می کنداین ترشیجات سبب سم زدایی می شود

تاثیر اولین برخورد تاحدودی مشکل است و برای همین است 
که اولین مالقات مهم تلقی می شود؛ چرا که در نوع رابطه ای که 

پس از آن شکل خواهد گرفت، تعیین کننده است. 
وقت شناس باشید :گاهی اگر با دوست بسیار نزدیک خود هم 
قراری بگذاریم و او دیر به محل موردنظر بیاید، عصبانی و دلخور 
می شویم. حاال تصور کنید با فردی قرار گذاشته اید که قبل از آن، 
او را ندیده اید و تاحدودی با هم غریبه هستید. اگر سر قرارتان دیر 
برسید هیچ توجیهی برای این تاخیر قابل قبول نیست؛ حتی اگر 
آن توجیهات منطقی و حق با شما باشد. برنامه هایتان را طوری 

نظم دهید که چند دقیقه زودتر از زمان مقرر به مقصد برسید.

اعتماد به نفس داشته باشید: از مهم ترین اصولی که در زندگی 
با  باید یاد بگیریم، زبان بدن است. زبان بدن یعنی جوری 
بدن تان ارتباط برقرار کنید که فردی که مقابل شما قرار دارد 
از اعتماد به نفس و تسلط شما مطمئن شود. راست بایستید، 
لبخند بزنید، ارتباط چشمی برقرار کنید و محکم دست بدهید.

خودتان باشید: اگر بخواهید جلب توجه کنید و چیزی را که 
نیستید نشان دهید، خیلی زود دست تان رو می شود. اگر آرام 
باشید و از قبل حرف هایی که می خواهید بزنید را تمرین کنید، 
خیلی راحت می توانید خودتان را با آن محیط تطابق دهید، 

خودتان باشید و حس خوبی به فرد مقابل تان دهید.

 ظاهری متناسب داشته باشید:  از قدیم می گویند از کوزه همان 
تراود که در اوست. شاید این مثل قدیم بتواند به خوبی این نکته 
را گوش زد کند که ظاهر متناسب بسیار مهم و تاثیرگذار است. 
در اولین چیزی که مخاطب تان در شما می بیند، هزار نکته نهفته 
است.پس به این نکته توجه داشته باشید آیا ظاهرتان اطالعات 
درستی در مورد شما منتقل می کند؟ دقت کنید کجا قرار است 
بروید و لباس مناسب برای آن مالقات یا موقعیت به خصوص 
چیست؟ برای محیط کاری  که قرار است برای بار اول بروید، 
کدام پوشش مناسب تر است؟ تیپ رسمی و غیررسمی را در هر 

موقعیتی که قرار است بروید، بسنجید.

چگونه در اولین دیدار خوب به نظر بیاییم؟

آیه روز

و چون آیات روشن ما بر ایشان خوانده شود آنان که چون حقیقت به سویشان آمد منکر آن شدند 
گفتند این سحری آشکار است. )سوره احقاف/ آیه ۷(

پیام روز

موفقیت میزان ثروت و جایگاه شما نیست. موفقیت در این است وقتی کسی به شما توجه نمی کند، 
وظیفه  خودتان را به بهترین شکل انجام می دهید. 
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲۰۰۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲۰۰۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودکو

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
32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱۰

۰

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 

10سال ضمانت

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

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 ...(  09156655054 

شرکت شتاب گستر رهاورد طلوع بیرجند 
به تعدادی بازاریاب خانم و آقا با حقوق ثابت یک 
میلیون در ماه نیازمند است. طالقانی 2،  ساختمان 

آلما، طبقه 2،  واحد 203     32236199

به یک نیروی ماهر جهت تعویض روغن و یک نیروی 
ماهر جهت کار در کارواش طهران نیازمندیم.

09157605001    آدرس: نبش غفاری 14

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

استامبولی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

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 
09157411071 - باقری

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
09152641848  

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

سمساری و لوازم خانگی 
خرید و فروش با ما به نفع شماست.

09155614521- زارع

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

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

09157213571 - صالحی منش

 مکانی دنج   و آرام در دل کوهستان * منتظرحضورسبزتان هستیم
  با بهترین غذاهای سنتی ودمنوش 

)پذیرایی ویژه درشب یلدا( )پذیرایی ویژه ازکوهنوردان(

آدرس: دهکده توریستی وییالقی امیرشاه - رستوران کاخ کوهستان
تلفن رزرو 09157235717 با مدیریت بهدانی

)تخفیف درشب یلدا(
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جشنواره خوشرویی در  بیرجند برگزار شد

در مراسمی با حضور مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی، رئیس بیمارستان شهید رحیمی بیرجند و جمعی از مسئوالن، جشنواره خوشرویی در بیمارستان 
شهید دکتر رحیمی بیرجند برگزار شد. به گزارش تسنیم، فرزاد فیروزی دیروز در بازدید و عیادت از بیماران بیمارستان شهید رحیمی در راستای جشنواره خوشرویی 
اظهار کرد: از سال های قبل طرحی تحت عنوان طرح تکریم ارباب رجوع در کشور اجرا شد و هدف اصلی جشنواره خوشرویی نیز تکریم ارباب رجوع است.

اخبار کوتاه

اصالحیه

افزایش دردهای بیماران سرطانی؛

 اگر دردم یکی بودی 
چه بودی!؟

جواد رضایی- دو هفته پیش خبری مبنی بر قطع  
کمک هزینه خرید داروی بیماران سرطانی  مطرح 
شد،کمک هزینه ای که به گفته معاون غذا و داروی 
استان هر سال دو نوبت واریز داشته است اکنون به 
طور سراسری درتمام کشور قطع شده،  به گفته وی 
حتی در بعضی از استان ها در ماه های گذشته این 
بودجه  تمام شده  و اکنون هم نوبت به خراسان جنوبی  
رسیده است و امکان واریز هم تا پایان سال بسیار کم 
است. اکنون با توجه به باال بودن هزینه های دارویی این 
بیماران مشکالت بسیاری برایشان به وجود آمده است. 
به گفته حسینی رئیس مرکز درمانی ایرانمهر بیمارانی 
هستند که در مراجعه توانایی پرداخت هزینه ها را ندارند. 
وی افزود:هزینه یک بیمار سرطانی  با توجه به نوع دارو 
و بیماری قابل محاسبه دقیق نیست ولی با توجه به 
رایگان بودن بیش تر خدمات مانند رادیوتراپی در مرکز 
ایرانمهر بیش تر مشکل بیماران در تهیه دارو می باشد. 
وی همچنین با اظهار نگرانی از وضع موجود عنوان کرد: 
با ادامه پیدا کردن این وضع بسیاری از بیماران که وضع 
اقتصادی مناسبی ندارند دچار مشکل خواهند شد و در 
پرداخت هزینه های دارو ناتوان خواهند ماند. از آن جا 
که  تزریق داروی این بیماران باید منظم باشد، چنانچه 
بیماری نتواند داروی مورد نیازش را به موقع تامین کند 
دچار آسیب های جبران ناپذیری خواهد شد. یکی از 
همشهریان در تماس تلفنی با آوا گفت: از ابتدای سال 
خواهرم که بیماری سرطان دارد 20 نوبت بستری شده 
است که تقریبا هزینه ای برای آن پرداخت نکردیم ولی 
برای تهیه دارو مجبور شدیم به خارج از استان برویم 
 که بعد از تهیه دارو، مورد تایید پزشک قرار نگرفت.
به گفته وی عالوه بر هزینه دارو هزینه های دیگر از 
جمله تغذیه بیمار مطرح است. بیماری که تحت درمان 
است باید رژیم غذایی بسیار مناسب  داشته باشد که این 
مورد هم به نوبه خود باری بر دوش خانواده هایی که 
تمکن مالی ندارند، دارد و بسیاری قادر به پرداخت آن 
نیستند. حال با توجه به موارد ذکر شده اینکه این بیماران 
برای تامین این هزینه چه چاره ای باید بیندیشند سوالی 
ست که  مطرح است،آیا باید از ظرفیت خیرین استفاده 
شود و یا اینکه مسئوالن برای دریافت بودجه تالش 
بیش تری را به کار برند؟ )خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری 

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

در پی درج خبر روز گذشته 27 آذر با عنوان “همه 
150 میلیون دالر برای سیستان و بلوچستان”، در 
تیتر و  مطلب؛  استان سیستان و بلوچستان به استان 

خوزستان اصالح می گردد.

 اعالم آمادگی قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( 
برای سرمایه گذاری در معادن استان 

و  نهبندان  شهرستان های  مردم  نماینده  کاوش- 
سربیشه در مجلس گفت: قرارگاه خاتم  االنبیا )ص( 
برای سرمایه گذاری در معادن نهبندان و سربیشه اعالم 
آمادگی کرده است. به گزارش آوا، افضلی با اشاره به 
دیدار با معاون قرارگاه خاتم االنبیا)ص( اظهار کرد: با 
معاونان پشتیبانی و معدنی قرارگاه قرب قائم و قرارگاه 
خاتم االنبیا )ص( در زمینه ایجاد معادن و فرآوری معدنی 
در شهرهای نهبندان و سربیشه نکاتی مطرح شد. وی 
افزود: با توجه به قابلیت های معدنی شهرستان های 
نهبندان و سربیشه خواستار ورود این قرارگاه در بخش 
معدنی این شهرستان ها برای ایجاد اشتغال پایدار شدیم. 
افضلی با اشاره به سخنان رمضان زاده اظهار کرد: قرارگاه 
قرب قائم و خاتم االنبیا )ص( برای ایجاد اشتغال در 
مناطق محروم وکاهش وابستگی کشور به نفت در 
ورود  معدنی  در بخش  بودن شرایط  فراهم  صورت 
پیدا می کند. وی بیان کرد: در این دیدار مصوب شد 
مسئوالن قرارگاه ماه آینده برای بررسی های کارشناسی 

به نهبندان و سربیشه سفر کنند.

خبرهای ویژه

*معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی بیرجند 
گفت: دیروز و امروز  هفتمین جشنواره رویش در  این 

دانشگاه  در حال برگزاری است.
*رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری 
بیرجند از پیشرفت 97 درصدی پروژه مرمت و بهسازی 

باغ و عمارت شوکت الملک )مدرسه شوکتی( خبر داد.
*31 هزار تن چغندر قند پیش بینی می شود در خراسان 

جنوبی امسال برداشت شود.
*اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
در بخش شاخص های تخصصی، رتبه اول کشور را در 

سال 96 کسب کرد.
*معاون آبفای کشور امروز به شهرستان سرایان و 

آیسک  خراسان جنوبی سفر می کند.
*معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی گفت: 
3 هزار پاکت شیر و وعده صبحانه میان دانش آموزان 

عشایر توزیع شده است.
*مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به 
اینکه امسال قرار است عملیات گازرسانی را تا ورودی 
500 واحد صنعتی اجرا کنیم، گفت: برای گازرسانی به 
این واحدها بیش از ۸0 میلیارد تومان از محل اعتبارات 

شرکت ملی گاز ایران هزینه شده است.
*مدیر جهاد کشاورزی طبس از آغاز برداشت مرکبات 

در این شهرستان خبر داد.
*دو قصاب متخلف که اقدام به کشتار غیرمجاز و 
عرضه گوشت بدون مهر و برچسب دامپزشکی کردند 

به دادسرای عمومی قاین معرفی شدند.

نخ های تولیدی از پشم های خراسان جنوبی در تولید فاستونی 
 مطهری به کار برده می شود. به گزارش صدا و سیما ،

مدیرعامل کارخانه فرآوری پشم استان گفت: پشم های 
فرآوری شده در تنها کارخانه فرآوری پشم خراسان جنوبی 
در کارخانه های ریسندگی به نخ تبدیل می شود و در تولید 
پارچه فاستونی مطهری به کار می رود.احمدی افزود: مدیران 
کارخانه تولید پارچه فاستونی مطهری در تماسی ضمن اذعان 
به کیفیت نخ های تولیدی از پشم خراسان جنوبی، کیفیت 
این پشم ها را بسیار مرغوب تر از پشم های وارداتی نیوزلندی 
عنوان کرده اند. وی با بیان اینکه ساالنه 100 تن پشم در 
تنها کارخانه فرآوری پشم استان فرآوری می شود، گفت: این 
کارخانه ساالنه ظرفیت فرآوری 300 تن پشم در یک شیفت 
کاری را دارد اما به دلیل کمبود سرمایه در گردش فقط توان 

خرید و فرآوری 100 تن پشم را در سال داریم.

وی گفت: دامداران استان ساالنه حداقل 600 تن پشم تولید 
می کنند که به علت کمبود نقدینگی توان خرید همه این 
تولیدات را نداریم و این محصول از سوی استان های دیگر 
همچون اصفهان خریداری و از استان خارج می شود.احمدی 
با اشاره به اینکه از ابتدای سال 35 تن پشم سفید فرآوری شده 
و 25 تن پشم رنگی در این کارخانه تولید شده، گفت: ارزش 
پشم های فرآوری شده 750 میلیون تومان بود.وی افزود: هم 
اکنون 11 نفر در این واحد فرآوری پشم مشغول به کارند و 
اگر شیفت دوم فعال شود برای 6 نفر دیگر نیز اشتغالزایی می 
شود.مدیرعامل کارخانه فرآوری پشم استان همچنین گفت: 
برای فعال شدن شیفت دوم در این واحد به 500 میلیون 
تومان نقدینگی نیاز است.هم اکنون تنها واحد فرآوری پشم در 
منطقه ویژه اقتصادی استان با سرمایه گذاری اولیه یک میلیارد 

و 500 میلیون تومان فعال است.

 دادرس مقدم-مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان 
جنوبی گفت: طی نیم قرن گذشته 70 درصد تنوع ژنتیکی 
گونه های برجسته این استان از دست رفته است. اکبری 
روز گذشته در نخستین جلسه اتاق فکر حفاظت محیط 
زیست خراسان جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی از متنوع 
ترین استان ها به لحاظ  گونه های جانوری و گیاهی 
است. وی با بیان اینکه برخی دست درازی ها به محیط 
زیست سبب تخریب آن شده است، بیان کرد: خشکسالی، 
گرد و غبار، کاهش منابع آبی، شکار غیر مجاز از جمله 
مهمترین چالش هایی است که طی سنوات گذشته محیط 

زیست استان با آن دست و پنجه نرم می کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه طی نیم قرن 
گذشته 70 درصد تنوع ژنتیکی گونه های برجسته در خراسان 
جنوبی از دست رفته است، بیان کرد: همچنین طی 15 سال 

گذشته کانون های فرسایش خاک 1.5 برابر شده است.
اکبری اضافه کرد: عالوه بر این اکنون از ۴0 دشت خراسان 
جنوبی26 دشت ممنوعه و بحرانی شده که وضع  حاد استان 
را نشان می دهد.وی با تأکید بر اینکه باید با فرهنگ سازی 
و تالش فردی و جمعی در راستای تغییر نگرش انسان ها 
به  محیط زیست تالش کنیم، گفت: این امر با همکاری 
و همفکری همه دستگاه ها و نهاد ها و به ویژه رسانه های 

جمعی محقق می شود.
 مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با بیان اینکه 
اتاق فکر می تواند پشتوانه فکری قوی برای هر دستگاه یا 
ارگانی باشد، اظهار امیدواری کرد: بتوانیم با همفکری همه 
دوستداران و متخصصین محیط زیست و صاحبان خرد و 
اندیشه در رفع بسیاری از معضالت، مشکالت و چالش های 

زیست محیطی گام مثبتی برداریم.

سرپرست روابط عمومی استانداری 
خراسان جنوبی منصوب شد

دادرس مقدم- استاندار در حکمی “فاطمه آرامجو” را 
به عنوان سرپرست روابط عمومی استانداری منصوب 
کرد. در حکم محمد صادق معتمدیان آمده است: نظر 
به تعهد و سوابق سرکار عالی، به موجب این ابالغ 
به عنوان سرپرست روابط عمومی استانداری منصوب 
می گردید.فاطمه آرامجو از سال های ابتدایی تاسیس 
استان خراسان جنوبی در روابط عمومی استانداری 

مشغول به خدمت بوده است.

نابودی ۷۰ درصد تنوع ژنتیکی گونه های زیستی پشم تولیدی استان  مرغوب تراز نیوزیلند

فرماندار بیرجند برای راه وشهرسازی خط و نشان کشید:

در  عناب  ملی  همایش  اولین  دبیر  غالمی- 
خراسان جنوبی گفت: به زودی 12 محصول 
از مجتمع تحقیقات گیاهان  را  فرآورده عناب 
بازار عرضه  به  استان  جهاددانشگاهی  دارویی 
خواهیم کرد و حدود پنج محصول در حال ثبت 
اختراع است. محسن پویان، دیروز، در نشست 
خراسان  کرد:  اظهار  رسانه  اصحاب  با  خبری 
جنوبی تولید کننده انحصاری عناب در ایران 
است. وی با بیان اینکه عناب  تازه و خشک شده، 
به عنوان میوه و خشکبار همچنین به عنوان گیاه 
دارویی قابلیت مصرف دارد، افزود: کشور چین 
فرآورده های  تولید  در  پیشرو  کشور  عنوان  به 

میوه عناب بیش از 30 محصول از فرآورده های 
عناب را وارد بازارهای داخلی و بین المللی کرده 
 است.وی بیان کرد: خراسان جنوبی تا کنون بهره 
برداری اقتصادی قابل توجهی از این محصول 
مهم منطقه نداشته  است و میوه عناب فله  ای 
بدون برند عمدتاً به کشورهای همسایه صادر 
می شود که این کار نیز غالباً از مبادی غیر رسمی 
انجام می پذیرد. پویان ادامه داد: تولید فرآورده های 
عناب که بهره  وری اقتصادی قابل توجهی دارد و 
ارزش افزوده   مطلوبی ایجاد می کند، تا کنون 
در کشور مغفول مانده و فقط در سطح محدود 
شده  است  پرداخته  تحقیقاتی  فعالیت های  به 

 و از بعد تجاری و بهره  برداری اقتصادی آن 
بی بهره مانده  ایم. وی افزود: ضرورت بهره-
محصول  این  اقتصادی  ظرفیت  از   برداری 
جمع آوری  و  شناسایی  مستلزم  استراتژیک، 
پژوهشگران فعال در این عرصه است تا ضمن 
پژوهشی  دستاوردهای  جدیدترین  از  آگاهی 
اندوخته های  افزایی  هم  امکان  کشور  داخل 

علمی نیز فراهم شود.

عناب خراسان جنوبی در مسیر برندسازی
گفت:  هم  جهاددانشگاهی  پژوهشی  معاون 
برندسازی عناب خراسان جنوبی،  راستای  در 

گیاهان  تحقیقاتی  مجتمع  در  فعالیت  هایی 
انجام  در حال  استان  دارویی جهاددانشگاهی 
بوده که یکی از این برنامه ها، برگزاری اولین 
همایش ملی عناب است.محمودی، اظهار کرد: 
کشت بافت عناب با هدف تولید تجاری و بهینه 
 سازی تولید عناب، مشارکت و ارائه مشاوره به 

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در انجام 
پایان نامه  های تحصیالت تکمیلی، ارائه خدمات 
اجرایی  های  دستگاه  و  کشاورزان  به  مشاوره 
ذیربط، برگزاری ده ها عنوان کارگاه با موضوع 
گیاهان دارویی از جمله اقدامات معاونت پژوهش 

جهاد دانشگاهی در حوزه گیاهان دارویی است.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند 
گفت: برخی از ورزش ها چون رالی به کویر آسیب 
می زند، از این جهت در حوزه توریسم ورزشی باید 
به سمت ورزش های سازگار با کویر و بیابان برویم. 
به گزارش مهر، مجیدی در کمیسیون اقتصاد 
هنر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

بیرجند، اظهار کرد: در وضع فعلی توسعه پایدار، 
رونق اقتصاد جوامع محلی جز با جذب گردشگر 
محقق نمی شود. وی  بیان کرد: با توجه به اینکه 
آسیب  کویر  به  رالی  چون  ورزش ها  از  برخی 
می زند از این  رو درحوزه توریسم ورزشی باید به 
سمت ورزش های سازگار با کویر و بیابان برویم.

مجیدی با اشاره به اینکه برای جذب گردشگر 
نیازمند معرفی بیشتر بیابان لوت هستیم، ادامه داد: 
در راستای معرفی بیابان لوت همایش بین المللی 
در اردیبهشت  9۸ خواهیم داشت.وی افزود: این 
جاذبه ها باید برای نسل های آتی پایدار بماند. رئیس 
کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی بیرجند یادآور شد: بیابان لوت تنها اثر 
طبیعی ثبت شده در خراسان جنوبی است.

ورودی و جذب گردشگر در منطقه 
دهسلم استمرار نداشته است

رئیس پایگاه جهانی بیابان لوت کشور هم در 
این جلسه گفت: حرکت های خوبی در جذب 
گردشگر در منطقه دهسلم نهبندان انجام شده 
ولی استمرار نداشته است. مقصودی اظهار کرد:  
اطالعات بسیاری از افراد درباره بیابان و کویر لوت 
در سال های قبل بسیار محدود بود و فقط آن را 
به عنوان گرم ترین نقطه زمین با شن و ماسه فراوان 
می شناختند. وی با اشاره به اینکه بعد از ثبت کویر 
لوت به عنوان یک میراث جهانی ورودی گردشگر 

به آن افزایش یافته، افزود: در منطقه دهسلم نیز 
حرکت های خوبی در جذب گردشگر انجام شده 
ولی استمرار نداشته است. مقصودی گفت:باید در 
راستای معرفی بیابان و کویر لوت از طرق مختلف 
تالش بیشتری داشته باشیم. ملکوتی مدیر پایگاه 
جهانی بیابان لوت خراسان جنوبی نیز در این زمینه 
اظهار کرد: از مهم ترین علت های کاهش گردشگر 
در بیابان لوت در خراسان جنوبی نسبت به سایر 
استان های همجوار کنسلی مکرر پروازها است.

وی با اشاره به اینکه دوری بیابان لوت از مرکز 
استان نیز از دیگر علت های کاهش گردشگر در 
بیابان لوت نسبت به استان های مجاور است، بیان 
کرد: امیدواریم با معرفی بیشتر این اثر شاهد جذب 

گردشگر بیشتری باشیم.

جواد رضایی-روز گذشته شورای اداری شهرستان 
بیرجند با حضور  فرماندار و مدیران شهرستان  
برگزار شد. انتقال صنوف آالینده از موضوعات 
مطرح شده در این جلسه بود که ناصری با گالیه  
از عملکرد راه و شهرسازی در این زمینه  گفت: از 
سال 95 طرح انتقال صنوف آالینده  مطرح شد و 
قرار بود تا پایان سال 96 قطعات واگذار شود ولی 
تاکنون هیچ اقدام مثبتی توسط راه و شهرسازی 
انجام نگرفته است.علی ناصری بیان این مسئله را 
آخرین اخطار به راه و شهرسازی عنوان کرد و ادامه 
داد: زمین در نظر گرفته شده 7۸ هکتار می باشد 
که 3 هکتار آن با توجه به سقف اختیارات استان 
واگذار شده است و برای دریافت مجوز مابقی زمین 
باید راه و شهرسازی  اقدام کند که الزم است تا 

دهه  فجر تعیین تکلیف شود. 

سهم تقصیر برای اداراتی که سیستم 
تصویری خود را تقویت نکنند

ناصری در بخشی از صحبت هایش همچنین در 
خصوص پایش تصویری و افزایش توان حراست 
ادارات اظهار کرد: ادارات و اماکن دولتی و انبارها 
موظف هستند سیستم تصویری خود را به روز و 
تقویت کنند چرا که در صورت بروز حادثه سهم 
تقصیر برای اداراتی که رعایت نکنند از طرف 

مرجع قضایی در نظر گرفته خواهد شد.
فرماندار بیان کرد:آسیب های اجتماعی در بعضی از 
حوزه ها پر رنگ تر بوده که باید برای رفع آن چاره 
اندیشی شود. ناصری با اشاره به اینکه برگزاری 
مسابقات ورزشی نسبت به گذشته بیشتر شده 
است، افزود:کلنگ زنی شهرک آیتی بیرجند ،ثبت 
جهانی روستای خراشاد،توسعه و افزایش ظرفیت 
اقامتی هتل ها از جمله اقدامات انجام شده در سال 
97 می باشد. همچنین در زمینه سهمیه اشتغال 
پایدار شهرستان بیش از ۴1 میلیارد و ۴00 میلیون 

ریال برای 12۴ طرح پرداخت شده است. وی با 
بیان اینکه در آستانه ۴0 سالگی پیروزی انقالب 
اسالمی قرار داریم از دستگاه های اجرایی خواست 
تا منتخبی از دستاوردهای مهم خود را برای حضور 
کنند  آماده  انقالب  دستاوردهای  نمایشگاه  در 
همچنین پروژه هایی که قابلیت افتتاح دارند را 
معرفی کنند. فرماندار در بخشی از سخنانش به  
پیش بینی  ادارات و دستگاه های اجرایی برای 
وضع بارندگی و وقوع یخبندان و همچنین آمادگی 

ستاد نوروزی برای مناسب سازی فضای شهری 
در ایام عید اشاره کرد.علی ناصری گفت: اماکن 
مخروبه ای که در بعضی از مناطق شهر وجود دارد 

باید تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به اینکه شناسایی خانواده های نیازمند 
توسط کمیته امداد  انجام گرفته است از شناسایی 
3 هزار خانوار تحت پوشش به عنوان سهمیه جدید 

که مستمری دریافت خواهند کرد، خبر داد.
  

همسر آزاری رتبه دوم تماس های 
تلفنی اورژانس اجتماعی  

در  نیز  بهزیستی  اجتماعی  اورژانس  رئیس 

این جلسه بیان کرد:آسیبب های اجتماعی به  
دغدغه مسئوالن و افراد خدمت رسان تبدیل 
شده است.اردونی ادامه داد: اورژانس اجتماعی 
123 برای مقابله  با آسیب های اجتماعی از 
15 سال پیش در کشور راه اندازی شده است 
در استان نیز 10 سال از شروع به کار آن می 
گذرد و اکنون شبانه روزی آمادگی ارائه خدمات 
در حوزه روانی اجتماعی را دارد. وی با اشاره به 
اینکه خدمات ارائه شده در اورژانس اجتماعی 

می  انجام  متخصصان  و  کارشناسان  توسط 
گیرد، خاطر نشان کرد: رسیدگی به موقع در 
حوزه آسیب های اجتماعی بسیار حائز اهمیت 
است چرا که غیر آن، آسیب های جبران ناپذیری 
به جامعه وارد خواهد شد.اردونی افزود: مداخالت 
اجتماعی-روانی اورژانس اجتماعی قبل از به کار 

بردن ابزارهای قانونی انجام می شود.
بهزیستی همچنین  اجتماعی  اورژانس  رئیس 
ارائه خدمات سیار اورژانس اجتماعی به صورت 
میدانی،پایگاه خدمات اجتماعی،مرکز مداخله در 
بحران و خط تلفن اورژانس اجتماعی )1.2.3( را 
از دیگر اقدامات اورژانس برشمرد و اظهار کرد: 

در اختالفات حاد خانوداگی،همسر آزاری ،کودک 
آزاری،زنان در معرض آسیب وکودکان خیابانی 
دختران و پسران فراری، سالمندان و معلوالن 
آزار دیده،مبتالیان به اختالل هویت جنسی و 
افرادی که اقدام به خودکشی می کنند جامعه 

هدف اورژانس اجتماعی می باشد.
اردونی گفت: همسر آزاری رتبه دوم تماس های 
تلفنی اورژانس اجتماعی در استان را تشکیل می 
دهند.وی خاطر نشان کرد:رسیدگی به آسیب های 

اجتماعی وظیفه همگانی و مربوط به تمام دستگاه 
ها می باشد و اورژانس اجتماعی نیز این آمادگی 
را دارد که با  همکاری دیگر دستگاه ها گام های 

موثری برای بهبود شرایط بردارد.
رئیس اداره ورزش و جوانان بیرجند نیز در این 
 جلسه عنوان کرد: تعداد مربیان شهرستان بیرجند

یکهزار و 2۴ نفر، داوران 6۸2 نفر، ورزشکاران 
سازمان یافته در سال 97 ، 11 هزار و 3۴5 نفر )در 
سال96 ،11 هزار و 3۴1 نفر(  می باشد. همچنین 
تعدا اماکن ورزشی اعم از روباز و سرپوشیده 30 
سالن و 1۸ مجموعه دیگر هم به صورت امانی در 

شهرستان بیرجند وجود دارد. 

بازیار، از کسب 210 مدال طال و نقره و برنز در 
بخش آقایان و بانوان در استان خبر داد و افزود: 
بیرجند رتبه اول از نظر تعداد مدال های کسب 

شده در استان  را دارد.

در شهرستان بیرجند
 72 هزار و 115 جوان در رده 

سنی 17 تا 29 سال وجود دارد
بانوان و  بازیار تصریح کرد: تعداد 107 باشگاه 
آقایان در بیرجند وجود دارد که در سال جاری 7 
باشگاه جدید اضافه شده است. رئیس اداره ورزش 
و جوانان بیرجند با بیان اینکه نجمه خدمتی و 
مهسا کدخدا دو صاحب سکو در تیم های ملی 
هستند، گفت: ۴0 خانه ورزش با کمک دهیاری 

و بخشداری ها تجهیز شده است.  
 بازیار ادامه داد: سرانه فضای ورزشی در بیرجند 
0.93 درصد می باشد که نسبت به جمعیت بسیار 
کم می باشد. وی همچنین به عدم توازن در 
گفت: و  کرد  اشاره  شهر  در  ورزشی   اماکن 
در شمال شهر با اینکه بسیاری از مدال آوران در 
رشته های ورزشی از این منطقه هستند اماکن 
ورزشی کمی وجود دارد. رئیس اداره ورزش و 
جوانان بیرجند بیان کرد: در شهرستان بیرجند 72 
هزار و 115 جوان در رده سنی 17 تا 29 سال 
قرار دارند که 27.6 درصد از جمعیت جوان استان 
دهد. محمودی عضو شورای  را تشکیل می 
شهر بیان کرد: با توجه به تغییر سبک زندگی 
بیماری  جسمانی  های  فعالیت  عدم  و  مردم 
های دیابت و کبد چرب شیوع بیش تری پیدا 
کرده است مخصوصا در ادارات که افراد مدت 
طوالنی نشسته هستند، در این راستا می توان 
همایش های سالمت برگزار کرد تا کارکنان 
ادارات از وضع  جسمانی خود آگاهی پیدا کنند 
و از بروز و پیشرفت بیماری ها جلوگیری شود.

عناب علمی روانه بازار می شود

ورزش های متناسب با کویر در بیابان لوت رونق گیرد

برترین های  مسابقات  ورزشی  کارکنان 
اداره کل  راهداری و حمل و نقل 

جاده ای معرفی شدند

قلی پور- همزمان با هفته راهداری و حمل و نقل 
جاده ای یک دوره مسابقات تنیس روی میز ، دارت 
بانوان و فوتبال دستی با همکاری هیئت تنیس روی 
میز استان و خانه دارت بیرجند در سالن سرحدی و 
خانه دارت بیرجند برگزار شد. در این مسابقات 23 
نفر با هم به رقابت پرداختند که پس از انجام 70 
بازی، محمد نظری از طبس مقام اول،  محمدحسین 
خادمی مقام دوم و محمدعلی مالکی و فرهاد کیافر 
از اداره کل راهداری مقام سوم را کسب نمودند. در 
مسابقه دارت نیز ۸ نفر با هم به رقابت پرداختند که 
در پایان خانمها: بهنامیان ، صابری و حیدرپور مقام 
های اول تا سوم را کسب نمودند. در مسابقه فوتبال 
دستی نیز که با شرکت 32 نفر از کارکنان این اداره 
کل  برگزار شد پس از انجام 31 بازی ،  آقایان: 
حبیب اله تیزکاری و محمد نظری بر حریفان خود 
پیروز شدند. به نفرات برتر تیم ها کاپ و لوح تقدیر 

از سوی مدیران این اداره کل اهدا گردید.

تعیین تکلیف انتقال صنوف آالینده تا دهه فجر

سامانه بارشی وارد  استان می شود

دادرس مقدم-کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: 
سامانه بارشی جدید از هفته آینده وارد استان می شود که 
امیدواریم بارش های خوبی داشته باشد. نخعی افزود: با 
توجه به الگوی نقشه های هواشناسی هوای استان کم 
و بیش ابری همراه با وزش تندباد و گرد و خاک پیش 
بینی می شود. وی گفت: احتمال بارش های خفیف در 
ارتفاعات شمال غرب استان وجود دارد و این بارش ها 
در بشرویه، طبس و سرایان دور از انتظار نیست.وی بیان 
کرد: با توجه به کاهش ابر و رطوبت منطقه هوای استان 

تا پنجشنبه سردتر می شود.

نماینده قاین  ادعای انتقال ماموریت 
خود به وزارت نفت را تکذیب کرد

تسنیم-چندی قبل شایعاتی مبنی بر پیوستن تعدادی 
از نمایندگان استان در مجلس به شرکت نفت بر سر 
زبان ها افتاد و برخی مدعی شدند تعدادی از نمایندگان 
قصد دارند پرونده پرسنلی خود را به این  وزارتخانه 
منتقل کنند که این ادعا از سوی نماینده مردم قاین 
پرونده  ارسال  درباره  شد.وی  تکذیب  مجلس  در 
پرسنلی خود برای استخدام در شرکت نفت اظهار 
کرد: مطالبی که شنیده شده شایعه ای بیش نیست 
و بیشتر شبیه به  شوخی است. وی با بیان این که 
برخی شایعه کرده اند که من به استخدام وزارت نفت 
درآمده ام درحالی که به هیچ عنوان این موضوع  به 
ذهنم نرسیده است، افزود: بنده کارمند رسمی وزارت 
کشور بوده و اکنون نماینده مجلس هستم. فالحتی 
افزود: گاهی مردم از نمایندگان انتظاراتی دارند که در 
حیطه وظایف دستگاه های اجرایی است مانند آسفالت 
و جدول گذاری خیابان ها که در صورت تصویب این 
طرح، نمایندگان از ورود به مسائل جزئی رها شده و 
وقت نمایندگان بیشتر برای منافع ملی صرف می شود.

آتش سوزی در انبار ضایعات پالستیک
 و کارتن بیرجند

غالمی-رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری بیرجند گفت: روز گذشته حریق انبار ضایعات 
پالستیک و کارتن در مهرشهر به سازمان آتش نشانی 
اعالم شد و آتش نشانان ایستگاه شماره 6 بیرجند به 
محل اعزام شدند.حسینی افزود: با حضور به موقع آتش 
نشانان در محل و استفاده از لوله های آب رسان، آتش 

در کمترین زمان اطفا شد.

سند تحول بنیادین با اعتبارات فعلی 
آموزش و پرورش اجرا نمی شود

تسنیم- نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف روز 
کرد:      اظهار  درمیان  فرهنگیان  با  دیدار  در  گذشته 
بخش هایی از این سند بدون توجه به اعتبارات قابل 
اجرا نیست و بخش هایی از آن نیز نیاز به برنامه ریزی 
دارد. هم دولت پول کافی برای اجرای سند تحول 
به  نیاز  که  بخش هایی  در  هم  و  ندارد  بنیادین 
برنامه ریزی دارد به آن توجه نشده است. وی تصریح 
کرد: هنوز بخشنامه های الزم برای آموزش و پرورش 
برای اجرای سند تحول بنیادین صادر نشده است و 
اگر آموزش و پرورش بخواهد با همه اعتبارات و با 
این وضعی که تاکنون پیش رفته بعد از این نیز پیش 
برود این تحول ایجاد نخواهد شد. وی گفت: اعضای 
کمیسیون آموزش بارها به بازنشسته شدن نیروهای 
آموزش و پرورش و کمبود معلم تاکید داشته اند اما 
مسئوالن مربوطه در این باره توجهی نداشته و این 

موضوع را انکار می کردند.
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امام جواد علیه السالم فرمودند:
تی بُِقم فَلَُه الَجنَّه َمْن زاَر َعمَّ

کسی که عّمه  ام را در قم زیارت کند او اهـل بهشت است.
)سفینه البحار، ج 2، صفحه 376(

جواد رضایی - مدیرکل بیمه سالمت استان در نشست پیرامون نخستین رویداد هم 
اندیشی در عرصه بیمه سالمت بیان کرد: سازمان بیمه سالمت نهاد تخصصی برای 
پوشش نیازهای درمانی تمام اقشار جامعه می باشد و برای این منظور صندوق هایی در 
نظر گرفته شده که تمام افراد با توجه به شغل و میزان درآمد می توانند در این صندوق ها 
عضو شوند و خدمات دریافت کنند. اربابی با بیان اینکه اولین رویداد هم اندیشی در عرصه 
بیمه سالمت از 15 آذر لغایت 15 دی در حال برگزاری است،گفت: هدف از برگزاری 
این رویداد ایجاد بستری برای ظهور ایده های نو و حمایت از نوآوران عرصه سالمت می 
باشد که با احصاء مشکالت موجود از واحدهای تخصصی انجام می گیرد. وی افزود: این 
مشکالت با همفکری خبرگان، تبدیل به مسئله یا مسئله هایی شفاف و قابل اندازه گیری 
و ارزیابی شده و سپس برای رسیدن به جواب های کاربردی، خالقانه و علمی، فرآیند 
های یک مسابقه طراحی گردیده تا مسیر حرکت مسابقه دهندگان به سمت جواب، به 
صورت مطلوبی فراهم شود و به سه ایده برتر در هر محور جوایز ارزنده ای اهدا خواهد 
شد. مدیرکل بیمه سالمت استان اظهار کرد: این رویداد در 6 محور »پوشش بیمه ای«، 
»قوانین، مقررات و فرآیندها«، »نظارت بر خدمات بیمه سالمت«، »آموزش،پیشگیری و 
ارتقای سالمت«، »مدیریت منابع، مصارف و سرمایه انسانی« و »کاربرد فناوری اطالعات 

در نظام بیمه سالمت« می باشد که تمام افراد می توانند در زمینه های مذکور جهت 
ثبت نام و دریافت اطالعات بیشتر به وب سایت shareidea.ihio.gov.ir  مراجعه 
کنند. اربابی ادامه داد: اساتید، دانشجویان، پزشکان و متخصصان،کارکنان سازمان بیمه 
سالمت،کارکنان مراکز تشخیصی درمانی، کارکنان دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بیمه 
شدگان سازمان بیمه سالمت ایران مخاطبین خاص این رویداد هم اندیشی می باشند. 
وی افزود: از تمامی مردم می خواهیم که در این رویداد شرکت کرده و ایده های خود  
را برای  بهبود مسائل مرتبط با  بیمه سالمت ارائه کنند تا به این طریق گامی در جهت 

رفع کاستی های موجود برداشته شود.
برگزاری کنفرانس ملی »بیمه سالمت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی« 
مدیر کل بیمه سالمت همچنین از برگزاری کنفرانس ملی بیمه سالمت »پوشش 
همگانی و مدیریت منابع مالی« با همکاری مرکز تحقیقات بیمه سالمت و سازمان 
افزود:  و  داد  اسفند سال جاری خبر  تا 1  بهمن  تاریخ 30  در  ایران  بیمه سالمت 
محورهای همایش »بیمه سالمت و خرید راهبردی خدمات سالمت«، »بیمه سالمت و 
پوشش همگانی اجباری«، »بیمه سالمت و حفاظت مالی از اقشار آسیب پذیر«، »بیمه 
سالمت، تامین و پایداری منابع مالی«، »بیمه سالمت، نظام ارجاع و پزشک خانواده«، 
»بیمه سالمت و ارزیابی فناوری های سالمت« و »بیمه سالمت و حقوق شهروندی« 
می باشد تمامی افردای که در این زمینه ها مقاله دارند می توانند تا 1 بهمن آثار خود 

را به آدرس hamayesh-nchir.ihio.gov.ir ارسال کنند.
بیمه شدگان،  با  ارتباط  راستای  در  ایران  بیمه سالمت  سازمان  کرد:  اظهار  اربابی 
شرکای کاری و مردم، سامانه ای را با عنوان 1666 راه اندازی کرده که مردم می توانند 
با مراجعه به آن درخواست های مرتبط با وظایف سازمان بیمه سالمت را به اپراتورها 
ارائه دهند. وی افزود: عالوه بر این اینجانب هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 10 تا 
11 به همراه مدیران ستادی این اداره کل همزمان با کلیه مدیران ادارات کل بیمه 
سالمت در کشور به صورت مستقیم از طریق این سامانه پاسخگوی درخواست های 

مردم هستیم. 
سوء استفاده از دفترچه های بیماران خاص به بهانه کمک های نقدی

رئیس حراست اداره کل بیمه سالمت استان نیز از برخی سوء استفاده ها از دفترچه های 
درمانی خبر داد و افزود: اخیرا مواردی مشاهده شده که موسسات و شرکت های سودجو 

با طراحی دفترچه های مشابه با خدمات بیمه سالمت اقدام به کالهبرداری از بیمه 
شدگان می نمایند. کیانیان با بیان اینکه اکثر این موسسات از شورای عالی بیمه مجوز 
ندارند، افزود: در استان چند موسسه در این مورد شناسایی شده که به مراجع قانونی 
معرفی شده و پرونده در حال پیگیری می باشد. وی همچنین سوء استفاده از دفترچه 
خدمات درمانی بیماران خاص به بهانه کمک های نقدی را از دیگر موارد سودجویی 
عنوان کرد و ادامه داد: این افراد با شناسایی این بیماران به بهانه واریز کمک های نقدی 

دفترچه درمانی را از بیمار دریافت و اقدام به سوءاستفاده از آن می نمایند.
60 هزار دفترچه بیمه سالمت در استان رفع همپوشانی شده است

اداره کل بیمه سالمت استان بیان کرد: چنان چه  معاون بیمه و خدمات سالمت 
مردم از حق و حقوق خود با خبر باشند بسیاری از سوء استفاده ها صورت نمی گیرد. 
مختاری بر لزوم اطالع رسانی در زمینه نحوه استفاده صحیح از دفترچه بیمه تاکید 
کرد و افزود: تاکنون 60 هزار دفترچه بیمه سالمت در استان رفع همپوشانی شده که 
از مردم می خواهیم در این زمینه با سازمان بیمه سالمت همکاری کنند. وی ادامه 
داد: درصد باالیی از همپوشانی ها در استان برطرف شده و امیدواریم با اقدامات صورت 

گرفته تا سال آینده به صورت کامل برطرف شود.

برگزاری نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه سالمت با هدف 

ایجاد بستری برای ظهور ایده های نو و حمایت از نوآوران در عرصه سالمت
عکس: هنری


