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هزینه یک کتاب خوب 
کمتر از یک شام مفصل!

اردیبهشت،   با ۳    2۳ آوریل مصادف 
»روز جهانی کتاب« را یونسکو پیشنهاد 
داد  و انتخاب این روز خاص به این دلیل 
است که سه تن از مشاهیر ادبیات جهان 
یعنی سروانتس، ویلیام شکسپیر، و اینکا 
گارسیالسو دوالوگا در چنین روزی در 
سال 1616 بدرود حیات گفته اند. هدف 
کتاب  به  روزی  اختصاص  از  یونسکو 
و  کتاب  گرامی داشت  مؤلف  حق  و 
مؤلفان جهان بوده است تا بدین وسیله 
همگان خصوصاً جوانان را ترغیب کند 
هدف  ببرند.  پی  مطالعه  لذت  به  که 
کتاب  به  روزی  اختصاص  از  یونسکو 
)2 صفحه  در  )ادامه   ... مؤلف  حق  و 
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 نسخه تکراری
بیماران استان

به همت مدیرعامل کاشی فرزاد 
و بیمارستان رازی صورت گرفت ؛

همراه سرای بیمار؛ نیازی
 که باالخره تاسیس شد
استان  باالخص مرکز  خراسان جنوبی و 
کشور  در  ای  ویژه  درمانی  جایگاه  از   ،
برخوردار است و همواره پذیرای بیماران 
نیز  همسایه  کشورهای  برخی  از  حتی 
بیمارستان  تعدد  است.خوشبختانه  بوده 
تامین  از  جدای  نیز  استان  مرکز  های 
تواند  می   ، شهر  مردم  درمانی  نیازهای 
پاسخگوی سایر هم استانی ها نیز باشد.
اما نکته ای که همواره به  این میان  در 
عنوان دغدغه مطرح بوده و هست ، اسکان 
همراهان بیمار و لزوم بستر سازی مناسب 
در این زمینه است.در طی سالیان اخیر 
این  در  نیز  زیادی  نظرات  و  پیشنهادات 
رها  نتیجه  بی  اما  شد  مطرح  خصوص 
پس  باالخره  پیش  روز  است.چند  شده 
به همت خیر محترم   ، از چندین سال 
جناب آقای علی اکبر فالحی )مدیرعامل 
کاشی فرزاد( و مسئوالن بیمارستان رازی 
و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، اولین 
مرکز همراه بیمار در استان افتتاح شد.این 
مرکز همزمان با والدت امام زمان )عج( به 

بهره برداری رسید...مشروح در صفحه 3

درنشستخبریهیاترئیسهدانشگاهعلومپزشکیعنوانشد:

فقط دو پزشک در بیرجند ، مجوز 
فعالیت در حوزه طب سنتی دارند

سه درصد جمعیت شهری و چهار درصد
 جمعیت روستایی باالی۳۰ سال استان

 مبتالء به دیابت هستند

صفحه 2

 

FATFپذیرفتنتوصیههای
قطعاًبهضررماستاما...

صفحه 2

 

اگرآمریکاادبداشته
باشدبایدتعجبکرد

 

 

صفحه 2

صفحه 2

وزارتاطالعاتبرخیدادهها
راازکیهانمیگیرد

استفادهازتنگههرمزبرایایران
محدودشود،آنراخواهیمبست

صفحه 5

صفحه 5

این اداره کل در نظر دارد به استناد ماده 22 الحاقي قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک قطعه زمین با کاربری تفریحي گردشگري در شهر عشق آباد طبس را به فروش برساند متقاضیان 
محترم دارای موافقت نامه اصولی معتبر از مراجع ذیربط می توانند جهت بازدید و اخذ فرم شرایط خاص عرضه زمین از تاریخ 98/02/03 لغایت 98/02/15 به اداره راه و شهرسازی طبس مراجعه و 
مدارک ذیل را در مهلت تعیین شده از طریق پست سفارشی یا تا پایان وقت اداري روز یکشنبه ساعت 14 به دبیرخانه اداره کل به آدرس : بیرجند، بلوار شهید آوینی – میدان راه و شهرسازی – اداره 
کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی - ساختمان مرکزی ارسال و یا تحویل نمایند. مدارکموردنیاز:الف( فرم تقاضاي شرکت در آگهي   ب( موافقت نامه اصولی معتبر تائید شده معتبر از 
مراجع ذیربط   ج( فرم تکمیل شده شرایط خاص عرضه زمین و تعهد اجرای طرح در مهلت مندرج در قرارداد   د( ارائه مدارک مثبته مبنی بر توان مالی جهت اجرای پروژه   هـ(فیش واریزي بابت 
سپرده شرکت در فراخوان به حساب شماره 2173712100001 بانک ملي)سیبا غیر قابل برداشت تمرکز وجوه سپرده ( بنام اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي  بدیهي است در صورت انصراف 
متقاضي سپرده واریزي ضبط خواهد شد . هـ( در صورتیکه متقاضی شخص حقوقی باشد ارائه کلیه مدارک ثبت شرکت تصویر اگهی روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی و 
گواهی نمونه امضاء مدیران صاحب امضاء نزد دفاتر اسناد رسمی الزامی است . 2-کلیه هزینه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ،هزینه آماده سازي ، انتشار آگهي، عوارض شهرداري و مالیات متعلقه و 

...کاًل به عهده خریدار مي باشد. بازگشایی پاکات راس ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 98/02/18 در محل اداره کل انجام خواهد شد.
مشخصاتزمین

شمارهکاربری
پالک ثبتی

مساحت
)مترمربع(

مبلغکلبهازمینبدون
هزینهآمادهسازی)ریال(

مبلغسپردهشرکتدر
فراخوان)5%()ریال(

مرجعصدورموافقتاصولیآدرسملک

تفریحي
گردشگري

قسمتيازپالک5۰9اصلي
۱7۰۰۰3.4۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱7۰.۰۰۰.۰۰۰بخش3عشقآبادطبس

فاصله292متريمحورعشقآباد–بردسکن
)بهشرحکروکيموجوددراسنادمزایده(

ادارهکلمیراثفرهنگي،صنایع
دستيوگردشگريخراسانجنوبي

آدرسدریافتوارسالمدارک:بلوارشهیدآوینی–میدانراهوشهرسازی–ادارهکلراهوشهرسازیاستانخراسانجنوبی–ساختمانمرکزی–کدپستی97۱7434757

اداره ارتباطات واطالع رساني-  اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

اطالعیه عرضه  یک قطعه زمین با کاربري تفریحي گردشگري در حریم شهرعشق آباد طبس اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

از همشهریان گرامیم که با شرکت در مراسم  ترحیم
 مـادر عزیـزم

  بی دریغ  ابراز محبت و همدلی نمودند تشکر و قدردانی  میکنم 
دکتر قدرت ناصح

صمیمانه از  همکاران عزیز و بی بدیلم که در مراسم ترحیم
 مـادر عزیـزم

 مرا مورد محبت قرار دادند تشکر و قدردانی میکنم 
دکتر قدرت ناصح

آگهی مناقصه امور خدماتی، فضای سبز و مزرعه
 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در نظر دارد انجام امور خدماتی، مزرعه و فضای 
سبز دانشگاه را برابر اسناد مناقصه از طریق مناقصه به صورت حجمی به شرکت 

های خدماتی صالحیت دار واگذار نماید. از متقاضیان واجدشرایط دعوت به عمل  می آید جهت 
دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات الزم از تاریخ درج این آگهی ظرف مدت  10 روز به دفتر 
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مراجعه نمایند و پاکت های پیشنهاد قیمت خود را در 
مهلت تعیین شده به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند. مبلغ تضمین جهت شرکت در مناقصه 5 
درصد مبلغ پیشنهادی می باشد که می بایست در قالب ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه دانشگاه 
آزاد اسالمی بیرجند در پاکت مخصوص )پاکت الف( همراه با پاکت پیشنهاد قیمت )پاکت ب( 
تحویل نمایند. دانشگاه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات، دارای اختیار تام می باشد. هزینه 

درج این آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

جناب آقای مهندس  حسین علی بخشی
انتصاب جناب عالی را به سمت بخشدار مرکزی شهرستان بیرجنـد 
 تبریک عرض نموده و از خدمات آقای مهندس حسین مالکی بیرجندی 
در طول تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی و انتصاب ایشان را به 
معاونت عمرانی فرمانداری خوسف تبریک و تهنیت عرض می کنیم 
، توفیق شما بزرگواران را در خدمت به مردم از خداوند مسئلت داریم  

شورای اسالمی و دهیاری روستای ماسن

فست فود  خانه ماکارونی

برایاولینبارپختتخصصیانواعماکارونیدربیرجند

 تخفیف ویژه شب افتتاحیه 50 % )سه شنبه 98/2/3(
آدرس:آخرخیابانمعلم،نبشمعلم56،

جنبپیتزاملک
شمارهتماس:32466268-۰9۰۱36۱3۰۱3براتی

افتتـاح
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هزینه یک کتاب خوب 
کمتر از یک شام مفصل!
*کاری

)ادامه از صفحه اول( هدف یونسکو از اختصاص روزی 
مؤلفان  و  به کتاب و حق مؤلف گرامی داشت کتاب 
جهان بوده است تا بدین وسیله همگان بویژه جوانان 
را ترغیب کند که به لذت مطالعه پی ببرند.  امسال روز 
جهانی کتاب مصادف با سی و دومین دوره نمایشگاه 
بین المللی کتاب  هم هست،  نمایشگاهی  که هر 
ساله در آن به ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی 
نمایشگاه گروهی  این  در  پرداخته می شود. هر ساله 
دیگر  گروهی  و  برمی شمرند  را  کتاب خوانی  فواید 
پایین بودن سرانه مطالعه در ایران در مقایسه با دیگر 
کشورها را یادآور می شوند و دالیلی مانند گرانی کتاب، 
مشغله افراد و توسعه فضای مجازی را برای آن تکرار 
می کنند، غافل از این که در کشورهای دیگر کتاب از 
این گران تر و ساعات کار مفید افراد از ما بیش تر است 
و توسعه فضای مجازی نیز پیش و بیش از کشور ما 
اتفاق افتاده است. براساس آمار زمان حضور ایرانیان در 
شبکه های اجتماعی 30 برابر زمان مطالعه روزنامه و 
9 برابر زمان کتابخوانی است و براساس گفته  دبیر 
در  مفید  کتابخوانی  سرانه  ایران  سال  کتاب  علمی 
ایران افتضاح است! و آمار مطالعه از آمار مطالعه مردم 
است.واقعا  پایین تر  هم  هند  و  پاکستان  کشورهای 
چرا کتاب نمی خوانیم؟ کتاب نمی خوانیم زیرا نیازی 
به  آن احساس نمی کنیم، توهم همه چیزدانی داریم 
و از فرط ناآگاهی مسئله مبهمی برایمان وجود ندارد. 
لذت و منفعتی در آن نمی بینیم! کتاب نمی خوانیم زیرا 
نگرانیم برای بیشتر دانستن مجبور به پذیرفتن نادرستی 
زیرا  نمی خوانیم  کتاب  قبلی خود شویم!  دانسته های 
فکر می کنیم پیچیده ترین مسائل را در هر عرصه ای 
ناقص  معلومات  و  پرورش نیافته  ذهن  با  می توانیم 
خود ساده  سازی کنیم اما نمی دانیم که حتی مفاهیم 
به ظاهر ابتدایی نیز زوایایی تکمیلی و مراتبی پیشرفته 
دارند که در این قاعده نمی گنجند و خام اندیشی های 
ما راهی به آن ها نخواهد داشت!  کتاب نمی خوانیم 
چون هنوز در دوره فرهنگ شفاهی به سر می بریم و 
ملتی شنیداری و مقلدیم! کتاب نمی خوانیم زیرا از فواید 
و عواید داشتن ذهن باز، برتر و تحلیلگر، احساسات 
عالی، روشن و مجرب و بیان پربار، پخته و شیوا بی 
خبریم! کتاب نمی خوانیم زیرا نمی دانیم کافی دانستن 
فضای  در  گشت وگذار  از  حاصل  تصادفی  اطالعات 
مجازی جای مطالعات هدف مند را نمی گیرد!اما واقعا 
چگونه می توان کتابخوانی را افزایش داد؟  در آلمان به 
مناسبت روز جهانی کتاب، مراسمی تحت عنوان “به تو 
یک داستان هدیه می کنم” برگزار می شود و طی آن 
یک میلیون و ۲00 هزار نسخه از یک داستان تخیلی 
میان دانش آموزان پخش می شود. از جمله این فرهنگ 
های موثر می توان نسخه ایرانی اش را برای خودمان 
بپیچیم.  پیشنهاد می کنم کارمندان در ازای مطالب 
کتاب اضافه کار دریافت کنند. پیشنهاد می شود در 
حوزه کتاب و مطبوعات هم مثل پیام رسان های داخلی 
اجازه بدهیم مردم آزادانه تر کتاب و مطبوعات منتشر 
کنند البته می توان مانند کشورهای توسعه یافته فقط 
مشخصات ناشر را در دفتری ثبت کرد، با این اتفاق 
حجم کیفی و کمی کتاب . . . )ادامه در ستون مقابل(

پرداخت هزار وام 2۰ میلیون تومانی برای ازدواج فرزندان بازنشستگان

مدیر عامل صندوق بازنشستگی از پرداخت ۱000 وام ۲0 میلیون تومانی ازدواج، جهت تسهیل ازدواج فرزندان بازنشستگان خبر 
داد. سیدمیعادصالحی مدیرعامل صندوق با اعالم این خبر گفت: این وام با سود 9 درصد بوده و به ۱000 نفر از بازنشستگان محترم 

کشوری که عقدنامه فرزند آن ها در سال ۱39۷ به ثبت رسیده است، اعطا خواهد شد.

اکرمی: اگر آمریکا ادب داشته 
باشد، باید تعجب کرد

حجت االسالم سیدرضا اکرمی، عضو شورای مرکزی 
جامعه روحانیت مبارز گفت: اگر روزی آمریکا بخواهد 
ادب از خود نشان دهد، باید شگفت زده شد، ظلم 
کردن و انجام کار های درنده ای از رفتار های معمولی 
آمریکاست و امکان دارد که آمریکا قصد داشت با 
این اقدام هدیه ای به رژیم صهونیستی و نتانیاهو دهد 

چراکه طبیعیت آمریکا تجاوزگری است.

توافق امنیتی مهم روحانی
 با نخست وزیر پاکستان

وزیر  نخست  با  خبری  نشست  در  جمهور  رئیس 
همکاری های  کردیم  توافق  ما  گفت:  پاکستان 
امنیتی دو کشور را افزایش داده و نیروهای مرزبانی 
نیروی  یک  همچنین  و  کشور  دو  اطالعاتی  و 
دو  مشترک  مرزهای  در  مشترک  سریع  واکنش 
طرف برای مبارزه با تروریسم تشکیل شود. نخست 
دهیم  اجازه  نباید  ما  که  گفت  هم  پاکستان  وزیر 
شبه نظامی ها از خاک ما علیه کشورهای دیگر برای 

انجام اقدامات تروریستی استفاده کنند.

نظر قالیباف درباره پذیرش 
FATF توصیه های

محمدباقر قالیباف در مطلبی نوشت : بررسی موضوع 
FATF نشان می دهد که در شرایط کنونی پذیرفتن 
توصیه های این نهاد قطعاً به ضرر ماست، اما همین 
مبانی و پیش گفته ها این را هم برای ما روشن می کند 
که پاسخ سریع و صریح »بله« یا »نه«، منافع ملی 

امروز و فردای ما را تأمین نمی کند.

نظر چهره اصالح طلب درباره 
فرمانده جدید سپاه

نوشت:انتصاب  اعتماد  روزنامه  در  حضرتی  الیاس 
شایسته سردار سالمی به فرماندهی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی نویدبخش شروع دوباره دورانی طالیی 
و آغاز فصلی تازه و موثر از حضور مردمی ترین نیروی 

نظامی دنیا در عرصه اجتماع است.

وزارت اطالعات برخی داده ها
 را از کیهان می گیرد

مدیرمسئول کیهان گفت: در بحث فساد 3 هزار 
میلیاردی، روزنامه کیهان پیش از رسیدگی قضایی 
شده  انجام  تخلفات  به  نسبت  پرونده  به  نسبت 
هشدار داده بود، اما خودمان هم فکر نمی کردیم 
به این میزان اختالس صورت گرفته باشد. بعضی 
مطلع  کیهان  از  اطالعات  وزارت  را  اطالعات  از 
و  هستند  همه جا  افراد حزب اللهی  چون  می شود، 

اطالعات را به ما می دهند.

)ادامه از صفحه اول( و مطبوعات در ایران جهش خواهد 
یافت و صنعت نشر جان تازه ای خواهد گرفت. فروش 
مطبوعات و کتاب نیز افزایش خواهد داشت و کسب 
و کارهای ایرانی و تولید کاالی ایرانی رونق خواهد 
گرفت. در صورت انتشار مطالب اشتباه یا هر مشکل 
دیگری، افراد می توانند شکایت کنند کتاب یا نشریه 
مورد نظر جمع آوری و ناشر نیز بعد از محاکمه عادالنه، 
با حکم دادگاه جریمه شود.  از دیگر موضوعاتی که 
همیشه در ایران مطرح می شود این است که قیمت 
کتاب در ایران باالست و به همین دلیل مردم نمی 
توانند کتاب بخرند. این استدالل و علت یابی تا حدی  
اشتباه بنظر می رسد! زیرا اوال قیمت کتاب نسبت به 
درآمدها پایین است ثانیا قیمت کتاب در ایران برپایه 
هر معیار و شاخصی پایین است. پرداخت یارانه و پایین 
نگه داشتن قیمت کتاب وضع کتاب در ایران را روز به 
روز بدتر می کند چرا که در ذهن و نظر مردم، کتاب 
اساسا از نظر مادی کاالیی کم ارزش شکل گرفته 
است از طرفی ما حاضر هستیم برای یک شب شام 
بیش از ۱00 هزارتومان خرج کنیم ولی برای خرید 
یک کتاب که سالها می تواند در کنارمان باشد نصف 

این را هزینه نمی کنیم.

بازار ارز چشم انتظار 
2 رخداد جدید

بازار ارز در حالی این روزها در رکود معامالتی به سر می 
برد که به نظر می رسد انتظار فعاالن بازار برای تغییر 
تحریم ها و تغییر میزان فروش نفت ایران از یک سو و 
تاثیر آغاز به کار بازار متشکل ارزی بر قیمت ها از سوی 
دیگر، عوامل تشکیل دهنده این وضعیت به شمار می 
روند. نرخ ارز این روزها تالطم زیادی نداشته و پس از 
یک دوره چند روزه افزایش در هفته های اخیر، عمدتًا 

در میانه کانال ۱3 هزار تومان، به ثبات رسیده است.

مجلس با پیشنهاد بنزینی
 دولت موافقت نکرد

ا... خادمی نماینده مجلس شورای اسالمی  هدایت 
گفت: اهالی خانه ملت با پیشنهاد مورد نظر دولت 
موافقت نکردند چرا که اقتصاد معیوب کشور توان 
افزایش ۵0 درصدی قیمت بنزین را ندارد. وی با تاکید 
بر اینکه پایین بودن قیمت حامل های انرژی مسئله 
اصلی نیست، افزود: دولت اختیار دارد با یک شیب 

مالیم قیمت سوخت را افزایش دهد.

وزیر علوم: اعزام دائمی
 دانشجو به خارج قطع شد

ایسنا- وزیر علوم از قطع اعزام دانشجو به خارج از 
تعداد  برای  اعزام فقط  این  کشور خبر داد و گفت: 
خواهد  صورت  خاص  شرایط  و  محدود  رشته های 
گرفت به گونه ای که در سال جاری کمتر از ۲0 نفر 

اعزام دائمی خواهیم داشت.

ایسنا- با وجود اینکه طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه باید 
تمامی پرداخت های حقوقی در فروردین ماه به همراه ۴00 هزار 
تومان پیش بینی شده برای افزایش حقوق انجام می شد، برخی 
دستگاه ها در این رابطه اقدام نکردند و ظاهرا دستگاه ها باید در 
این باره توضیح دهند.طبق قانون بودجه ۱39۸ دولت موظف به 
افزایش ۴00 هزار تومانی حقوق به طور یکسان بین کارکنان 
و بازنشستگان به اضافه ۱0 درصد افزایش است؛ از این رو باید 
بعد از ابالغ مصوبه حقوقی و ضرایب آن احکام نیز صادر شده و 
پرداخت ها در این چارچوب انجام شود.با توجه به اینکه معمواًل در 
فروردین ماه شرایط افزایش حقوق برای تمامی دستگاه ها فراهم 
نیست افزایش از ماه های بعد در دستور کار آنها قرار می گیرد. اما 
برای فروردین ماه امسال طبق آن چه سازمان برنامه و بودجه 
حقوق  افزایش  برای  که  تومانی  هزار  مبلغ ۴00  کرد  اعالم 
مصوب شده بود باید در تمامی دستگاه ها پرداخت می شد.ماجرا 
از این قرار بود که گرچه باید طبق مصوبه مجلس برای تغییر 
حقوق در سال جدید حکم جدید صادر شده و پرداخت ها طبق 
آن انجام شود، ولی سازمان برنامه و بودجه این گونه پیش بینی و 
اعالم کرد که باید برای تمامی کارکنان دولت اعم از شاغالن و 
بازنشسته ها، ۴00 هزار تومان پرداخت شود حتی اگر دستگاه هایی 

هنوز حکم های جدید را صادر نکردند مبلغ ثابت افزایش حقوق 
یعنی ۴00 هزار تومان برای آنها مورد محاسبه و پرداخت قرار 
خواهد کرد که در این رابطه منابع الزم تخصیص داده شد.از این 
رو در شرایطی که انتظار می رفت کارکنان و بازنشسته ها حتی 
خارج از حکم جدید امسال، برای فروردین ماه رقم ۴00 هزار 
تومان را در حقوق خود دریافت کنند در برخی دستگاه ها این 
اتفاق نیفتاد.این که در این میان مسئول عدم واریز ۴00 هزار 
تومان کارکنان چه بخشی است؛ موضوعی است که پیگیری 
آن از این حکایت داشت که سازمان برنامه بودجه طبق اعالم 
خود منابع الزم را تخصیص داده است و باید این پرداخت انجام 
شود و اگر در این رابطه واریزی صورت نگرفته، دستگاه های 
مربوطه باید پاسخگو باشند که طبق چه شرایطی موفق به 
پرداخت ۴00 هزار تومان نشده اند.اما به هر حال حتی اگر برای 
ماه ابتدایی هم واریز انجام نشده باشد، افزایش حقوق برای آن 
محاسبه و معوقات در ماه های بعدی به حساب کارکنان واریز 
خواهد شد.این در حالی است که طبق مصوبه هیأت دولت 
پرداخت ها  هماهنگ  نظام  قانون  مشموالن  حقوق  حداقل 
در  که  است  شده  تعیین  تومان  هزار   ۵۶3 و  میلیون  یک 
مقایسه با سال گذشته حدود ۴۴0 هزار تومان افزایش دارد. 

حاجی بابایی: دولت نمی تواند
 مصوبات مجلس را تغییر دهد

»حمیدرضا حاجی بابایی« عضو کمیسیون برنامه و بودجه و 
محاسبات مجلس نیز با تاکید بر الزم االجرا بودن افزایش حقوق 
شاغالن و بازنشستگان کشوری ولشکری، گفت: مصوبه مجلس 
در افزایش حقوق ها قانون صریح مجلس است و باید اجرایی شود.

وی در ادامه صحبت های خود با خانه ملت، گفت: این مصوبه 
تامین اعتبار شده است و هیچ دلیلی برای عدم اجرای این قانون 
وجود ندارد.حاجی بابایی، افزود: افزایش ثابت ۴00 هزار تومان باید 
به صورت ضریب سنواتی در احکام اضافه بر ضریب ده درصد برای 
همه مشموالن این قانون اعمال شود. این موارد در کنار اعمال 
ضریب افزایشی است که برای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
مصوب شده است که با اجرای کامل این دو مصوبه با هم ضریب 
افزایش حقوق بازنشستگان با حقوق حداقلی مناسب می شود.

چرا ۴۰۰ هزار تومان برای همه کارکنان واریز نشد؟

روزنامه واشنگتن پست به نقل از دو مقام وزارت خارجه آمریکا 
گزارش داد، مایک پمپئو وزیر خارجه این کشور به زودی اعالم 
خواهد کرد که معافیتهای تحریمی واردکنندگان نفت ایران از 
دوم ماه می )۱۲ اردیبهشت( دیگر تمدید نخواهد شد؛ اقدامی که 
تبعاتی برای بازارهای جهانی نفت دارد. »جاش راگین« ستون 
نویس واشنگتن پست درباره این اقدام خصمانه آمریکا علیه ایران 
نوشت: حدود یک سال پس از تصمیم آمریکا برای خروج از 
توافق هسته ای، وزارت خارجه این کشور قصد دارد اعالم کند 
که همه کشورها باید واردات نفت ایران را به طور کامل پایان 
دهند؛ در غیر اینصورت مشمول تحریم های آمریکا خواهند شد. 
واشنگتن مدعی شده بود که قصد دارد صادرات نفت ایران را به 
صفر برساند اما از همان ابتدا در اجرای این سیاست شکست خورد 
و در نهایت در ماه نوامبر مجبور شد هشت کشور شامل چین، 
هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ترکیه، ایتالیا و یونان را به مدت 
۶ ماه از تحریم های نفتی علیه ایران معاف کند. این معافیت ها 

ماه می )اردیبهشت( به پایان می رسد. به نوشته واشنگتن پست، 
ترامپ گفته که از ایران می خواهد به میز مذاکره بازگردد و توافقی 
بهتری نسبت به آنچه که دولت باراک اوباما رئیس جمهوری 
پیشین آمریکا بسته بود، امضا کند. اما ایران گفته است که قصد 
انجام چنین کاری را ندارد. این روزنامه افزود: »غیرمحتمل است 
که ایران برای مذاکره در مورد یک توافق بهتر با دولت ترامپ 

سر یک میز بنشیند.«

ایران نفت خود را از مسیرهای غیررسمی
 در وسط دریا خواهد فروخت

فریدون مجلسی کارشناس سیاسی معتقد است که صادرات 
نفت ایران به صفر نخواهد رسید و تهران با استفاده از مسیرهای 
غیررسمی، نفت خود را خواهد فروخت.این دیپلمات سابق گفت: 
ایران تحت تحریم قانونی یعنی بین المللی نیست. اما فرمانبرداری 
تقریبا همه کشورها از آمریکا موجب می شود از ترس لطمه 
به منافع خود، از ایران نفت نخرند.مجلسی خاطرنشان کرد: با 
این حال، صادرات نفت ایران صفر نخواهد شد. ترکیه خارج از 
بانکداری بین المللی از ایران نفت و گاز خواهد خرید و به اعتبار آن 
صادراتش را ادامه خواهد داد. عراق هم به خرید گاز و برق ادامه 
خواهد داد، منتها با توجه به شرایط ایران، انتظار تخفیف خواهند 
داشت. وی ادامه داد: نکته دیگر فروش سازمان یافته غیررسمی 
یعنی به صورت قاچاق در وسط دریا با قیمت ارزان خواهد بود. اگر 
قیمت جهانی نفت اندکی افزایش یابد نیز به سود آمریکا خواهد 

بود زیرا نفت شیل آن کشور قابلیت رقابت بیشتری پیدا می کند 
و جای نفت ایران را خواهد گرفت. راه دیگر دور زدن تحریم ها 
همین فروش ارزان و نسیه فروشی توسط واسطه های داخلی 
است که موجب ارزان فروشی و مفاسدی می شود که قباًل آزموده 
ایم.مجلسی در پاسخ به این سئوال که آیا کشور هایی مانند چین و 
هند زیر بار تحریم ها میروند؟، گفت: چین و هند با احتیاط و توسط 
شرکت های واسط تجارت، قاچاق ارزان و بلوکه کردن بهای آن را 
ترجیح می دهند که معادل آن به صادرات خود بیفزایند. آنها مجبور 
به أطاعت امر آمریکا نخواهند بود اما سختگیری خواهند کرد.

استفاده از تنگه هرمز برای ایران
 محدود شود، آن را خواهیم بست

دریادار »علیرضا تنگسیری« فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره 
به تهدید آمریکا علیه ایران مبنی بر تحریم نفتی گفت: تنگه هرمز 
طبق قوانین بین المللی یک گذرگاه دریایی است و اگر از استفاده از 
آن منع شویم، آن را خواهیم بست. درصورت وجود هرگونه تهدید 
در حمایت و دفاع از آب های ایران کوچکترین تردیدی نخواهیم 
کرد، از آبروی خود دفاع خواهیم کرد و هرکجا بحث دفاع از حق 
ایران باشد مقابله به مثل می کنیم.وی حضور نظامیان بیگانه منطقه 
را عامل ناامنی منطقه دانست و گفت: بیگانگان هیچ اهمیتی به 
امنیت منطقه نمی دهند و برایشان مهم نیست که اقداماتشان منجر 
به نابودی منطقه می شود. بیگانگان مستقر در منطقه دشمنان 
مردم در منطقه هستند و تهدیدی برای منطقه محسوب می شوند.

ترامپ معافیت های نفتی را تمدید نکرد!
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  )نوبت دوم(
انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری بیرجند

مجمع عمومی فوق العاده  انجمن صنفی مذکور در روز پنجشنبه ۹۸/۲/۱۹ ساعت ۱۴ عصر 
در محل سالن اعالن بار- پایانه باربری بیرجند- کمربندی زاهدان برگزار می گردد. از کلیه 
اعضای محترم دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند. ضمنا هر عضو می تواند وکالت 

یک نفر دیگر با ارائه وکالت نامه تنظیمی در دفتر انجمن به عهده داشته باشد.
دستور جلسه: اصالح ماده ۱۲ و ۱۴ اساسنامه انجمن صنفی 

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت دوم(
انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری بیرجند

مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن صنفی مذکور در روز پنجشنبه ۹۸/۲/۱۹ ساعت 
۱۵ عصر در محل سالن اعالن بار- پایانه باربری بیرجند- کمربندی زاهدان برگزار می 
گردد. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند. ضمنا 
هر عضو می تواند وکالت یک نفر دیگر با ارائه وکالت نامه تنظیمی در دفتر انجمن به 

عهده داشته باشد.
هیئت مدیرهدستور جلسه: انتخاب بازرس 

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل زندانها

شماره ثبتی ۱7۴۹ شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۴۶۴۰  تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۲/۳
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل زندانها در ساعت ۸/۳۰ 
روز دوشنبه ۹۸/۲/۱۶ در محل نمازخانه اداره کل زندانها  واقع در خیابان معلم، معلم ۷ تشکیل می گردد 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 باهم به 
دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای 

وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه:  انتخاب اعضا هیئت مدیره برای مدت ۳ سال شمسی - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای 
مدت یکسال مالی - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ - طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۹۰ الی 

۹۷ - تعیین خط و مشی برنامه های آتی شرکت برای سال ۹۸
هیئت مدیره تعاونی مصرف کارکنان اداره کل زندانها

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش شش شهرستان سربیشه
حوزه ثبتی سربیشه  سال یکهزار و سیصد و نود و هشت 

پیرو آگهی های تحدید حدود عمومی شماره ۴۲۸۴ مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۱۸  منتشره در روز نامه آوای خراسان جنوبی و به 
موجب ماده ۱۴ قانون ثبت تحدید حدود شماره زیر: ۱-ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار مشتمل بر یکباب ساختمان و انبار 
پالک ۴۸۷- اصلی بخش ۶ سربیشه  واقع در مستثنیات اراضی مرتعی مرتع پخت ومتداخله ها مورد تقاضای محمد حسین رستگار در روز 
۱۳۹۸/۲/۲۹  ساعت ۸ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.  در روزهای فوق مندرج در این آگهی انجام می گردد. لذا به موجب ماده 
۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر 
باال در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده ۱۵ قانون 
مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و 
نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد 
و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت  معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض 
خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی می تواند 
به اقدامی مربوطه مراجعه و گواهي 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: ۱۳۹۸/۲/۳        سید ابوالفضل محمدی - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه

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

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

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

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

مناقصه عمومی یک مرحله ای 1237-98 و تجدید مناقصه 97-1233/1
 شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات  ذیل برگزار نماید:.  شماره: ۶۷/۳۶۰  تاریخ: ۹۸/۱/۲۸

ساعتمدتنوع تضمین و مبلغ )ریال(مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
 بازگشایی

۱۹۷ -۱۲۳۳/۱
تجدید مناقصه خرید تابلو برق راه انداز به تعداد مجموعاً ۲۳ دستگاه 

ضمانت نامه معتبر به مبلغ ۱۳.440.000.000در دو نوع سافت استارتر و درایو با قدرت 5.5 تا ۷۳.5 کیلووات
6۷۲.000.000

 60
روز

۱۲

۳۹۸ -۱۲۳۷
خرید لوله فوالدی درزدار و بدون درز به میزان مجموعاً ۱۷4تن معادل 

ضمانت نامه معتبر به مبلغ ۱۲5۸۲۱6.۱۲۱.۸04.400متر در اقطار مختلف ۳.4 و 6 اینچ و ضخامت 4.5 تا ۷.۱۱ میلیمتر
۸0۷.000.000

 ۳0
۱۲:۱0روز

۱( زمان دریافت اسناد مناقصه: ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ الی ۱۳۹۸/۰۲/۰۴      ۲(تاریخ ارسال پیشنهادات: ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۳(تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها: مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷- سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    

4( دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی ۷ ، صندوق پستی ۸۱۳- ۹۷۱۷۵  ۵( استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قراردارد. ضمناً : 
 www.setadiran.ir کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس 

 انجام خواهد شد. 
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب 
و فاضالب روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره ۸-۳۲۲۱۴۷۵۲- ۰۵۶ اداره 

امور حقوقی قراردادها شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبیامور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

ورین ترازو
 بالضاف و بآ تکرش

ییاتسور
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سه شنبه *3  اردیبهشت 1398 * شماره 4330

جمع آوری 136 میلیون تومان کمک مردمی در روز برات

صداوسیما-مردم خراسان جنوبی در روز برات )14 شعبان( 136 میلیون تومان به نیازمندان و سیل زدگان کشور  کمک 
کردند. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان گفت: از این رقم 92 میلیون تومان نقدی و 
44 میلیون تومان غیر نقدی است. رفیعی افزود: از این رقم 85 میلیون تومان کمک های مردم به سیل زدگان کشور است.

سالم. ضمن تبریک ایام شعبانیه و آرزوی بهترین 
آوای  وزین  روزنامه  اندرکاران  دست  برای  ها 
جنوبی  خراسان  محترم  استاندار  از  جنوبی  خراسان 
رهبرعزیزمان  تدبیر  با  که  سالی  در  دارم  تقاضا 
سال رونق تولید نام گرفته به فکرجوانان استان و 
به  باشند و زمین و وام  شهرستان کوچک بشرویه 
جوانان این شهرکویری وکوچک واگذار کنند تابرای 
تبع آن قیمتها شکسته شود  تابه  خود خانه بسازند 

چون جوانان قدرت خرید و ساخت خانه ندارند.
ارسالی به تلگرام آوا 
فرماندار وشهردار محترم شهرستان بشرویه لطفا به فکر 
جوانان و مردم باشید. هزار قطعه زمین در محدوده شهر 
در سجادیه و بلوار جهاد، چرا به محدود شهر نمی آورید 

که مشکل کمبود زمین حل شود
ارسالی به تلگرام آوا 
گزارش  داشتنی. خواهشا یک  و دوست  عزیز  آوای 
و  قدیمی  مکان  این  تا صدای  تهیه کن  بیدخت  از 
این میراث  این خاطرات دوران کودکی خیلی ها و 
گذشتگان به گوش کسانی که باید کاری بکنند ولی 

خود را به خواب زده اند برسد.
915...212

جمع آوری کودکان کار امری خداپسندانه است نه با 
به نمایش گذاشتن بنرهایی که شخصیت یک کودک 

بی گناه به تصویر میکشه.
915...834

خداییش یکی از اونایی که سیستم نورپرداری فلکه 
فرودگاه رو نصب کردن بپرسه اون تپه های سیمان که 
به اون افتضاحی المپ های رنگیه زیر درختاها رو نگه 

میداره زیبا هستش یا من فکر می کنم زشته؟
915...088

پل و خیابونی که سه راه اسدی زدن نکنه مشکل داره 
که بعد از این همه مدت هنوز نمیخوان افتتاحش کنن. 
قرار بود 22 بهمن راهشو باز کنند. انگار انگیزه ای واس 

افتتاحش نداره شهرداریه عزیز.
933...488

سالم به مسئوالن محترم منابع طبیعی استان. خواهشا 
برسی فرمایید چرا دشت طبیعی ریواس رو به روی 
چهکند، این طبیعت خدادادی رو به فراموشی سپرده 
شده و توسط عده ای بی خبر با ریختن نخاله ساختمانی 

نابود می شود و صدای هیچ مدیری در نمی آید.
915...876

باسالم.اجرای دمام نوازی توسط جوانان هیات صاحب 
زیبا و  نیمه شعبان بسیار  بیرجند در شبهای  الزمانی 
دلنشین بود. الزم هست که متولیان امور فرهنگی از 

اینگونه امور حمایت کنند. 
یک شهروند
هفته  در  مجلس  در  بیرجند  مردم  محترم  نماینده 
بهداشت چه خوب است دیداری صمیمی با کارکنان 
و حداقل چند  باشید  داشته  بهداشت  مراکز  محیطی 

دقیقه ای هم پای درد دل آنها بنشید.
933...787

سالم آوا جان لطف کن به گوش مسئوالن و ستاد 
مواد مخدر برسونید شما که برای خانواده های بی 
و  کردین  باز  دولتی  اعتیاد  ترک  کلنیک  بضاعت 
شهریه ماهیانه ناچیزی با بیمه از  آنها می گرفتید 
رو آزاد نکنید و سه برابر این مبلغ رو ماهیانه نگیرید 
و خانوادهایی که تازه راحت شدن و سر و سامانی 
و  شیشه  مثل  مخدر  مواد  منجالب  به  رو  گرفتن 
کلنیک  ازبیماران  یکی  تشکر  با  نکشانید.  کراک 
از  ممنون  و  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  اعتیاد  ترک 

ستون پیامکی روزنامه آوا.
990...049

سالم از زحمات وتالش های اهالی محترم خیابان 
پاسداران هفده که بابرپایی جشن وسرور درشب میالد  
دل  در  وشعف  شادی  موجب  بشریت  عالم  منجی 
منتظران اقا شدند تشکر وقدردانی مینماییم امیدواریم 

در سایه توجهات آقا سالمت وموفق باشند انشاا...
915...266

اتوبوس  دهی  سرویس  وضع  که  است  وقتی  چند 
بد شده  خیلی  غفاری  مسیر  در  واحد  های شرکت 
و زمان انتظار طوالنی شده است. لطفا به مسئوالن 
عجله  با  اگر  کنند.  رسیدگی  بفرمایید  شهرداری 

یشان باز کشتار راه نیندازند!
یک شهروند
 92 سال  از  خوسف  شهرستان  در  نصرآباد  روستای 
شده  انجام  بنیاد  طرف  از  مسکونی  زمین  واگذاری 
هنوز نتوانسته ایم گاز منزلمان را وصل نماییم همسایه 
ما 100متر ان طرف تر گاز دارند ولی ما از این نعمت 
برخوردار نیستیم بعد چند سال لوله گذاری کردند فقط به 
خاطر یه علمک داریم پاس کاری اداری میشویم  لطفا 

مسؤالن پیگیری نمایید. ممنون
یک شهروند

عناب و افزایش توان اقتصادی منطقه
دبیر همایش ملی عناب در خراسان جنوبی اظهار کرد: عناب، 
سهم بزرگی در اقتصاد منطقه دارد چراکه درآمد هزاران خانوار 
روستایی به تولید عناب وابسته است و توسعه کشت  ان به 
عنوان گیاهی مقاوم در کم آبی می تواند در کاهش نرخ بیکاری 
تأثیر به سزایی داشته باشد و از عوامل مهم جلوگیری از مهاجرت 

روستاییان محسوب شود.
جنوبی،  خراسان  منطقه  ایسنا  با  در گفت وگو  پویان  محسن 
به  روستاییان  درآمد  و  اقتصاد  در  مهمی  نقش  عناب  گفت: 
ویژه در خراسان جنوبی دارد چرا که از محصوالت عمده باغی 
منطقه به شمار می آید.وی با بیان اینکه مصرف عناب در ایران 
هنوز به همان شکل سنتی خود صورت می گیرد، افزود: استان 
خراسان جنوبی بیشترین سطح زیر کشت عناب ایران را به خود 
اختصاص داده است، به ویژه شهرستان بیرجند بیشترین باغات 
عناب را دارا است.دبیر همایش ملی عناب در خراسان جنوبی 
بیان کرد: در پاره ای از نقاط مانند خراسان جنوبی، خراسان 
به صورت  عناب خشک  از  بلوچستان  و  سیستان  و  رضوی 
آجیل استفاده می کنند و در بیشتر نقاط ایران میوه عناب به 
عنوان یک داروی گیاهی در نسخه های سرماخوردگی مورد 
میوه،  فرآوری  است که  در حالی  این  قرار می گیرد،  استفاده 
هسته، برگ، پوست و چوب آن می تواند ارزش افزوده قابل 
توجهی در تولید این محصول داشته باشد.پویان با اشاره به 
اینکه بسته بندی و مشکالت مربوط به فرآوری و نگهداری 
به  اقتصادی  پروسه  این  از جمله موارد محدود کننده  عناب 

شمار می آید، تصریح کرد: معرفی این محصول توسط چینی ها 
کشورهای  در  و  می یابد  گسترش  روز  به  روز  اروپا  بازار  در 
مصرف  روزه  هر  چینی  بادام  عنوان  به  آمریکایی  و  اروپایی 
آن رو به افزایش است و این در حالی است که این محصول 
ارزشمند هنوز در تمامی مناطق کشور ما شناخته نشده است.

وی افزود: در هر هکتار باغ عناب هفت تا هشت نفر اشتغال 
مستقیم و غیر مستقیم و 8954 بهره بردار و یا 2634 خانوار 
روستایی در زنجیره تولید و توزیع این محصول فعالیت دارند.

مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی خراسان 
جنوبی بیان کرد: شرایط اکولوژیکی و اقلیمی خراسان جنوبی از 
جمله کمبود بارندگی، کم آبی، کاهش شدید رطوبت نسبی هوا 
در تابستان، شوری آب، خاک های قلیایی، وزش بادهای گرم 
و خشک، شرایط رویش بسیاری از گیاهان را محدود می کند، 
اما درخت عناب که تقریباً در این شرایط بومی شده و قادر به 
تحمل شرایط نامطلوب محیطی است، به عنوان یک محصول 
کشاورزی  محصوالت  میان  در  را  ویژه ای  جایگاه  اقتصادی 

خراسان جنوبی به خود اختصاص داده است.

کاهش نرخ بیکاری
پویان ادامه داد: عناب سهم بزرگی در اقتصاد  منطقه دارد چراکه 
و  است  وابسته  عناب  تولید  به  روستایی  خانوار  درآمد هزاران 
توسعه کشت عناب به عنوان گیاهی مقاوم در شرایط کم آبی 
می تواند در کاهش نرخ بیکاری تأثیر به سزایی داشته باشد و 

از عوامل مهم جلوگیری از مهاجرت روستاییان محسوب شود.
وی افزود: در صورتی که این محصول جایگاه واقعی خود را در 
صادرات کسب کند، تأثیر آن بر اقتصاد منطقه به خصوص در 

زمان های خشکسالی چشمگیر خواهد بود. 

موانع صادرات
دبیر همایش ملی عناب در خراسان جنوبی بیان کرد: عالوه بر 
رفع مشکالت و مواضعی که گریبانگیر صادرات این محصول 
مدیران  توجه  مورد  باید  نیز  دیگری  مسائل  است،   ارزشمند 
کشاورزی و اقتصادی قرار گیرد که از جمله این موارد می توان 
به کنترل بازار و قابلیت انطباق فرآورده و مشتقات آن با تغییرات 
تقاضا، توجه خاص به نگهداری و بسته بندی محصول عناب، 
تشویقی  و  صادراتی  سیستم های  از  کامل  آگاهی  و  شناخت 
و  ایجاد  و  آن  مشتقات  و  عناب  فرآورده های  برای  صادرات 
تماس  کرد:  اظهار  کرد.پویان  اشاره  تبدیلی  صنایع  گسترش 
مستقیم با خریداران عمده و مصرف کنندگان از طریق شرکت در 
نمایشگاه های اختصاصی و بین المللی، تالش در راستای معرفی 
خواص دارویی و غذایی این محصول از طریق ساخت فیلم های 
تبلیغات  اختصاص  و  آموزشی  علمی،  انیمیشن های  مستند، 
ماهواره ای و بین المللی از جمله مواردی است که در شناخت این 
محصول مؤثر خواهد بود.وی ادامه داد: میزان صادرات عناب در 
سال 93 و نیمه اول سال 94 بسیار اندک و جزئی است که در 
مقایسه با صادرات عناب تازه و خشک کشور چین در همین ایام 

قابل مقایسه نیست که عمده مشکالت روند صادرات مربوط 
به فرآوری، بسته بندی و نگهداری و از طرفی کمبود و یا نبود 

تبلیغات الزم در سطح بین المللی است.
عدم  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  در  عناب  ملی  همایش  دبیر 
عناب،  فناوری  و  تولید  مراحل  در  علمی  فنی  نکات  رعایت 
عدم تولید انبوه فرآورده های متنوع غذایی و دارویی از عناب با 
رعایت استانداردهای مربوطه، عدم آگاهی کافی از این محصول 
بازارهای هدف، عدم توجه به  و خواص و کاربردهای آن در 
مسائل به نژادی عناب و توسعه ارقام مطلوب و مناسب با منطقه 

از جمله  محدودیت های اقتصادی و صادراتی این محصول به 
شمار می آیند.پویان اظهار کرد: عدم بهره وری کافی از امکانات 
موجود و پایین بودن اطالعات بهره برداران از چگونگی کاهش 
آن  درآمدزایی  میزان  که  شده  باعث  محصول  این  ضایعات 
کاهش یابد و چنان که الزم است در تامین هزینه های خانوار 

روستایی و دست اندرکاران تولید مؤثر باشد.
شناخت  و  تولید  اقتصادی  بررسی  بنابراین  شد:  یادآور  وی 
تنگناهای موجود می تواند برای برنامه ریزان و سیاست گذاران 

بخش کشاورزی در سطح ملی و منطقه ای مفید باشد.

»بارنجگان« در گذر از رنج ها
برزجی - »بارنجگان« روستایی مرزی از توابع شهرستان زیرکوه 
است که 24 سال قبل با تجمیع سه روستا قد علم کرد اما تاکنون 
رنج های زیادی را با وجود بیش از یکهزار و 800 نفر جمعیت 
به دوش کشیده است. بارنجگان با مرکز شهرستان زیرکوه 45 
کیلومتر فاصله دارد اما فاصله غیرمستقیم آن با مرز افغانستان 
بیشتر نیست. سال 1374 به خاطر برخی  حدود 10 کیلومتر 
مشکالت امنیتی ساکنان روستاهای مرزی یزدان و کبوده نیز 
از نقطه صفر مرزی به جمع مردم بارنجگان پیوستند و اینگونه 
با تجمیع سه روستا بارنجگانی جدید با چند برابر جمعیت و 
زیرساخت های حداقلی شکل گرفت. با وجود همه رنج هایی 
که در گذر زمان این روستا متحمل شده اما هیچ کدام از اهالی 
ترک دیار نکرده اند و همچنان پنجه در پنجه مشکالت بخشی 
از حریم مرزهای شرقی ایران را پاسبانی می کنند. عالوه بر آماده 
نبودن برخی از زیرساخت ها در این روستا ، خشکسالی های پی 
در پی نیز بر انبوه مشکالت مردم افزوده است. اغلب جمعیت 
بارنجگان را جوانان تشکیل می دهند که با وجود تمام مشکالت 
کنار ریش سفیدان مانده اند و امروز نیازهایشان را فریاد می زنند 

تا شاید گوشی برای شنیدن بیابند. 
از 6 سال قبل  ابراهیم عابدینی است که  این جوانان  از  یکی 
زمامداری شورای روستا را بدست گرفته و هیچ گاه برای مطالبه  

حق هم والیتی هایش دست از تالش برنداشته است. 

** آب ناسالم 

او رنج مردم روستا را در خصوص نبود آب آشامیدنی سالم اینگونه 
بیان می کند: »سختی آبی که مردم روستا از آن استفاده می کنند 
به حدی است که وقتی مورد آزمایش قرار گرفت اعالم کردند به 

هیچ وجه این آب قابل خوردن نیست.« 
وی ادامه می دهد: به جرات می توانم بگویم بیش از یک سوم 
جمعیت روستا به خاطر این آب سنگ کلیه گرفته و عده زیادی 
هم زیر تیغ جراحی رفته اند. عابدینی شیوع سقط جنین بین زنان 
روستا را درد دیگری دانست که حتی سال گذشته به عالمت سوال 
بزرگی برای اهالی تبدیل شده بود و در بررسی های مرکز بهداشت 
مشخص شد که  از عوامل سقط جنین استفاده  ازهمین آب سخت 

ناسالم بوده است.

** تنهایی اجباری برای تحصیل

کمبود فضای آموزشی یکی دیگر از مشکالت بارنجگان است 
که عابدینی آن را در مدرسه 6 کالسه ابتدایی روستا به تصویر 
می کشد و می گوید: 241 دانش آموز ابتدایی درحالی برای درس 
خواندن در کالس های کوچک این مدرسه اشتیاق به تحصیل 

دارند که حضورشان در 2 شیفت تقسیم بندی شده است. 
او مشکالت شیفت بندی این مدرسه را در شرایطی توصیف می 
کند که دانش آموزان شیفت عصر مجبور هستند مسافت طوالنی 

را از مدرسه تا منزل در تاریکی شب طی کنند. 
وی ادامه می دهد: از یک ماه قبل عید خانواده های زیادی که 
کوچ رو هستند روستا را ترک می کنند اما دانش آموزان مجبورند 
تنها و دور از خانواده در خانه هایشان بمانند تا ماه های باقی مانده 

از سال تحصیلی سپری شود. 
وی رنج معلمان روستا را هم در کنار این مشکالت یاد آور می شود 

و می افزاید: از آنجایی که در روستا هیچ منزل خالی وجود ندارد تا 
معلمان اقامت داشته باشند ، مجبورند مسافت های طوالنی را هر 
روز برای رسیدن به مدرسه طی کنند که این مساله به خصوص 

برای معلمان شیفت عصر مشکالت را تشدید می کند. 

** سرویس بهداشتی نوبتی

آنچه که این جوان روستای بارنجگان از آن به عنوان یک درد 
بدتر یاد می کند مختلط بودن دانش آموزان دوره متوسطه است 
که در این خصوص می گوید: اینکه دختران و پسران در این 
مقاطع مجبور هستند به خاطر برخی شاخص های آموزش و 
پرورش کنار هم در کالس درس بنشینند را قبول داریم، ولی 
واقعا خجالت آور است که مدیر مدرسه مجبور باشد هر زنگ 
تفریح کنار سرویس بهداشتی مدرسه بیایستد تا دانش آموزان 

دختر و پسر نوبت را رعایت کنند. 

** فوتبال در گرد و خاک

عابدینی از نگرانی هایی که برای آینده جوانان روستا دارد سخن 
می گوید و اضافه می کند: با همین آمار های موجود روستا می 
توان سرانگشتی حساب کرد که 241 کودک دبستانی و بیش از 
200 نوجوان مقطع متوسطه جوانان آینده این روستا هستند که 

نیازهایشان چند برابر وضع فعلی خواهد بود. 

وی ادامه می دهد: این در حالی است که هم اکنون 100 جوان 
روستا در زمین های خاکی با ورزش فوتبال خود را سرگرم می 
کنند و هیچ وقت وعده ها برای ساخت یک سالن ورزشی و چمن 

مصنوعی به سرانجام نرسیده است. 
هر  شود:  می  یادآور  بارنجگان  روستای  شورای  عضو  این 
کند  جمع  رای  روستا  مردم  از  خواست  که  مجلسی  نماینده 
اولویت خود را ساخت سالن ورزشی اعالم کرد و حتی سال 
گذشته سهمیه ای هم اختصاص یافت که بنا به دالیلی سهم 
یک روستای دیگر شد. او که معتقد است بخشی از مشکالت 
مردم روستای بارنجگان به این خاطر است که در دستگاه های 
اجرایی فرد دلسوزی که با دردشان آشنا باشد ندارند ادامه می 
دهد: اگر چنین نبود چرا درمانگاه بارنجگان و چند روستای 
دیگر همزمان شروع به ساخت شد ولی اکنون با 95 درصد 
پیشرفت فیزیکی متوقف شده در حالی که درمانگاه روستاهای 

دیگر یک سال پیش به بهره برداری رسیده است؛ پس این 
نشان می دهد حرف ما به جایی نمی رسد. 

** آب شیرین کن فراموش شده

وی بیان می کند: همچنین قرار بود 24 آب شیرین کن در استان 
ساخته شود که 23 مورد آن انجام شده اما یک مورد که در روستای 
بارنجگان بوده همچنان معطل است و هیچ مسئولی هم برای آن 
پاسخگو نیست. عابدینی ادامه می دهد: در حالی راه اندازی آب 

شیرین کن روستا در دست انداز بی توجهی مسئوالن افتاده که 
عده زیادی از مردم به خاطر اینکه توان تامین آب شیرین از شهر 
حاجی آباد را ندارند مجبور هستند از همان آب ناسالم استفاده کنند. 

**رتبه های کمتر از هزار در 
بارنجگان بازمانده از دانشگاه

وی یکی دیگر از مشکالت اهالی را بیکاری جوانان عنوان می 
کند و می گوید: بیکاری باعث فقر بیشتر مردم شده به طوری که 
نخبه های روستا با رتبه های زیر هزار مجبور هستند آرزوی رفتن 
به دانشگاه را در دل خود خاموش کرده و به دنبال کاری باشند تا 

بتوانند خرج روزانه خود را تامین کنند. 
این عضو شورای روستا ، راه اندازی کارگاه های اقتصادی در 
زمینه های مختلف دامداری و کشاورزی را پیشنهاد می دهد و 

امیدوار است که با توجه به این مساله آینده جوانان در این نقطه 
مرزی روشن رقم بخورد. وی تقویت زیرساخت های مخابراتی 
از جمله اینترنت را در این روستای پر جمعیت الزامی می داند چرا 
که به عقیده وی بیشتر اهالی افراد باسوادی هستند که برای امور 

روزمره خود نیاز به استفاده از اینترنت دارند. 

**آقای استاندار فراموش نکنید 

عابدینی در عین حال که مشکالت روستا را برمی شمرد اما از 
خدمات دولت در زمینه گازرسانی ، جاده و غیره برای روستا تقدیر 
می کند و می گوید: اتفاقی که اخیرا برای روستا رقم خورد ، سفر 
استاندار خراسان جنوبی به بارنجگان بود که نور امید را در دل 
مردم این روستای مرزی روشن کرد. ادامه می دهد: این سفر 
عالی  مقام  که  همین  باشد  نداشته  هم  دستاوردی  هیچ  اگر 
استان در جمع مردم حضور یافت و از نزدیک مشکالت را در 
کف روستا مشاهده کرد باز جای امیدواری باقی است. رئیس 
شورای روستای بارنجگان عنوان می کند: در همان چند دقیقه 
ای که با استاندار سخن گفتم متوجه شدم که وی شخصیتی 
روشن داشته و معتقد است که باید مشکالت روستاها بر اساس 
اولویت حل شود لذا امیدواریم که آخرین جمالتی که در لحظه 
خداحافظی به او گفتم را به یاد داشته باشد» آب شیرین کن، 
سالن ورزشی ، مدرسه«.استاندار خراسان جنوبی چهارشنبه 21 
فروردین ماه به همراهی جمعی از مسئوالن در پنجمین سفر 
شهرستانی خود به روستای بارنجگان سفر کرد و از نزدیک در 

جریان مشکالت این روستا قرار گرفت.
 آنچه که در این سفر استاندار بر آن تاکید داشت تعیین تکلیف 
بازدید  زمان  همان  در  که  بود  روستا  کن  شیرین  آب  شدن 
قول انجام آن را از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان برای سال 98 گرفت. محمد صادق معتمدیان همچنین 
در جریان بازدید از مرکز بهداشتی و درمانی روستای بارنجگان 
کرد.  تاکید  مذکور  پروژه  از  مانده  باقی  درصد  پنج  اتمام  بر 
همچنین در نشست جمع بندی مصوبات سفر نیز این موضوع 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
بحث چمن مصنوعی نیز از دیگر مواردی بود که در نشست 
جمع بندی مصوبات سفر استاندار به زیرکوه مطرح و قول مساعد 
برای آن گرفته شد. مصوبات سفر استاندار به زیرکوه در آینده 
نزدیک جمع بندی و پس از تایید به دستگاه های اجرایی ابالغ 
خواهد شد تا در زمان مشخص شود عملیاتی شود. امید است که 
حالوت و شیرینی این سفر به زودی در کام مردم شهرستان 
زیرکوه به بخصوص اهالی روستای بارنجگان احساس شود تا 
در گذر از رنج های خود با حفظ روحیه همدلی همچون گذشته 

مرزبانان سختکوش برای استان باشند.
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شده و برابر صورتجلسات اجرای رای متعدد قطعاتی نیز به نام اشخاص مستثنی و منجر به صدور سند مالکیت گردیده همچنین قطعاتی نیز برابر صورتجلسات متعدد افراز و تفکیک مجزی شده و به غیر انتقال گردیده و باقیمانده کماکان در مالکیت اداره منابع طبیعی قرار دارد لذا با توجه به اسناد رهنی مراتب از بانکهای ملت و صنعت و معدن 
و صادرات و ملی و سپه استان استعالم و بانکهای مذکور نیز با شرط حفظ حقوق استاد رهنی با افراز قطعه مورد نظر موافقت نموده اند با عنایت به اینکه متقاضی افراز با ارائه تقاضای وارده به شماره ۹۷/۱۰۱/۶۴۷۱ – ۹۷/۱۱/۶  تقاضای افراز سهام مشاعی خویش از پالک فوق الذکر را از اداره ثبت نموده که حسب االرجاع افراز به اینجانبان 
مصطفی برفی و اسماعیل عطایی نماینده و نقشه بردار محول و پس از مالحظه سوابق و بررسی اوراق پرونده و گواهی موضوع ماده ۲ آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذر ماه ۱۳۵۲ مبنی بر خاتمه یافتن عملیات ثبتی و عدم سابقه تعارض واختالف ونیز گواهی دفتر امالک مبنی بر مالکیت متقاضیان و سایر شرکاء پس از 
تعیین وقت و بلحاظ عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی أخطار وقت افراز )۹۷/۱۱/۲۷(  در روزنامه زعفران به شماره ۳۹۸- ۹۷/۱۱/۱۵  منتشر و در وقت مقرر به همراه 
متقاضی از محل وقوع ملک مورد تقاضا بازدید انجام و نسبت به تهیه نقشه افرازی توسط نقشه بردار ثبت اقدام و سپس موضوع افراز برابر استعالم شماره ۹۸/۱/۷-۳۰۱/۹۸/۴۳
از مدیریت جهاد کشاورزی بیرجند استعالم که مرجع موصوف طی نامه وارده بشماره  ۴۲۹۳۲ /۹۸/۲ – ۹۸/۱/۷ با افراز موصوف به شرح نقشه ارسالی موافقت و بدین لحاظ 

قطعه مذکور به شرح ذیل توصیف می گردد.
۱- ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر تاسیسات شرکت تعاونی دامداران آریان خراسان جنوبی به مساحت ۹۸۱۷ متر مربع به شماره پالک ۲۵۶۱ فرعی از ۵۵۴ فرعی 
از ۱۲۴- اصلی بخش ۲ بیرجند با حدود شماال": بطول ۱۲۵ متر درب و و دیواریست به اراضی ملی شرقا": بطول ۸۰ متر دیواریست به اراضی ملی جنوبا«: بطول ۱۲۵ متر 
دیواریست به اراضی ملی پالک ۵۵۴ فرعی غربا": بطول ۸۰ متر دیوار پست به اراضی ملی. حقوق ارتفاقی : با توجه به اینکه قطعه مورد افراز محاط در پالک ۵۵۴ فرعی از 
۱۲۴-اصلی بخش ۲ بیرجند بوده مالک حق رفت و آمد از داخل اراضی ملی پالک مذکور را دارد. لذا قعلعه مورد تقاضا محاط در پالک ۵۵۴ فرعی از ۱۲۴ اصلی بخش ۲ 
بیرجند بوده که جهت آن پالک ۲۵۶۱ فرعی منظور شده که در سهمیه اداره منابع طبیعی شهرستان بیرجند )واگذاری به شرکت تعاونی دامداران آریان خراسان جنوبی ( 
قرار گرفته و باقیمانده در سهمیه کلیه مالکین مشاعی بوده و چون متقاضی افراز اعالم نموده دسترسی به سایر مالکین مشاعی وجود ندارد لذا مراتب آگهی چنانچه کسی 
مدعی تضییع حق خود برابر صورتمجلس افزاز باشد می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به طرح دعوی در دادگاه صالحه اقدام و گواهی مبنی بر طرح 

دعوی جهت ضبط پرونده به این اداره اعالم نماید.
تصمیم مسئول واحد ثبتی: دبیرخانه ثبت نظر به محتویات پرونده و گزارش نماینده و نقشه بردار بشرح فوق با افراز ششدانگ پالک ثبتی فوق به شماره ۲۵۶۱ فرعی از 
۱۲۴- اصلی بخش ۲ بیرجند موافقت می گردد لذا مراتب در اجرای ماده ۶ آیین نامه قانون افراز به متقاضی و سایر شرکا ابالغ می شود تا در صورت اعتراض برابر ماده ۲ 

قانون افراز و فروش امالک مشاع اقدام شود.

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

بـه اطـالع همشهریان 
عزیـز می رسانـد:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن 
انجام می گردد 

و عواید آن  صرف افطاری ایتام 
)ویژه رمضان( می شود

دفتر هیئت: طالقانی ۱5- مجتمع 
 -Aعسل- طبقه سوم - واحد

هیئت قرانی شهدای محراب
لبخند بر صورت یتیم پاداشش 
از جانب خدا شادی روح پدر و 
مادری است که چنین فرزندی

 را رشد داده اند. 



موفقیت و انرژی

حسادت

اراده ترغیب کننده

حاال نوبت به اراده می رسد. »دیوید گالو«، دانشمند 
علوم دریایی، اراده جسمی و روحی را یکی از عوامل 
 مهم موفقیت می داند و بسیار بر توجه به آن تاکید 
می کند. افراد موفق با اراده قوی خود اعتماد به نفس 
را در وجودشان به وجود می آورند و خود را از تردید 
و خجالت رها می کنند.»گلدی هاون«، بازیگر معروف 
آمریکایی، اعتراف می کند که در ابتدا نسبت به خود و 
توانایی هایش دچار شک و تردید بود و خود را به اندازه 
کافی باهوش و خوب تصور نمی کرد. او فکر می کرد 
که هرگز موفق نخواهد شد؛ البته ترغیب خود و ایجاد 
اراده همیشه چندان هم آسان نیست.مادرها همیشه منبع 
خوبی برای ایجاد انگیزه، اراده و پشتکار هستند. »فرانک 
گری« که معماری موفق و شناخته شده است، مادرش 

را عامل ایجاد انگیزه و اراده در خود می داند.

وقتی حسادت همراه ما است

 رسیدن به خودآگاهی و شناخت نقاط ضعف و قوت: از 
مهمترین راهکارهای درمان حسادت این است که افراد 
به خودشناسی برسند. به این معنا که باید به شناخت 
ویژگی های مثبت و منفی شخصیتی و رفتاریشان 
برسند و سعی کنند که ویژگی های مثبت شان را بیشتر 
 اهمیت بدهند و سعی کنند ویژگی های منفی شان را 
بر طرف نمایند. وقتی افراد بتوانند نقاط قوتشان را ببینند 
از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار می شوند. همین امر 
منجر می شود که کمتر واکنش حسادت را نشان بدهند.

کند:  می  ایجاد  حسادت  که  ضررهایی  به  توجه 
پیشنهاد می شود کسانی که مبتال به این حس منفی 

هستند بیشتر به آثار منفی این واکنش توجه کنند. 
بر روی  نامطلوب  این هیجان  آور  زیان  آثار  وقتی 
زندگیمان را بشناسیم سعی می کنیم از این حالت 

بیشتر فاصله بگیریم.
توجه به منحصر به فرد بودن انسان ها: در طول 
زندگی، هر فردی رفتارهای متفاوتی از دیگران را 
نشان می دهد. همه انسان ها منحصر به فرد هستند 
و اگر افراد به این مساله توجه داشته باشند، دیگر به 
موفقیت های دیگران حسادت نمی کنند. افراد قطعا 
باید به این درک برسند که مانند هیچکس نیستند 

و نمی توانند باشند.
 اهمیت قایل شدن برای نعمت های زندگی: بهتر 
است افراد همیشه به نعمت های زندگیشان فکر کنند 
و آنها را در ذهنشان پر رنگ کنند. برای این کار بهتر 
است هر ماه یک بار یک لیست از این نعمت ها را 
تهیه کنید و آن را همراه خود داشته باشید تا هر زمان 
که حس حسادت در شما شکل گرفت بتوانید به داشته 
ها و پیشرفت های زندگی خودتان فکر کنید و این 

حس را در وجودتان کمرنگ تر کنید.

تشخیص زودهنگام مشکل ناشنوایی 
کودک به درمان کمک می کند

نظر  از  کودک  کرد  احساس  زمانی  هر  خانواده  اگر 
گفتاری تأخیری دارد، اولین شک باید به سیستم شنوایی 
او شود و این اولین عالمت هشدار دهنده است. یکی از 

مشکالت عمده ما این است که بسیاری از همکاران 
ما در حوزه های پزشکی به خانواده اعالم می کنند در 
خصوص مشکل شنوایی کودک به هیچ عنوان صبر 
نکنید و تست شنوایی انجام دهید. اگر مشکل کم 
شنوایی سریع تشخیص داده شود می تواند در سن ۵ 

سالگی مانند کودکان سالم هم سن خود باشد.

عوارض مصرف بیش 
از حد لبنیات در کودکان

لبنیات توسط کودکان توصیه  از حد  مصرف بیش 
نمی شود. چرا که کلسیم زیاد می تواند در جذب آهن 
اختالل ایجاد کرده و باعث کم خونی کودک شود. برای 

کودک حدود 2 ساله، مصرف یک تا 2 لیوان شیر در 
روز در دفعات مختلف کافی است که مقداری از آن 
می تواند به صورت ماست به کودک داده شود. باال 
رفتن آنزیم های کبدی می تواند به علت چرب شدن 
کبد کودکان ناشی از نوع تغذیه باشدمصرف زیاد انواع 

غذاهای چرب نیز  برای آنها مضر است. 

راه تشخیص کنجد
 اصل از تقلبی

شاید ساده ترین راه تشخیص روغن کنجد اصل از تقلبی 
توجه به رنگ و بوی روغن کنجد باشد. روغن کنجد 
طبیعی و اصل بوی مالیم کنجد داشته و رنگ آن 

زرد متمایل به طالیی است. روش دومی که می توان 
برای تشخیص روغن کنجد اصل از تقلبی گفت، توجه 
به خواص و حاالت روغن کنجد است. روغن کنجد 
اصل و مرغوب حرارت زیادی را تحمل می کند و مانند 
روغن های نباتی یا روغن مایع ها بعد از حرارت دیدن 

نمی سوزد و بوی بدی ساطع نمی کند.

حذف کره  در رژیم غذایی 
به سالمت شما کمک می کند

کره دارای چربی های اشباع شده ی بسیار زیادی است 
و توصیه  شود که مصرف این اسیدهای چرب محدود 
شود. به طور کلی، نباید بیش از ۵ تا 6 درصد از کالری 

دریافتی روزانه به شکل چربی های اشباع شده باشد؛ 
اما اغلب اوقات این اتفاق به راحتی می افتد. حذف 
کره از رژیم غذایی به شما در حفظ این نسبت کمک 
خواهد کرد. می توانید از مواد غذایی غنی تر و سالم تر 
برای جایگزینی کره استفاده کنید؛ مثل روغن زیتون، 

کره ی آجیل ها، آووکادو، کره سیب.

خواص جادویی
 گیاه سرخارگل

سرخارگل گیاهی دارویی است با اثر مستقیم و غیر 
مستقیم منجر به مسدود شدن مسیر متابولیسم می شود 
و بدین ترتیب رشد باکتری ها را متوقف می کند. با 

افزایش میزان گلبول های سفید، افزایش بلع عوامل 
خارجی )فاگوسیتوز( منجر به افزایش مقاومت بدن در 
برابر بیماری ها می شود.این گیاه با باال بردن توان سیستم 
ایمنی بدن از بروز عفونت های ویروسی مخصوصا “ 
سرماخوردگی” پیشگیری می کند و تعداد موارد بروز 

عفونت های تنفسی را کاهش می دهد.

شاید شنیده باشید که پیاز برش خورده مستعد جذب و رشد باکتری است. اما باید توجه داشت که این ماده 
غذایی حاوی ترکیبات ضد باکتری است. آبی که هنگام خرد کردن پیاز تولید می شود می تواند انواع مختلفی از 
میکروارگانیزم ها که به عنوان دلیل مسمومیت غذایی شناخته می شوند را نابود کرده یا رشد آنها را بسیار کند سازد.
از این رو، مصرف پیاز به همراه وعده های غذایی به معنای کاهش احتمال بیماری است. درباره نگهداری از پیاز خرد 
شده باقیمانده نیز نگران نباشید. در صورت نگهداری مناسب در یخچال، مصرف آنها برای حدود هفت روز مشکلی 
ایجاد نمی کند. مصرف پیاز می تواند مقدار انسولین موجود در بدن انسان پس از یک وعده غذایی را افزایش دهد. 
انسولین برای پردازش قند موجود در غذا ضروری است و آلیل پروپیل دی سولفید موجود در پیاز می تواند انسولین 

آزاد بیشتری را برای مدیریت سطوح قند خون باقی بگذارد.

بازگشت اسید معده به مری به یکی از مشکالت سالمت شایع در جهان مبدل شده است. مصرف زیاد مواد غذایی سرخ 
شده و تند ارتباط نزدیکی با سوزش سردل، سوء هاضمه و بازگشت اسید معده دارد. 

خبر خوب این است که بازگشت اسید معده به مری و سوزش سردل با استفاده از دارو های بی نیاز از نسخه پزشک 
قابل درمان هستند. خبر بد این است که در صورت تداوم این مشکالت و عدم بهبود پس از مصرف دارو ممکن است 

نشانه ای از ابتال به سرطان معده باشند. 
احساس سیری می تواند در حقیقت یکی از نشانه های ابتال به سرطان معده باشد. اگر پس از خوردن تنها چند لقمه از 
غذای خود دیگر احساس گرسنگی نمی کنید، ممکن است دلیلی نگران کننده در پس این شرایط وجود داشته باشد. با 

پزشک در این زمینه صحبت کنید تا دلیل دقیق شناسایی شود. 

نشانه های شایع سرطان معدهکاهش خطر مسمومیت غذایی با پیاز

 ۱  ( 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 باهم 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. فراموش 
نکنید زود رسیدن بهتر از دیر رسیدن است، و اولین قدم در ساختن 

ذهنیت خوب در نگاه اول هم، همین زود رسیدن است .
  2( اعتماد به نفس داشته باشید:از مهم ترین اصولی که در زندگی 

باید یاد بگیریم، زبان بدن است. زبان بدن یعنی جوری با 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 دهید.
 ۳  ( 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 مقابلتان دهید. برای تاثیرگذاری روی 
دیگران، الزم نیست هم رنگ جماعت بشوید یا ویژگی های 

منحصربه فرد خودتان را کتمان کنید .
 ۴(  ظاهری متناسب داشته باشید:  از قدیم می گویند که از کوزه 
همان تراود که در اوست. شاید این مثل قدیمی 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 که آیا ظاهرتان اطالعات 
درستی در مورد شما منتقل می کند؟ دقت کنید که کجا قرار است 
بروید و لباس مناسب برای آن مالقات یا موقعیت به خصوص 
چیست؟  برای محیط کاری ای که قرار است برای بار اول بروید، 

کدام پوشش مناسب تر است؟

چگونه در اولین دیدار خوب به نظر بیاییم؟

آیه روز

محمد )ص( پدر هیچ یک از مردان شما نیست ، و لکن رسول خدا و خاتم پیامبران است 
و خداوند همواره به همه چیز داناست.    احزاب ۳9 

سخن روز

»وقتی از سازمانی خواسته شود در آن واحد بیش از اندازه کار انجام دهد، به جای آنکه انرژی بگیرد سردرگم 
خواهد شد« - مایکل همر

سه شنبه  *۳ اردیبهشت  1۳98 * شماره ۴۳۳۰ 
4

جدول ۴۳۳۰                        

 - ایسلند  کشور  لقب  افقي:۱- 
دور هم گرد آمدن 2- پافشاري و 
اصرار -  رهسپار - داراي سطح 
آل   - خدمتگزار   -۳ خراشیده 
بیماري-   عالمت   -۴ کمک   -
پایین  ابر   - خطرناک  بیماري 
جایي  در  ماندن  را  - شب  آمده 
 - علم  کالغ-   براي  نامي   -۵
آلمان-   در  شهري   -6 مروارید 
پروتئین  بسکتبال-   فدراسیون 
رنگ  دو  چیز  هر   -7 گیاهي 
خصوصا سیاه و سفید-  کمربند 
زمین ! - منفک 8- شاخه نخل  
-چوب میخ دار قصابي-  سنگین 
دیني  غیر   - طناب   -9 وزین  و 
 - بلند  فریاد    -۱0 ها  ماده   -
نفي  آواز ۱۱-    - دخترانه  نامي 
عربي - از اثرهاي معروف محمد 
خداي    -۱2 مالزم  حجازي-  
شخصي    - درد  حرف   - هندو 
شهر    -۱۳ عریان  برهنه، 
پهلو و کنار  بادگیرها - ترکش  
اسرائیل  بني  پیامبران  از   -۱۴
  -۱۵ پیشه  عدالت   - صدر   -
از   - بیدها  تیره  از  است  درختي 
اثرهاي معروف فریدون مشیري

عمودي: ۱- جعلي - از بازیگران 
از آالت  نامدار جهان 2-  کمدي 
موسیقي - میوه کال - نویسنده 
وافسانه پرداز یوناني که با کورش 
رنگ   -۳ بود  عصر  هم  کبیر 
قابل   - دولت  هیئت   - خزان  
اجرا ۴- همیشه معذور ! - دشمن 
مانع   - حمام  عدد   - سرسخت  
شهرهاي  از  عرب-   دریاي   -۵
یزد-  عالم الهي 6- ساکن کره 
زمین - پسر کاوه آهنگر - درخت 
تسبیح 7- چین و چروک پوست-  
خداشناس - ارابه اي که با اسب 

کشیده می شود 8- بانو  -رفاه و 
آسودگي-  درختي با چوب بسیار 
سخت 9- شانه به سر - کشور  
آتاترک - تهم ۱0-  حرف ندا - 
پذیر ۱۱-  خباز  امکان  الگو -  
-عدد  میالدي   ماههاي  از   -
روستا ۱2-  پایان نامه - جوجه 
تیغي-  درخت انگور -  به وجود 
آوردن ۱۳-  عامل تخمیر  درگاه 
رساني  کمک    -۱۴ نیشتر   -
به  آغشته   - پیروزي  حرف   -
 رنگ ۱۵-  روز گوسفندکشان -

 برائت خواستن

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

  1234567891۰1112131415
ولهلدعممیجاج1
غاباوسرهسیاقم2
اردیسرمولدله3
رولممناروپیو4
خمربیرونبایدر5
ومارتبیداداس6
نتمخانایلادق7
یدبیسابراشکل8
کنارفعزاندوع9
کیخلتاقهتیفه1۰
فالتابدومابیش11
رکنورانیوباا12
اتبلیرحراشکه13
سواکیکهمزگسید14
تسروایردارناژ15

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 

د و اقساط
نق

پروانه بهداشتی بهره برداری دامداری به شماره 
25258/16/5 به تاریخ صدور 1381/10/16 

به نام آقای سید مسعود میرکاظمی مفقود 
گردیده و از دره اعتبار ساقط می باشد.

پروانه بهره برداری دامداری به شماره 
1682/ص/پ به تاریخ صدور 1381/11/29 

به نام آقای سید مسعود میرکاظمی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب علی 
طناکی زاده به شماره دانشجویی 

9223۷1351۷0064 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کـارگـر سـاده دامـداری 
با حقوق مکفی 

09156046934

نیروی خانم جهت آشپزخانه فست 
فود و آقا )زیر 25 سال( سالن دار

ساعت تماس: 12 ظهر تا 5 عصر 
32342315 -093968433۷1

فروش انواع نشاء  گوجه، 
بادمجان و فلفل و غیره

 0915۷212359
09364۷82506
09364۷82605

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

چهارانگشت
14:3016:1520:15شروع سانس

متری شش و نیم
1۷:4522شروع سانس

پخش پروتئین اتامان 
پخش تازه و منجمد انواع 

گوشت مرغ، گوساله و گوسفند 
1- شینسل ممتاز 

2- قلوه گاه گوسفندی 
3- شهله گوسفندی منجمد 

4- سردست برزیلی و...

09153634633
09153634634
05632349465

به یک نیروی ماهر جهت 
کار با دستگاه CNC و 
یک نیروی ماهر جهت 

برشکاری MDF  کابینت 
در صنایع چوب توسکا 

نیازمندیم.
0915۷419556

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس ترجیحا 

دوگانه سوز نیازمندیم.
0915964409۷

شرکت پخش سراسری مزمز شعبه بیرجند 
جهت تکمیل کادر اداری خود استخدام 

مینماید.1-منشی خانم یک نفر2-حسابدار 
مسلط یک نفر خانم3-تحصیل دار خانم با 
ماشین یک نفر4-کارگر ساده جهت انبار 

یک نفر آقا.)محل کار شهرک صنعتی بیرجند 
میباشد(

091566۷68۷5-09156041952



۵
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نمایشگاه صنایع دستی و سوزن دوزی بلوچستان در بیرجند

 نمایشگاه صنایع دستی و سوزن دوزی بلوچستان از بیست و نهم فروردین در محل نگارخانه سرو باغ اکبریه بیرجند آغاز به کار کرده است. به گزارش ایسنا،این نمایشگاه با همت دانشجویان 
بلوچ دانشگاه فرهنگیان استان و با هدف آشنایی مردم بیرجند با فرهنگ سیستان و بلوچستان و حمایت از صنعتگران آن استان برپا شده است.محصوالت نمایشگاه شامل؛ سفال کلپورگان، 
حصیربافی، سوزن دوزی، لباس های محلی، قاب های سوزن دوزی شده، غذاهای محلی و... است. این نمایشگاه صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و بعدازظهرها از ساعت ۱۷ تا۲۰ پذیرای عالقمندان است.

خبر ویژه

گشایش نمایشگاه معرفی مشاغل

صداوسیما-نمایشگاه معرفی مشاغل خراسان جنوبی 
با 6۰ غرفه در سالن ورزشی حسینیه جماران بیرجند 
برپا شد. رییس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره 
کل آموزش و پرورشگفت: در این نمایشگاه 5 هزار 
اثر تولیدی هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه 
و  خدمات  هنر، صنعت،  های  زمینه  در  استان  ای 
کشاورزی به نمایش درآمده است. فرازی با بیان اینکه 
این نمایشگاه تا 5 اردیبهشت صبح و عصر برای بازدید 
عالقمندان دایر است افزود: عالوه بر تولیدات دانش 
آموزان دبیرستان های دوره دوم و هنرجویان هنرستان 
های استان، آثاری از کار آفرینان ادارات کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، بهزیستی، میراث فرهنگی، فنی و حرفه 

ای و نیروی انتظامی به نمایش گذاشته شده است.

بانوی خراسان جنوبی صاحب مدال 
طالی سنگ نوردی شد

رئیس هیات کوهنوردی و ورزش های صعودی گفت: 
»الهام پدید« بانوی معلول استان برای سومین سال 
متوالی، مدال طالی رقابت های سنگ نوردی معلوالن 
کشور را کسب کرد.قباد گنجی اظهارکرد: ششمین دوره 
رقابت های سنگ نوردی معلوالن قهرمانی کشور روز 
گذشته در تهران برگزار شد و الهام پدید بانوی معلول 
ورزشکار استان در مسابقات سر طناب دسته جسمی 
حرکتی، موفق به کسب مدال طال شد. وی یادآور شد: 
در این مسابقات هشت بانوی ورزشکار از 6 استان کشور 

در چهار کالس بندی معلوالن، با هم رقابت کردند.

برگزاری جشن “محله با نشاط”
با حضور پرشور مردم

همگانی  های  ورزش  هئیت  رئیس  حسینی- 
شهرستان بیرجند از برگزاری جشن بزرگ محله با 
نشاط به مناسبت میالد امام زمان )عج( در یکشنبه 
شب گذشته خبر داد و گفت: در این جشن حدود ۳ 
هزار نفر از مردم شهر شرکت کردند و مورد استقبال 
باالی فدراسیوْن اداره کل ورزش و جوانان و مردم قرار 
گرفت. عرفی اضافه کرد: جشن های دیگری با همین 
عنوان در مناسبت های ماه رمضان به خصوص برای 

شمال شهر بیرجند برگزار خواهد شد.

2 کشته  در برخورد موتورسیکلت با خودرو

جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: بر 
اثر تصادف یک دستگاه موتورسیکلت با پژو ۲۰6 در 
محور فردوس - بجستان ۲ نفر کشته شدند و یک نفر 
مصدوم شد.توفیقی نیا  در این سانحه ۲ نفر از سرنشینان 
موتورسیکلت که جوانان ۱۷ و ۱۹ ساله بودند به علت 
شدت جراحات در صحنه فوت کردند و راننده خودرو 

سواری نیز مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

*طی حکمی از سوی استاندار، حسین علی بخشی 
به عنوان بخشدار مرکزی بیرجند  و حسین مالکی 
بیرجندی به عنوان معاون برنامه ریزی و هماهنگی 

امور عمرانی فرمانداری خوسف منصوب شدند.
*طی حکمی از طرف علیرضا آینه دار مدیر کل صدا و 
سیما، دکتر مجید رضا لطیفی به سمت مشاور سالمت 

صداوسیمای خراسان جنوبی منصوب شد.
*دومین محموله کمک های مردم خضری دشت 

بیاض به مناطق سیل زده کشور ارسال شد.
دانشجویان  و  کارکنان  علمی،  هیأت  *اعضای 
دانشگاه بیرجند ۲۰ میلیون تومان به سیل زدگان 

غرب کشور کمک کردند.
ماژان  بخش  در  آباد  قیس  کوشه  روستای  *بانوان 
خوسف یک تخته فرش 6 متری برای بازسازی حرم 

ائمه اطهار )ع( در عراق اهدا کردند.
*رئیس شبکه دامپزشکی قاین گفت: ۱۰۰ کیلوگرم 
گوشت الشه یک رأس گاو در کشتارگاه قاین معدوم شد.
*مدیرعامل شرکت گاز گفت: سال گذشته در مجموع 
یک میلیارد و پانصد میلیون متر مکعب گاز طبیعی در 
بخش های مختلف استان به مصرف رسیده است.

*مدیر کل ثبت احوال با بیان اینکه بیشترین عامل 
فوت در سال گذشته بیماریهای قلبی و عروقی ثبت 
شده است، گفت: به ازای هر ۱۰۰ فوتی خانم ۱۱۸ فوت 

آقا ثبت شده است.
*معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 

گفت: کوچ بهاره زنبورهای عسل در استان آغاز شد.
*مسیر عشق آباد به بردسکن و بالعکس با تالش 

راهداران بازگشایی شد.

 M.R.I نسخه تکراری 
برای همه

استان  مردم  سوی  از  هاست  مدت  حسینی- 
برای  دهی  نوبت  نحوه  درباره  هایی  گالیه 
دستگاه ام آر ای بیرجند که به سختی انجام می 
شود و معموال برای یک تا دو ماه بعد نوبت می 
از  استفاده  برای  تقاضا  شود.  می  مطرح   ، دهند 
آر ای به قدری باالست که بسیاری  ام  دستگاه 
گرفتن  نوبت  در  برای سرعت  دهند  می  ترجیح 
به مشهد، زاهدان و حتی گناباد بروند و روزهای 
تاکنون  بمانند.  منتظر  خود  درد  با  را  کمتری 
بارها درخواست اضافه شدن دستگاه دیگری به 
اتفاق  این  اما  شده  داده  پزشکی  علوم  دانشگاه 
احمدی  جالل  راستا  همین  در  است.  نداده  رخ 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی توضیح داد: 
ما نیز برای این موضوع غصه بسیاری داریم ولی 
متفاوت از آنچه که مردم مطرح می کنند. برای 
ارائه تمام خدمات درمانی در کشور شاخص داریم 
جنوبی  خراسان  در  شاخص  نسبت  به  اکنون  و 
تعداد دستگاه ام آر ای، بیش از استاندارد است. با 
توجه به جمعیت استان باید یک و نصفی ام آر ای 
داشته باشیم که اکنون دو دستگاه است. امسال 
نیز به احتمال زیاد یک دستگاه ام آر ای دیگر به 
درخواست  معتقدم  اما  شد.  خواهد  اضافه  استان 

ها و انجام ام آر ای در استان استاندارد نیست. 
تصور مردم این است که هر مشکل و دردی که 
دارند فقط توسط ام آر ای درمان می شود، اغلب 
رخ  اتفاق  این  مردم  اطالعی  بی  دلیل  به  موارد 
می دهد و این اطالع رسانی را هم باید پزشک 
انجام دهد در حالی که گاهی احساس می کنیم 
تجویز بسیاری از همکاران ما برای دستگاه ام آر 
ای نیز علمی و منطقی نیست. گاهی اوقات هم 
خود بیماران مصر می شوند تا پزشک ام آر ای 
تجویز کند، برخی پزشکان در مقابل این اصرارها 
برایشان  بیمار  دهند  نمی  اجازه  و  کرده  مقاومت 
نیستند.  گونه  این  برخی  ولی  کند  تعیین  تکلیف 
باعث می شود صفی طوالنی  موارد  این  تمامی 
برای دستگاه ایجاد شده و بیمارانی که واقعا نیاز 
جدی دارند معطل شوند. وی با بیان این که اگر 
درخواستی هم برای شهرهای دیگر داده می شود 
به دلیل خصوصی بودن مراکز دارای دستگاه ام 
آر ای است، اضافه کرد: در اینجا مرکز خصوصی 
برای ام آر ای نداریم و شاید امکان اعطای مجوز 
دستگاه  دو  داشتن  دلیل  به  نیز  خصوصی  مرکز 
توان  را زمانی می  آر ای  ام  به  نباشد.نیاز واقعی 
مشخص کرد که تمام هزینه آن با بیمار باشد و 

بخشی را بیمه پرداخت نکند.
 این گونه می بینید از تعداد بسیاری از مراجعان غیر 
واقعی کم شده و اگر پزشکی هم این مورد را تجویز 
کند خود بیمار سوال می پرسد که آیا واقعا ضروری 
است یا خیر؟ با این روند هم بیمار از دستگاه بهره 
برای  ارزشمند  ابزار  این  از  دکتر  هم  و  شود  می 
نصب  اولویت  وی  کند.  می  استفاده  بیماران 
دستگاه بعدی را در یکی از سه شهرستان قائن، 
فردوس یا طبس به دلیل بعد مسافت روستاها با 
مرکز استان اعالم کرد.با این توضیحات به نظر 
با میزان  باید  این که مردم  بر  ، عالوه  می رسد 
ضرورت استفاده از ام آر ای آشنا شوند ، پزشکان 
نیز باید از تجویز بدون دلیل آن جلوگیری کنند. به 
عبارتی همانطور که برای بسیاری از رفتارها نیاز 
به فرهنگ سازی است، فرهنگ استفاده از ام آر 
ای نیز بین جامعه و خصوصا پزشکان ضروری به 
نظر می رسد. )خوانندگان ارجمند می توانند نظرات 
کاربری حساب  به  ستون  این  درباره  را   خویش 

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

ورزشی

حوادث

اخبار کوتاه

بنیاد توسعه ورزش در بیرجند تشکیل شود
فرماندار بیرجند خواستار تشکیل بنیاد توسعه ورزش 
در بیرجند شد و گفت: با تشکیل این بنیاد ورزشکاران 
بخش  و  یافته  نجات  زیادی  سردرگمی های  از 
اعظمی از مشکالت شان رفع می شود. به گزارش 
مهر، ناصری پیش از ظهر دوشنبه در نشست هم 
اندیشی فرماندار بیرجند با جوانان منتخب شهرستان 
بیان کرد: متأسفانه بسیاری از جلسه ها در سیستم 
اداری با این هدف برگزار می شود که تنها جلسه ای 
گرفته شود.وی با بیان اینکه یکی از مشکالت 
اولیه جوانان این بود که اداره ها صحبت جوانان 
را نمی شنیدند، افزود: خوشبختانه امروزه در بدنه 
استفاده  جوان  مشاوران  از  اداره ها  از  بسیاری 
می شود.ناصری اظهار کرد: امروزه در حوزه پارک 

ها، روستا، شهرداری، فرهنگی هنری، آینده نگری، 
ورزش، بانوان، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، پزشکی، 
استفاده  جوانان  مشاوره های  از  اشتغال  و  معدن 
بر  عالوه  اینکه  بیان  با  بیرجند  می شود.فرماندار 
جلسات هم اندیشی، با جوانان، اتاق فکرهایی برای 
مشکالتشان برگزار می شود، افزود: ساختار ورزش 
ساختار  گذشته  سال  سه  در  شهرستان  و  استان 
مخدوشی بود که به دنبال آن ورزشکاران ضربه 
زیادی متحمل شدند. وی با بیان اینکه مشکل اصلی 
جوانان ورزشکار از شیوه مدیریتی و در رأس هرم 
ورزش استان شکل می گرفت که طی سال گذشته 
رفع شد، اظهار کرد: تغییر مدام مدیریت ها، حوزه 

ورزش و جوانان را به حاشیه برد.

پرداخت ۲۰ میلیارد تومان
 تسهیالت به دهیاری ها

فرماندار بیرجند با بیان اینکه طی سال گذشته برخی 
از پروژه های نیمه تمام ورزشی به اتمام رسید، گفت: 
در سفر وزیر ورزش به استان و افتتاح ورزشگاه غدیر 

بیرجند، سه ساعت با وزیر ورزش نشسته بودیم اما 
و  ورزش  مدیرکل  از سوی  درخواست  یک  حتی 
جوانان وقت استان مطرح نشد.وی با بیان اینکه در 
زمینه اشتغالزایی، ایجاد زیرساخت یکی از وظایف 
ابتدای  از  افزود:  به عنوان بخش دولتی است،  ما 
دولت گذشته تاکنون در شهرستان بیرجند بیش 
از ۲۰ میلیارد تومان تسهیالت به دهیاری ها داده 
شده است.فرماندار بیرجند بیان کرد: همچنین سال 

گذشته در راستای طرح اشتغال روستایی و عشایر 
۴۱ میلیارد تومان انعقاد قرارداد داشتیم که تاکنون 
۳6 میلیارد تومان پرداخت شده است.ناصری با بیان 
اینکه باید مشکالت ورزش جوانان، پهلوانی و ورزش 
قهرمانی مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: همچنین 
بسیاری از مشکالت اعم از تأمین وسیله ایاب و 
ذهاب ورزشکاران برای اعزام به مسابقات، فروش 

تولیدات جوانان و مشارکت سمن ها با ادارات بررسی 
می شود. وی خواستار بازنگری مدیریت هیئت های 
ورزشی و نحوه واگذاری اماکن ورزشی به هیئت ها 
پرداخت  توانایی  جوانان  از  بسیاری  افزود:  و  شد 

هزینه ها اماکن ورزشی را ندارند. 

مسائل فرهنگی در بستر دانشگاه ها رفع شود
فرماندار بیرجند بیان کرد: اگر سازمان های مردم 

دارند،  طرحی  شده  تعریف  چهارچوب  در  نهاد 
برای  همکاری  به  موظف  اجرایی  دستگاه های 
اجرای طرح هستند.ناصری با بیان اینکه مسائل 
فرهنگی چیزی نیست که از طریق شیوه نامه و 
آموزش های  از طریق  باید  و  رفع شود  اجبار  به 
فود  فست  دچار  گفت:  شود،  حل  دانشگاهی 
خوری فکری شده ایم و بسیاری از چیزها را قبول 

نمی کنیم و یا به غلط آموزش می دهیم.

۴۴۵میلیون تومان تسهیالت
 برای اجرای ایده های جوانان

 بیرجند پرداخت شد
شهرستان  جوانان  امور  ساماندهی  ستاد  دبیر 
سال  طی  تومان  میلیون   ۴۴5 گفت:  بیرجند 
طرح های  اجرای  و  مطالبات  راستای  در  گذشته 

افزود:  بازیار  شهرام  است.  شده  پرداخت  جوانان 
با  بیرجند جوان هستند. وی  ۷۹ درصد جمعیت 
اشاره به برنامه های ستاد ساماندهی امور جوانان 
بیرجند بیان کرد: در سال گذشته هشت جلسه 
برگزار شد که مصوبات خوبی  ستاد ساماندهی 
فراغت  اوقات  و  فرهنگی  بحث های  پیرامون 

جوانان به دنبال داشت.
بازیار ادامه داد: این کمیته ها شامل اشتغال، ازدواج، 
مشارکت  اجتماعی،  آسیب های  فراغت،  اوقات 
و  اشتغال  و  مجازی  فضای  هویت،  اجتماعی، 
پیگیری است.وی با بیان اینکه ۱5 سمن در دل 
اداره ورزش بیرجند فعالیت می کند، افزود: طی سال 
گذشته 6۲ میلیون و 5۰۰ هزار تومان برای حمایت 
از طرح های سازمان های مردم نهاد پرداخت شده 
است. وی بیان کرد: همچنین در سال گذشته ۴۴5 
و  مطالبات  راستای  در  تسهیالت  تومان  میلیون 

طرح های جوانان پرداخت شده است.
معاون ورزش و جوانان خراسان جنوبی هم در این 
جلسه با بیان اینکه هیچ نهادی به تنهایی نمی تواند 
نیازهای جوانان را رفع کند، افزود: پایش و رصد 
سازمان  رسالت های  از  یکی  جوانان  مشکالت 
کرد:  بیان  مهرور  است.مریم  جوانان  و  ورزش 
جوانان مطالبات و خواسته هایشان را به اداره ورزش 
در  تا  کنند  منتقل  شهرستان  و  استان  جوانان  و 

جلساتی با حضور خودشان بررسی شود.

یرنا
س: ا

عک

فقط دو پزشک در بیرجند، مجوز فعالیت در حوزه طب سنتی دارند
گروه خبر-رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با 
بیان اینکه برخی از افراد که صالحیت کافی در 
امورپزشکی ندارند در کارهای پزشکی فعالیت و 
مداخله می کنند، گفت: با افرادی که هیچ گونه مجوز 
رسمی از وزارت بهداشت ندارند، برخورد خواهد شد. 
وی گفت: فقط دو پزشک در بیرجند مجوز فعالیت 
فیروز  دهقانی  دارند.محمد  سنتی  طب  حوزه  در 
آبادی صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: 
یکم تا هفتم اردیبهشت  هر سال به مناسبت هفته 
سالمت برنامه هایی در راستای آگاه سازی مردم از 
مباحث مختلف بهداشت و درمان در کشور اجرا 
می شود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان 
کرد: یکی از عواملی که نقش مهم در ارتقا وضعیت 
مراقبت های  موضوع  دارد،  جامعه  مردم  سالمت 
اولیه سالمت است.دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: 
غربالگری برخی از بیماری ها، مراقبت های اولیه و 

واکسیناسیون از جمله مواردی است که از ابتالء 
بخشی از جامعه به بیمارهای سخت تر و خاص تر 
باالتر جلوگیری می کند. با هزینه های درمانی  و 
حدود ۱۰۰  جهان  در  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
میلیون نفر به علت پرداخت هزینه های سالمت و 
درمان دچار فقر می شوند در حالی که شرایط ایده 
به خدمات سالمت همراه  آل دسترسی همگان 
با حفاظت مالی است. دهقانی فیروزآبادی با بیان 
اینکه در همه موضوعات مسیر علمی مورد پذیرش 
عقل سلیم است، ادامه داد: اگر کسی بعد از گذراندن 
دوره پزشکی عمومی در آزمون دستیاری شرکت 
کرده و در تخصص طب سنتی قبول شود، پس از 
گذراندن دوره آموزشی مجوز درمان در قالب طب 
سنتی را خواهد داشت.وی با بیان اینکه ما مخالفتی 
با فعالیت پزشکانی که از مسیر علمی و مجوزدار با 
آموزه های طب سنتی در پیشگیری و درمان پاره ای 

از مشکالت جسمی فعال هستند، نداریم، افزود: در 
زمان حاضر در بیرجند تنها دو نفر مجوز فعالیت در 
حوزه طب سنتی را دارند. وی گفت: شعار امسال 
هفته ملی سالمت توسط سازمان جهانی بهداشت 
به عنوان »پوشش همگانی سالمت« است اما با 
درایت وزارت بهداشت این شعار کامل شده و تحت 
عنوان »مراقبت های بهداشتی اولیه راهی به سوی 

پوشش همگانی سالمت« گذاشته شده است.

هفت درصد جمعیت استان 
مبتالء به دیابت هستند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  هم 
گفت: سه درصد جمعیت شهری و چهار درصد 
جمعیت روستایی باالی ۳۰ سال خراسان جنوبی 
مبتالء به دیابت هستند. مهدی زاده  با بیان اینکه 
ارائه  خصوصی  بخش  طریق  از  دارویی  خدمات 

می شود، گفت: طی چهار سال گذشته برای ۸۳۳ 
خراسان جنوبی  در  الکترونیک  پرونده  نفر  هزار 
تشکیل شد.  وی بیان کرد: در حال حاضر ۴۱ مرکز 
خدمات جامع سالمت شهری و شهری- روستایی، 
6۴ پایگاه سالمت شهری، 6۱ مرکز خدمات جامع 
سالمت روستایی و پنج پایگاه سالمت روستایی 
در خراسان جنوبی فعال است. مهدی زاده با اشاره 
به اینکه این آمارها نشان دهنده دسترسی بیشتر به 
مراکز خدمات سالمت است، ادامه داد: با توجه به 
استخدام  برای  قبل  در سال های  که  مجوزهایی 
را  روستایی  مراکز  نیاز  از  بخشی  گرفتیم  بهروز 
تأمین و وارد مرحله آموزش کردیم وی افزود: بر 
طبق قوانین باید به ازای هر چهار هزار نفر باید یک 
پزشک داشته باشیم که اکنون به ازای هر سه هزار 

و 5۰۰ نفر یک پزشک داریم.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با 

اشاره به اینکه تعداد آزمایشگاه های سطح یک ۲۱ 
آزمایشگاه، آزمایشگاه های سطح دو ۱۱ و مراکز 
دندانپزشکی 5۷ مرکز است، افزود: در گذشته میزان 
ماندگاری پزشکان در خراسان جنوبی ۳۱ ماه بود که 
اکنون به ۳۹ ماه افزایش یافته که البته از متوسط 
کشور کمتر است.مهدی زاده با بیان اینکه خدمات 
ارائه می شود،  از طریق بخش خصوصی  دارویی 
گفت: طی چهار سال گذشته برای ۸۳۳ هزار نفر 

پرونده الکترونیک در خراسان جنوبی تشکیل شد.

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه بدتر از ستمگران کسانی هستند 
که به کفار کمک می کنند گفت: متأسفانه امروز یک عده به اسم 
مسلمان در جبهه کفر کار می کنند و آنها را یاری می دهند، آمریکا 
را بزک کرده و اقداماتشان را در سطح منطقه توجیه می کنند.به 
گزارش تسنیم، آیت ا... عبادی در دیدار با خواهران حوزه علمیه 
بیرجند با اشاره به اینکه دارای اصول اولیه ای هستیم که همواره باید 
لحاظ شود افزود: به صورت سلیقه ای، غیر علمی و احساسی عمل 

کردن نمی توان به اهداف رسید. وی با بیان اینکه انسان همواره 
باید به دنبال علل و اسباب حرکت کند خاطرنشان کرد: به انتظار 
نشستن باید همراه با این اصل کلی باشد و آن اینکه خود انسان 
سرنوشتش را تعیین می کند.وی گفت: جهاد تنها حالت نظامی ندارد 
بلکه دارای جهاد علمی، تبلیغاتی، کارشناسی، اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی است بنابراین باید خود را به انواع سالح ها مجهز کرد تا 
بتوانیم در هر جهادی پیروز میدان باشیم. وی با بیان اینکه بدتر از 
ستمگران کسانی هستند که به کفار کمک می کنند افزود: متأسفانه 
امروز یک عده به اسم مسلمان در جبهه کفر کار می کنند و آنها 
را یاری می دهند، آمریکا را بزک کرده و اقداماتشان را در سطح 
منطقه توجیه می کنند. عبادی مطرح کرد: امروز در مقابل قطب 
غرب که سمبل بی عدالتی است جمعیت عدالت خواه ایستاده اند 
بنابراین باید اقداماتمان بر اساس آن اصولی باشد که در قرآن 
پذیرفته شده است و ادعای مسلمانی به تنهایی کافی نیست

اقتصادی  فعاالن  و  بازاریان  اصناف،  بسیج  سازمان  مسؤول 
خراسان جنوبی گفت: بیش از ۲5۰ میلیون تومان اقالم و کاالهای 
اساسی و پول نقد توسط اصناف استان به سیل زدگان کمک شده 
که امیدواریم این طرح بتواند بخشی از مشکالت سیل زدگان را 
مرتفع نماید. حیدری در گفت وگو با فارس، اظهارکرد: طرح »هر 
بازاری یک کاالی اساسی« همبستگی ملی اصناف و بازاریان 
کشور جهت کمک به سیل زدگان است. وی ادامه داد: در این 
راستا، مسؤوالن اتاق ها و اتحادیه ها، واحدهای صنفی آسیب دیده 
از سیل اخیر را شناسایی و پس از اقدامات و هماهنگی بعدی امور 
مربوط به مرحله دوم اجرایی خواهد شد.وی تصریح کرد: اصناف 
و بازاریان از همان ابتدای وقوع سیل در مرحله امداد و نجات و 
اتاق  اتاق ها،  طریق  از  غیرنقدی  و  نقدی  کمک هایی  سپس 
بازرگانی، اتحادیه ها، خیرین و مساجد بازار با مدیریت رده های بسیج 
اصناف به یاری سیل زدگان شتافتند.مسئول سازمان بسیج اصناف، 

بازاریان و فعاالن اقتصادی عنوان کرد: در ادامه این طرح کاالهای 
موردنظر واحدهای صنفی در مناطق سیل زده توسط اتحادیه ها و 
عمده فروشان و خیرین تأمین شده و با تنفس شش ماهه مبالغ 
آن توسط واحدهای صنفی پرداخت خواهد شد.وی با اشاره به 
اینکه خراسان جنوبی به عنوان استان معین خوزستان تعیین شده 
است، افزود: در این راستا بازدید میدانی در قالب اردوی جهادی 
با حضور برخی از خیران و بازاریان باهدف آشنایی با نیازهای این 
مناطق برای حل مشکالت و هماهنگی امور انجام شده است و 
طی روزهای آینده با اصناف و اتحادیه های استان جلساتی برگزار 
خواهد شد تا برنامه ریزی های دقیق تر در این زمینه صورت گیرد. 
وی خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که قرار است انجام شود بحث 
ورود اصناف با ارائه خدمات صنفی و تخصصی خود در مناطق 
سیل زده در قالب گروه های جهادی متخصصان بوده که در مناطق 

سیل زده حضور هدفمند و مؤثری خواهند داشت.

خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 

جنوبی گفت: سال گذشته یک هزار و ۹۳ نفر 
بیکاری  بیمه  بگیر  مقری  جنوبی  خراسان  در 
شدند که رشد ۱۷ درصدی داشته است.عباس 
رکنی در گفت وگو با تسنیم گفت: تعهد سال ۹۷ 
نفر،  اظهاری واحدهای کار ۱۴۷  براساس خود 
نفر   ۱۲۰ پنهان  اشتغال  و  مجدد هفت  اشتغال 
بوده است.وی اظهار کرد: عملکرد واحد مشاوره 
روابط کار در سال گذشته ۹ هزار و ۷۸۷ مشاوره 
حضوری و تلفنی داشته و حوادث بررسی شده 
بوده  مورد   ۴6 سال  این  در  افتاده  اتفاق  و   ۴۷
است. رکنی بیان کرد: با شرایط خاص اقتصادی 
حاکم بر بنگاه های اقتصادی، بدون شک حفظ 

آرامش در واحدهای کارگری و بهبود روابط بین 
کارگر و کارفرما یکی از وظایف مهم واحدهای 
باعث  که  بوده  اختالف  حل  مراجع  و  مشاوره 
در  واصله  دادخواست های  درصدی   ۳۴ کاهش 
سال ۹۷ شده است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی از کاهش ۱۰ درصدی 
 ۴۳ کاهش  همچنین  و  افتاده  اتفاق  حوادث 
در  جنوبی  خراسان  در  فوتی  حوادث  درصدی 
سال گذشته خبر داد و گفت: در راستای تحقق 
اهداف فصل چهارم قانون کار )حفاظت فنی و 
بهداشت کار( و به منظور نظارت برحسن اجرای 
و  فنی  حفاظت  به  مربوط  و ضوابط  کار  قانون 

آیین نامه های ایمنی مرتبط  ۴ هزار و ۷۸۳ مورد 
بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار استان 

در سال ۱۳۹۷ انجام شده است.
وی بیان کرد: از این تعداد ۲ هزار و ۷۱۳ مورد 
بازرسی مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کارگاه ها 
پیگیری  نیز در زمینه  و یک هزار و 6۷۷ مورد 
رصد  و  بیمه  مزایا،  حقوق،  با  مرتبط  مسائل 
است.رکنی  بوده  استان  مشکل دار  واحدهای 
موضوع  ضرورت  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
در زمینه ارتقای ایمنی در دو بخش ساختمان و 
تدوین شده  این زمینه  برنامه ویژه ای در  معدن 
نیز  کارگاه ها  از  بازرسی  زمانبندی  برنامه  در  و 

گنجانده شد به طوری که از مجموع بازرسی های 
انجام شده یک هزار و ۱۸۷ مورد بازرسی مربوط 
به کارگاه های پر خطر استان بوده و ۸۲۷ مورد 
از این بازرسی ها از دو بخش ساختمان و معدن 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  است.مدیرکل  بوده 
و  نظارت  بازرسی ها،  اثربخشی  منظور  به  افزود: 
پیگیری دقیق ابالغیه های رفع نقص صادر شده 
به کارگاه های مشمول  در دستور کار قرار دارد و 
در همین راستا ۲۱ نفر کارفرمای ناقض قوانین 
کار و دستورالعمل های ایمنی به مراجع قضایی 
معرفی و 6 کارگاه نیز در دو بخش ساختمان و 

معدن تعطیل شده است.

راه اندازی پارک حیات وحش
 در سربیشه

غالمی-پارک حیات وحش در سربیشه راه اندازی می 
شود.ر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
با  پارک  این  گفت:  خبری  نشست  در  سربیشه 
همکاری شهرداری و شورای اسالمی سربیشه در 
این شهر  احدات می شود و انواع پرندگان زینتی 
این مکان نگه داری  و پستانداران بزرگ جثه در 
اندازی  راه  از  هدف  افزود:  شد.مستقیم  خواهند 
این پارک  جذب گردشگر و فراهم کردن محیط 
آموزشی برای دانش آموزان است.وی  همچنین با 
بیان به اینکه مناطق حفاظت شده این شهرستان 
زیستگاه زیستگاه بیش از ۲  هزار راس قوچ جهانی 
اوریال است گفت: در ایام نوروز  بیش از ۲۰ هزار 

دوستدار محیط زیست از این مکان دیدن کردند.

مددجویان شهری کمیته امداد
 دفترچه بیمه سالمت می گیرند

ایرنا-معاون سالمت و حمایت از خانواده کمیته امداد 
امام خمینی )ره( گفت: براساس تفاهم نامه ای که با 
بیمه سالمت منعقد شد، ۱۰ هزار و ۹۷۰ نفر مددجو 
بیرجند،  جمله  از  خانوار  هزار  باالی ۲۰  شهرهای 
فردوس، قاین و طبس تا خرداد امسال دفترچه بیمه 
سالمت دریافت می کنند. نخعی اظهار کرد: براساس 
تفاهم نامه انتقال بیمه این مددجویان به بیمه سالمت، 
تا پایان اردیبهشت و اوایل خرداد امسال کارت کمیته 
امداد آنان به دفترچه خدمات درمانی تبدیل می شود. 

برگزاری اولین دوره مسابقات استانی 
طراحی صنعتی 

طراحی  استانی  مسابقات  دوره  مقدم-اولین  دادرس 
صنعتی به میزبانی دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار شد. 
در این دوره از مسابقات شرکت کنندگان که از سراسر 
استان شرکت کرده بودند در قالب سیزده تیم به رقابت 
پرداختند. صالحی دبیر اجرایی و عضو هیئت داوری 
مسابقات افزود : مسابقات طراحی  در قالب دو نرم افزار 

CATIA و SOLIDWORKS برگزار شد .

۱۰۰۰ نفر در خراسان جنوبی از بیمه بیکاری استفاده کردند

 طرح »هر بازاری یک کاالی اساسی« منتظران واقعی با برنامه عمل می کنند
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باالخص  و  جنوبی  خراسان   - جم  امین 
مرکز استان ، از جایگاه درمانی ویژه ای در 
سطح کشور برخوردار است و همواره پذیرای 
بیماران حتی از برخی کشورهای همسایه 
نیز بوده است.خوشبختانه تعدد بیمارستان 
های مرکز استان نیز جدای از تامین نیازهای 
پاسخگوی  تواند  می   ، شهر  مردم  درمانی 
سایر هم استانی ها نیز باشد.در این میان اما 
نکته ای که همواره به عنوان دغدغه مطرح 
بوده و هست ، اسکان همراهان بیمار و لزوم 
است. زمینه  این  در  مناسب  سازی  بستر 

در طی سالیان اخیر پیشنهادات و نظرات 
زیادی نیز در این خصوص مطرح شد اما بی 
نتیجه رها شده است.چند روز پیش باالخره 
پس از چندین سال ، به همت خیر محترم 
)مدیرعامل  فالحی  اکبر  علی  آقای  جناب 

کاشی فرزاد( و مسئوالن بیمارستان رازی و 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، اولین مرکز 
همراه بیمار در استان افتتاح شد.این مرکز 
با والدت امام زمان )عج( به بهره  همزمان 

برداری رسید.

این مرکز با مساعدت مهندس فالحی به 
سرانجام رسید

با  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
اینکه تالش ما بر این بوده است که  بیان 
طبق فرموده رهبری ، بیمار دغدغه ای جز 
درد بیماری اش نداشته باشد ، گفت : در 
راستای این منویات ، احداث همراه سرای 
بیمار در کنار بیمارستان ها با کمک خیران 
مدنظر دانشگاه است.دکتر دهقانی با اشاره 
محترم  خیر  آمادگی  اعالم  و  همکاری  به 

همراه  احداث  به  نسبت   ، فالحی  آقای 
ولی  همچنین  و  رازی  بیمارستان  سرای 
عصر)عج( ، ادامه داد : خوشبختانه خیران 
استان همراهی بسیار خوبی در پروژه های 
درمانی و بهداشتی دارند که به عنوان نمونه 
می توان به اورژانس های پیش بیمارستانی 
، خانه های بهداشت ، بیمارستان ایرانمهر 
و . . . اشاره کرد.وی با بیان اینکه همراهی 
خیران در این زمینه مطمینا ذخیره دنیوی 
و اخروی برای آنان به همراه خواهد داشت، 
مشارکت  با  توانند  می  :خیران  کرد  اضافه 
برای  را  خود  مال  ها  فعالیت  اینگونه  در 
 : . وی تصریح کرد  ماندگار کنند  همیشه 
آقای فالحی در کمک به حوزه بهداشت و 
درمان دارای سابقه طوالنی هستند که در 

این مرکز نیز مارا یاری نمودند.

برای ساخت همراه سرای بیمارستان ولی 
عصر)عج( نیز اعالم آمادگی می کنم

کاشی  صنایع  مدیرعامل  فالحی  اکبر  علی 
و سرامیک فرزاد نیز  با بیان اینکه کمک به 
خلق خدمت بسیار بزرگی است ، گفت : اکثر 
همراهان بیمار در مرکز استان از شهرستان 
ها و مناطق روستایی هستند که نمی توانند 
در هتل اقامت کنند و بنابراین احداث همراه 
سرای بیمار برای این افراد ضروری به نظر می 
رسید.این خیر نیکوکار با تاکید بر اینکه برای 
نگهداری این فضا و مکان باید برنامه ریزی 
کرد تا خللی در ارائه خدمت به مردم وارد 
نشود ، تصریح کرد : تمام هزینه های تجهیز 
همراه سرای بیمارستان رازی را پرداخت و 
سرای  همراه  احداث  برای  نیاز  مورد  اعتبار 
بیمارستان ولی عصر )عج( را هم کنار گذاشته 

ام.وی اظهار کرد : در طول سنوات گذشته 
برای تجهیز و احداث بسیاری از پروژه های 
حوزه بهداشت و درمان استان تالش کرده ام 
که ساخت مرکز درمانی علی آباد سربیشه و 
کمک به تجهیز و ساخت بیمارستان امام رضا 
)ع( ، بیمارستان ایران مهر و بیمارستان ولی 

عصر)عج( از جمله این خدمات می باشد.

اولین مرکز همراه بیمار در استان
آموزشی  تخصصی  فوق  بیمارستان  رئیس 
این  اینکه  بیان  با  بیرجند  رازی  درمانی   ،
بیمارستان با 300 تختخواب مطابق با آخرین 
استانداردهای پزشکی روز دنیا ساخته شده 
است ، گفت : این مرکز بزرگترین و مجهزترین 
مجموعه درمانی استان است. موسوی اضافه 
کرد: هم اکنون بخشهای اورژانس، درمانگاه 

پزشک عمومی، قلب، جراحی مغز و اعصاب، 
داخلی مغز و اعصاب، کلیه و مجاری ادراری  
داخلی  بخشهای  و  شکن  سنگ  بخش  و 
با  است.وی  فعال  بیرجند  رازی  بیمارستان 
بیان اینکه برای افزایش رضایتمندی بیماران 
و رفاه حال همراهان آنان اولین همراه سرای 
بیمار در بیمارستان رازی تاسیس شده است 
:  این همراه سرا حدودا 170  ، اظهار کرد 
متر مربع مساحت دارد و به دوبخش آقایان و 
بانوان تقسیم شده است.وی با اشاره به اینکه 
بخش عمده تجهیز این مرکز را خیر نیکوکار 
، جناب آقای فالحی برعهده داشتند ، تصریح 
کرد تجهیزات مانند یخچال ، گاز ، پتو و ... 
به صورت رایگان در اختیار همراهان بیمار 
این بیمارستان و حتی بیمارستان های ولی 

عصر)عج( و امام رضا)ع( قرار می گیرد.

همراه سرای بیمار ؛ نیازی که باالخره تاسیس شد
عکس : رحیمی

به همت مهندس فالحی  و بیمارستان رازی صورت گرفت؛

یک شرکت رایانه ای به یک نیروی خانم با روابط عمومی باال و مسلط به 
کامپیوتر جهت همکاری نیازمند است.)صبح و بعدظهر(. بیست متری اول 
مدرس.الوان 056.32223390.09157551480 . تماس از ساعت 17الی 21

زمـان: 98/2/5 ویژه بانوان
 از ساعت 9 الی 13

98/2/6 ویژه آقایان از ساعت 9 الی 13
مکـان:

 بیرجند- استخر کوثر )سایت اداری(
شهرستان هـا:

درمیان: استخر میثاق  سرایان: مجموعه آبی غدیر
فردوس: مجموعه خلیج فارس نهبندان: بلوار آموزش و پرورش - سالن تختی 

قاین: استخر فرهنگ  طبس: استخر فجر

استعدادیابی رایگان شنا در جهت ارتقای تیم شنا در کل استان

 ابوذر اکبری - رئیس هیئت شنا   شمـاره تمـاس: 09158624303   

به یک نیرو ی آقا برای کار در خشکشویی به صورت 
دوشیفت نیازمندیم.              09335611664

اللهّم عجل لولیک الفرج  
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق   

بدین وسیله از حضور پر شور و وصف ناشدنی همشهریان عزیز و گرانقدر که با قدوم سبز  خود ما را 
در برگزاری اجتماع مردمی منتظران ظهور بیرجند  در صبح نیمه شعبان یاری کردند کمال تشکر و 

سپاس را داریم . 
همچنین از حمایت و راهنمایی های معنوی

 حجت االسالم  والمسلمین عبادی نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه بیرجند
 سپاسگزاریم .

بر خود الزم میدانیم از حمایت و همراهی فرماندهی محترم سپاه انصار الرضا علیه السالم ، 
فرماندهی محترم  بسیج استان و شهرستان ، استاندار معزز و فرماندار گرامی ، سازمان 
تبلیغات اسالمی استان و شهرستان ،  صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند، سازمان اتوبوسرانی ، راهنمایی و رانندگی ، نیروی 
انتظامی ،  شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسالمی ، بنیاد فرهنگی مهدی موعود عج ، 
رئیس امور مساجد استان ، هیئت امناء محترم مساجد امام حسین علیه  السالم و امام جعفر 
صادق علیه السالم  و پایگاه بسیج  مهدیه بیرجند ،پایگاه شهید فایده و کانون مهدیاران 

ببرجند تقدیر و تشکر به جا آوریم .
همچنین از روزنامه وزین آوای  خراسان جنوبی که ما را در اطالع رسانی این مراسم مهم یاری نمودند 

و دیگر رسانه های محلی کمال تشکر را داریم .
ان شاءاهلل  که توانسته باشیم با این حرکت مهدوی رضایت امام زمان ارواحنافداه  را کسب نموده باشیم 

و در نشر فرهنگ مهدوی سهیم باشیم  .

 دبیر اجتماع مردمی منتظران ظهور

برادر گرامی حجت االسالم و المسلمین علی قاسمی
روحانی مستقر در روستای مرک

چه غرورآفرین است عزیزی همچون شما که در کمال صداقت و درستکاری از بهترین سال های زندگی 
خود را در سنگر خدمت به مردم و جوانان روستا گذرانیده و در جهت تبیین معارف دینی و تحقق 
اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و اجرای فرامین مقام عظمای والیت و مرجعیت رهبر 

فرزانه انقالب امام خامنه ای از هیچ خدمتی دریغ ننموده اید .
تالش های صادقانه و خالصانه شما آینه وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است، نتیجه بذر تالش 
و کوشش شما درخت امیدی است که به بار می نشیند و نوید بخش آینده ای پرنشاط و زیباست، درود 

بر همت بلند و وظیفه شناسی تان.
شایسته است که زحمات بی دریغ و تالش های ارزشمند جناب عالی قدردانی نموده و از خداوند متعال 
خواهانیم در سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج( و ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت ا... الظمی االمام 
خامنه ای )مدظله العالی( موفق و پیروز و سربلند باشید. در کنار شما روستا را بهتر از گذشته خواهیم ساخت.

شورای اسالمی، دهیاری، پایگاه بسیج برادران و خواهران، کانون فرهنگی هنری مسجد 
و کانون جوانان هالل احمر و جمعی از اهالی روستای مرک


