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5شهادت جوانی از  خراسان جنوبی در قصر شیرین3آمار باالی بیماری های عضالنی- اسکلتی در بین روستاییان استان 5میز خدمت در محله کارگران  بیرجند برپا شد

قرارگاهی برای  تأمین 
امنیت»غذایی«  ما!

 در البالی خبرها و اظهار نظرهایی 
که گاهی در جمع های خانوادگی یا در 
فضای مجازی مطرح می شود برخی 
از آنها قابل توجه و مهم ترند، شاخک 
های فکری همه را حساس می کنند و 
به دنبال جواب می فرستند. یکی از دهها 
و صدها خبری از این قسم اخبار، اظهار 
نظرهاییست که درباره مواد خوراکی 
می  مطرح  شهروندان  استفاده  مورد 
شود؛از جمله موادی مثل گوشت، شیر، 
برنج، میوه ها و حتی آب شرب. طیفی 
از شهروندان میلی به استفاده ندارند؛ به 
چنین دالیلی و از... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
*هرم پور

 

پس از چهل سال، آزمون و
 خطا پذیرفته نیست

صفحه 2

صفحه 2

  قم از دولت طلبکار است
 نه بدهکار

صفحه 2

 جریان های سیاسی کشور گاها 
مسائل اصلی را فراموش می کنند

چهار روزه می توانیم غنی سازی
 20 درصد را شروع کنیم

صفحه 2

آب  بیرجند
 استاندارد است

افتتاح اولین اتاق خبر استان در شرکت آب منطقه ای استان

شرح در صفحه ۶ 

ری
 کا

س :
عک

 استاندار در جمع مدیران شرکت گاز :

گازرسانی به روستاها 
با سرعت و جدیت 

ادامه یابد
 صفحه ۵

 آمارضایعه 
نخاعی ها

را نمی پرسند
استان گزارش می  رانندگی  درباره تصادفات  وقتی 
دهند فقط آمار کشته ها عنوان می شود اما هیچ 
وقت آمار قطع عضوی ها و ضایعه نخاعی ها مطرح 
نمی شود. مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی با ابراز 
 نگرانی از آمار باالی صدمات نخاعی و قطع عضو ها

در تصادفات رانندگی به آوای خراسان جنوبی گفت: 
دست  از  را  شان  جان  تصادفات  در  که   افرادی 

می دهند، یک سوی ماجرا... )مشروح در صفحه ۵(

ارتقاء بیمه اجتماعی
روستاییان  و عشایر  

نیازمند کار گروهی
روز گذشته همایش کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی 
 کشاورزان ، روستاییان و عشایر استان با حضور فرج زاده 

مدیر صندوق بیمه ... )مشروح در صفحه ۵(

  جنـاب آقـاي دكتـر قائمـي
پزشـك متخصـص مغـز و اعصـاب

 دستان مسیحایی شما ، دغدغه خانواده ای را برطرف و سالمتی مجدد را به مادرم بازگرداند. 
یقین داریم علم و تخصص باالی جناب عالی در کنار روحیه مردمی و نیک اندیشانه شما تجلی 
 واقعی از یک پزشک نمونه است. صمیمانه ترین تشکر ما را به پاس وجدان کاری ، حسن خلق ،

 درمان و عمل موفق مادرمان پذیرا باشید و از درگاه ایزد منان برایتان بهترین ها را آرزو می کنیم 
  امیدواریم حال که با نگاه نیک اندیش تان بستر درمان بیماران در بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع(

را نیز فراهم نموده اید برکت نام  قمر بنی هاشم دستگیر زندگی تان باشد. ان شاءا...

خانواده های: حسینی - ماهرودی

به نام طبیب عالم هستی
ََّماأَْحَیاالنَّاَس َجمیعاً َوَمْن أَْحَیاَها َفَکأَن

و هر کس کسی را زنده بدارد چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است 
)سوره مبارکه مائده/ آیه ٣2(

  جناب آقاي دكتركاظم قائمي
پزشك متخصص مغز و اعصاب

بر سرآنیم در ظرف واژهایی حقیر که همچون ابریقی شکسته نتوانند حاصل موج باشند، 
بیکرانگی و تمّوج احساسات مان را تقدیم و مراتب سپاس و سپاسگزاری خالصانه خود را اعالم 
نموده و از خداوند مّنان با ذکر یا َمْن اِْسُمُه َدوآٌء َو ِذْکُرُه ِشفآٌء، شفای همه دردمندان را طلب 
نماییم. ما در فرآیند عمل و درمان بسیار سخت و َصعب پدرمان، عنایت و لطف خداوندی، 
سعی بلیغ و اهتمام جدي پزشکی حاذق را به چشم دیدیم.  بر خود می بالیم که پزشکانی در 
این مرز و بوم هستند که در صحنه عمل واقعی با توکل بر خداوند و پشتوانه توانایي، دانایي و 
ایمان نشأت یافته از ِعرق ملي، تعهد انسانی و دینی در تأمین سالمت انسان ها از هیچ کوششی 

فروگذاری نکرده و نمی کنند و امید و روشنی را به قلب ها وکاشانه ها هدیه می نمایند.
اینک ما هستیم و فرصت ادای یک دین. از طبیب عشق براي آن طبیب مهر، همکاران و تیم 
گرانقدر، پرستاران دلسوز و پرسنل خدوم بخش مغز و اعصاب بیمارستان رازي که با سعه صدر، 
ُحسن ُخلق و گشاده رویی نسبت به مداوا اهتمام ورزیده اید، صّحت، سعادت و سیادت افزون 

را مسئلت می نماییم.
همچنین فرصت را غنیمت دانسته و بر خود فرض می دانیم از زحمات و پیگیري هاي بي شائبه 
جناب عالي در زمان تصدي ریاست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني در به ثمر رسانیدن 
و افتتاح بیمارستان تخصصي و فوق تخصصي رازي، ارتقای سطح مراکز بهداشتي و درماني و 
اورژانس هاي بیمارستاني در سطح استان که اینک نتایج آن را شاهدیم و از نیازمندی های به حق 
هم استاني هاي عزیزمان بوده، مراتب امتنان و سپاس را اعالم نماییم. امید است با توکل بر ایزد 
مّنان و با ره توشه علم و ایمان، حّمیت و شجاعت، دلسوزی و مهربانی  همواره در بر داشتن اَلَمی 
از آالم مراجعان این دیار سرآمد بوده و بشارت دهنده سفر به روشنایی ها باشید. خداوند کماکان 

بر توفیقات جناب عالی در جهت خدمتگزاری خالصانه بیفزاید.  با آرزوی توفیق الهی.  

خانواده محمد حسین آرین

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: 
مراسم سومین روز درگذشت 

مرحوم حاج احمد محقی
 )كارمند منابع طبیعی(

امروز چهارشنبه ۹۷/۱0/2۶ از ساعت 2 الی ۳
 بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی)مصلی( 

برگزار می گردد
تشریف فرمایی شما عزیزان مزید امتنان است.

خانواده های: محقی، موسوی،قربانی و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان حاج محمود حاجیان
 )بازنشسته هالل احمر( 

جلسه یادبودی فردا پنجشنبه ۹۷/۱0/2۷ از ساعت۱4:۱۵الی ۱۵:۱۵ 
در محل مجتمع هیئت رضوی )واقع در خیابان ۱۷ شهریور( 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 
خانواده مرحوم

با قلبی آکنده از غم و اندوه چهلمین روز ارتحال جانگداز 
همسری دلسوز، پدری فداکار و برادری مهربان  

حاج سید عبدالحسین خاتمی
) پدر شهیدیـن سید محمد و سید سعید خاتمی(
را  مصادف با ایام شهادت حضرت زهرا ) س( به سوگ می نشینیم

مراسم یادبود آن عزیز سفرکرده روز پنجشنبه ۹۷/۱0/2۷ از ساعت ۱4:۳0 الی ۱۵:۳0 
در محل مسجد امام حسین )علیه السالم( برگزار می گردد

تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی ارواح طیبه شهدا و آن مرحوم و تسلی خاطر 
بازماندگان خواهد بود.

خانواده شهید و سایر بستگان

جشنواره فروش ویژه 
محصوالت شركت وینو پالستیك

 به مناسبت سی و نهمین سالگرد تاسیس 
نمایندگی تاسیسات پاسارگاد خیابان انقالب، نبش انقالب ۱ 

 0۵۶۳22۳۷0۷۷ - 0۹۱۵۵۶۱۸۳۹۸
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

خانواده محترم سلم آبادی
جناب آقای غالمرضا سلم آبادی 

درگذشت مادر بزرگوارتان را حضور شما تسلیت عرض نموده
 از خداوند منان برای آن مرحومه مغفرت و برای بازماندگان 

صبر آرزومندیم. 

شهریاری - بصیرت - خاتونی - دانش 
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وعده جدید درباره خودروهای پیش فروش شده

فارس- مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاخیر خودروسازان در تحویل خودروهای پیش فروش شده، 
گفت: علت تأخیر در تحویل خودروها، تحریم و به تبع آن مشکل در واردات مواد اولیه قطعه سازی بود که با تدابیر و مساعدت مالی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت این مشکل تا پایان بهمن ماه حل می شود و خودروسازان می توانند به تعهدات خود عمل کنند.

سرمقاله

قرارگاهی برای  تأمین 
امنیت»غذایی«  ما

*هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ..طیف دیگری هم ناچارند 

بخرند، بخورند و گاهی درباره اش تبلیغ هم بکنند! 
این روزها من هم می شنوم که مثاًل گوشت های 
کارخانه  بِرند فالن  و  مارک  با  توزیع شده  وارداتی 
منشأ  با  ژنتیک  تغییر  های  گوشت  خارجی،  کشور 
کارخانه  فالن  شیرهای  یا  هستند!  کشور  از  خارج 
به دلیل استفاده دامداران طرف قراردادش از مکمل 
های سرطان زا، دچار مشکل شده اند. یا برنج های 
متفاوتی  درصدهای  دارای  کشور  فالن  از  وارداتی 
میوه  برخی  یا  هستند.  صنعتی  شیمیایی  سموم  از 
شوند  می  خطرناکی  شیمیایی  مواد  به  آغشته  ها 
آنان کمک  نگهداری  و  رشد  به  چیدن  از  که پس 
کند. اخیراً هم درباره محصوالت کشاورزی معروف 
از این دست مطرح  مناطق مختلف استان مسائلی 
می شود که مثاًل شلغم فالن منطقه آلودگی باالی 
با کودهای  منطقه  زعفران فالن  یا  دارد.  شیمیایی 
غیر تأیید شده رشد می کند. یا سبزی و میوه های 
فالن منطقه با آبی رشد می کند که حاوی فضوالت 
انسانی و دارای درصدهای مختلفی از سموم صنعتی 
سرطان زاست. یا حتی آب شربی که از فالن منطقه 
تنها  نه  شود  می  برداشت  مردم  توسط  بیرجند  در 
سالم نیست بلکه به شدت دارای امالح خطرناک و 
آلودگی های باالست! واقعیت این است که متأسفانه 
در چنین مواقعی دو موضوع در مقابل مخاطب فضا 
را  اینکه سازمانهای متولی ماجرا  اول  باز می کند؛ 
بدون پاسخ می گذارند، بنابراین بر نگرانی ها افزوده 
شده و سکوتشان مهر تأییدی بر این شایعات می 
شود.  در فضای دوم، این سازمانها ورود می کنند 
مردم  به  هم  را  شان  بررسی  و  تحقیق  گزارش  و 
سکوت  یعنی  ماجرا  اول  قسم  نمایند.  می  ارائه 
نگران افزا، بسیار ناجوانمردانه و دور از انصاف است. 
متولی  سازمان  آن  برای  بزرگی  ضعف  نقطه  لذا 
و  مردمی  های  پیگیری  قالب  به  و  شده  محسوب 
شاید قضایی بر می گردد. اما قسم دوم ماجرا یعنی 
ورود دستگاه متولی و شفاف سازی موضوع، الجرم 
نیازمند راهبردی برای آینده هم هست، یعنی ایجاد 
تکرار  از  جلوگیری  ضمن  که  آتی  برای  شرایطی 
مصون  های  زمینه  متعارف،  غیر  غذایی  حوادث 
فراهم  نیز  را  ها  آلودگی  از  مردم  غذایی  سازی 
خشکسالی  وقوع  دلیل  به  جنوبی،  خراسان  نماید. 
هایی که تا چند سال آینده به »ربع قرن« پیوندش 
سر  به  خاموش  قحطی  یک  در  واقع  به  زنند،  می 
اقالم  ی  همه  تقریبًا  دیگر  عبارت  به  برد!  می 
خوراک  و  مرغ  دان  از  اش  استفاده  مورد  خوراکی 
دام گرفته تا بخش زیادی از گوشت و حتی گندم 
و میوه های مختلف به جز اقالم خوراکی بومی و 
)ادامه در ستون مقابل( و...  استان  از خارج  دارویی اش 

و  شود  می  تأمین  کشور  خارج  حتی  سرمقاله(  )ادامه 

چون این تأمین علیرغم گران بودن اما بدون وقفه 
سر  بی  و  پاورچین  پاورچین  ورود  هیچکس  است، 
احساس  استان  این  به  را  بزرگ  قحطی  صدای  و 
نکرده است. لذا این استان و مردم آن به شدت در 
معرض استفاده از انواع خوراک و مواد غذایی هستند 
که وارداتی است و در برخی موارد به دلیل کاهش 
بُعد نظارتی، مشکل آفرین و نسل برانداز شده اند. 
من احساس می کنم در سالهای اخیر و در سالهای 
و  از رسوخ  مرزهایمان  امنیت  تأمین  کنار  در  آینده 
پایگاههای  تجهیز  و  تأمین  درکنار  و  دشمن  رخنه 
قرارگاه  و  پایگاه  یک  به  جنوبی  خراسان  نظامی، 
تأمین امنیت غذایی ویژه نیازمند است. آمار باال و 
های  سکته  سرطان،  مثل  هایی  بیماری  مشکوک 
قلبی، سکته های مغزی، مشکالت متعدد گوارشی و 
 کلیوی و برخی بیماری های حاد پوستی، واگویه ای
 فراتر از یک غفلت و سهل انگاری تاریخی در این 
زمینه دارد و نشانه ای از آغاز یک درد بزرگ  و یک 
بیماری بزرگ تر و چه بسا بسیار مهلک تر از قبل 
را  آشکار کرده است. ما به دنبال متهم نیستیم، اما 
منطقی، سه سؤال  و  واقعی  مطالبه  عنوان یک  به 
از مسؤوالن جواب می  را مطرح می کنیم و  مهم 
خواهیم؛ چرا به چنین وضعی دچار شده ایم؟ آیا این 
اوضاع قابل پیش بینی بوده و اگر بوده چرا شفاف 
سازی نشده است؟ و آیا با وجود مشکالتی از این 
به  وضع  است  قرار  هم  آینده  سالهای  برای  دست 
همین منوال بی خیالی های ما بگذرد؟ یا قرار است 
چاره ای بهتر اندیشیده شود؟  )لطفا نظر و پیشنهاد 
به شماره  را  یادداشت های روزنامه  با  رابطه  خود در 

09304943831 ارسال فرمایید(

بسته حمایتی به حساب
تامین اجتماعی واریز شد

اعتبار  بودجه،  و  برنامه  سازمان  تسنیم-رئیس 
کارگران  حمایتی  بسته  تومانی  میلیارد   14۵0
مشمول تامین اجتماعی را به حساب سازمان تامین 
یارانه ها  هدفمندی  سازمان  کرد.  ابالغ  اجتماعی 
موظف است براساس اطالعات هویتی مشمولین 
و  است  تومان  میلیون  از 3  کمتر  آنها  درآمد  که 
سازمان  آن  به  کار  وزارت  توسط  آنها  اطالعات 
ارسال می گردد معادل ریالی سبد حمایتی غذایی 
مشمولین  به حساب  ریال(  میلیون   3 تا  )یک  را 
واریز و گزارش پرداخت آن را به سازمان برنامه و 
بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

ارسال نمایند.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: اگر اراده باشد و از برجام 
بیاییم عالوه بر شروع غنی سازی ۲0 درصد در  بیرون 
4 روز، می توانیم مقدمات راه اندازی کارخانه تولید فلز 

اورانیوم را هم فراهم کنیم.
علی اکبر صالحی گفت: ما اگر بخواهیم، می توانیم درجه 
فوری  بخواهیم  اگر  ببریم،  باال  فورا  را  غنی سازی مان 
می توانیم حجم انباشته مواد غنی سازی را باال ببریم و 
مقدمات کارخانه تولید فلز اورانیوم را هم فراهم کنیم. 
بیاییم  بیرون  برجام  از  و  باشد  اراده  و  بخواهیم  اگر   ما 
4 روزه غنی سازی ۲0 درصد را شروع می کنیم اما االن 

هم اورانیوم غنی شده تا ۲0 درصد داریم. ما می گوییم 
۲0 درصد ذخیره داریم و توان بالقوه مان را در صنعت 
آن  به  برمی گردیم  نمی خواهند  اگر  و  داریم  هسته ای 
شرایط. معاون رئیس جمهور همچنین گفت: تامین سوخت 
و ساخت اتاق کنترل از گلوگاه های اصلی در ساخت رآکتور 
است و اکنون طراحی رآکتور برای متخصصان کشورمان، 
کاری بسیار ممکن شده است.صالحی اضافه کرد: رآکتور 
هسته ای تهران تاکنون با سوخت قدیم کار می کرد اما 
می دهد. افزایش  را  رآکتور  بهره وری  مدرن،  سوخت 

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه دانش هسته ای 
را مهار کرده ایم، افزود: در دانش و صنعت هسته ای آن 
قدر پیشرفت کرده ایم که به جای مهندسی معکوس و 
سوخت  می توانیم  خودمان  دیگران،  طراحی  از  استفاده 
جدید طراحی کنیم که این دستاوردی بزرگ برای کشور 
 است. وی افزود: اقدامات اولیه برای طراحی سوخت مدرن 
دارد؛  قرار  آن  آستانه  در  کشور  و  شده  آغاز  درصد   ۲0
محصولی که با سوخت ۲0 درصد قبلی متفاوت است 
و شکل آن عوض می شود و راندمانش باال می رود. هر 
راکتوری مانند راکتور تهران ساخته شود قادر به تامین 

سوخت آن از این طریق هستیم.

صالحی: چهار روزه می توانیم 
غنی سازی 20 درصد را شروع کنیم

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: ما در دهه پنجم 
انقالب هستیم و هنوز بسیاری از مردم در تامین مایحتاج 
خود مانده اند و برخالف نگاهی که امام با آن انقالب را 
هدایت کرد و در جنگ، جنگیدیم، نتوانستیم به حداقل هایی 
که فکر می کردیم زودتر باید به آن دست یابیم، برسیم.
محمدرضا عارف طی سخنانی در پنجمین همایش ملی 
مدیریت جهادی با بیان اینکه می خواستم از جریان های 
فرعی،  به خاطر مسائل  سیاسی کشور گالیه کنم که 
مسائل اصلی را فراموش می کنند، گفت: ما نباید به منافع 
گروهی و شخصی بپردازیم. کشور ما امروز با چالش های 
جدی مواجه است. انقالب ما انقالب فرهنگی بوده و اگر 
به جوان ها نرسیم از انقالب و فرهنگ فاصله می گیرند. 
رئیس فراکسیون امید با اشاره به اینکه ما آرمان هایی داریم 
که برای آن انقالب کردیم، گفت: تجربه روحیه جهادی 
را در دهه اول انقالب شاهد بودیم. نمی گوییم تحریم ها 
اثری نداشته اما این ها چالش ها را بیشتر می کند و می توان 
با باوری که باید یک کارگزار، به نظام داشته باشد، این ها را 
بی اثر کنیم که اگر ما مصمم باشیم تحریم ها اثری نخواهد 
داشت. وی تاکید کرد: ما باید به آرمان ها و ارزش های 
خود افتخار کنیم و برای اینکه این مهم عملی شود، باید 

وفاق ملی داشته باشیم و اختالف نظر نیز می تواند باعث 
حرکت شود ولی در این شرایط باید هدف، تامین امنیت 
ملی باشد. عارف با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی باید 
سهم اقتصاد دانش بنیان پنجاه درصد باشد، اظهار کرد: 
ما باید پاسخگوی مردم باشیم و وظیفه ماست که دغدغه 
معیشت مردم را داشته باشیم. ما باید آن انگیزه و فضایی 
باید  را حفظ کنیم.  انقالب مان شد  پیروزی  باعث  که 
به آرمان ها برگردیم و آن را مبنای حرکت قرار دهیم. 
هرچند بسیاری حاضر نیستند مسئولیت بپذیرند و جایشان 
هستند. شخصی  منافع  دنبال  به  که  می آیند  کسانی 

 جریان های سیاسی کشور گاهًا به خاطر مسائل 
فرعی، مسائل اصلی را فراموش می کنند

اظهارات واعظی از عدم صداقت اوست

حجت االسالم ناصر قوامی فعال سیاسی اصالح طلب 
در واکنش به اظهارات واعظی مبنی بر عدم ائتالف با 
اصالح طلبان گفت: بیان اینگونه اظهارنظرات ناشی از 
عدم صداقت واعظی است. قوامی  با اشاره به اظهارات 
اخیر محمود واعظی مبنی بر عدم اتئالف با اصالح طلبان 
تندرو اظهار کرد: با توجه به اینکه بنده در هر دو انتخابات 9۲ و 96 مسئول 
شورای سیاست گذاری اصالح طلبان در استان قزوین بودم، می توانم شهادت 
بدهم تمامی کسانی که به گفتمان اصالحات اعتقاد داشتند، به روحانی رای دادند.

  قم از دولت طلبکار است، نه بدهکار

و  مسئوالن  هر چه  گفت:  مکارم شیرازی  ا...  آیت 
دولتمردان به قم توجه کنند باز هم پاسخگوی این 
حجم از خدمت نخواهد بود؛ بنابراین قم از دولت 
طلبکار است، نه بدهکار.آیت ا... مکارم شیرازی در 
دیدار استاندار جدید قم، با اشاره به موقعیت و جایگاه 
ویژه و ممتاز قم، تصریح کرد: قم، ام القرای جهان تشیع، بارگاه حضرت 
معصومه )س(، مرکز بزرگ ترین حوزه علمیه دنیای اسالم، پایگاه فقاهت و 
مرجعیت و خاستگاه انقالب اسالمی است و با دیگر شهرها تفاوت فراوانی دارد.

محرومیت زدایی سپاه فقط یک اقدام مسّکن است

با  پاسداران  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده  
زدایی  محرومیت  اقدامات  که  این  به  اشاره 
رفع  برای  گفت:  نیست،  اصلی  درمان  سپاه 
وی  بیاید.  کار  پای  دولت  باید  محرومیت، 
امنیت  مردم  از  زدایی  محرومیت  با  داد:  ادامه 
محرومیت  ناامنی ها  از  برخی  اصلی  عامل  زیرا  می آید؛  وجود  به 
مسّکن  یک  فقط  سپاه  زمینی  نیروی  در  ما  اقدامات  البته  است؛ 

است و درمان اصلی نیست.

آمریکا منافع ملی لهستان را به گروگان گرفته است

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: آمریکا با 
برگزاری شوی تبلیغاتی سیاسی در لهستان، منافع ملی 
این کشور را به گروگان می گیرد و این باج دهی ورشو به 
دولت آمریکا، توهین به هویت اروپایی و ملت های اروپا 
است.سیدکمال خرازی هشدار داد: خروج ایران از برجام 
و نتایج آن بر امنیت منطقه و اروپا، به نفع دولت های اروپایی نخواهد بود. وی 
سیاست های ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در قبال اروپا را نیز خطرناک توصیف کرد.

حمله »زیبا کالم« به موسوی خوئینی ها
 صادق زیباکالم گفت: برای کسانی که هم موسوی 
خوئینی ها و مرحوم هاشمی را می شناسند و هم 
ظرف  را  ایران  سیاسی  و  اجتماعی  تحوالت  سیر 
مصاحبه  خیلی  کرده اند،  رصد  گذشته  سال   40
نیست.  آور  شگفت  ها  خوئینی  موسوی  آقای 
آنچه آقای موسوی خوئینی ها می گویند قبل از آقای هاشمی رفسنجانی، 
شود.  می  خوئینی ها  موسوی  آقای  خود  حال  شامل  صحبت ها  این 

پس از چهل سال، آزمون و خطا پذیرفته نیست

موانع  در  آن چه  معتقدم  کرد:  بیان  زاکانی  علیرضا 
داخلی است پرستش قدرت ثروت و قدرت بیگانه 
است. با زر و زور و تزویر شرایط را به سمتی می برند 
که مردم را مقابل اهداف و آرمان های شان قرار دهند. 
وی یادآور شد: اول انقالب اسالمی می دانستیم چه 
نمی خواهیم و چه می خواهیم اما نه تجربه اش را داشتیم و نه نیروی انسانی اش 
را. اما امروز در چهل سالگی کسی از  ما نمی پذیرد آزمون و خطا کنیم.

 خبر خوش

     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 تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ یک دربند دکان پالک ۵ فرعی از ۵۰- اصلی بخش یک بیرجند مورد 
تقاضای آقای اسماعیل کاظمی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 

لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا 
سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 

ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶         علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای علی اکبر حسینی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره  نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ۱۵۲ فرعی از شماره ۲۴۷ 

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 ثبت ۱۷۶۸۸ صفحه ۵۶ دفتر امالک جلد ۱۲۷ به نام آقای علی اکبر حسینی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده و برابر شماره نامه های ۹۵۱۰۱۱۵۶۱۵۴۰۰۳۳۵ و ۹۵۱۰۱۱۵۶۱۵۴۰۰۳۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ صادره از اجرای احکام دادسرای 
عمومی و انقالب بیرجند بازداشت می باشد 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 حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه
شرکت صنایع چاپ و بسته بندی مینای سرخ شرق )سهامی خاص( 

به شماره ثبت ۲۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۲۸۱۵
به اطالع کلیه سهامداران شرکت صنایع چاپ و بسته بندی مینای سرخ شرق )سهامی خاص( به شماره 
ثبت ۲۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۲۸۱۵ می رساند: با عنایت به گزارش توجیهی بازرس قانونی شرکت 
 و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده سهام مورخ ۹۷/۵/۱۰ و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه 
به هیئت مدیره مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به تعداد ۱۰/۰۰۰ سهم ۱۰۰ 
ریالی به ۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال منقسم به ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰  سهم ۱۰۰ ریالی از محل آورده نقدی یا مطالبات 
سهامداران افزایش یابد، از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 
۶۰ روز نسبت به استفاده از حق تقدم متعلقه ) به ازای هر سهم ۵۵/۰۰۰ سهم حق تقدم( استفاده نماید و مبلغ 
رسمی خرید سهام را به شماره حساب IR  ۵۲۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۱۸۳۴۹۲۰۰۰۳  به نام شرکت صنایع چاپ 
و بسته بندی مینای سرخ شرق )سهامی خاص( نزد بانک صادرات کد شعبه ۴۵۱۶ واریز و فیش مربوطه را به 
دفتر شرکت واقع در شهرک صنعتی بیرجند انتهای بلوار صنعت ، خیابان مبتکران ۱، قطعه ۴۰۶۹ کدپستی 
۹۷۱۹۱۳۵۷۵۱ تسلیم نماید و عندالزوم در صورت استفاده از مطالبات سهامداران نسبت به تعیین و تأیید 
میزانی از مطالبات که می بایستی به حساب افزایش سرمایه منظور گردد اقدام نماید. بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مقرر، هیئت مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.
هیئت مدیره  شرکت صنایع چاپ و بسته بندی مینای سرخ شرق )سهامی خاص(

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل: 

بخش ۱۱ شهر قاین ۱۰۱۷- اصلی خانم صدیقه مرتضی زاده فرد و غیره ششدانگ یکباب منزل قدیمی در روز ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ انجام خواهد شد لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در 
موعد مشخص شده فوق  ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم 
اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 

را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶        علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
دولت بیرجند   شماره ثبت: ۱۳۱   شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۰۶۸۶۲  شماره: ۳۸  تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت بیرجند ساعت ۱۰ 
صبح روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ در محل دفتر کار شرکت واقع در خیابان پاسداران جنب میدان قدس برگزار می 
شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت 
مراجعه و برگه وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو ۳ رای و هر فرد 

غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۶- طرح و تصویب 
بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷- انتخاب ۵ نفر عضو اصلی هیئت مدیره و دو نفر عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت 
سه سال مالی - انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی  - تعیین مبلغی جهت 
بازپرداخت سهام اعضای مستعفی - اتخاذ تصمیم در خصوص اخذ وام از منابع بانکی و غیره - تعیین مبلغی جهت ایاب و 

ذهاب هیئت مدیره و بازرس - تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت بیرجند

پخش مستقیم برنج ایرانی امید
عرضه انواع برنج ایرانی با بهترین کیفیت
 و پخت عالی از بهترین مزارع مینودشت

زیر قیمت بازار  *** کشت ۱و۲
فروش با چک کارمندی وتخفیفات ویژه برای کارمندان 

 برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:
۰۹۱55۶۲۶۱۷۷ -۰۹۰۱4۲۳5۰۰۶

آدرس: میدان آزادی - خیابان شهید برگی  - روبروی مسجدالحسین )ع( جوادیه

به شرط پخت
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اهدای اعضاي جوان طبسی به 6 بیمار

صداوسیما-اهدای اعضاي بدن جوان مرگ مغزي طبسي به 6 بیمار جان تازه ای بخشید. مسئول واحد شناسایی مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند گفت: این جوان 16 ساله که بر اثر تصادف به کما رفته بود برای ادامه درمان از بیمارستان طبس به یزد اعزام شد و براثر تایید مرگ مغزي  
این چه وضع توزیع گوشت یارانه ای است ؟چندین 6 عضو بدن او اهدا شد. دهقانی افزود:  اعضای اهدا شده شامل کبد، دو کلیه، قلب، قرنیه و پوست است که به 6 بیمار نیازمند جانی دوباره بخشید.

نوبت توزیع شده من و خیلی های دیگه نتونستیم 
گرفتند نوبت  چند  ها  بعضی  که  حالی  در   بگیریم 
 نمی شد از روی کارت یارانه و یا با کوپن توزیع می شد؟
915...355
با سالم چرا ماموران سد معبر شهرداری با دستفروشان 
بازار سرپوش قدیم  اول  خیابان جمهوری اسالمی 
جمهوری 12 و10 برخورد نمی کنند دستفروشان میوه 
بصورت بسیار نامطلوبی میوه های عمدتا نامرغوب را 
عرضه می کنند. خواهش می کنیم ماموران برخورد با 

سد معبر احساس مسئولیت بیشتری بکنند
903...285

ای  منطقه  حالی  در  را  اجاره  مالیات  دارایی  اداره 
کرده و بر اساس نرخ خودشان مالیات می گیرند که 
 انصافا مبلغ اجاره واقعی مغازه از نصف مبلغی که آنها 
می گویند کمتر است خدا  به داد ما برسد کم آوردیم 
زیر بار این مخارج . کسی هم نیست به این کارها 

رسیدگی کند خدا آخر و عاقبت ما رو بخیر کند
915...446
خواهشمندیم  جنوبی  خراسان  محترم  استاندار 
تعطیل  دلیل  خوسف  شهرستان  مسئوالن  از 
با  آباد  معصوم  روستای  نشانی  آتش  پایگاه  شدن 
وجود هزینه کرد برای احداث و با توجه به تراکم 
روستاهای خوسف و اتفاقات پیش آمده انجام این 
کار جای تعجب و تاسف است. همچنین از مسئوالن 
می خواهیم دلیل بردن پایگاه هالل احمر از دوراهی 
تراکم روستاهای  به  با توجه  را  تقاب به محمدیه 

منطقه خوسف توضیح دهند
915...185
اکثر پالک  و  از پالک خودروها  حدود 10 درصد 
موتور سیکلت ها در شهر بیرجند ناخواناست،یا رنگ 
مشکی شماره ها رو کم رنگ کرده اند، یا زمینه 
سفید پالکها رو به نوعی مات می کنند تا در تخلفات 
درون شهری و برون شهری توسط دوربین ها قابل 
تشخیص نباشند. اکثر نیسان های باری و یخچال 
دارو تویوتاها هم که در زمینه حمل مواد غذایی و 
سوخت قاچاق فعالیت دارند در ترددهای داخل شهر 
مالحظه می شود که نصف پالک این خودروها هم 
در زیر سپرهای خودرو مخفی شده اند. و اما دریغ از 

یک توجه دقیق توسط مسئوالن
910...170

مدرسه  روی  روبه  اتوبوس  ایستگاه  چرا  آوا  سالم 
عصمتیه برداشته شده است ما مجبوریم برای سوار 
شدن اتوبوس به میدان آزادی مراجعه کنیم لطفا 

مسئوالن پیگیری کنند
 ارسالی به تلگرام آوا
پیرو پیام همشهریان برای نوبت دهی که بارها و 
بارها در روزنامه اعتراضات را شاهد بودیم باید بگویم 
بیمارستانها  نوبت دهی در همه  متاسفانه سیستم 
همینطور است و هر کدام به نحوی مردم را مسخره 
دارند. از دکتر دهقانی خواستاریم شخصا نسبت به 
حاصل  فرجی  شاید  کنند  رسیدگی  موضوع  این 
شد. مسئوالن مربوطه دیگر که انگار نه انگار... اگر 
قرار است تلفنی نوبت دهی شود یا تعداد خطوط را 
افزایش دهند یا هم راهکار بهتری ارائه کنند. اما لطفا 
و خواهشا این موضوع را زودتر پیگیری کنید از شما 
روزنامه مردمی هم خواهشمندیم تا نتیجه گرفتن 

موضوع پیگیر باشید.
915...984
کاش بجای این قدر هجمه و سر و صدا بر سر 
انتصاب فرمانداران به فکر مردم و بیکاری و تورم 
باشید، مطمئن باشید فرمانداران منصوب هم شوند 

هیچ اتفاقی نخواهد افتاد
ارسالی به تلگرام آوا
در جواب عزیزانی که در صف گوشت می ایستند، 

خود کرده را تدبیر نیست!
905...158
با توجه به  ارگ بهارستان بسیار مهجور واقع شده 
اینکه دارالحکومه شهر بوده در قدیم و بنای تاریخی 
ارزشمندی است متاسفانه معلوم نیست و دیگر مکانهای 
تاریخی بکر و زیبا که هرکدام به تنهایی ظرفیت مکان 
جذب فراوان گردشگر را دارد  االن متولی آن چه نهادی 
است که به حال خودشان واگذار شده اند. با وجود این  
توریست های خارجی که جدیدا به استان ما هم زیاد 
می آیند و گزارشات را در روزنامه آوا هم چاپ کردید این 
همه بناهای تاریخی برایشان جذاب است کاش به طور 

جدی مورد توجه قرار بگیرد و بهسازی اساسی شوند.
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

تنها متخصص طب فیزیکی در بیرجندخبر داد:

از  ناتوان کننده  مزمن  بیماری های  از  حسینی- بسیاری 
بیماری  اسکلتی-عضالنی،  عصبی-  های  بیماری  قبیل 
از  توانبخشی پس  به  نیاز  ریوی  قلبی - عروقی -  های 
پایدار شدن وضع دارند تا فرد بتواند به زندگی خود با وجود 

مشکالت پیش آمده ادامه دهد.
 در خراسان جنوبی با توجه به آمار باالی بیماری های قلبی 
- عروقی، عضالنی- اسکلتی، معلولیت ها و ضایعات نخاعی، 
نیاز به طبی برای بهبود عملکرد بیمار ضرورت بیشتری پیدا 
کرده است. تخصص طب فیزیکی رشته ای است که خدمات 
 جامع درمانی، توانبخشی و تشخیصی را به بیماران ارائه می کند.

در همین راستا با تنها متخصص طب فیزیکی در بیرجند، خانم 
دکتر مریم السادات رحیمی گفتگو کردیم. ایشان اکنون با 29 
سال سن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  بوده 
و دارای رتبه یک بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی در 
سال 97 می باشد. وی درباره دوران تحصیل خود عنوان می کند: 
پس از گذراندن دوره راهنمایی و دبیرستان در مدرسه فرزانگان 
، سال 86 با کسب رتبه 291 در کنکور سراسری، وارد دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی تهران شدم، سال 94 در امتحان 
تخصص با رتبه 200، رشته طب فیزیکی را دنبال کردم و اکنون 
پس از کسب رتبه یک بورد تخصصی، یک و ماه ونیم  است در 
بیرجند مشغول به فعالیت شده ام.دکتر رحیمی علت انتخاب رشته 
طب فیزیکی و توانبخشی را عالقه شخصی به حوزه درگیری 
نوروموسکوالر  و  )اسکلتی عضالنی(  موسکلواسکلتال  های 
)عصبی-عضالنی( می داند. وی درباره  تاریخچه رشته خود 
در ایران توضیح می دهد؛ اواسط دهه 40 این رشته با حضور 
متخصصان طب فیزیکی تحصیل کرده خارج از کشور در ایران 
راه اندازی شد، دهه 50 با حضور متخصصان در مراکز دولتی 
و آموزشی در تهران بیشتر شناخته شد و از سال 61 شروع به 

آموزش دستیار تخصصی در این رشته کردند.

حیطه توانبخشی در کشور 
فراموش شده است

به گفته وی طب فیزیکی شامل 3 حوزه درمانی، توانبخشی و 
تشخیصی می شود. در حیطه تشخیصی، پیشگیری و درمان 
بیماری های اسکلتی-عضالنی مانند آستئوآرتریت )آرتروز(، 

دیسک گردن و کمر و دردها و درگیری های مفصلی دیگر 
مثل درگیری های شانه ای را شامل می شود. فعالیت های 
این حیطه نیز همچون دارو درمانی، طب سوزنی، تزریقات 
مفصلی و اطراف مفصلی، درمان های دستی و درصورت 
نیز شامل  ارتز و پروتز است. حیطه تشخیص  نیاز تجویز 
پزشک  این  باشد.  می  عصب-عضله(  )نوار  الکترودیاگنوز 
طب فیزیکی با اشاره به این که حیطه توانبخشی در کشور 
این رشته  ما در  فراموش شده است، اضافه می کند: کار 
درمانگر،  کار  همچون  توانبخشی  گروه  رهبری  و  هدایت 
فیزیوتراپ و گفتار درمانگر است تا فرد بیمار با وجود شرایطی 
که دارد، بهتر زندگی کند و در جامعه عملکرد داشته باشد، یا 
به عبارتی بتواند گلیم خود را به تنهایی از آب بیرون بکشد. 
دکتر رحیمی این بخش را بیشتر برای بیماری های عصبی-

مزمن  های  بیماری  و  ریوی  عروقی،   - قلبی  عضالنی، 
مناسب می داند و می افزاید: مواردی که درگیری مزمن شده 

و قابلیت درمان نداشته باشد، به این حیطه وارد می شوند.

خالء نبود پزشک متخصص طب فیزیکی
 در بیرجند احساس می شود

وی با بیان این که زمانی در بیرجند دکتر سپهریان و دکتر 
خامسی به عنوان متخصص طب فیزیکی فعالیت داشتند و هر 
 دو پس از گذراندن طرح از اینجا رفتند، خاطرنشان می کند:

فیزیکی  طب  ثابت  متخصص  پزشک  نبود  دلیل   به   
در بیرجند، امکانات متناسب با نیاز به آن وجود ندارد این 
درحالیست که در حالت عادی شهری همچون بیرجند به 
4 تا 5 متخصص طب فیزیکی نیاز دارد و در هر بیمارستانی 
نبود  باشد. خالء  باید فعال  این رشته  حداقل یک پزشک 
متخصصان طب فیزیکی در خراسان جنوبی کامال احساس 
می شود. دکتر رحیمی علت کم بودن پزشکان این رشته 
را نداشتن تمایل برای آمدن به استان هایی چون خراسان 
و  نیاز  مورد  امکانات  کمبود  محرومیت،  دلیل  به  جنوبی 
ناشناخته بودن آن برای مردم  عنوان می کند و ادامه می 
دهد: این رشته در شهرهای بزرگ شناخته شده تر بوده و 

استقبال مردم از آن بیشتر است.
می  عنوان  رشته  این  معرفی  برای  راهکارها  درباره  وی 

کند: در حوزه تشخیص بیشتر بیماران ارجاعی از همکاران 
هنگام  تا  شوند  آشنا  باید  مردم  درمان  حوزه  در  هستند، 
احساس نیاز به ما مراجعه کنند، اما در حوزه توانبخشی به 
دلیل نیاز به تجهیزات گروه توانبخشی ، همکاری مسئوالن 

برای فراهم کردن تجهیزات و دریافت حمایت های دولتی 
برای ارائه خدمت به آن ها مورد نیاز است.

برگزاری دوره های آموزشی
 اطالع رسانی برای پزشکان در روستاها

تاکید  با  بیرجند،  فیزیکی در  این پزشک متخصص طب 

باید جزئی از چرخه درمان باشد و  بر این که توانبخشی 
همکاری بیشتر بین رشته ای را می طلبد، اضافه می کند: 
یا  گرفته  قرار  جراحی  عمل  تحت  که  فردی  مثال  برای 
دچار یک بیماری طوالنی مدت شده، برای بهبود عملکرد 

توانبخشی  تحت  طب فیزیکی  متخصص  نظر  تحت  اگر 
تخصصی قرار بگیرند و متناسب با نیاز خود ورزش درمانی، 
فیزیوتراپی، کاردرمانی شود عملکرد بیشتری خواهد داشت 
و اثربخشی درمان انجام شده برای وی بیشتر خواهد بود. 

از  توجهی  قابل  بخش  که  این  بیان  با  رحیمی  دکتر 
بیماری  به همین علت  بوده و  استان روستانشین  مردم 

همچون  )عضالنی-اسکلتی(  موسکلواسکلوتال  های 
دیسک  شانه،  های  درگیری   ، )آرتروز(  استئوآرتریت 
کمر و گردن، بسیار شایع است، عنوان می کند: تاکنون 
از  بسیاری  در  و  نشده  اختصاصی  توجه  دردها  این  به 

بیماران به حالت مزمن درآمده است.
روستایی  مناطق  پزشکان  برای  باید  راستا  همین  در   
رسانی  اطالع  آموزشی  های  دوره  خانواده  پزشکان  و 
گذاشته شود تا اقدامات درمانی اولیه را بهتر بیاموزند و 

در صورت نیاز بیماران را ارجاع دهند. 
وی به فعالیت های این رشته در حوزه ورزش درمانی نیز 
اشاره می کند و می گوید: در این حیطه اگر فرد، دارای 
آرتروز دیسکوپاتی و تنگی کانال نخاعی و  بیماری مثل 
مواردی از این قبیل باشد، ورزش هایی متناسب با شرایط 

وی را معرفی می کنیم.

هدف بلند مدت من راه اندازی مرکز 
تخصصی توانبخشی در استان است

دکتر رحیمی که دوره رزیدنتی خود را در بیمارستان های 
شهدای تجریش، شهید مدرس، امام حسین)ع( و مهدیه 
رتبه یک  با داشتن  بیان می کند:  تهران گذرانده است، 
هیئت  عضو  نیز  تهران  در  توانستم  می  تخصصی  بورد 
علمی شوم اما به بیرجند آمدم که البته مهم ترین علت، 
مشاهده  با  اکنون  ولی  بود  بیرجند  در  ام  خانواده  حضور 
نیاز شهر و منطقه به این رشته از بابت این تصمیم خود 
پشیمان نیستم. وی هدف خود را در کوتاه مدت، ترغیب 
همکاران طب فیزیکی برای آمدن به بیرجند و گسترش 
اقدامات تخصصی توانبخشی و فیزیوتراپی اعالم می کند 
و ادامه می دهد: در طوالنی مدت نیز قصد دارم با کمک 
های مسئوالن سالمت استان مرکز تخصصی توانبخشی 
را راه اندازی کنیم، وجود خیران در حوزه سالمت یکی از 
اتفاقات خوب استان است و امیدوارم در این راستا از کمک 

این عزیزان بهره مند شویم.
الزم به ذکر است درمانگاه دکتر رحیمی در کلینیک تخصصی 
بیمارستان امام رضا )ع(،صبح ها شنبه تا چهارشنبه 9 تا 12:30 

و عصرها شنبه و چهارشنبه 5 تا 7:30 پذیرش بیمار دارد.

آمار باالی بیماری های عضالنی- اسکلتی
 در بین روستاییان استان

جوابیه مجمع خیرین سالمت 
خراسان جنوبی

با عنایت به پیام مردمی در  روزنامه آوا  شماره 4264 
مورخ 97/10/25 روزنامه آوا با موضوع )در کوچه تنگ 
نیلوفر مرکز بهداشت ساخته اند که دیوار آن از حد 
پیاده رو تجاوز کرده است می گویند پروژه خیرساز 
است و نمی توان آن را پلمپ کرد( به استحضار می 
رساند: مرکز بهداشت نیلوفر توسط خیران احداث نشده 
است. بهتر بود فردی که چنین اظهار نظری نموده اند 
قبل از اینکه خیران و نیک اندیشان بزرگوار را متهم 
نمایند، اطالعات صحیح را از مراجع ذیربط دریافت 
می نمودند تا خدشه ای به این مجموعه خدمتگزار 
نزد افکار عمومی وارد نشود. مجمع خیرین سالمت 
هرگز خالف مقررات قوانین شهری عمل نکرده و 
قطعا در آینده هم چنین رویه ای را طی نخواهد 
کرد. در سیاست های کلی مجمع برای خدمت به 
افراد، تجاوز به حقوق دیگران جایگاهی ندارد. در 
کنار مرکز بهداشت فوق الذکر مرکز آموزش بهورزی 
توسط مجمع خیرین سالمت در حال تاسیس است 

که تا کوچه نیلوفر 28 متر فاصله دارد.

نی
سی

: ح
س

عک

پاسخ مسئوالن به پیام شما

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند  از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
های خسته  دل  و  محرومند  پدر  موهبت  از  که  کودکانی  کوچک  های  دست 
نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر لحظه 
در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 

خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 

شماره کارت مجازی: 6037991899549160
پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  
 داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  

 09151631855 -  32313472 056- طاهری

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  0915

شغلی نو با هزینه کم و درآمد عالی 

تکثیر و پرورش زالوی طبی
 آموزش ، مشاوره و اجرا همراه با موسسه زالو پروران شرق به شماره ثبت 443  

 آدرس: بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی، مجتمع تجاری میر داماد، واحد 125 

ساعت مراجعه و تماس: 17 الی 21

تلفن: 32213272            09021632273 - مهندس اکبری
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فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 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 
 20 میلیون بیمه



موفقیت و انرژی

دروغ گفتن

با وضعی روبرو شويد که از آن می ترسيد

ترس: يعنی اعتقاد به دو قدرت خير و شر، حال آنکه 
خدا قدرت مطلق است و قدرتی که بتواند با او بستيزد 
 وجود ندارد. بی باکانه با وضعيتی روبرو شويد که از آن 
می ترسيد، می بينيد اصاًل وضعيتی در کار نبوده، زيرا 
بی درنگ همه وزن و سنگينی خود را از دست می 
دهد. شهامت سرشار از سحر و نبوغ است. هر مرضی 
حاصل ذهن ناآرام است. برای آنکه تن دگرگون و باز 
آفرينی شود به يمن کالم، روح )ذهن نيمه هوشيار( 
بايد از تفکر نادرست رها شود.حسد، نفرت، کدورت، 
وحشت و ترس و ... رشد کاذب پديد می آورند زيرا آنها 
دشمنان درون می باشند. تنها دشمنان انسان در درون 
خود او هستند که بايد بر آنها چيره شويم.محبت و 

رضايتمندی، دشمنان درون را نابود می کنند.

دروغ گفتن ياد گرفتني است

مي تواند  کودکي  سال هاي  در  موقعيت  چگونگي 
روي رفتار ما در کل زندگي تاثير بگذارد.  ما تمايل 
داريم تا حدي همانند ديگران رفتار کنيم و وقتي در 
خانواده اي دروغ پذيرفته شده  باشد و حتي در بعضي 
موارد، پنهان کردن واقعيت با تشويق همراه شود، 
کودکان آن خانواده ياد مي گيرند که دروغ خيلي هم 
کار بدي نيست يا حتي مي تواند عملي پذيرفته شده 
اين  زندگي  در طول  بعضي ها  است  باشد. ممکن 
تجربه را به دست بياورند که دروغ راهي براي بقا 
و صيانت از نفس است. مثال گاهي بعضي از افراد 
براي پيدا کردن شغل يا حفظ آن مجبور مي شوند 
حقيقت را به گونه اي مبهم يا آميخته با دروغ بيان 
با لغات بازي کنند.  کنند و تا جايي که مي توانند 
بسيار از افراد مجبورند براي باال بردن حقوق شان  
پنهان کاري کنند و تا حد زيادي از لغات نادرست 
يا مبهم استفاده کنند. اگر بخواهيم واقع بين باشيم 
دنياي ما خيلي هم زيبا نيست و دروغ در واقع تبديل 

شده  است به جزئي از کار و زندگي و گذشته ما.
 وابسته به ماست که مشخص کنيم در زندگي مان 

دروغ گفتن تا چه حد مجاز است و تا کجا نيست. 
هرچند اين رفتار در نظر اکثر افراد اصال خوشايند 
و قبول شده نيست اما در زندگي تعدادي از زن و 
شوهرها وجود دارد. اگر چه ناپسند است اما هستند 
همسراني که نه تنها در موضوعات مهم به هم دروغ 
مي گويند، حتي در موضوعات کوچك و بي اهميت 
که  مکاني  درباره  مثال  نمي گويند  را  حقيقت  نيز 
هستند يا عقيده اي که دارند دروغ مي گويند.  همه 
ما در زندگي خود حد و حدودهايي داريم و خودمان 
هستيم که بسياري از مسائل زندگي مان را تعيين 

مي کنيم.

نکاتی پیرامون عالئم
 دیابت نوع 2

در اين نوع ديابت ميزان قند خون ممکن است خيلی 
آهسته و در طول ماه ها و يا حتی سال ها افزايش يابد. 
در واقع چندين سال به  طول می انجامد تا ميزان قند 

خون به اندازه ای باال رود که از راه ادرار دفع شود و از 
اين راه شناسايی شود. نشانه های بالينی ديابت مانند 
تکرر ادرار و تشنگی شديد زمانی بروز می کند که ميزان 

قند خون از حد آستانه کليوی فراتر رود .

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

برای رفع سنگ کلیه 
سبزی و میوه تازه بخورید

ميوه و سبزی های تازه نقش موثری در جلوگيری از بروز 
سنگ کليه دارند، افراد مبتال به اين بيماری می توانند 
ميوه ها را به صورت خام مصرف کنند. ميوه هايی چون  

مرکبات می توانند در جلوگيری از بروز سنگ کليه موثر 
باشند. نوشيدن مايعات به ويژه آب که تصفيه آن برای 
بدن آسان است می تواند از بروز سنگ کليه جلوگيری 
کند. ورزش منظم، خودداری از مصرف مواد دخانی، 
نداشتن استرس و تنظيم وزن همگی از جمله عوامل 
مفيد برای جلوگيری از بروز سنگ کليه به شمار می آيند.

تخم مرغ و ماهی های
 چرب غنی از ویتامین D هستند

ويتامين D را می توان به صورت خوراکی و يا تزريقی 
مصرف کرد. تزريق يك آمپول می تواند نياز بدن را تقريبا 
  D تا شش ماه تامين کند.يکي از راه هاي تامين ويتامين

از طريق تغذيه است. خوردن مواد غذايی که از نظر منابع 
ويتامين D غنی هستند،شامل زرده  تخم مرغ، ماهی های 
چرب مانند سالمون و تن، جگر  است. روغن کبد ماهی 
که با طعم  دهنده  هايی چون نعناع يا مرکبات و يا به 
شکل کپسول  های مکمل ارائه می  شود، منبع غنی از 

اين ويتامين به شمار می  آيد.

فیبر ماده ضروری
 برای حفظ سالمت گوارش

فيبر يك ماده ضروری برای حفظ سالمت گوارش 
محسوب می شود. فيبر در خالص شدن از شر قارچ 
ها و مخمرها کمك می کند که از حضور و دفع آنها 

از طريق پوست جلوگيری می کند. دفع قارچ و مخمر 
می تواند زمينه ساز شرايط پوستی ناخوشايندی مانند 
آکنه پوستی شود.ميزان مصرف توصيه شده روزانه فيبر 
برای مردان بزرگسال 38 گرم و برای زنان بزرگسال 25 
گرم است. لوبياها، ميوه ها، سبزيجات، مغزهای خوراکی 

و غالت کامل از جمله منابع خوب برای فيبر هستند.

عامل بی حسی، سوزن 
سوزن شدن، یا سوزش پاها

بی  مقداری  با  خواب  از  شدن  بيدار  از  پس  اگر 
 حسی يا احساس سوزن سوزن شدن و سوزش در 
اين  يا  مواجه می شويد،  پاهای خود  يا  ها  دست 

يك  در  مدت  طوالنی  نشستن  از  پس  را  شرايط 
)به عنوان مثال هنگام تماشای يك فيلم(  حالت 
تجربه می کنيد، اين احساسات احتماال نشانه موقت 
تحت فشار قرار گرفتن هستند و بايد در مدت زمانی 
کوتاه برطرف شوند. در کوتاه ترين زمان ممکن به 

پزشك مراجعه کنيد.

 هر زمان که کبد احساس می کند چيزی درست پيش نمی رود اقدام به توليد پادتن يا آنتی بادی می کند. اين پادتن ها 
با حمله به عوامل حساسيت زا يا آلرژن ها وظيفه خود را به خوبی انجام داده و آنها را دفع می کنند. اگر کبد آسيب ديده 
باشد و درست عمل نکند توانايی انجام اين کار را ندارد. زمانی که کبد مجبور است بيش از ظرفيت خود به فعاليت بپردازد، 
امکان بروز مشکل در اين اندام افزايش می يابد. خستگی مزمن يکی از شايع ترين نشانه های سميت کبدی است. 
افزايش سموم و تحت تاثير قرار گرفتن کل سيستم ايمنی بدن خستگی را وخيم تر می سازد. نفخ و يبوست: زمانی که 
کبد با فشار مضاعف برای رسيدگی به رژيم غذايی ضعيف، داروهای تجويزی يا سموم محيطی ورودی به بدن مواجه 
می شود، اين شرايط می تواند بر گوارش تاثيرگذار باشد. کبد همانند مرکز کنترل گوارش بدن عمل می کند و زمانی که 

آهنگ فعاليت آن کند شده يا آسيب می بيند، با عالئم گوارشی مانند نفخ و يبوست مواجه خواهيد شد..

يك کارشناس تغذيه کمبود يد در بدن را عامل مهمی در کم کاری تيروئيد، گواتر و اختالل عملکرد ذهنی 
دانست  و گفت: در حال حاضر کمبود يد در کشور به خاطر اقداماتی که صورت گرفته کنترل شده است. 
کمبود يد در بدن از طريق دو روش عمده شامل يددار کردن نمك و استفاده از محلول روغنی يددار انجام 

می شود که استفاده از نمك يددار کم هزينه ترين و مناسب ترين روش است.
توليد  برای  يد  از  تيروئيد  غده   دارد.  وجود  دريايی  غذاهای  در  بيشتر  که  است  معدنی ضروری  ماده   يد، 
هورمون های تيروئيد استفاده می کند. هورمون های تيروئيد به کنترل رشد و ترميم سلول های آسيب ديده و 
حمايت از متابوليسم سالم کمك می کنند. بيشتر از يك سوم افراد در سراسر دنيا، در معرض کمبود يد هستند.

کمبود ُيد در بدننشانه های عملکرد نادرست کبد

وابستگی سالم، رابطه سرشار از اعتماد، اطمينان، انعطاف پذيری 
ناامنی، سوءظن و رفتار خصمانه است.  و خالی از اضطراب، 
وابستگی سالم، وابستگی است که دو طرف هيجان هايی نسبت 
به هم دارند معقول و منطقی است. فهم يکديگر وجود دارد اما 

الزامی ندارد که دو طرف عين هم بفهمند.
داليل وابستگی خود را پيدا کنيد: تشويش ها، ترس ها و نگرانی 
ها و تمام چيزهايی که موجب عصبانيت، آزردگی و خشم شما 
می شوند را روی کاغذ بياوريد. اين عمل باعث می شود تا 
چيزهايی که باعث ناراحتی تان می شوند، فشار کمتری روی 
شما بياورند. همچنين با اين کار ذهن تان را رها می کنيد و 

روشی است تا از طريق آن زباله های فکری تان را تخليه کنيد. 
اين عمل مانع شکنجه های ذهنی شما می شود.

عزت نفس خود را باال ببريد: وابستگی عاطفی همواره با عدم 
عزت نفس ارتباط دارد. در وابستگی های شديد احساسی، فرد 
خالی از عزت نفس باال است. روی نکات مثبت و موفقيت 
هايتان تمرکز کنيد. نه گفتن را ياد بگيريد. به خواسته هايتان 
توجه کنيد. سعی نکنيد خودتان را تغيير دهيد. به نظر خودتان 
اهميت دهيد. در ذهن تان تصوير مثبتی از خود داشته باشيد. از 
خودتان مواظبت کنيد. انجام همه اين کارها باعث می شود عزت 

نفس خود را باال ببريد و به تدريج از وابستگی رهايی پيدا کنيد.

 اوقاتی را به تنهايی خودتان اختصاص دهيد: می توانيد از اين 
فرصت استفاده کنيد و کارهای مورد عالقه تان را انجام دهيد 
مانند کتاب خواندن، گوش دادن به موسيقی، ورزش کردن، 
يادگيری چيزهای جديد و يا کمك به افراد نيازمند. اگر تنها 
هستيد، لحظات کوچکی که در تنهايی با خودتان می گذرانيد، 

می توانند لحظات ناب شادی بخشی باشند.
طرز  به  که  آن  برای  نيفتيد:  وحشت  به  ديگران  نبودن  از 
چشمگيری ترس و وحشت خود را از نبودن ديگران کاهش 

دهيد، چشم هايتان را ببنديد و نفس های عميقی بکشيد.

راهکارهایی برای از بین بردن وابستگی های مخرب

آیه روز

مسخره را  آنان  که  کسانی  پس  گرفتند  قرار  ريشخند  مورد  ]نيز[  تو  از  پيش  پيامبران  مسلما   و 
می کردند ]سزای[ آنچه که آن را به ريشخند می  گرفتند گريبانگيرشان شد. )سوره انبيا/ آيه ۴۱(

سخن روز

و پيش از آنکه از شغل تان خسته شويد، از آن شکايت کنيد به افراد بيکار و ناتوان و کسانی که در 
آرزوی داشتن شغل شما هستند فکر کنيد.
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۷۱۳
۹۵

۳۸۹4
۶۳۱۸

4۵
2۱۳۹

۹۷4۶
۳۷

۱۵۹
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 200۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 200۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

۷۹۶۵۱۳4۸2

۳2۱۶۸4۹۵۷

۸۵4۹2۷۳۱۶

۹۱2۳4۵۷۶۸

۶۸۳2۷۹۱4۵

4۷۵۱۶۸2۹۳

۵۶۷4۳۱۸2۹

24۸۷۹۶۵۳۱

۱۳۹۸۵2۶۷4

فروش نهال عنابجدول سودکو
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

سوپر مارکت با کلیه اجناس، با بهترین 
موقعیت و درآمد عالی به دلیل مهاجرت 

زیر قیمت بازار به فروش می رسد.
0915۷2۳۷922

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 - 0915669۳515 

10سال ضمانت
تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 

نبش مفتح 26 / 091586244۳9- جانی

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 ۳0 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

۳2211684

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  0۹۱۵۵4۳۸۷۶0 و ۳24۵۷0۳۳

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

                      ۱۸ ماه گارانتی
ط  

سا
  اق

د و
نق

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 
0915۷4110۷1 - باقری

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 

0915۷21۳5۷1 - صالحی منش

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-۳244۷110

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری نسب

۳24۳5686 - 09۳652۳۷014-0915۷06۳220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

استامبولی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 323۱۱7۱7

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

 فـروش ویژه فـرش و مبل هامـون
فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.   نقد *  اقساط

نبش مطهری 2۱/۱ - فرش هامون   3222۸253 - 09۱55620737

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

09155614521- زارع

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09۳80160۷۷9 - 09151641464

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
0915۳6۳5015 - ناصری نژاد

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

0۹۱۵   0۵۶   2۱00   

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 

مجری ذیصالح 6 سقف 
آماده به همکاری می باشد.

  09۱5۱6۱3700 - 09۱59۱5۱325
09۱50905729

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156۷065۳8

برق خورشیدی )220-۱2( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     091516۳1498

به یک آشپز یا کمک آشپز ماهر 
)آقا یا خانم( نیازمندیم. )با بیمه(

۳2۳11۷1۷
به یک موتور سوار با گواهینامه جهت 
پیک موتوری نیازمندیم. )موتور داریم(

۳2۳11۷1۷

پخش سراسری مهرگان پخش حافظ )مزمز( 
جهت تکمیل کادر اداری و توزیع خود 

به افراد ذیل نیازمند است: 
1-منشی خانم مسلط به کامپیوتر 
2- راننده ایسوزو دارای کارت 
هوشمند و گواهینامه پایه دوم

 0915256۳50۷
091566۷68۷5
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انتقال پیام جبهه در سفرهای راهیان نور

صداوسیما-نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با جمعی از روحانیان مبلغ کاروان انتقال پیام جبهه و دفاع مقدس در سفرهای راهیان نور بیرجند گفت: متولیان سفرهای راهیان نور در 
مسیر ایجاد تحول روحی و معنوی برای نسل جوان گام بر می دارند و این بسیار با ارزش است. آیت ا... عبادی یکی از اهداف سفرهای راهیان نور را شناخت راه از بیراهه دانست و گفت: 
باید با آموزش و برگزاری دوره های تخصصی  و با آشنایی کامل با دفاع مقدس رسالت راهیان نور در تحول روحی و معنوی شرکت کنندگان این مراسم به درستی به سرانجام برسد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر استان بیان کرد:

 رتبه 6 استان در زمینه تعداد بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر 

جواد رضایی- روز گذشته همایش کارگزاران 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و 
عشایر استان با حضور فرج زاده مدیر صندوق 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 
استان و کارگزاران این صندوق در شهرستان 
ها، در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان 
و عشایر استان بیان کرد: شهرستان بیرجند با 4 
کارگزاری فعال، دارای 52 درصد میزان جذب 
بیمه شده جدید از سهمیه تکلیفی ابالغی سال 
97 می باشد که باالترین میزان جذب در استان 
می باشد. فرج زاده با بیان اینکه نیاز به ایجاد 
و  استانداری  روستایی  امور  دفتر  بین  تعامالت 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و 
عشایر وجود دارد، افزود: برای بررسی مسائل و 
مشکالت در حوزه های کارگزاران و دهیاران نیاز 
به این تعامل وجود دارد. وی با اشاره به امضای 
تفاهم نامه بین استانداری و صندوق بیمه اجتماعی 
بر  مبنی  عشایرکشور   و  کشاورزان،روستاییان 
ایجاد تعامالت عنوان کرد: ارتقاء بیمه اجتماعی 
روستاییان و عشایر  نیاز به کارگروهی دارد و یک 
نهاد به تنهایی نمی تواند پاسخگو باشد، در این 
راستا امیدواریم در دو ماه آینده تا پایان سال ستاد 
راهبردی توسعه بیمه اجتماعی  استانی برگزار شود.

رتبه 6 استان در کشور در زمینه درصد 
جذب  بیمه شدگان صندوق بیمه 

کشاورزان روستاییان و عشایر

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان 
در هر شهرستان یک  افزود:  استان  و عشایر 
کارگزار به عنوان کارگزار ویژه وجود دارد که 
مسئول پیگیری تشکیل ستاد راهبردی در آن 

شهرستان می باشد و هر سال حداقل یک بار 
باید این ستاد در هر شهرستان برگزار شود.  

فرج زاده از رتبه 6 استان در زمینه تعداد بیمه 
شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان،روستاییان و عشایر خبر داد و ادامه داد: 
تا کنون در 4 شهرستان بیرجند،خوسف،بشرویه و 

سربیشه  ستاد راهبردی برگزار شده است.

بیرجند در  اظهار کرد: کارگزاری 60052  وی 
زمینه میزان نرخ وفاداری بیمه شدگان رتبه ممتاز 
استان را کسب کرده است که جای تقدیر وتشکر  
 دارد. فرج زاده عنوان کرد: بر اساس شاخص ها

اتوماسیون  از  کارگزاران  استفاده  زمینه  در 
را  کشور  سطح  در   2 رتبه  استان  چارگون، 
داراست. وی  افزود: 94 درصد کارگزاران استان 

از این اتوماسیون اداری استفاده می کنند و این در 
حالی است که در استان های با تعداد کارگزاری 

باال میزان استفاده بسیار پایین می باشد.
کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیر 
روستاییان و عشایر خراسان جنوبی از افزایش 
ارتقای درصد جذب شهرستان بیرجند در زمینه 

میزان پوشش بیمه ای خبر داد. 

6 هزار و 150 نفر در شهرستان  بیرجند 
تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی، 

کشاورزان، روستاییان و عشایر

بیرجند  شهرستان  ویژه  کارگزاری   مدیر 
با  بیان کرد: در سال 97  )کارگزاری 60019( 
توجه به  برنامه ریزی های صورت گرفته در 

های  تالش  ها  دهگردشی  و  بازدیدها  زمینه 
زیادی برای افزایش ارائه خدمات به بیمه شدگان 
در شهرستان بیرجند صورت گرفته است که 
باعث شده رتبه این شهرستان در زمینه  پوشش 

بیمه ای به رتبه 8 ارتقا پیدا کند.
وی با تاکید بر ایجاد اشتغال برای زنان افزود: در 
شهرستان بیرجند 40 کارگاه برای اشتغال زنان 

ایجاد شده است که به طور متوسط در هر کدام 
10 نفر مشغول به کار می باشند، در زمینه نحوه 
بسته بندی و ورود به بازار و نمایشگاه ها اقدامات 
خوبی صورت گرفته است که ثمره آن افزایش 
تعداد بیمه شدگان بوده و امیدواریم با ادامه دادن 
این روند جمعیت بیش تری از بیمه شدگان را در 

آینده شاهد باشیم.

امور روستایی استانداری  نماینده دفتر  نیازی، 
نیز خواستار بازدید از کارگاه های اشتغال زایی 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
این  با  و عشایر شد و در خصوص همکاری 
نهاد افزود: در صورت مکاتبه نهایت همکاری 
را خواهیم داشت. زرنگ سرپرست کارگزاری 
بیمه  وفاداری  نرخ  زمینه  در  بیرجند   60052

شدگان این نهاد بیان کرد:کارگزاران باید دارای 
اطالعات کافی برای ارائه به بیمه شدگان باشند 
ارتباط  شدگان  بیمه  با  باید  این  بر  عالوه  و 
شده  بیمه  اعتماد  تا  کنند  برقرار  ای  سازنده 
جلب شود. وی ادامه داد: این روند باعث خواهد 
بیمه ای، بر تمدید  بیمه شده عالوه   شد که 

بیمه شدگان جدیدی را نیز معرفی کند.

مدیرکل تأمین اجتماعی گفت: این سازمان به 
منظور گسترش و توسعه امر بیمه به آحاد افراد 
جامعه، زنان خانه دار و دانشجویان را بر اساس 
آزاد،  مشاغل  و  حرف  صاحبان  بیمه  مقررات 
 تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می دهد. 
به گزارش تسنیم، مجید درویشی با اعالم این خبر 
در جمع خبرنگاران اظهارکرد:این سازمان به منظور 
گسترش و توسعه بیمه به آحاد افراد جامعه، زنان 

خانه دار را بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و 
مشاغل آزاد، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی 
قرار داده است تا این گروه از جامعه بتوانند با انعقاد 
قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی 
مربوطه بهره مند شوند.وی در زمینه شرایط سنی 
بیمه زنان خانه دار گفت: زنان خانه داری که کمتر 
از 50 سال تمام سن دارند می توانند نسبت به ارائه 
تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام کنند و چنانچه سن 

متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از 50 سال باشد 
پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه 
پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی 

مقرر خواهد بود.
وی ادامه داد: زنان خانه داری که حداقل دارای 
نیز  باشند  بیمه  پرداخت حق  10 سال سابقه 
می توانند بدون لحاظ شرط سنی، نسبت به ارائه 

تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام کنند.

درویشی بیان کرد: نرخ حق بیمه و حمایت های 
بیمه ای در این نوع بیمه، مانند بیمه صاحبان 
حرف و مشاغل آزاد خواهد بود. وی در زمینه 
شرایط دانشجویان برای بهره مندی از بیمه تأمین 
اجتماعی گفت: دانشجویان دانشگاه ها با ارائه 
کارت دانشجویی معتبر بر اساس درآمد مبنای 
پرداخت حق بیمه که از 1.1 برابر حداقل دستمزد 
مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود از 31 

شهریور ماه امسال مشمول مقررات مربوط به 
قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار 
سازمان  بیمه ای  چتر  از  می توانند  و  گرفته  اند 
تأمین اجتماعی بهره مند شوند. وی افزود: چنانچه 
دانشجو صرفاً به تحصیل اشتغال داشته و تحت 
تکفل قانونی پدر یا مادر باشد بهره مندی وی از 
خدمات درمانی سازمان با رعایت شرایط مقرر 

امکان پذیر خواهد بود.

ارتقاء  بیمه اجتماعی  روستاییان  و عشایر  نیازمند کارگروهی است

خبرهای ویژه
مدیر کل بهزیستی :

متاسفانه آمار ضایعه
 نخاعی ها را نمی پرسند

محمودآبادی-وقتی درباره تصادفات رانندگی استان 
گزارش می دهند فقط آمار کشته ها عنوان می شود 
اما هیچ وقت آمار قطع عضوی ها و ضایعه نخاعی ها 
مطرح نمی شود. مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی 
با ابراز نگرانی از آمار باالی صدمات نخاعی و قطع 
عضوها در تصادفات رانندگی به آوای خراسان جنوبی 
گفت: افرادی که در تصادفات جان شان را از دست 
می دهند، یک سوی ماجرا هستند اما آنهایی که دچار 
 صدماتی به خصوص از نوع ضایعه نخاع می شوند،

به  انگار  است که  بسیار جدی  یک صورت مسئله 
جز بهزیستی همه از آن رد شده اند. وی ردیف اول 
معلولیت های استان را با آمار 7 هزار و 459 نفر معلوالن 
جسمی و حرکتی عنوان کرد که درصد زیادی از آنها 
به دلیل صدمات تصادفات معلول شده اند و در حال 
نه  پور  عرب  هستند.  بهزیستی  از  خدمات  دریافت 
این که بخواهد سهم خدمات مستقیم را متوجه نهاد 
دیگری کند، اما به طور واضح می پرسد در به وجود 
 آمدن معلولیت هایی که تصادفات عامل آن بود اداره راه،

نیروی انتطامی،بهداشت و درمان ، قصور پزشکی و . . . 
در کجای این صورت مسئله قرار دارند؟

وی تاکید کرد: تمام این سازمان ها باید در هر چیزی 
 که نامش حادثه است، حساس باشند. حتی ایران خودرو

 و سایپا که خودروهایی نا ایمن تولید می کنند. وی 
ادامه داد: حتی ما معلوالنی داریم که به دلیل نا ایمن 
 بودن ساختمان و سقوط از ارتفاع دچار ضایعه شدند.

در این موارد نیز باید پای نظام مهندسی را به میان کشید. 
هر روز عده زیادی در این استان قربانی حوادث سقوط از 
ارتفاع  یا حوادث جاده ای و ... می شوند که آمار آن کم 
نیست. اما انگار به جز  بهزیستی نهاد دیگری بار سنگین 
 معلول به جا مانده از این حوادث را گردن نمی گیرد.

)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
این ستون به حساب کاربری avasardabir@ در 

تلگرام ارسال فرمایند.(

نخستین سینما سیار در درمیان 
راه اندازی شد

ایرنا - سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی درمیان 
گفت: سینما سیار نخستین بار در سالن آمفی تئاتر کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان راه 
اندازی شد. صافی افزود: سینما سیار از روز شنبه 22 دی 
به مدت چهار روز با اکران فیلم آهوی پیشونی سفید 
2 و فروش نزدیک به یکهزار و 400 بلیت و برگزاری 
10 سانس برپا شده است.وی بیان کرد: با توجه به نبود 
امکانات تفریحی این طرح با استقبال حداکثری مردم به 
ویژه دانش آموزان روبه رو شد و در ماه های آینده فیلم 
های دیگری نیز در این شهرستان روی پرده خواهد رفت.

شهادت جوانی از  خراسان جنوبی
 در قصر شیرین

شهید محسن مشرقی روز دوشنبه در منطقه مرزی قصر 
شیرین در اثر برخورد با مین به شهادت رسید. شهید 
محسن مشرقی اهل روستای علی زنگی از توابع خضری 
دشت بیاض بخش نیمبلوک است که  روز  دوشنبه 
حین پاسداری از نقاط صفر مرزی منطقه خانلیلی قصر 
شیرین کرمانشاه بر اثر برخورد مین های به جامانده  از 
زمان جنگ تحمیلی به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

تنها دستگاه CBCT دندانی 
استان در گمرک خاک می خورد

صداوسیما-تنها دستگاه CBCT دندانی که از سوی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خریداری شده، پس 
رئیس  خورد.  می  خاک  گمرک  در  هنوز  ماه  از 8 
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
گفت: دستگاه CBCT دندانی یا سی تی اسکن اشعه 
مخروطی، مخصوص رادیوگرافی های سه بعدی از 
فک و صورت که اوایل امسال خریداری شده هنوز 
از گمرک خارج نشده است.پروایی، با بیان اینکه برای 
خرید این دستگاه 380 میلیون تومان از محل اعتبارات 
حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هزینه شده 
است، افزود: تاکنون فقط 50 درصد قیمت دستگاه 
پرداخت شده و 50 درصد باقیمانده در زمان تحویل 
پرداخت  بیرجند  دانشگاه علوم پزشکی  به  دستگاه 
قبل یک  ماه  دو  تا  اینکه  بیان  با  خواهد شد. وی 
دستگاه مربوط به بخش خصوصی در بیرجند فعال بود 
ولی به دلیل رفتن صاحب دستگاه،  از استان خارج شد، 
 افزود: در زمان حاضر بیماران برای گرفتن عکس ها

به مشهد و زاهدان ارجاع می شوند.

نوسازی 650 فقره انشعاب فرسوده

شهر  در  فرسوده  انشعاب  فقره   650 صداوسیما- 
بیرجند در 9 ماه گذشته نوسازی شد. مدیر امور آب و 
فاضالب شهرستان بیرجند گفت: این تعداد انشعاب 
است.  بازسازی شده  تومان  میلیون  اعتبار 340  با 
ندائی جوان، هدف از تعویض انشعابات فرسوده را 
عالوه بر نوسازی انشعابات، کاهش هدر رفت آب، 
جلوگیری از نشتی ها و اتفاقات لوله های آب اعالم 
بیرجند هنوز 16 هزار فقره  افزود: در شهر  کرد و 
انشعاب فرسوده وجود دارد که نیازمند حدود 7 میلیارد 

تومان اعتبار برای نوسازی است.

عکس های هوایی سال 65 برای تشخیص 
مستثنیات پیشنهاد شد

نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان و بشرویه در 
مجلس گفت: شورای نگهبان درباره تشخیص اراضی 
ملی از مستثنیات استفساریه ای دارد و عکس های 
هوایی سال 1365 را برای تشخیص این امور پیشنهاد 
داده که اگر مالک عمل قرار گیرد بسیاری از مشکالت 
مردم استان رفع می شود. امیرحسنخانی در گفتگو با 
ایرنا افزود: نقشه های هوایی سال 1341 مالک عمل 
برای  آبخیزداری کشور  سازمان جنگل ها، مراتع و 
تشخیص اراضی ملی از مستثنیات است که مشکالت 
زیادی را برای مردم ایجاد کرده است. وی اظهارکرد: 
قانون یاد شده در خراسان جنوبی مشکالتی را برای 
مردم روستاها ایجاد کرده و پس از مذاکره و جلسات 
مختلف قرار شد وزیر جهاد کشاورزی اصالحیه را در 
خصوص نقشه های هوایی ارائه کند. امیرحسنخانی 
افزود: اگر دولت الیحه ای در خصوص اصالح این 
قانون به مجلس شورای اسالمی ارائه کند به مراتب 
بهتر از این است که مجلس طرح بدهد، چون اگر 
مجلس طرح دهد احتمال رد شدن آن از طرف شورای 
نگهبان وجود دارد به دلیل این که زمین ها به عنوان 
دارایی دولت محسوب شده و این تلقی وجود دارد که 

ممکن است از دارایی دولت کاسته شود.

شناسایی عامالن حیوان آزاری
   زیرکوه در دست پیگیری 

برزجی-رئیس اداره حفاظت محیط زیست زیرکوه 
گفت: بعد از انتشار عکسی از یک سگ نیمه سوز 
در فضای مجازی به سرعت پیگیر شناسایی عامالن 
این حادثه شدیم تا برابر قانون با فرد یا افراد مسبب 
آن برخورد شود. تقی زاده افزود: روز دوشنبه در یکی 
از سایت های خبری مربوط به شهرستان زیرکوه 
عکسی منتشر شد که نشان می داد سگی از تیر برق 
به دار آویخته شده و زیر پایش آتش روشن کرده اند و 
نیمی از بدنش سوخته است. وی گفت: از همان لحظه 
پیگیر شناسایی عامل یا عامالن این حادثه شدیم و در 
صورت شناسایی برابر قانون دفاع از حقوق حیوانات با 
مسببان آن برخورد خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه 
دادستان شهرستان نیز به دنبال این موضوع است، 
بیان کرد: در واقع جمع آوری سگ های ولگرد به 
عهده شهرداری ها بوده اما چون این اتفاق یک حادثه 
غیرانسانی محسوب می شود و از طرفی با حقوق 
حیوانات مرتبط است، محیط زیست وارد عمل شده 

و تا پایان نیز به تحقیقات خود ادامه می دهد.

اجرای طرح ممیزی امالک بیرجند
 پس از ۱5 سال 

غالمی-شهردار بیرجند گفت: پس از 15 سال برای 
اجرای طرح ممیزی امالک بیرجند در بودجه امسال 
شهرداری پنج میلیارد ریال اختصاص یافته است. 
جاوید اظهار کرد: با توجه به اینکه اطالع دقیقی 
در زمینه وضعیت امالک شهر بیرجند و تخلفات 
انجام شده در این مدت وجود ندارد انجام این کار 
ضروری است. وی گفت: با توجه به ضرورتی که 
وجود دارد باید هر پنج سال طرح ممیزی امالک 
اجرا شود. شهردار بیرجند اضافه کرد: ممیزی امالک 
و مستحدثات در حوزه شهری زمینه را برای ورود به 
شهر الکترونیک، تهیه بانک اطالعات شهری و غیره 
فراهم می کند. شهردار بیرجند گفت: طرح ممیزی 
امالک از منطقه 2 شهرداری بیرجند آغاز و سپس در 

همه نقاط شهر اجرا می شود.

* مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیرکوه گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون 585 شغل در این شهرستان ایجاد 

و 97 درصد تعهد اشتغال زیرکوه محقق شده است..
*رئیس اتحادیه فرش دستباف استان گفت: 12 هزار 

قالیباف خراسان جنوبي متقاضي بیمه هستند .
*پرواز روز گذشته تهران - طبس به علت بدی هوا و 
کاهش دید افقی در فرودگاه طبس موفق به فرود نشد 

و به تهران بازگشت.
*ستاد مبارزه با مواد مخدر استان و دانشگاه فرهنگیان 
برای مقابله با پدیده خانمان سوز اعتیاد، تفاهم نامه 

همکاری علمی و آموزشی منعقد کردند.
*مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: طرح سینما 
امید در شهرهای بدون سینما و با جمعیت باالی 20 هزار 
نفر اجرا می شود و این طرح در برخی از شهرستان های 
استان از جمله شهرستان سرایان می تواند اجرا شود.

*کارشناس هواشناسی از ورود سامانه بارشی دیگری 
به استان خبر داد و گفت: این موج بارشی از بعدازظهر 
پنجشنبه تا جمعه در استان فعال است که در این مدت 
وزش بادهای شدید به همراه گرد و خاک سبب بارش 

هایی  خواهد شد.
از  *119 طرح اشتغالزایی برای مددجویان نهبندان 

ابتدای سال تاکنون اجرا شده است.
*مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گفت: سفر گردشگران خارجی به این استان از ابتدای 
امسال تا پایان آذر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

12.5 درصد افزایش یافت.
*مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی گفت: 326 واحد 

مسکونی در دهه فجر افتتاح می شود.

اخبار کوتاه استان

 میز خدمت  برای بررسی مسائل و مشکالت 
ساکنان محله کارگران شهر بیرجند با حضور   
و  فرماندار  مجلس،  در  بیرجند  مردم  نماینده 
به  شد.  برپا  شهرستان  این  ادارات  روسای 
گزارش فارس،فرماندار بیرجند با اشاره به برپایی 
با اجرای این  میز خدمت در شهرستان گفت: 
برنامه ادارات مکلف به پاسخگویی به مراجعات 
و درخواست های مردمی جهت رفع بخشی از 
مشکالت مردم می شوند.  ناصری  ابراز امیدواری 
کرد: اجرای برنامه های میز خدمت سبب ارتباط 
صمیمی تر و بهتر بین ادارات و مردم شود لذا 
حل  برای  را  خود  تالش  تمام  باید  مسئوالن 

مشکالت مردم به کار گیرند.

رنج ساکنان شمال شهر 
از نبود مرکز درمانی

نماینده مردم بیرجند هم خأل مرکز درمانی و نبود 
درمانگاه را از مهمترین مشکالت ساکنان شمال 
شهر بیرجند ذکر و با ابراز تأسف از کوتاهی وزارت 
بهداشت در ساخت مرکز درمانی در شمال شهر، 
بیان کرد: طی جلسات متعدد توانستیم مجوز 
ساخت یک درمانگاه در شمال شهر را بگیریم 
که زمین آن نیز مشخص شده است. عبادی نبود 
فضای ورزشی برای جوانان را از دیگر مشکالت 
ساکنان شمال شهر اعالم و مطرح کرد: اقداماتی 
امیدواریم  که  است  انجام  در حال  باره  این  در 
سالن های  ساخت  و  زمینه  این  در  مسئوالن 

ورزشی همت کافی را به کار گیرند. وی با اشاره به 
رشد قابل توجه جمعیت در شمال شهر و محروم 
بودن این منطقه از مرکز درمانی، تبیین کرد: باید 
یک مرکز درمانی 24 ساعته و پزشک متخصص 
در این منطقه وجود داشته باشد بنابراین مسئوالن 
باید این منطقه را بهتر  ببینند.زنگویی مطلق رئیس 
مرکز بهداشت بیرجند، از فعالیت مرکز خدمات 
جامع سالمت کارگران خبر داد و گفت: این مرکز 
با حضور یک پزشک و سه پایگاه بهداشتی زیر 
مجموعه فعالیت می کنند.وی اضافه کرد: همچنین 
برای رفاه حال شهروندان مرکز بهداشت جوادیه 
همه روزه از ساعت 16 تا 22  پزشک عمومی 

مستقر و به بیماران رسیدگی می کند.

قول معاون عمرانی شهردار به ساکنان
از دیگر موضوعات مطرح شده پارک کارگران 
16 بود که تبدیل به معضلی بزرگ شده و به 
پاتوق معتادان بدل گشته است. یکی از مهمترین 
مشکالت این اهالی همچنین دیوارکشی پارک 
بود که علیرغم مراجعه اهالی محله به شهرداری و 
نامه های ارسال شده به شورای شهر تاکنون هیچ 
اقدامی انجام نگرفته و شورای شهر به اهالی گفته  
امکان برداشته شدن دیوار نیست.علی عدل معاون 
امور عمرانی شهرداری بیرجند در باره این مشکل 
توضیح داد: چون قرار بود پارک مخصوص بانوان 
باشد این دیوارکشی انجام شد. وی در این جلسه به 
اهالی خیابان کارگران قول داد شهرداری عملیات 

تخریب دیوار را در اسرع وقت انجام دهد.
افزایش امکانات فرهنگی و ورزشی و تعیین تکلیف 
و سنددار کردن امالک نیز از دیگر درخواست های 
ذکر شده بود که مسئوالن مربوطه مطرح کردند: 
و  راه  اداره  به  مشکل  رفع  برای  باید  مالکان 
شهرسازی مراجعه کرده و در این خصوص نیز 

تخفیف های خوبی اعمال می شود.
انتقال صنوف آالینده و اتصال خیابان صیاد 
شیرازی به خیابان کارگران نیز مطرح شد و 
فرماندار بیرجند، گفت: توسعه معابر شهری 
در برنامه های مسئوالن قرار دارد و اگر دیر 
مشکالت  آن  دلیل  مهم ترین  می شود  اجرا 

اعتباری و تملک ها است.

میز خدمت در محله کارگران شهر بیرجند برپا شد

زمینه برای بیمه شدن زنان خانه دار و دانشجویان بیرجندی فراهم شد

ارزیابي مثبت استاندار از عملکرد شرکت گاز خراسان جنوبی 
به  گازرسانی  گفت:  استاندار  مقدم-  دادرس 
روستاهای بدون گاز استان با تالش، سرعت 
بیشتر و جدیت ادامه یابد. معتمدیان در دیدار 
مدیرعامل و روسای ادارات گاز استان اظهار کرد: 
در ارزیابی های اولیه، شرکت گاز خراسان جنوبی 

عملکرد مثبتی را از خود نشان داده است.
مدیرعامل شرکت گاز نیز با تاکید بر اینکه رسالت 
این شرکت، خدمتگزاری به مردم است، گفت: 
اجرای  امسال،  فجر  دهه  در  شود  می  تالش 
عملیات گازرسانی به 90 روستای خراسان جنوبی 
را آغاز کنیم. هاشمی از بهره برداری 154 کیلومتر 
خطوط انتقال از ابتدای امسال در خراسان جنوبی 
خبر داد و افزود: تاکنون 980 کیلومتر خطوط انتقال 
در استان، اجرا و گازدار شده است. وی بیان کرد: از 

ابتدای سال جاری تاکنون با بهره برداری از یکهزار 
و 180 کیلومتر شبکه گاز در استان، میزان شبکه 
توزیع و تغذیه گاز شهری و روستایی خراسان 

جنوبی به 6 هزار و 122 کیلومتر رسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز با اشاره به وجود 123 هزار 
و 368 انشعاب گاز در استان گفت: هشت هزار 

و 846 انشعاب امسال اجرا شده است.وی اظهار 
کرد: اکنون 29 شهر استان با 99 درصد جمعیت 
شهری از نعمت گاز برخوردار هستند که گازرسانی 

به سه شهر نیمه نخست امسال  انجام گرفته است.
هاشمی از دیهوک به عنوان تنها شهر بدون گاز 
خراسان جنوبی نام برد و افزود: در صورت انجام 

امور و ترخیص تجهیزات از گمرک شهید رجایی، 
تا پایان بهمن ماه از طریق سی ان جی این شهر 
هم گازدار می شود. وی گفت: با افتتاح گازرسانی 

به این شهر جمعیت شهری برخوردار از نعمت گاز 
به 99.5 درصد افزایش خواهد یافت.مدیرعامل 
شرکت گاز خراسان جنوبی از وجود 228 هزار و 

759 مشترک گاز در استان خبر داد و گفت: 15 
هزار مشترک جدید از ابتدای سال تاکنون از نعمت 
گاز بهره مند شده اند.وی تعداد مشترکان برخوردار 
از نعمت گاز در بخش شهری را 175 هزار و 342 
مشترک و در بخش روستایی را 53 هزار و 417 
تاسیس  زمان  از  افزود:  و  کرد  اعالم  مشترک 
شرکت گاز استان تاکنون 386 روستا گازرسانی 

شده و 352 روستا در حال گازرسانی است.
هاشمی اظهار کرد: با اتمام این پروژه ها تا پایان 
سال آتی، 80 درصد خانوار روستایی استان از 
گاز طبیعی بهره مندمی شوند.وی بیان کرد: 
101 روستا در 6 ماه اول امسال از نعمت گاز 
برخوردار شده اند که این رقم معادل 7 درصد 

خانوار روستایی استان است.

گازرسانی به روستاها با سرعت و جدیت ادامه یابد
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اما م کاظم علیه  السالم فرمودند:
اَلُْمْؤمُِن قَلیُل الَْكالِم َکثیُر الَْعَمِل، َو الُْمنافُِق َکثیُر الَْكالِم قَلیُل الْعمل

مؤمن کم حرف و پر کار است و منافق پر حرف و کم کار. 
)تحف العقول، ص3۹۷ َ(

نسرین کاری - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
با اشاره به کیفیت آب آشامیدنی شهر بیرجند، بیان کرد: با کاهش 
منیزیم در تصفیه خانه آب شرب، آب بیرجند استاندارد کافی را 
امامی در  دارد ولی گوارایی آب چندان مناسب نیست. حسین 
نشست خبری اولین اتاق خبر، آب را یکی از دغدغه های مهم برای 
استان دانست و اظهار کرد: بخش زیادی از سرمایه گذاری ها در 
حوزه مسکن و کشاورزی ارتباط مستقیم با آب دارد. وی با اشاره 
به اینکه اگر این مایه حیاتی نباشد کاری پیش نمی رود، افزود:  
اکنون خراسان جنوبی در خشکسالی به سر می برد، اما  خوشبختانه 
با همراهی مردم هیچ دغدغه ای برای آب استان نداریم و به سمت 
پایداری و تعادل پیش می رویم. وی تامین آب را یک زیرساخت  
عنوان کرد و ادامه داد:  با وجود ظرفیت های فراوان استان در حوزه 
معدن و کشاورزی دیگر در استان هیچ سرمایه گذاری را نخواهیم 
داشت که دغدغه آب داشته باشد. امامی عنوان کرد: تأمین منابع 
آبی و نبود منابع مالی برای ایجاد مجتمع های آبرسانی از مهمترین 

مشکالت روستاییان است.

شرق کشور؛ محروم از اعتبارات آبرسانی!

به  اشاره  با  خراسان جنوبی  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
تاسف کرد:   ابراز  عقب ماندگی های خراسان جنوبی در بخش آب، 
تناسبی بین اعتبارات اختصاص یافته در حوزه آب بین غرب کشور 
با شرق وجود ندارد و این در حالی  است که بالغ بر ۷  میلیارد دالر 
از محل صندوق توسعه ارزی برای مهار آب های سطحی در غرب 
کشور اختصاص یافته  است. وی درباره آخرین وضع تصفیه خانه 
بیرجند عنوان کرد:  برای بهره برداری این تصفیه خانه هیچ هزینه ای 
پیش بینی نشده و با محدودیت تأمین اعتبار مواجه بودیم. امامی با 
اعالم اینکه امسال اعتباری بالغ بر 5 میلیارد تومان برای این تصفیه 
خانه پیش  بینی شده، اضافه کرد: با توجه به اینکه این اعتبار مصوبه 
هیئت دولت است ولی تاکنون اعتباری تخصیص نیافته که پیش بینی 
می شود ظرف چند روز آینده تخصیص یابد! مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه  فرآیند پوشش کانال ها در 
سطح شهر باید منطقی باشد،  خاطر نشان کرد: به  گونه ای که در وهله 
اول باید طرح جامع، کارشناسی شده و  سپس مورد بررسی و اجرا 
قرار گیرد. امامی درباره پروژه انتقال آب  به خراسان جنوبی  عنوان کرد:  

انتقال آب به استان با حل مقدمات و به وقت خود انجام خواهد شد.

آب های ژرف شناسایی شدند
وی با بیان اینکه در حوزه مرکزی و غرب استان آب های ژرف 
شناسایی شده اند، یادآور شد: برنامه مسئوالن برای تأمین آب 

بکر موجود است.  و  نامتعارف  از آب های  استفاده  استان  شرب 
امامی ضمن بیان اینکه  هم اکنون 26 دشت ممنوعه و 14 دشت 
آزاد در استان وجود دارد، تاکید کرد: برنامه های توسعه ای نیازمند 
انتقال آب از دریا هستیم. وی ادامه داد: آب شرب را از وزارت نیرو 
به صورت خرید تضمینی تأمین و بخش صنعتی نیز خودشان 

تأمین و خرید خواهند کرد.

باروری ابرها در شرایط مساعد انجام خواهد شد

وی خاطر نشان کرد: بارورسازی ابرها در استان مصوب و در شرایط 
مساعد انجام خواهد شد هر چند شرایط بارندگی در فصل زمستان 
نرمال پیش بینی شده و خیلی به انجام این کار نیاز نخواهد بود. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی بیان کرد:  روان آب 
در استان وجود دارد ولی  بسیار محدود و کمتر از 400 میلیون متر 

مکعب است.

کسری مخزن آب استان 
به 119.5 میلیون مترمکعب رسید

وی با اشاره به اینکه در استان تنها 9 درصد از بارندگی ها به روان آب 
و آب های زیرزمینی تبدیل می شود، تاکید کرد: با اجرای طرح احیا 
و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، کسری مخزن آب استان 
بهبود یافته و از 12۷ به 119.5 میلیون مترمکعب رسیده است.

امامی  یادآور شد:  35 حلقه چاه غیرمجاز طی سال جاری در 
استان مسدود شده است و با اعالم اینکه دستور قضایی برای پلمپ 
کردن 30 حلقه چاه دیگر نیز صادر شده است، خاطر نشان کرد: در 
مجموع 300 حلقه چاه غیر مجاز در استان وجود دارد که کمتر از 

شش میلیون مترمکعب آب از آن ها برداشت می شود.

افتتاح اولین اتاق خبر در استان

سمانه ساالری مدیر عامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی نیز در این 
جلسه با اشاره به افتتاح اولین اتاق خبر در شرکت آب منطقه ای 
استان، ادامه داد: در این مجموعه نشست های تخصصی مسئوالن 
با خبرنگاران برگزار می شود. وی ادامه داد: مطبوعات از طرح های 
پژوهشی در حوزه آب حمایت می کند و اولین قدم در این راستا 
برداشته شده است. مدیر عامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی خاطر 
نشان  کرد: همچنین در مرداد سال آینده با همکاری آب منطقه ای 
استان جشنواره آب و رسانه برگزار  و  خبرنگاران فعال در این زمینه 

تقدیر خواهند شد.

آب بیرجند استاندارد است
عکس: کاری

افتتاح اولین اتاق خبر استان در شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

هاپیـر مارکـت ولیعصـر )عج(
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