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سرمقاله

محتکران واقعی را هم ببینید! 

این موضوع را یا در خاطرات بزرگترها شنیده اید یا این که سن تان آنقدر قد می دهد 
که آن روزهای نه چندان دور را به خاطر بیاورید. همان روزهای سال های ۵۹ تا ۶۷ 
که کشور، درگیر جنگ تمام عیار در برابر همه کشورهای ریز و درشت دنیا بود. عرصه 
به شدت بر ما تنگ شده بود، کمبودها به وضوح احساس می شد و دسترسی به هر 
چیزی به راحتی مقدور نبود، همین هم شد که کاالبرگ یا همان کوپن هایی را در 
اختیار مردم قرار دادند تا هر کس به نسبت جمعیت خانوارش از برخی اقالم که اغلب 
در شرکت های تعاونی توزیع می شد، بهره مند شود. مردم جور در صف ایستادن را 
به تن می خریدند تا بتوانند قند و شکر و پودر لباسشویی و... را به خانه ببرند، متأسفانه 
در آن شرایط که در تحمل سختی ها تقریباً همه همرنگ بودند، عده ای هم به دنبال 
ماهی گرفتن از آب گل آلود اوضاع آشفته کشور برآمدند، نیاز مردم فرصتی برای احتکار 
و ثروت اندوزی شد و به این ترتیب گروهی که نان شان را در خون مردم می زدند، 
 بارشان را خوب بستند و متمول شدند. حاال چند روزی است  ...  ادامه در صفحه 2

* بهروزی فر

عکس:  قوامی

تبديل استان به پايگاه بافت های با ارزش روستايی5رخ نمايی رنگ آبی در نقشه کرونايی خراسان جنوبی   ۳کمک ۳ ميلياردی به آموزش ۸۵۰ دانش آموز 5

۲۰۰ ُتن روغن در استان توزیع شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی گفت: محموله 2۰۰ تنی روغن خوراکی وارد استان شده و براساس 
مصوبه ستاد تنظیم بازار این روغن ها با نرخ جدید در حال توزیع است. مهدی جعفری اظهار کرد: در حال حاضر مشکلی در 
تامین روغن خوراکی نداریم و مردم در این زمینه دغدغه ای نداشته باشند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان 
کرد: اعالم نرخ های جدید چهار قلم کاالی اساسی در روزهای گذشته سبب شد که برخی فروشگاه ها با قیمت جدید و برخی 
با قیمت قدیم روغن را به فروش برساند که تشکیل صف در برخی فروشگاه ها از جمله اتکا در شهر بیرجند را به همراه داشت. 
مهدی جعفری گفت: فروشگاه اتکا بیرجند روغن با قیمت قدیم در انبار داشته که عرضه آن با همان قیمت باعث تشکیل 
صف در این فروشگاه شد و وضع به سرعت سامان یافت. وی تصریح کرد: تاکنون در سایر نقاط شهر تجمعی درخصوص 
خرید روغن نداشته ایم و درخواست ما از شهروندان این است که به اندازه نیاز خرید کنند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی افزود: البته ممکن است مردم نسبت به افزایش قیمت دغدغه داشته باشند، اما از لحاظ تامین و عرضه روغن 
مشکلی در استان نداریم. وی اظهار کرد: در تولید و تامین سایر کاالهای اساسی از جمله مرغ، تخم مرغ و لبنیات هم مشکلی 
نداریم و وضع تامین و عرضه کاالها روزانه در استان رصد می شود. 

کمبود  نداریم 
مردم به اندازه 
نیاز  خرید کنند

شتاب طرح نهضت
 ملی مسکن در خراسان جنوبی

مدیر کل بنیاد مسکن استان از آخرین وضع
 خانه دار شدن مردم می گوید ؛

صفحه  3

جناب آقای حاج مسعود شاهبیکی 
درگذشت پدر بزرگوارتان شادروان حاج محمدحسن شاهبیکی
 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، برای آن فقید سعید 

از درگاه خداوند منان علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان 
صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم. 

امین دادرس - خّرم نژاد

از خاطر یاران نرود یاد تو هرگز              ای آنکه به نیکی همه جا ورد زبانی 

این جسم  شود خاک، نماند اثر از او             کردار تو این گشت که جاوید بمانی 

روزهای دلتنگی مان را 
به یاد خوبی ها و مهربانی هایش سپری می کنیم.

 نهمین سالگرد آسمانی شدن عزیزمان 

   مرحوم حسین صالحی گیو 
را با نثار فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم.

خانواده

خاندان محترم شاهبیکی
 با نهایت تأسف و تأثر  درگذشت 

مرحوم حاج  محمدحسن شاهبیکی
 را خدمت شما بزرگواران و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند بزرگ 

 رحمت واسعه برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای شما عزیزان خواستاریم.

خانواده مرحوم حاج محمد حسین دادرس مقدم

جناب آقای مهندس خبیری 
 سرپرست محترم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف 

با نهایت مسرت و شادمانی انتصاب شما بزرگوار را صمیمانه تبریک عرض نموده،
 امید است در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

 موفق و سربلند باشید. 
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی

مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 خراسان جنوبی

 با دلی سراسر امید و اندیشه ای سرشار از احترام، انتصاب شایسته جناب عالی 
را که نشان دهنده عزم راسخ، کارآمدی و تالش های خالصانه تان می باشد، صمیمانه 
تبریک عرض نموده ، از درگاه خداوند بی همتا موفقیت روزافزون تان را خواستارم. 

مالدار- مجتمع گردشگری بزرگ معین

جناب آقای دکتر هادی شاهوردی

 انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی 
که نشان از تعهد، تخصص و سوابق خدمتی شما می باشد صمیمانه تبریک عرض 

می نماییم. امید است با درایت و تجارب ارزشمند شما بزرگوار شاهد بالندگی و پیشرفت 
بیش از پیش این مجموعه باشیم. 

هتل سه ستاره سنتی عماد نظام شهرستان فردوس

 مدیر کل محترم اداره  تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی جناب آقای دکتر هادی شاهوردی
انتصاب شايسته و مجدد جناب عالی را تبریک عرض می نماییم

 امیدواریم در سایه ایزد منان و با استفاده از تجارب و توانمندی خود و دیگر 
همکاران بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

هیئت مدیره و مدیرعامل 
اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس غالمرضا  اشرفی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 سرپرست مدیریت تعاون روستایی استان خراسان جنوبی
 تبریک عرض می نماییم. رجاء واثق داریم حضور شما در این مسئولیت به عنوان خادمی صدیق و 

والیتمدار با کوله بارگرانی از تجربه، نویدبخش نشاط و تحرک بیش از پیش خواهد بود. ضمنا از زحمات 

جناب آقای مهندس ضیائیان احمدی در دوران تصدی شان کمال تشکر و قدردانی را داریم.

اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی بیرجند

جناب آقای مهندس سید حسن رضوی

آگهی  استخدام
 گروه صنعتی ناصری واقع در استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند جهت تکمیل پرسنل خود از میان واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

 متقاضیان می توانند تا تاریخ 1401/02/31 رزومه کاری - تحصیلی خود را به شماره  09382844۶۶8 واتساپ نمایند.
جنسیت مدرک تحصیلیشرایط و توانایی ها عنوان شغلی

آقاکاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد  مهندس برق - کلیه گرایش ها داشتن قوای جسمانی سالم - عدم اعتیاد-توانایی تحلیل و استفاده از دستگاه های تولیدی - داشتن هوش فنی کارشناس فنی و کارشناس تولید

آقا/ خانم کلیه رشته ها حداقل 3 سال سابقه در واحد خرید مجموعه های تولیدی - عدم اعتیاد - مدرک تحصیلی از فوق دیپلم به باال مدیر بازرگانی خرید 

آقاکلیه رشته ها حداقل 3 سال سابقه در زمینه فروش کاشی و سرامیک - عدم اعتیاد - مدرک تحصیلی از فوق دیپلم به باال مدیر بازرگانی فروش 

آدرس : بیرجند - جنب شهرک صنعتی - جاده دهنو - شرکت صنایع کاشی و سرامیک نیلوفر

جناب آقای مهندس فاضلی   فرماندار محترم شهرستان بیرجند
جناب آقای مهندس اشرفی    مدیرکل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس کامرانی فرد   مدیرکل محترم فنی و حرفه ای خراسان جنوبی
در کمال ارادت همراهی افتخارآفرين شما بزرگواران در ميزبانی موسسه خيريه توانبخشی 

حضرت علی اکبر)ع( از رزمايش جهادگرانه بسيج سازندگی را قدر می نهیم. 
لطف اتن جاوید 

مدیرعامل و هیئت مدیره موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

سردار سرتیپ دوم پاسدار دکتر زهرایی
رئیس محترم سازمان بسیج سازندگی کشور

جناب آقای مهندس هنری  رئیس محترم سازمان بسیج سازندگی استان خراسان جنوبی
و  بسیجیان مخلص گروه های تخصصی جهادی شهرستان بیرجند

با سالم و احترام؛ بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را به پاس حضور و برگزاری رزمايش جهادگرانه بسيج 
سازندگی برای ۴۰۰ فرشته زمينی موسسه خيريه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( همراه با بهترین آرزوها 

م  و توفیقات روز افزون خدمت شما بزرگواران ابراز می داریم. مهراتن مستدا

مدیرعامل و هیئت مدیره موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

جناب آقای هادی شاهوردی
 مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که موید تعهد، توانمندی 
و تجارب ارزنده شما می باشد، تبریک عرض می نماییم. 

امید است با درایت شما بزرگوار و همدلی و همراهی فعاالن 
این حوزه شاهد بالندگی روز افزون این مجموعه فاخر باشیم. 

 همچنین بر خود الزم می دانیم از تالش های 
گسترده و حمایت های بی دریغ جناب آقای حسن 
رمضانی در زمان تصدی شان تقدیر و تشکر نماییم. 

خداپرست - انجمن صنفی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی خراسان جنوبی

 » بقا مختص ذات پاک اوست«

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم مغفور

  شادروان کربالئی اسماعیل کامکار دالکه
مجلس ترحیمی امروز يکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ از ساعت ۱۶ الی ۱۷ در 

محل مسجد مولی الموحدين )ع( واقع در خيابان پاسداران 

 پاسداران ۳۰ )عدل ۲۷( برگزار می گردد

خانواده کامکار - شرکت کویرتایر
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نجات نوجوان سقوط کرده از ارتفاع آبشار چهارده در شهرستان بیرجند

رئیس جمعیت هالل احمر بیرجند از سقوط و نجات نوجوان ۱۷ ساله از ارتفاع ۷۰ متری در آبشار چهارده خبر داد. ذاکریان با 
اشاره به اینکه عملیات نجات حدود سه ساعت و ۳۰ دقیقه به طول انجامید، افزود: با تالش و کوشش امدادگران، مصدوم سقوط 
کرده با تجهیزات و ابزارهای کوهنوردی مختص صعود و فرود داخل بسکت فیکس برای درمان به عوامل اورژانس تحویل شد.

محتکران واقعی را هم ببینید! 

* بهروزی فر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( به این ترتیب گروهی 
که نان شان را در خون مردم می زدند، بار شان را خوب 
بستند و متمول شدند. حاال چند روزی است که با تدبیر 
نظام، شرایط کشور، خیلی غیر مترقبه! حکم همان 
سال های جنگ را پیدا کرده، و عزم جزم دولت در 
یارانه ها،  اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادالنه 
نگرانی کمبود و گرانی کاال را به جان مردم و به ویژه 
اقشار کم درآمد و متوسط جامعه انداخته است، صف 
های طویل جلوی فروشگاه ها و مراکز عرضه و نیز 
گپ و گفت های رسمی و غیر رسمی، حکایت از این 
دغدغه دارد.به عبارت روشن، با وجود همه صداقت ها 
و درستکاری هایی که در اصناف و بازاری ها سراغ 
داریم، عده ای درست مثل همان روزهای جنگ، به 
دنبال سوء استفاده از فرصت پیش آمده اند. نمونه های 
این خطاها را در اخبار کشف و ضبط انبارها و محموله 
شنویم.  می  وضوح  به  و...  آرد  روغن،  گندم،  های 
نظام برای مقابله با این جریان فکری غلط، بهترین 
این  به  افزایش میزان جریمه ها دیده و  را در  چاره 
ترتیب، هر فرد متخلف با خطایی کوچک یا بزرگ 
بناست به نوعی نقره داغ شود که فیلش دوباره یاد 
هندوستان نکند. اخبار کشف و ضبط ها، حکایت از 
واقعی بودن این اخطار و تهدیدها دارد، اما ای کاش، 
عالوه بر واحدهای خرده پا و دالالن و واسطه ها، آن 
تولید کننده ها و شرکت های توزیع خطاکار را هم 
مدنظر داشته باشند، همان ها که چون می دانستند 
در شروع سال جدید، دولت دست به تغییر و تحوالتی 
شگرف در بازار می زند، از مدت ها قبل به فکر ذخیره 
اقالم در اختیار افتادند  و این شد که مثاًل از مدت ها 
قبل، روغن مایع سرخ کردنی و حتی روغن های مایع 
برخی شرکت های بنام، در بازار کمیاب و بهتر است 
بگویم نایاب شد.یا برخی، بخش عمده ای از کشتار روز 
خود را به سردخانه های حتی خارج استان فرستادند و 
ذخیره مرغ منجمدشان را تقویت کردند تا در فرصت 
نیاز بازار و با قیمتی گزاف تر و بیش از آن چه هزینه 
تولید آن در شرایط عادی بوده، به بازار عرضه کنند.یا... 
متعدد اتفاقاتی که شایسته است از نگاه تیزبین مأموران 
امنیتی و نظارتی پنهان نماند، تا ضمن ایجاد آرامش 
در بازار، بار دغدغه مردم را بزدایند و فرصت طلبان 
و سودجویانی که عادت کرده اند نان شان را در خون 
مردم بزنند و با کشتی آرزو هاشان دریای نگرانی های 
مردم را  موج سواری کنند تا آینده ای پربار برای خود 

بسازند را به سزای اعمال شان برسانند.
)لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از 

طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷  اعالم یا ارسال بفرمایید(

مردم در تامین نیازهای خود 
دغدغه ای نداشته باشند

استاندار گفت: با توجه به اینکه در ذخیره سازی کاالهای اساسی 
هیچ مشکلی در استان نداریم مردم نباید در تامین نیازهای خود 
دغدغه ای داشته باشند.آخرین وضع بازار روز گذشته با حضور 
استاندار در شورای معاونین استانداری بررسی شد. جواد قناعت 
در این نشست ضمن تاکید بر اهتمام همه حوزه ها به تامین 
اقالم اساسی افزود: خراسان جنوبی در تولید مرغ و تخم مرغ 
پیشرو است لذا باید به گونه ای اقدام شود که بتوانیم تولیدات 
مازاد بر نیاز استان را به دیگر مناطق ارسال کنیم. وی گفت: 
از آنجایی که بخشی از نیاز استان هایی همچون سیستان و 
بلوچستان از محل تولیدات خراسان جنوبی تامین می شود در 
شرایط فعلی هم با توجه به اجرای طرح مردمی سازی و توزیع 
عادالنه یارانه ها، نباید معطل بمانند. استاندار خراسان جنوبی به 
اعتراضات برخی مردم به قطع یارانه ها اشاره کرد و افزود: با 
توجه به گالیه برخی افراد مبنی بر در دسترس نبودن سایت 
اجتماعی مکلف است  تعاون، کار و رفاه  اداره کل  مربوطه، 
مکاتبات و پیگیری های الزم برای رفع اختالل را انجام دهد.
وی تاکید کرد: باید شرایط به گونه ای مهیا شود که مردم در 

فرصت تعیین شده اعتراض خود را ثبت کنند.

عرضه کاالهای اساسی استان
در وضع پایدار

امور  هماهنگی  معاون 
گفت:  استانداری  اقتصادی  
اساسی  کاالهای  عرضه 
وضع  در  استان،  سطح  در 
پایدار است. جواد اشرفی، روز 
گذشته به رسانه های گروهی 
سطح  در  آنچه  کرد:  اعالم 
رصد  و  نظارت  مبنای  بازار 

تیم های نظارتی قرار دارد، قیمت های جدیدی است که 
از طرف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به 
اصناف ابالغ شده است. به گزارش ایسنا، وی تصریح کرد: 
ما از چهار قلم کاالی مورد نظر در طرح مردمی سازی توزیع 
عادالنه یارانه ها، در سه کاالی مرغ، تخم مرغ و لبنیات جزو 
تولید کنندگان بنام کشور هستیم و روغن تنها کاالیی است 
باید از خارج استان تأمین شود. معاون هماهنگی امور  که 
اقتصادی استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: در مجموع در 
عرضه هیچ کاالیی در استان با مشکل عرضه مواجه نیستیم 
و روغن نیز به میزان کافی در دو فروشگاه  زنجیره ای تأمین 
استان  از  روغن  تن  اینکه ۲۰۰  بیان  با  اشرفی  است.  شده 
خراسان رضوی و ۲۰۰ تن نیز از استان کرمان تأمین شده 
است، تأکید کرد: به جهت رفع نیاز بازار، تأمین ۴۰ تن روغن 

دیگر نیز از استان خراسان رضوی در دستور کار قرار دارد.

سرمقاله

* دکتر مصطفی اسماعیلی- عضو 
هیئت علمی  دانشگاه صنعتی بیرجند

حذف یارانه کاالهای اساسی موضوعی 
است که همه ما این روزها با آن درگیر 
هستیم. برای شخص من این موضوع 

از دو جنبه قابل بررسی است:
که  شهروند  یک  عنوان  به  نخست 
از این پس با این افزایش هزینه ها، 
مخارج زندگی ام افزایش قابل توجه 
پیدا می کند و مشکل جدیدی به دیگر 
مشکالتم اضافه می شود. به عنوان 
سرپرست یک خانواده چهار نفره، برنامه 
ریزی هایی برای رفاه خانواده داشتم 
که االن دغدغه اصلی من به مدیریت 

مخارج ماهانه تنزل پبدا می کند.
دوم به عنوان کسی که به فراخور شغل، 
مسئولیت و عالقه شخصی مطالعاتی 
در زمینه اقتصاد و سیاست داشته ام 
و سخنان صاحب نظران را دنبال می 
کنم، اجرای این اقدام را آخرین روزنه 
امید برای نجات کشور می بینم. وضع 
اقتصاد کشور مشابه بیماری است که در 
چندین سال اقدام جدی برای درمان آن 
نشده و در حال مرگ است و تنها روزنه 
امید آن انجام یک عمل جراحی است 
که موفقیت آن نیز تضمین شده نیست 
و چگونگی جراحی، اراده و امید بیمار به 
بهبود و مراقبت های بعد از عمل همه 
 در موفقیت این اقدام تعیین کننده است. 
اجرای موفقیت آمیز این طرح مزایای 
آن  اصلی  مورد  دو  که  دارد  متعددی 
عبارت است از: حذف قاچاق کاالهای 
اساسی به خارج کشور و حذف حدود 
۱۰ میلیون نفر از اتباع خارجی از سفره 

یارانه ملی.
 این دیدگاه دو گانه ذهن مرا درگیر خود 
کرده بود و برای یکدل شدن تصمیم 
به  دانشجویانم  با  را  موضوع  گرفتم 

اشتراک گذاشته و نظرات آنها را نیز 
بشنوم. آن چه برای من جالب بود نگاه 
منطقی و نقادانه دانشجویان به موضوع 
بود و مطالب ارزشمندی را در فضای 
آرمان گرایانه دانشجویی مطرح کردند 
که الزم است پاسخ منطقی به آن داده 
شود. در ادامه برخی از مسائل مطرح 
شده از سوی دانشجویان را مطرح کرده 
و سپس پاسخی اجمالی ارائه خواهم 

داد.
کردند  اظهار  دانشجویان  از  گروهی 
که قبل از رایانه زدایی و تک نرخی 
کردن کاالها باید نظام رفاهی اصالح 
گردد یعنی آموزش، مسکن، درمان و 
اقالم اساسی به خوبی در اختیار مردم 
قرار بگیرد و به این منظور پیشنهاداتی 
از جمله اصالح نظام پرداخت حقوق 
کارکنان دولت، اصالح نظام دریافت 
و  منازل  اجاره  مدت  افزایش  مالیات، 
... را مطرح کردند. گروهی دیگر منتقد 
سیاست اتخاذ شده بودند و با مقایسه 
بابت تشکیل  دیگر کشورها  با  ایران 
مایحتاج  برای  طوالنی  های  صف 
زندگی نسبت به دولت انتقاد داشتند. 
این گروه از بین بردن فساد و رانت و 
اصالح تعامل بین المللی را ضروری تر 

از اقدام صورت گرفته می دانستند. 
دسته سومی هم بودند که اعتقاد داشتند 
شرایط کشور در وضعی قرار دارد که 
فرصت سعی و خطا نداریم و اظهارات 
صورت گرفته نسبت به محدود شدن 
گرانی به چهار کاالی اساسی را نشانه 
عدم تسلط مدیران دولتی بر موضوع 
می دانستند و اعتقاد داشتند که گرانی 
این چند کاالی اساسی بر بسیاری از 
بخش های دیگر تاثیر خواهد گذاشت.

نگارنده با توجه به سابقه فعالیت های 
دانشجویی گسترده و سردبیری نشریه 
دانشجویی در یکی از دانشگاه های 

بزرگ تهران با ادبیات آرمان گرایانه 
دانشجویی بیگانه نیست و از طرفی 
با توجه به تجربه زندگی در یکی از 
چالش  و  مزایا  با  اروپایی  کشورهای 
 های زندگی در کشورهای پیشرفته نیز 
فوق،  توضیح  به  توجه  با  آشناست. 
دیدگاه خود را نسبت به موضوع پیش 
 آمده در پنج بُعد به اختصار بیان می کنم:

آمده  وجود  به  وضع  از  بنده   -  ۱
انتظار ندارم دیگران  راضی نیستم و 
هم راضی باشند، اما عرض می کنم 
که  است  این  من  کارشناسی  نظر 
اقدام در حال انجام آخرین روزنه امید 
که  است  کشور  اقتصاد  نجات  برای 
 موفقیت آن نیز تضمین شده نیست.

را  بدحال  بیمار  جراحی  مثال  همان 
در نظر بیاورید، کسی از به اتاق عمل 
اما  نیست  خوشحال  عزیزش  رفتن 
فرد  حال  بهبود  برای  که  امیدوارند 

موثر باشد.
اقدام  این  اجرای  نحوه  درباره   -  ۲
اختالف نظر وجود دارد و این امری 
انجام  چگونگی  برای  است.  طبیعی 
یک مسافرت به یک مقصد مشخص 
بین اعضای خانواده که همه اشتراکات 
متعدد دارند اختالف نظر هست چه 
برسد به موضوعی به این گستردگی. 
دارد  وجود  اختالف  که  مواردی  در 

باالخره سرپرست خانواده با مشورت 
اعضا تصمیم نهایی را می گیرد و قطعا 

نظر همه تامین نخواهد شد.
دوره  و  دانشجویی  دوره  تفاوت   -  ۳
مسئولیت، گذر از فضای آرمان خواهی 
به واقعیت است. آرمان خواهی برای 
دوره دانشجویی الزم است اما زمانی 
که مسئولیت را به دست می گیرید می 

 بینید که اجرای برخی اهداف پیچیده تر 
از آن چیزی است که تصور قبلی ما 
بوده است. این که با فساد و رانت باید 
مقابله شود کامال درست است اما فرایند 
کار باید عملیاتی و میدانی تعریف شود 
و جالب این است که اجرای طرح حذف 
راستای  در  اساسی  کاالهای  یارانه 

مبارزه با رانت و فساد است.
این عبارت که امروز عده ای عنوان می 
کنند “ دولتمردان برای تامین مایحتاج 
زندگی مردم دچار مشکل شده اند” را 

خوب است دقیق تر بررسی کنیم.
فرض کنید شما ماشین کارکرده ای را 
خریداری کرده اید که به دلیل مراقبت 
ناصحیح صاحبان قبلی صفحه کالچ 
چند  از  پس  است.  مشکل  دچار  آن 
شماست  اختیار  در  ماشین  که  ماه 
که  گیرد  می  اوج  حدی  به  مشکل 
دیگر با ماشین قادر به حرکت نیستید. 
حال چه کسی مقصر است؟ آیا شما 

با  نیز  قبلی  صاحب  هستید؟  مقصر 
علم به این که قصد واگذاری ماشین 
نمی  صرفه  به  را  آن  تعمیر  دارد  را 
نباشد؟ مقصر  شاید  و  است   دانسته 

مشکلی که امروز دولت با آن مواجه 
شده ریشه در تمام دولت های گذشته 
دارد و امروز به نقطه ای رسیده است 
که انجام یک اقدام اصالحی ضرورت 

پیدا کرده است.
5 - چیزی که همه ما اتفاق نظر داریم 
این است که وضع فعلی کشور اصال 
اصالح  است  الزم  و  نیست  مطلوب 
صورت گیرد. اگر با همان مثال بیمار 
بخواهم بیان کنم برای بهبود حال بیمار 
راه حل را عده ای جراحی می دانند اگر 
چه بعضی معتقدند هنوز می شود با 
برخی داروهای مسکن چند صباحی با 
همین حال نامساعد ادامه داد.  جراحی 
هم برای بیمار و هم اطرافیانش درد و 
هزینه دارد اما آن چه باعث می شود 
تمام مشکالت و ناراحتی های آن را 
بپذیرند امید به آینده ای با حال بهتر 
با  اقدام  این  با  ما  همه  امروز  است. 
می  مواجه  مشکالتی  و  ها  ناراحتی 
شویم اما با علم به این که اقدام انجام 
آینده  و  امور  راستای اصالح  در  شده 
می  بهتر  فردایی  امید  به  است  بهتر 
توانیم تحمل کنیم. البته دولت موظف 
است با اقدامات حمایتی که انجام می 
دهد سعی کند مشکالت ایجاد شده 

حداقل گردد.
تنها نگرانی بنده تجربه ناموفق دهه 
عبرت  با  امیدوارم  که  است  هشتاد 
بار  این  گذشته،  های  دوره  از  گیری 
شاهد  را  آمیزتری  موفقیت  اجرای 
باشیم. اما بدانیم که شما و من به عنوان 
بخشی از فرهیختگان جامعه در موفق 
آمیز بودن این طرح بیش از اقشار عادی 

تاثیرگذار هستیم.

روایتی دانشگاهی بر طرح مردمی سازی یارانه ها
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان بیرجند )در حال تسویه ( بهار فرهنگیان سابق )نوبت دوم( 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان بیرجند )در حال تسویه( ساعت 

17 روز پنجشنبه 1401/03/05 در محل مرکز آموزش و ارتقای فرهنگیان )واقع در سپیده 12( برگزار 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 با هم به دفتر شرکت مراجعه 

و برگه وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3 رای و هر فرد 

غیر عضو یک رای می باشد.    تاریخ انتشار: 1401/02/25
دستور جلسه:1- گزارش نهایی عملکرد هیئت تسویه در خصوص اقدامات انجام شده به موجب تسویه 

 امور شرکت و تصویب آن 2- تعیین پاداش هیئت مدیره  3-اعالم و تصویب ختم تسویه

 هیئت تسویه شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان بیرجند

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مؤسسه خیریه صدیقین بیرجند
شماره ثبت: 76                  شناسه ملی: 10360004670 

از کلیه اعضای هیئت امنای مؤسسه خیریه صدیقین بیرجند به شماره ثبت76 دعوت می شود
 در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که روز پنجشنبه 1401/03/12 ساعت 18 
در محل دفتر مؤسسه واقع در بیرجند، خیابان شهدا4، کنار مسجدالنبی)ص(

 کدپستی 9714883919 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
دستور کار جلسه: تصویب تراز مالی سال 1400 - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت

 یک سال - انتخاب هیئت مدیره - انتخاب عضو جایگزین در هیئت امنا

هیئت مدیره مؤسسه خیریه صدیقین بیرجند

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان خراسان جنوبی 

مجمع عمومی عادی کانون  انجمن های صنفی کارفرمایی استان خراسان جنوبی راس  ساعت 17 روز چهارشنبه 
1401/03/25 در محل تاالر هیئت محبان الزهرا )سالم ا... علیها( واقع در بیرجند - میدان شهدا 

 برگزار می گردد. از تمامی انجمن های صنفی کارفرمایی عضو دارای اعتبار استان )دو نفر از هر انجمن صنفی کارفرمایی(
دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند. همچنین از کلیه اعضای واجد شرایط که تمایل به عضویت در هیئت 
مدیره و بازرسان کانون مذکور را دارند دعوت می گردد  تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه ،کارت ملی 

و یک قطعه عکس حداکثرتا تاریخ1401/03/20 به آدرس بیرجند - طبقه فوقانی هیئت محبان زهرا )سالم ا... علیها( 
دفتر کانون تحویل نمایند.  دستور جلسه :1- گزارش هیئت مدیره و بازرس کانون 2-انتخاب اعضای اصلی 

و علی البدل هیئت مدیره کانون به مدت سه سال و بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال. 

هیئت مدیره

تاریخ انتشار: 
 1401/02/25 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی و خدماتی رزمندگان و آزادگان خراسان جنوبی

به شماره ثبت 312 و شناسه ملی 10360013028     تاریخ انتشار: 1401/02/25
  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی تولیدی توزیعی و خدماتی رزمندگان و آزادگان خراسان 
جنوبی راس ساعت 18/30 روز شنبه 1401/03/28 در محل دفتر شرکت واقع در خیابان پاسداران - نبش 
خیابان فردوسی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم 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 برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را 

دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در 
سمت هیئت مدیره و بازرس شرکت موظفند به مدت پنج روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع 
عمومی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تحویل نمایند. مدارک الزم: عکس 4*3 سه عدد، فتوکپی صفحه اول و صفحه 

توضیحات شناسنامه دو سری، فتوکپی کارت ملی پشت و رو دو سری ، فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی دو سری، 
گواهی عدم سوء پیشینه - تکمیل و امضای فرم ثبت نام  

همراه داشتن دفترچه عضویت و کارت ملی هنگام ورود به جلسه مجمع الزامی می باشد.
دستور جلسه :  1. استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس 2. طرح و تصویب صورت های مالی سال 1400 
شرکت  3. تصویب بودجه پیشنهادی هئیت مدیره برای سال مالی 1401  4.تصمیم گیری در خصوص سرمایه و 
اعضای شرکت 4. تعیین مبلغی بابت استرداد سهام اعضای مستعفی 6. تفویض اختیار به هیئت مدیره جهت اخذ 
تسهیالت از منابع بانکی و اعتباری در صورت نیاز ۷. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 

سه سال شمسی ۸. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 9. تعیین خط مشی آتی شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی توزیعی  وخدماتی رزمندگان وآزادگان خرسان جنوبی 

پیمانکاری 
ساختمان

 از صفر تاصد

نظارت بر کارهای  سنگ کاری نما ، سرامیک، کاشی کاری داخل 
ساختمان و سیمان کاری، آجر چینی، آجر نسوز، موزاییک،

 ایزوگام، سنگ فرش، پله، چاه کن، گچ کار
 با اکیپ کامل، قیمت مناسب و در اسرع وقت

 09039058959-  09904004559- محمودی

 فقط و فقط تماس بگیرید

کارگر با قیمت مناسب
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اتمام ۱۲ پروژه نیمه تمام باند دوم تا پایان سال ۱۴۰۱

ایرنا- مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: بهره برداری از ۱۰۰ کیلومتر باند دوم در حوزه راه های استان جزو برنامه هایی است که در راستای اتمام 
پروژه های نیمه تمام قرار گرفته و براساس آن ۱۲ پروژه با پیشرفت فیزیکی میانگین ۷۰ درصد تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد. وحید داعی افزود: احداث 

۱۸ کیلومتر باند دوم از پروژه های پیش بینی شده برای افتتاح در سال جاری است که در محورهای بیرجند - زاهدان و طبس - یزد اجرا می شود.
* آوای محترم شما قدیمی ترین روزنامه  
شهر بیرجند هستید وباید برای شهرمان 
هر چه که در توان دارید و داریم قدم جلو 
بگذاریم و از کم وکاستی های شهر که 
امروزه مورد بی مهری مسئوالن قرار 
بزرگ  باغ  نگذاریم  کنیم.  دفاع  گرفته 
این  برای  گذشتگان  که  آباد  شوکت 
باغ زحمت کشیدن امروز به سرنوشت 
شود  تبدیل   ۰4 پادگان  سبز  فضای 
آوای محترم شما و ما همه اصالت مون 
بیرجندی هست و ُمهر بیرجند رو خورده 
بر ما و شما واجب هست از حق شهرمون 
دفاع کنیم و نذاریم این همه بی مهری 

نسبت به شهرمون صورت بگیرد.

 * توزیع عادالنه یارانه به این معنی هست 
فقیر و غنی به یک اندازه از امکانات 
کشور استفاده کنند نه اینکه هر کسی 
رو دلشون بخواد حذف کنند. میخواین 
به فقرا کمک کنین از جیب خودتون، 
امالکتون  از  تون،  حقوق شخصی  از 
کمک کنید نه اینکه حق یک گروه رو 
ندین باز همون رو بدین به گروه بعدی 

یاد داستان رابین هود می افتیم.

* دوستان برای نود درصد مردم یارانه 
جدید واریز شده و اعالم کردن برای هر 
کی کم واریز شده یا اصال واریز نشده 
اعالم کنه بریزیم و زمان برداشت هم 
اعالم میشه. حاال هر چی بگن یه عده 
کال نمیخوان قبول کنن و ساز مخالف 
میزنن دقیقا کسانی هستن که باعث و 

بانی وضع موجودن.

* من خونه زیرزمینی سجادشهر دارم 
تا برج چهار اجاره رهن پانزده میلیون 
محترم  صاحبخانه  االن  اجاره ۵4۰  و 
فرمودند یک میلیون و پانصد اجاره بدین.

من از کجا بیارم؟ کدوم نهاد نظارتی به 
این چیزا نظارت داره؟ هرجا هم میرم 
اجاره باالی یک و دویست ،کمتر نمیدن.

چه خبره تو بیرجند؟ چی داره مگه؟ چرا 
وقتی صاحبخونه بعضی جاها کم قیمت 

میدن بنگاه ها اجاره باال میگن؟

* چه عجب باالخره دیدین باغ شوکت 
آباد را لطفا به آرشیو روزنامه یکسری 
بزنین. یکی از استانداران وقت تشریف 
بردن و دیدن چه کردن. دستور پیگیری 
باغ  دادن  جواب  اوقاف  اداره  شد  چه 
شوکت آباد که میراث فرهنگیه و منظور 
عمارت و ساختمان نه درخت ها مهم 
اینکه ساختمان حفظ بشه از اینطرف 
اوقاف جهت درآمدزایی سهم آب باغ و 
راسته خیابان زیبا با درختان توت رو به 
مزرعه نمونه فدک میبرن یعنی برای 
درآمدزایی باید حتما یک باغ زیبا خشک 
شود. جهت اطالع دقیقا همین وضع 
برای باغ تاریخی و ثبت ملی بهلگرد هم 
توسط اوقاف در حال اجرا و تمام باغهای 
روستا که وقفی بودن هم خشک کردن 
و آب رو اجاره دادن احسنت بر این مرکز 

اقتصادی در آمدزایی.

* خبرای مربوط به سقف افزایش اجاره  
همش دروغه که میذارین اگه ۲۰ درصد 
اضافه شده پس چرا صاحب خانه ها اجاره 
یک میلیونی رو امسال دو میلیون کردن.

* کسی به فضای مجازی در استان 
در  پرمخاطب  پیج  یک  دارد  نظارت 
رو  بزرگی  دروغ  مساله  خصوص یک 
عنوان کرده و برای همه مردم ذهنیت 
درست کرده حاال می گه اشتباه شده 
عذر می خوام آخه این چه وضعیه که 
هر کسی بدون مجوز اجازه داره هر چی 
دلش می خواد منتشر کنه بعدم که آبروی 

مردم رفت فقط یک عذرخواهی ؟؟

*من در عجبم دولت این همه هزینه 
برای کارت ملی و تعویض شناسنامه به 
مردم تحمیل کرد و بارها از رسانه ملی 
شنیدم که دیگر نیازی به کپی شناسنامه و 
کارت ملی در نهادهای دولتی نیست پس 
چرا همچنان بعضی نهادهای دولتی مصر 
به انجام این کار هستند. اگر الکترونیکی 
زیر  چرا  پس  خوبه  دولتی  امور  شدن 
مجموعه های دولت به دستور داده شده 
عمل نمی کنند اگر بده چرا این همه 

هزینه به مردم تحمیل شد.

*ما مردم مخالف تحول و جراحی اقتصاد 
کشور نیستیم اما دولتمردان آیا هیچ فکر 
کرده اید که این یارانه 4۰۰هزار تومانی با 
شاخص خط فقر چه فاصله فاحشی دارد.

این کمک معیشت شما در تورم بازار یک 
کیسه برنج هم نمی شود! برای یک از 
کار افتاده دائم و فرد معلول حداقل شما 
بایستی یارانه چهار میلیون تومانی در ماه 
اختصاص دهید تا یک کمی به عدالت 

نزدیک شوید.

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

هیجانات برخی  در 
خرید بیش از نیاز ، ظلم 

به افراد ضعیف است  

گر چه در این ستون روزنامه آوا همیشه 
انتقاد از مسئوالن است اما واقعا برخی 
حرکات ما مردم هم جای سوال دارد. 
چند روز پیش رفتم قند بخرم صاحب 
مغازه می گه ان شاءا... تو بار جدید، من 
هم گله ای کردم که چرا جنس شما جور 
نیست، حرفی زد که واقعا دلم سوخت. 
این کاسب می گفت با اعالم طرح مغازه 
مرا جارو زدند و خیلی از مردم چیزهایی 
که اصال نیاز نداشتند و حتی در برنامه 
تغییر قیمت هم نبود را خریدند و انبار 
کردند که این اصال کار خوب و مناسبی 
نیست، همین رفتارهای هیجانی ماست 
که بعضا باعث تشدید شرایط می شود. 
این عزیز می گفت شکر خدا همه چیز 
در بازار موجود است و وقتی ما مردم 
به خودمان رحم نمی کنیم از بقیه چه 
انتظاری داریم. این بنده خدا به نقل از 
یکی از مسئوالن می گفت که مثال 
اگر مصرف مرغ در استان روزانه 3۰ 
تن است تو این چند روزه مردم روزی 
بیش از ۱۰۰ تن خرید کرده اند، این 
یعنی خود مردم به یک تقاضای کاذب 
افرادی  دامن می زنند و در این بین 
کنند  سوءاستفاده  است  قرار  که  هم 
به بهترین شکل وارد بازار می شوند. 
اینکه در اجرای طرح نواقصی هست و 
یا اصال زمان طرح و اصل اجرای آن 
الزم است یا خیر، موضوع بحث من 
نیست که حتما هم انتقادات جدی به 
عملکرد مسئوالن وجود دارد، اما چرا ما 
مردم اینقدر راحت به این مسائل دامن 
می زنیم. البته از حق نگذریم بی توجهی 
و بی مسئولیتی در گذشته و عدم اجرای 
 صحیح تعهدات توسط برخی مسئوالن،
مردم را هم نگران کرده و به خیلی از 
اطالعاتی که داده می شود اعتماد نمی 
کنند اما این دلیل نمی شود ما با انبار 
خودمان، حق  خانه  در  کاالها  کردن 
سایر همشهری ها و اقشار ضعیف تر که 
 قدرت این کار را ندارند را سلب کنیم .
شاید یکی نداشته باشد که در لحظه 
خرید کند و به خاطر طمع ما مجبور 
به تحمل مشکالت شود. مسئوالن 
و  اعتمادسازی  دو موضوع  با  محترم 
نظارت ان شاءا... بتوانند برای جلوگیری 
برنامه  این رفتارهای هیجانی هم  از 
ای بچینند تا طرح اقتصادی دولت که 
واقعا برای کشور الزم است به سرانجام 
درستی برسد و یارانه ها به صاحبان 

واقعی آن تحویل گردد.

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

تبدیل استان به 
پایگاه بافت های 

با ارزش روستایی
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن 
خراسان  تبدیل  طرح  گفت:  استان 
جنوبی به پایگاه بافت هایی با ارزش 
بنیاد  مجموعه  در  کشور  روستایی 
پیگیری  و  بررسی  حال  در  مسکن 
است. مهرافزا، با بیان اینکه خراسان 
جنوبی در بردارنده روستاهایی است که 
 هرکدام گنجینه ای از ارزش های دینی ،
فرهنگی، تاریخی، معماری و اجتماعی 
را در خود  جای داده است، اظهار کرد: 
مجموعه این ارزش ها در کنار هم سبب 
شکل گیری بافت های ویژه و با ارزش 
شده است. وی با اشاره به اینکه این 
ارزشمندی می تواند کل مجموعه بافت 
قدیم روستا را در برگرفته و یا قسمت 
خاصی از آن را شامل شود، تصریح 
کرد: مقرر شد این موضوغ وارد مرحله 
اجرایی شود. معاون عمران روستایی 
بنیاد مسکن، بر عزم همگانی برای 
استفاده از ظرفیت و تبدیل استان به  
پایگاه ملی بافت های با ارزش روستایی 
اعضای  گفت:  مهرافزا  کرد.  تاکید 
دهیاران  و  روستاها  اسالمی  شورای 
آثار  تمام  جامع تر  بررسی  به  نسبت 
مادی و معنوی ارزشمند روستا ) از نان 
سنتی و خاص روستا گرفته تا وسایل 
سنتی کشاورزی و کار ، از ریز فضاها 
و عناصر معماری مثل اسپندون یا کوبه 
درب گرفته تا آثار شاخص ، آیین های 
بومی و محلی ، مراسم ، لباس خاص 
محلی ( را شناسایی و مستندات آن را 
به بنیاد مسکن شهرستان تحویل دهند.

خبر خوب امروز

شتاب طرح نهضت ملی مسکن در خراسان جنوبی
مدیر کل بنیاد مسکن استان از آخرین وضع خانه دار شدن مردم می گوید ؛ 

مهدی آبادی- در قالب نهضت ملی مسکن 
واحد  میلیون  چهار  سال،  چهار  مدت  به 
مسکونی در کشور ساخته می شود که در 
روستاها  این طرح سهم  اجرای  اول  سال 
و شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار 
نفر، 4۰۰ هزار واحد مسکونی اعالم شده 
است. این طرح قرار است با مشارکت مردم 
و مالکان زمین در قالب احداث واحدهای 
بر  مسکن  احداث  خودمالکی،  مسکونی 
روی زمین های در اختیار و تحت مالکیت 
بنیاد مسکن به نفع متقاضیان و همچنین 
مشارکت با انبوه سازان اجرا شود. شنبه هفته 
جاری با دعوت از قاسم تنها، مدیرکل بنیاد 
جنوبی  خراسان  اسالمی  انقالب  مسکن 
در  مسکن  ساخت  وضع  آخرین  درباره 
روستاها و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر استان 

گفتگو کردیم. 

۴۰هزار واحد مسکونی،
 سهم خراسان جنوبی

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
از صفحه  زنده  به طور  این گفتگو که  در 
اینستاگرام روزنامه پخش می شد، با بیان 
اینکه یکی از مهم ترین برنامه های این 
دولت طرح نهضت ملی مسکن می باشد، 
گفت: در این طرح در زمان چهار سال، 4۰ 
هزار واحد مسکونی در خراسان جنوبی ساخته 
خواهد شد. قاسم تنها، با بیان اینکه ساالنه 
۲۰۰ هزار مسکن توسط بنیاد مسکن انقالب 
احداث خواهد شد،  اسالمی در کل کشور 
عنوان کرد: در خراسان جنوبی تاکنون  هزار 
و 9۰۰ مورد انعقاد قرارداد انجام شده و هزار 
و ۵4۰ واحد فوندانسیون آن اجرا شده است. 
وی اضافه کرد: 4۵۰۰ واحد مسکونی در دو 
سال، طبق توافق وزیر راه و شهرسازی و 
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور در 
خراسان جنوبی ساخته خواهد شد. مدیرکل 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان با اشاره 
به ساخت مسکن در مناطق روستایی، افزود: 
قرار  متقاضیان  اقبال  مورد  طرح  این  اگر 
گرفت، حتما موضوع افزایش سهمیه استان 

را پیگیری خواهم کرد. 

مقاوم سازی منازل روستایی
باالتر از میانگین کشوری 

قاسم تنها تصریح کرد: بر اساس سرشماری 
سال 9۵ در استان خراسان جنوبی ۸۸ هزار 

روستاها  در سطح  واحد مسکونی  و ۸3۵ 
هزار  تعداد 4۷  این  از  که  شده  شناسایی 
شده  مقاوم سازی  مسکونی  واحد   ۵۵۲ و 
در  در حال حاضر  کرد:  اضافه  است. وی 
بحث مقاوم سازی، شاخص استان خراسان 
جنوبی بیش از ۵3 درصد است که حدود 
۲ درصد از شاخص کشوری جلوتر است. 
اینکه در برخی  بیان  با  این مقام مسئول 

از شهرهای استان مانند زیرکوه این عدد 
کرد:  خاطرنشان  رسد،  می  درصد   9۰ به 
مسکن  بنیاد  رئیس  صحبت  به  باتوجه 
انقالب اسالمی کشور تا سال ۱4۱۰ جشن 
مقاوم سازی منازل مسکونی در روستاها را 
برگزار خواهیم کرد. وی با اشاره به تفاهم 
نامه ساخت مسکن بین بنیاد مستضعفان و 
بیناد مسکن انقالب اسالمی، یادآور شد: در 
راستای اجرای این تفاهم نامه مقرر شد هر 
کدام از افرادی که واجدشرایط این تفاهم 
از  می توانند  اینکه  بر  عالوه  باشند،  نامه 
مسکن  بنیاد  روستایی  مسکن  تسهیالت 
به  تومان  میلیون  مبلغ ۵۰  کنند،  استفاده 

صورت بالعوض دریافت کنند.

ثبت نام 3۱ هزار نفر در 
طرح نهضت ملی مسکن

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 

استان با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن 
بیان  نفر،  هزار  یکصد  زیر  شهرهای  در 
کرد: تاکنون 3۱ هزار و ۲۲۱ نفر ثبت نام 
کردند که ۱9 هزار و 96۲ نفر حائز شرایط 
و ۱۰هزار نفر تایید نهایی شده اند. قاسم تنها 
افزود: این افراد مراحل بعدی طرح اقدام ملی 
مسکن مانند معرفی به بانک عامل، پرداخت 
آورده اولیه 4۰میلیونی را انجام خواهند داد. 

افراد  به  پیامک های زیادی  به گفته وی 
به  نزدیک  تاکنون  متقاضی داده شده که 
هفت هزار نفر هنوز برای تکمیل مدارک 
طرح  اینکه  بیان  با  وی  نکردند.  مراجعه 
نهضت ملی مسکن و اقدام ملی مسکن با 
یکدیگر ادغام شده، گفت: ۲۷44 نفر در طرح 
اقدام ملی متقاضی واقعی داشتیم که  برای 
آنها زمین اختصاص پیدا کرد. همچنین از 
این تعداد بیش از ۲۵۰۰ واحد پروانه ای نیز 
صادر شد. تنها، به تعامل مثبت با اداره کل 
راه و شهرسازی اشاره و بیان کرد: برای همه 
متقاضیان در شهرهای استان زمین تامین 

شده که کار بسیار بزرگی می باشد. 

در شهرهای کوچک
ارتفاع سازی نخواهیم داشت

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی با بیان 
ارتفاع سازی  در شهرهای کوچک،  اینکه 

نخواهیم داشت، گفت: این موضوع یکی از 
 مطالبات مهم شهروندان بود که در جلسه ای 
با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان در 
همه شهرهای خراسان جنوبی ) به جز مراکز 
شهرستان ها( ساخت منازل به طور ویالیی 

و یک طبقه انجام خواهد گرفت. 

امیدواریم نرخ سود
تسهیالت مسکن تغییر کند

تسهیالت  موضوع  به  گفتگو  این  در  وی 
تسهیالت  گفت:  و  کرد  اشاره  هم  بانکی 
 3۵۰ ها  استان  مراکز  در  مسکن  ساخت 
میلیون تومان و در سایر شهرها 3۰۰ میلیون 
تومان می باشد. وی با بیان اینکه بازپرداخت 
این تسهیالت ۲۰ ساله و با نرخ سود ۱۸ 
تاکنون نرخ  باشد، عنوان کرد:  درصد می 
سود برای این تسهیالت تغییر نکرده است 
گوناگون  های  دهک  برای  امیدواریم  اما 
تغییراتی انجام شود.قاسم تنها ادامه داد: در 
مسکن  برای  تسهیالت  اختصاص  بحث 
روستایی چالشی بین سازمان برنامه و بودجه 
انقالب  مسکن  بنیاد  با  مرکزی  بانک  و 

اسالمی به وجود آمده است. 
با  میلیونی  یکصد  وام  کرد:  اضافه  وی 
تسهیالت ۱۸ درصد ارائه شده بود که ۱3 
درصد آن را سازمان برنامه و بودجه تقبل 
در  درصد   ۵ سود  با  وام  این  و  بود  کرده 

اختیار متقاضیان قرار می گرفت اما در این 
موضوع با این سازمان ها در چالش هستیم 
که در حال پیگیری می باشیم. به گفته این 
مقام مسئول تاکنون نزدیک به ۱۵۰۰ نفر 
از تسهیالت ۱۰۰میلیونی استفاده کردند و 
وام ۲۰۰  تکلیف  و  تعیین  منتظر  بسیاری 
میلیونی هستند تا این از این وام استفاده 

کنند. 

حل مشکالت روستاهای
 حاشیه بیرجند

شهروندان  از  یکی  سوال  پاسخ  در  وی 
منظریه  آباد،  حسین  های  زمین  درباره 
روستای  کرد:  بیان  نیز  بیرجند  رقویی  و 
منظریه دو سال پیش در اختیار بنیادمسکن 
قطعه   ۱۲۰ برای  تاکنون  و  گرفت  قرار 
اطالع رسانی انجام شده است. وی اضافه 
کرد: روستاهای حسین آباد و رقویی را در 
حال تحویل گرفتن هستیم و طبق قانون 
مشکالت مربوطه را حل خواهیم کرد. وی 
با اشاره به بازدید استاندار از این روستاها 
اضافه کرد: کارهای مطالعاتی برای توسعه 
این روستاها آغاز شده و منتظر نظر مشاور 
پروژه در این مورد هستیم. به گفته وی، 
اراضی کشاورزی به هیچ وجه تغییر کاربری 
نخواهد شد و مطمئنا از داخل طرح حذف 

خواهیم کرد. 

ساخت سریع مسکن 
به نفع متقاضیان است

وی در پاسخ به سوالی که آیا برای ساخت 
مسکن زمانی در نظر گرفته شده، عنوان 
کرد: دو سال برای ساخت زمین ها فرصت 
داده خواهد شد که البته برای مسکن های 
روستایی تمدید 6 ماهه نیز در برنامه خواهد 
بود اما به هر حال ساخت سریع مسکن به 
نفع متقاضیان می باشد. تنها، در پاسخ به 
سوال دیگری که پرسیده بود تا چه زمانی 
فرصت برای اخذ پروانه ساختمانی را داریم، 
گفت: در جلسه شورای مسکن این مورد 
به  ماهه  یک  فرصت  شد  مقرر  و  بحث 

متقاضیان در این مورد داده شود. 
برای  را  نقاط  بهترین  اینکه  بیان  با  وی 
ساخت مسکن در نظر گرفتیم، گفت: قطعا 
بهترین  استان  وشهرسازی  راه  کل  اداره 
مکان های مورد نظر را برای ساخت منازل 

مسکونی شهروندان در نظر گرفته است. 

دانش  شرکت های  از  یکی  مدیرعامل 
بنیان خراسان جنوبی گفت: عدم همکاری 
سرمایه گذاران با مجموعه های دانش بنیان 
خراسان جنوبی باعث شده توان پشتیبانی از 

نیروی متخصص خود را نداشته باشیم.
و  زرشک  با  تنها  نباید  را  خراسان جنوبی 
زعفران و عناب شناخت. دارایی این منطقه 
از ایران زمین تنها محصوالت استراتژیک 
و  نخبه  انسانی  سرمایه  بلکه  نیست،  آن 
پرتالشی است که برای ارتقای زادگاه خود 
از هیچ تالشی فروگذار نمی کنند. آنها آستین 
همت باال زده اند تا کسب و کاری با پشتوانه 
علم و دانش خود راه بیندازند و یک گام به 
بردارند.  سمت رشد و اعتالی استان قدم 
جوانانی که امیدهای ایران زمین و خراسان 
جنوبی برای آینده ای بهتر و زیباتر برای این 
مرز و بوم هستند و فعالیت های گذشته شان 

نشان درستی این امید و آرزو است.
مصطفی ملکانه، جوان 33 ساله استان و 
کارشناس ارشد کامپیوتر- نرم افزار از جمله 
این جوانان است که با تأسیس یک شرکت 
دانش بنیان از سال 9۲ در این عرصه ورود 
پیدا کرده و با اشتیاق و همت بر ادامه مسیر 
تأکید داشته و البته توصیه هایی نیز برای 
جوانان و نوجوانانی دارد که می خواهند در 

این مسیر قدم بردارند.

گام اول را در سال ۹۲ برداشتیم

مصطفی ملکانه در گفتگو با بازار با اشاره به 
اینکه شرکت توسعه فن آوری نوین پارس 
پیک شرق فعالیت خود را از سال ۱39۲ به 
صورت تخصصی در زمینه طراحی و توسعه 
سامانه های تحت وب، طراحی وب سایت و 
ارائه خدمات مشاوره و پشتیبانی آغاز کرد، 
گفت: در سال ۱39۵ با طرح سامانه دانشیبار 

به عنوان شرکت دانش بنیان پارک علم و 
فناوری خراسان جنوبی از معاونت علمی و 
فناوری تأییدیه دانش بنیان دریافت کردیم. 
این جوان پرتالش ادامه  داد: در دو مرحله 
دیگر در سال های ۱39۸ و ۱4۰۰ صالحیت 
و  علمی  معاونت  توسط  مجدد  شرکت 
مورد  و  بررسی  جمهوری  ریاست  فناوری 
اظهارکرد:  ملکانه  است.  گرفته  قرار  تایید 
دانش  روی طرح  ما  مجموعه  اکنون  هم 
بنیان ملکیما به عنوان یک سامانه هوشمند 

جستجوی امالک در ایران و سامانه دستیار 
ارائه  به  و  بوده  متمرکز  ملکیما  هوشمند 
خدمات تخصصی با استفاده از فناوری های 
روز دنیا به مشاوران و بنگاه های امالک 

می پردازد.

عدم تمایل سرمایه گذاران با 
مجموعه های دانش بنیان استان

وی گفت: خراسان جنوبی به واسطه فاصله 
زیاد از پایتخت متحمل هزینه های بسیاری 
عدم  موارد  این  مهمترین  از  یکی  و  شده 
حوزه  گذاران  سرمایه  همکاری  تمایل 

فناوری اطالعات با مجموعه های فعال در 
استان است.مدیرعامل یکی از شرکت های 
دانش بنیان خراسان جنوبی اظهارکرد: این 
عدم همکاری که باعث شده مجموعه ها به 
منابع مالی محدود داخلی خود و تسهیالت 
حمایتی وابسته باشند، توان پشتیبانی قوی از 

نیروهای مختصص را از آنها گرفته است.
ملکانه با اشاره به اینکه به واسطه مهاجرت 
این نیروها به کالن شهرها و به خصوص 
تهران با مشکل کمبود نیروی متخصص 

غیر قابل جایگزین یا جایگزینی با هزینه 
باال زمانی و مالی دچار می شویم، بیان کرد: 
شتاب  همچون  مجموعه هایی  فعالیت 
سرمایه گذاری  صندوق های  و  دهنده ها 
خطرپذیر در کالن شهرها عرصه را برای 
رقابت شرکت های مستقر در خراسان جنوبی 
ها  مجموعه  برخی  و  کرده  سخت  بسیار 
نیروهای  مهاجرت  بین  نموده  وادار  را 
متخصص خود یا مهاجرت کل مجموعه 
یک گزینه را انتخاب نمایند.جوان متخصص 
مالی  ادامه داد: حمایت های  خراسان جنوبی 
قوی از مجموعه های دانش بنیان خراسان 

جنوبی به خصوص مجموعه های بزرگ 
استان باعث می شود تا این مجموعه ها در 
استان باقی مانده و به واسطه حضور آنها 
مجموعه های همکار و وابسته کوچکتری 
که خود می تواند در آینده به مجموعه های 

قوی تبدیل شود، شکل گیرد.

حمایت در حوزه مالیات انگیزه ای 
برای کار حتی در شرایط سخت

ملکانه گفت: وجود حمایت های جدی در 
حوزه مالیات می تواند مشوق بسیار جدی 
دانش  شرکت های  ایجاد  برای  خوبی  و 
بنیان یا فعال شدن بخش های تحقیق و 
توسعه در واحدهای صنعتی و نیم صنعتی 

خراسان جنوبی شود.
موضوع  این  دیگر  طرف  از  ادامه داد:  وی 
در شرکت های نوپا و تازه تأسیس می تواند 
انگیزه این مجموعه ها برای ادامه فعالیت 

حتی در شرایط سخت باشد.
در  بنیان  دانش  شرکت  یک  مدیرعامل 
شرایط  حال  هر  در  افزود:  خراسان جنوبی 
به  خراسان جنوبی  در  فعال  شرکت های 
واسطه حضور در منطقه محروم  نسبت با 
شرکت های فعال در کالن شهرها متفاوت 
بوده و به نظر بنده باید با شکل متفاوتی 
حداکثر  تا  شود  سعی  و  نگاه  استان  به 

حمایت های ممکن در نظر گرفته شود.
مجموعه های  از  قوی  مالی  حمایت های 
خصوص  به  جنوبی  خراسان  دانش بنیان 
مجموعه های بزرگ استان باعث می شود 
تا این مجموعه ها در استان باقی مانده و 
به واسطه حضور آنها مجموعه های همکار و 
وابسته کوچکتری که خود می تواند در آینده 
به مجموعه های قوی تبدیل شود، شکل 

گیرد.

نیروهای  خروج  اینکه  به  اشاره  با  ملکانه 
در  اتفاقات  بدترین  از  یکی  متخصص 
خراسان جنوبی است، گفت: توصیه من به 
جوانان و نوجوانان دهه هشتادی این است 
که در صورت تمایل برای ورود به بحث 
شرکت های دانش بنیان با اطالعات کافی، 
کسب حداقل تجربه )از طریق کارآموزی 
در مجموعه های موجود( و عالقه کار را 

پیگیری کنند.

پیشنهاداتی برای جوانان عالقه مند 
به کسب و کارهای دانش بنیان

وی اظهارکرد: در هر حال در شرایط موجود 
بنیان  دانش  کار  و  اندازی یک کسب  راه 
نیازمند تالش بیشتری است و در صورت 
نبود عالقه و حداقل تجربه ممکن است 
و  انگیزه ها  شرایط  شدن  زمان سخت  در 
امید به کار از بین برود یا به واسطه نبود 
حداقل تجربه خود را در شرایط سخت تری 
خراسان جنوبی  پرتالش  جوان  دهند.  قرار 
بیان کرد: به نظرم این فعالیت ها بهتر است در 
زمان ترم های پایانی دانشگاه و قبل از قرار 
گرفتن در شرایط روانی سربازی یا فشارهای 
وارده از سمت خانواده باشد تا بتوانند در کوتاه 
ترین زمان پس از اتمام تحصیل از نتایج 
تالش خود استفاده نمایند. ملکانه یادآور شد: 
باز هم تأکید می کنم که دوستان هوشمندانه 
با کسب حداقل تجربه)کارآموزی، همراهی 
تجربه،  کسب  هدف  با  دیگران  ایده  با 
مطالعه، مشورت با افراد موفق و فعال آن 
برای  را  افراد  بهترین  کنند  سعی  حوزه( 
همراهی با خود انتخاب کنند.وی گفت: از 
طرف دیگر با اطالع از مشکالت و موانع 
موجود در مسیر خود و با توکل به خدا آغاز و 

سعی کنند بهترین و موفق ترین باشند.

لزوم توجه به حمایت مالی از دانش بنیانی ها ؛ توان پشتیبانی از نیروی متخصص مان را نداریم



فناوری اطالعات

 چگونه تبلیغات را
 در گوشی اندرویدی مسدود کنیم

از وب سایت ها به درآمد  در حالی که بسیاری 
تبلیغاتی  بنر  کلیک های  و  نمایش  از  حاصل 

وابسته است، این یک واقعیت است که برخی از 
این تبلیغات می تواند بسیار آزاردهنده و در برخی 
موارد حتی مخرب باشد.برخی از تبلیغات توسط 
صفحات پاپ آپ سرکش ایجاد می شود، در 
حالی که برخی دیگر به طور خودکار شروع به 
پخش کلیپ های ویدیویی یا صوتی می کند. 
بسیاری دیگر به خاطر استفاده بیش از حد از 
منابع تلفن شما با انیمیشن های بیش از حد 
مقصر است. اگر بخواهید تبلیغات را در اندروید 
مسدود کنید چه باید کرد؟ خوشبختانه، راه های 
مختلفی برای انجام این کار وجود دارد، برای 
چند مورد از آنها فقط باید چند تغییر تنظیمات 

در مرورگر وب کروم ایجاد کنید.
صفحات پاپ آپ و تبلیغات را در کروم مسدود کنید

اگر از کروم به عنوان مرورگر وب پیش فرض در 
تلفن اندرویدی خود استفاده می کنید،، باید بدانید 
در سال 2018، گوگل اعالم کرد که کروم تمامی 
تبلیغات در وب سایت ها را در صورت استفاده از 
می کند.  مسدود  تمام صفحه  داخلی  محتوای 
سایت ها همچنین اگر به طور غیرمنتظره صداها 
فلش شکن  انیمیشن های  از  یا  کند  پخش  را 
 Chrome زیادی استفاده کند، تبلیغات را در
مسدود می کند. با این حال، برخی از سایت ها 
از پنجره های بازشو برای تولید تبلیغات  هنوز 
استفاده می کنند و خوشبختانه راهی برای مبارزه 

با آن ها در کروم وجود دارد. 
مسدود کردن تبلیغات، پنجره های بازشو و تغییر 

مسیرها در کروم:
1.    مرورگر کروم را باز کنید.

2.   روی منوی سه نقطه در گوشه باال سمت راست 
ضربه  بزنید.

3.   روی تنظیمات ضربه بزنید.
4. به قسمت تنظیمات سایت بروید و روی آن ضربه 

بزنید.
5.   به پاپ آپ ها بروید و تغییر مسیر دهید.

6.    مطمئن شوید که کلید روشن است.
7.    به بخش تنظیمات سایت برگردید.

8.    روی Ads ضربه بزنید.

چرا تند تند تشنه می شویم

 وقتی قند خون باال می رود فشار زیادی به کلیه ها 
وارد می شود که منجر به ایجاد ادرار می شود و 
گلوکز اضافی دفع می شود. کم خونی ناگهانی که 
در نتیجه خونریزی قاعدگی یا خونریزی معده رخ 
می دهد، علت رایج آنمی محسوب می شود، به 

همین دلیل بدن برای جبران از دست دادن مایعات 
بدن آب را جایگزین می کند. فشار خون پایین و 
غذاهایی که ادرار آور است مانند کرفس ، لیمو و 

چغندر احساس تشنگی را بیشتر می کند.

سرگیجه  از  عالیم بیماری قلبی است

سرگیجه ممکن است به علل مختلف بروز پیدا کند 
که یکی از دالیل آن می تواند ابتال به بیماری های 
قلبی باشد، از جمله اقدامات اولیه سکته قلبی این 
است که قبل از وقوع سکته، عالئم را شناسایی و 
درمان کنید. عموما علت اصلی سرگیجه این است 

که خون کافی به مغز نمی رسد و به همین دلیل 
علت سرگیجه ممکن است موجب ریتم نامنظم 
قلب و تضعیف عضله قلب باشد به خصوص اگر 
این حالت با احساس لرزش و نبض تند قلب باشد.

چند نکته مفید برای تمیز کردن ایرپاد

از دستمال خیس و مواد شیمیایی استفاده نکنید، 
زیرا به ایرپادها صدمه و آسیب وارد می کند.اگر هم 
چسبندگی داخل ایرپاد بود، می توانید آن را با یک 
وسیله که نوک تیزی دارد، از داخل ایرپاد بیرون 
بیاورید. مسواکی مخصوص که برای تمیز کردن 

ایرپاد باشد، کنار بگذارید تا مواد چسبنده راحت تر جدا 
شود. اگر ایرپاد کثیف باشد، مجبور هستید که صدای 
آن را خیلی زیاد کنید تا راحت بشنوید و صدای زیاد 

هم به گوش آسیب می رساند. 

علت اصلی بوی بدن دهان 

رفالکس معده هنگامی اتفاق می افتد که محتوای 
معده به مری برسد، پس از شروع هضم غذا، اسید 
را به دهان می برد و دهان را با طعم تلخ ترک 
می کند. از خوردن غذا هایی که بسیار چرب است 
یا هضم آن دشوار است خودداری کنید، زیرا باعث 

افزایش اسید در معده می شود. پرهیز از خوردن 
زیرا هضم  است،  مهم  بسیار  غذایی  وعده های 
مناسب معده را دشوار می کند. بوی بد دهان از سنین 

کودکی  شروع و با افزایش سن ، بیشتر می شود.

آدامس حاوی شیرین کننده ها، الکل های قندی به میزان 40 تا 50 درصد، گلیسیرین به میزان 2 تا 15 درصد 
که برای حفظ رطوبت آدامس است، نرم کننده ها به میزان 2 درصد و طعم دهنده ها که به میزان یک و نیم تا 
3 درصد است همچنین رنگ دهنده ها نیز ترکیبات آدامس را تشکیل می دهد. در خصوص احتمال استفاده از 
ترکیبات شیمیایی و غیر استاندارد در آدامس های قاچاق مانند وینیل استات که خاصیت سرطان زایی آن به اثبات 
رسیده است و طعم دهنده ها ، رنگ دهنده ها و حتی در ترکیبات صمغ ها و رزین ها ممکن است غیر استاندارد 

باشد یا ترکیبات کشسانی که به کار برده می شود ممکن است ترکیبات شیمیایی به کار رود.

کمیته مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نوشیدنی بهاری گوارا

ابوالقاسم فردوسی،   امروز سالروز بزرگداشت حکیم 
بزرگداشت  نخستین  از  است.  ایرانی  بلندآوازه  شاعر 
حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال 1313 که به همت 
انجمن حفظ آثار ملی در “هزاره فردوسی” برگزار شده 
است، تا امروزه بیش از 80 سال می گذرد. همزمان با 
فرا رسیدن 25 اردیبهشت ماه، بزرگداشت و یادبودی بر 
سر مزار حکیم فرزانه توس برگزار می گردد. فردوسی با 
اثر شکوهمند خود، نقش جوانمردی، اخالق و ایمان را در 
بلندای زمان بر تاریخ نشاند و با حکمت و بینش گسترده، 

فرهنگ غنی ایران را تا فراسوی مرزهای خاکی به دل 
عاشقان فرهنگ و هنر نمایان ساخت. حکیم از جمله 
معماران فرهنگ و ادب است که با هموار ساختن رنجی 
سی ساله بر خود، توانست اندیشه پویا و تصویری زیبا را در 
همگونی دین و فرهنگ ملی در قالب یادگاری هزار ساله، 
ولی همواره تازه و سودمند باقی گذارد. کودکی و جوانی 
فردوسی در زمان سامانیان سپری شد. شاهان سامانی از 
دوستداران ادب فارسی بودند. آغاز سرودن شاهنامه را بر 
پایه شاهنامه ابومنصوری از زمان سی سالگی فردوسی 

می دانند، اما با مطالعه زندگی نامه فردوسی می توان 
چنین برداشت کرد که وی در جوانی نیز به سرایندگی 
می پرداخته  است و چه بسا سرودن داستان های شاهنامه 
را در همان زمان و بر پایه داستان های کهنی که در 
داستان های گفتاری مردم جای داشته اند، آغاز کرده  
است. از میان داستان های شاهنامه که گمان می رود 
در زمان جوانی وی گفته شده باشد می توان داستان 
های بیژن و منیژه، رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، 

و داستان سیاوش را نام برد.

بزرگمردی که زبان فارسی را زنده کرد

یاد یاران
شهید علی آتش زر      نام پدر: رمضان              شهرستان: قاین

امیدوارم که بتوانم تا حد توان به اسالم عزیز خدمت کنم و دین خود را نسبت به اسالم ادا نمایم.

یکشنبه 25  اردیبهشت 1401 * شماره  51۹4
بنای تاریخی خواجه خضر4

این بنای تاریخی به لحاظ استقرار مکانی در خیابان 
منتظری، کوچه پست قدیم، مقابل حسینیه و 
مدرسه شوکتیه قرار دارد. به دلیل اینکه در زمان 
ساخت این بنا اطراف آن آرامگاه بوده ارزش فراوانی 
جهت ادای نماز میت و مراسم تدفین برای اهالی در 
بافت شهری داشته است. آنچه درباره پیشینه این بنا 
می توان به آن استناد کرد آن است که بنای مزبور 

دارای دو بانی به نام های خواجوی و منصف بوده 
 و زمان ساخت آن به دوره قاجاریه بر می گردد. 
در مجموع، شیوه طراحی بنا به صورت تک ایوانی 
است و با نمای آجری به شکل خفته راسته چیده 
شده است. دیوارهای بنا تماماً از خشت  خام با رویه 

کار خشت پخته است.

فرهنگ و هنر

شبکه یک در فقدان سریال جدید،
  “نون خ ۳” پخش می کند!

بعد از چند هفته پخش، سریاِل »خوشنام« به ایستگاه 
پایانی رسید. در حالی که شبکه سه از »حکم رشد« 
رونمایی کرده و شبکه دو »از سرنوشت« را کماکان 
روی آنتن دارد اما هنوز از سریاِل جدیدی در اولین 
شبکه تلویزیون خبری نیست. چرا که روابط عمومی 
سیما اعالم کرد فصل سوم »نون خ« به تلویزیون 
برمی گردد. سریال 14 قسمتی که سعید آقاخانی 
ساخت و نوروز 1400 روی آنتن رفت. به همین 
خاطر فعاًل مخاطبان منتظِر پخش سریال جدیدی 
نباشند و کنداکتور نمایشی این شبکه تلویزیونی بعد 
از ماه ها پخش سریال های تولیدی همچون سریال 
باشه  به کارگردانی محمدعلی  آزادی«  از  »بعد 
 آهنگر، »خودخواسته« ساخته علیرضا بذرافشان و 
»زیرخاکی3« به کارگردانی جلیل سامان که در ایام 
عید نوروز روی آنتن رفت، در اختیار سریال های 
تأمینی و بازپخش قرار می گیرد.باید دید شبکه یک 
سیما که به تازگی مدیر خود را تغییر داده و میثم 
مرادی بینا باج به عنوان مدیر شبکه منصوب شده، 
چه تصمیماتی برای مدیریت شبکه در نظر خواهد 
داشت و آیا بعد از این دو هفته، کنداکتور نمایشی 
این شبکه با سریالی همچون »87 متر« کیانوش 
عیاری تکلیف آنتن  خود را مشخص می کند یا از 

سیمافیلم سریالی را برای خود  برمی گزیند.

جاذبه گردشگری  دیالوگ ماندگار
از راه  هر شکست الاقل این فایده را دارد که انسان یکی 
هایی را که به شکست خوردن منتهی می شود را می شناسد. 

)الورنس(

ترکیبات سرطان زا در آدامس های قاچاق

میوه های بهاری در میان میوه های مربوط به دیگر فصل ها طرفداران بسیار زیادی دارد و از عطر و طعم لذیذی 
برخوردار است. این نوشیدنی  بهاری را از دست ندهید! مواد الزم: هندوانه: 400 گرم، کمپوت آناناس: یک لیوان، 
آب کمپوت آناناس: 1/2 لیوان، کنجد: 2 قاشق غذاخوری، لیموترش تازه: 2 عدد، سیب سبز: 2 عدد، یخ خرد شده: 
یک فنجان، شکر: 1/2 فنجان. طرز تهیه: تخم هندوانه ها را جدا کنید. آب لیموترش های تازه را بگیرید. سیب را 
به چند قسمت مساوی تقسیم کنید و ضایعات وسط آن را دور بریزید. )احتیاجی نیست سیب ها را پوست بکنید.( 
مواد را داخل میکسر بریزید و اجازه دهید تا یکدست شود. بهتر است ابتدای کار کنجد را نیز اضافه کنید. نوشیدنی 

را در لیوان بریزید و اطراف آن را با استفاده از لیموترش و برگ های آناناس تزئیین کنید.
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بیرجند، میدان توحید 

32۰43331 )بخشی(

آمادگی خود را جهت انجام خدمات 
با  واقعی  نیازمندان  به  حمایتی 

رویکرد توانمندسازی آنان اعالم می دارد. 
 * دریافت کمک های نقدی از قبیل کفاره -

فطریه - نذورات نقدی - زکات - صدقه و ... * دریافت کمک های غیرنقدی از 
قبیل پوشاک، مواد غذایی، لوازم اساسی منزل، صدقه و ... * انجام کامل مناسک 
عقیقه به روش های شرعی *تهیه کمک جهیزیه برای نوعروسان نیازمند * 
تامین هزینه های درمان بیماران نیازمند * تامین هزینه های تحصیلی دانش 
آموزان نیازمند * کمک به ایجاد اشتغال و خودکفایی نیازمندان * ارائه هرگونه 

خدمات و تخفیفات خیرین محترم به نیازمندان واقعی 
5۰ خانواده نیازمند شهری، 139۰ خانواده نیازمند روستایی 

و 163 یتیم نیازمند در انتظار دستان پرمهرتان هستند 
شماره حساب: 

بانک ملی  ۰1۰9831823۰۰9    شماره کارت: 6۰3799189954916۰    
ارسال کمک از طریق شماره گیری تلفن همراه  4518#*8877*

 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8( - داخل صحن مسجد حضرت جواداالئمه )ع(

 تلفن: 32367372-۰9151631855-۰915496۰278

مرکز نیکوکاری جواداالئمه )ع( بیرجند

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
۰915561488۰

خدمات نصب، اجاره داربست فلزی، جک، تخته، قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک
 ۰۹۱۵۳۶۳۷۵۰۷ - حسینی

یک شرکت ساختمانی 
به حسابدارخانم با تجربه نیاز دارد.
شماره تماس: ۳22۱۱۹4۱-۰۹۰2۱۶۰۵۰۸۰

از ساعت ۸ الی ۱4

لوازم یدکی خودرو سبک با موقعیت عالی 
به فروش می رسد.۰۹۱۵۸2۵4۱۷2

سرای فرش و جهیزیه  ایرانیان

    بزرگترین مجموعه کامل فرش ، موکت و لوازم خانگی
 نمایندگی انحصاری موکت ظریف مصور 

 در خراسان جنوبی
  نقد- اقساط

 آدرس: سه راه اسدی- بین  مطهری 1 و 3

 طبقه پایین هایپر گوشت الماس
farshiranian11

جهت رزرو مراسم عروسی در

تاالر پذیرایی فیـــروزه
  با این شماره ها تماس بگیرید 

۰91516114۰8 -۰9155629۰21-۰565832259۰

با تخفیفات ویژه

3222۰574
۰5632227878

 کشیدن - جرم گیری - درمان ریشه 
اطفال - ترمیم - گرافی دندان 

 بیرجند - خیابان مطهری - مطهری 6
ساعت کاری: همه روزه صبح و عصر 
 به جز ایام تعطیل 

کلینیک دندانپزشکی موسسه خیریه 

درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س(

آدرس : نبش توحید 19  تلفن : ۰9155629۰21- ۰91516114۰8- 32439492

به درخواست مشتریان عزیز 
چلو کباب کوبیده ، چلوجوجه کباب

هم به منوی غذا اضافه شد

مرغ کامل اکبر جوجه 11۰ هزار تومان
سوپ ویژه کیلویی 15 هزار تومان
  از ۱۱ونیم تا 23 به صورت یکسره
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* در مراسمی با حضور معاون شورای 
کشور،  جمعه  ائمه  گذاری  سیاست 
حجت االسالم »ابراهیم اسماعیلی« 
خوسف  جدید  جمعه  امام  عنوان  به 

معرفی شد.
مسئوالن  حضور  با  مراسمی  در   *
و  لوح  اهدای  با  قاینات،  شهرستان 
هدایایی از 20 معلم نمونه و برجسته 

این شهرستان تجلیل شد. 
* مروی مقدم، مدیر کل  استاندارد 
دوره  برگزاری  از  جنوبی  خراسان 
آموزشی مستندسازی سیستم مدیریت 
 iso 9001 کیفیت بر اساس استاندارد

در استان خبر داد.
 29( رضوی  قدس  آستان  تولیت   *
و ۳0 اردیبهشت( به منظور بازدید و 
و  الرضا)ع(  میقات  بررسی مشکالت 
دیدار با روحانیت و نخبگان طبس به 

این شهرستان سفر می کند.
و  نجات  و  امداد  روزه  دو  مانور   *
حمایت های  و  اضطراری  درمان 
روانی با حضور ۳0 تیم از امدادگران 
پرستاران  و  پزشکان  نجاتگران،  و 
جمعیت هالل احمر در روستای نمونه 

ورزگ قاین به اتمام رسید.

خبرهای کوتاه

روز بدون قربانی کرونا در خراسان جنوبی

صدا و سیما- تعداد جان باختگان کرونا در خراسان جنوبی در هزار و ۴۴۷ نفر ثابت باقی ماند. دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان 
گفت: روز گذشته ۸1 تست تشخیص مولکولی و سریع کرونا در استان انجام شد که در مجموع 12 بیمار جدید شناسایی شد. شریف زاده افزود: از این 

تعداد ۳ مورد از بیرجند، ۷ مورد از قاین، یک مورد فردوس و یک مورد از نهبندان شناسایی شد. 

رخ نمایی رنگ آبی 
  درنقشه کرونایی خراسان جنوبی

صدا و سیما- سه شهرستان استان در وضع 
آبی قرارگرفت. براساس آخرین به روزرسانی 
نقشه کرونایی کشور شهرستان های بیرجند، 
گرفت. قرار  آبی  وضع  در  قائنات  و  طبس 
طبق این نقشه بعد از گذشت بیش از ۵ ماه، 
است.  رسیده  آبی  وضع  به  جنوبی  خراسان 
هشت شهرستان  فردوس، نهبندان، زیرکوه، 
درمیان، خوسف، بشرویه، سربیشه و سرایان  

نیز در وضع زرد قرار دارد.

آرامش بازار کاالهای اساسی
در خراسان جنوبی

صدا و سیما- هیچ مشکلی در تامین کاالهای 
اساسی در خراسان جنوبی وجود ندارد. رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی در ارتباط تصویری 
زنده با میز اقتصاد خبر ساعت 1۴ شبکه یک 
سیما گفت: در استان خراسان جنوبی از ۴ قلم 
کاالی اساسی مشمول طرح مردمی سازی 
توزیع عادالنه یارانه ها، در سه کاالی اساسی 
مرغ، تخم مرغ و لبنیات مازاد تولید در استان 
داریم و صادر کننده هستیم. جعفری افزود: در 
خصوص تامین روغن خوراکی نیز به علت 
عدم وجود کارخانه تولید روغن خوراکی، نیاز 
رضوی  خراسان  استان  دو  طریق  از  استان 
و کرمان تامین می شود و هیچ مشکلی در 

تامین این کاال نیز در استان وجود ندارد.

برگزاری دوره مهارت آموزی 
کارکنان وظیفه مرکز آموزش 04 

سرهنگ مشکاتی، مسئول تربیت و آموزش 
با  السالم  علیه  امام رضا  آموزش 0۴  مرکز 
بیان اینکه طرح مهارت آموزی سربازان یک 
فرصت طالیی است که در اختیار کارکنان 
از  1۶9نفر  گفت:  می گیرد،  قرار  وظیفه 
کارکنان وظیفه این مرکز به مدت ۶ ساعت 
مهارت های  بهزیستی،  سازمان  با همکاری 

ارتباطی را آموزش دیدند.

در به کارگیری مسئوالن
دقت بیشتری شود 

این  اداری  شورای  در  قاین  جمعه  امام 
شهرستان گفت: متأسفانه در سه سال گذشته 
بیشتر جلساتی که در فرمانداری تشکیل شد، 
شهرستان  از  مشکلی  و  نداشت  دستاوردی 
برطرف نشد. حجت االسالم رحمانی خطاب 
به استاندار گفت: در به کارگیری مسئوالن 

دقت بیشتری شود.

۱4 میلیارد ریال در بافت تاریخی 
خوسف هزینه می شود

شبستان- یک میلیارد و ۴00 میلیون تومان 
شهری  بازآفرینی  ستاد  اعتبارات  محل  از 
برای مرمت  پایدار میراث فرهنگی  بافت  و 
بافت تاریخی خوسف اختصاص یافت. رئیس 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
محل  از  اعتبارات  این  کرد:  اظهار  خوسف 
و  راه  کل  اداره  شهری  بازآفرینی  اعتبارات 

شهرسازی اختصاص یافته است. 

کشف انبار احتکار مواد غذایی

فارس- فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از 
کشف انبار احتکار مواد غذایی در سربیشه خبر 
داد و گفت: کارشناسان ارزش ریالی کاالهای 
احتکار شده را بالغ بر ۵00 میلیون ریال برآورد 
کردند. سرهنگ احمدرضا کارگر، اظهار کرد: 
مأموران انتظامی شهرستان سربیشه اخباری 
مبنی بر احتکار مواد غذایی و ارزاق عمومی 
در یکی از انبارهای سطح شهرستان دریافت 
کردند که سریعا موضوع پیگیری و در دستور 

کار پلیس قرار گرفت.

نماز جمعه بهترین تریبون پاسخ
به هجمه های دشمن است

مهر- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با 
اشاره به توطئه های ۴۳ ساله دشمنان، گفت: 
نماز جمعه بهترین تریبون پاسخ به هجمه ها 
آیت ا...  است.  مجازی  فضای  شبهات  و 
امام جمعه  با  سید علیرضا عبادی در دیدار 
با اشاره به هجمه ها و  جدید شهر خوسف، 
توطئه های دشمن گفت: تمام دنیا و استکبار 
جهانی ۴۳ سال است که به صورت ترکیبی با 
همه گزینه ها با انقالب اسالمی در حال جنگ 
است که بی شک پیچیده ترین و سخت ترین 
آن جنگ فرهنگی است. وی یادآور شد: دنیا 
مجهز به همه فناوری هاست و در کنار آن اما 
نماز جمعه می تواند پاسخگوی این مسائل و 

هجمه ها باشد. 

گرد و خاک و باد شدید 
میهمان خراسان جنوبی

فارس- کارشناس هواشناسی استان از تداوم 
دید  کاهش  خاک،  و  گرد  شدید،  باد  وزش 
افقی و کاهش کیفیت هوا در خراسان جنوبی 
خبر داد. جواد نخعی گفت: ناپایداری ها جوی 
از عصر روز جمعه آغاز شده و تا اواخر وقت 

امروز ادامه دارد.

استاندار پاسخگوی مردم 
در سامانه سامد

صدا و سیما-  پاسخگویی استاندار خراسان 
جنوبی به درخواست ها و شکایات مردم به 
صورت مستقیم و برخط انجام شد. روز گذشته  
استاندار و تعدادی از مدیران اجرایی استان در 
برنامه سامد  به 1۴ تماس مردمی از سراسر 
اقالم  یارانه  واریز  عدم  دادند.  پاسخ  استان 
اساسی، ساخت و ساز بی رویه در برخی کوچه 
های شهر بیرجند، مشکالت تولیدکنندگان و 
طرح های مسکن از جمله مشکالتی بود که 

مردم در سامد مطرح کردند. 

آغاز عملیات روکش حفاظتی
در محور بیرجند - سربیشه

حفاظتی  روکش  سربیشه   - بیرجند  محور 
و  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس  شود.  می 
نقل جاده ای شهرستان سربیشه گفت: برای 
این طرح 2۵ میلیارد ریال از اعتبارات ملی 
افزود: شهرستان  سارانی  است.  هزینه شده 
سربیشه بیش از ۳ هزار کیلومترجاده اصلی  
دارد که عملیات روکش محور ها، همه ساله 
به تناسب اعتبارات و یا با تامین قیر یارانه ای 
در برنامه این اداره قرار می گیرد. وی افزود:  
طول محور  سربیشه - بیرجند در حوزه این 
اداره ۳۵ کیلومتر است که  10  کیلومتر از این 
محور در حال انجام روکش آسفالت حفاظتی 

است.

پیش بینی جذب ۱۸ هزار
مشترک جدید گاز طبیعی

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیر عامل شرکت 
گاز خراسان جنوبی از پیش بینی جذب 1۸ 
هزار مشترک جدید گاز طبیعی در استان برای 
امسال خبر داد. هاشمی گفت: اکنون هزار و 
۶۳۳ روستای استان با جمعیتی بالغ بر 91 
هزار و 200 خانوار تحت پوشش گاز طبیعی 
قرار دارد. وی گفت: پارسال 2۳ هزار و ۵۵۵ 
مشترک به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل 

شده اند.

تا مهر امسال ۱۶ مدرسه برکت
در خراسان جنوبی افتتاح می شود

امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
امسال  مهر  تا  گفت:  جنوبی  خراسان  )ره( 
1۶ مدرسه برکت در استان به بهره برداری 
این مدارس شامل  می رسد. موسوی گفت: 
 1۳ آنها  برای  که  است  درس  کالس   2۷
گفت:  وی  می شود.  هزینه  تومان  میلیارد 
90 مدرسه برکت نیز از سال 9۷ تاکنون در 
خراسان جنوبی به بهره برداری رسیده است.

افتتاح مجتمع رفاهی بین راهی 
روستای مرک 

شهدای  سفیران  راهی  بین  رفاهی  مجتمع 
روستای مرک با تالش ۳0 روزه رزمندگان 
گروه جهادی محبین الرضا )ع( یگان ویژه 
خراسان جنوبی به بهره برداری رسید. به نقل 
از شورای اسالمی و دهیاری روستای مرک،  
این مجتمع، بعد از ۸ سال با هزینه ای بالغ 
بر یک میلیارد و ۵00 میلیون تومان افتتاح 

شده است.

نظام اسالمی بر افکار و بینش
 استوار است

برات زاده، فرماندار قاینات در یادواره شهید محمود 
کاوه و 19 شهید منتسب به پرسنل نیروگاه  های 
گازی و سیکل ترکیبی قاین گفت: آمریکا و 
دشمنان نظام اسالمی همیشه بر این تفکرند که 
نظام اسالمی متکی بر افراد است اما هیچگاه 
این را درک نکرده اند و نخواهند کرد که نظام 
اسالمی متکی بر افکار و بینش است، به طوریکه 
هر مبارز و رزمنده ای که به شهادت می رسد؛ علم 

او را صدها رزمنده مقاوم تر برداشته اند. 

کمک ۳ میلیاردی ستاد اجرایی به آموزش ۸۵۰ دانش آموز 
بازار- مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام)ره(
تفاهم  انعقاد  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 
 نامه طرح »آبا« با آموزش و پرورش گفت: 
۳ میلیارد ریال برای آموزش از راه دور ۸۵0 
اختصاص  از تحصیل  بازمانده  آموز  دانش 

می یابد.
سید مجتبی موسوی در مراسم انعقاد تفاهم 
نامه طرح »آبا« اظهارکرد: این تفاهم نامه 
به منظور تجهیز و راه اندازی مدارس طرح 
آبا )آشتی با آموزش( بین بنیاد احسان ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( و آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی منعقد شده است. وی ادامه 
داد: تجهیز مدارس طرح »آبا« در مناطق 

محروم روستایی و عشایری 11 شهرستان 
و یک شهر خراسان جنوبی انجام می شود.

اعتبار  ریال  میلیارد   ۳ کرد:  عنوان  وی 
امکانات  به  طرح  مدارس  تجهیز  برای 

که  شد  خواهد  کمک  دور  راه  از  آموزش 
تحصیل  از  بازمانده  آموز  دانش   ۸۵0
شوند.  برخوردار  الزم  های  آموزش  از 
امام)ره(  فرمان  اجرایی  ستاد  مدیرکل 
منظور  به  کرد:  عنوان  جنوبی  خراسان 
احداث  تاکنون  آموزشی  عدالت  تحقق 
با همکاری نوسازی مدارس  10۶ مدرسه 
قرار  اجرایی  ستاد  کار  دستور  در  استان 
 گرفته است. موسوی تصریح کرد: تاکنون
تحویل  درس  با 299 کالس  مدرسه   90
 2۷ از  بیش  که  شده  پرورش  و  آموزش 
مدارس  این  ساخت  برای  تومان  میلیارد 
تالش  داد:  ادامه  وی  ایم.  کرده  هزینه 

داریم تا مدارس باقی مانده را نیز در سال 
جاری تکمیل و تحویل آموزش و پرورش 
استان دهیم. وی با بیان اینکه تاکنون ۳0 
هزار بسته لوازم التحریر و کیف بین دانش 
ستاد  سوی  از  نیز  استان  محروم  آموزان 
ایم  کرده  افزود: تالش  است،   توزیع شده 
اولیه  امکانات  خاطر  به  آموزی  دانش  که 
از تحصیل جانماند. مدیرکل ستاد اجرایی 
به  اشاره  با  امام)ره(خراسان جنوبی  فرمان 
شعار امسال و حمایت از تولید دانش بنیان 
دانش  بنیان  دانش  های  طرح  از  گفت: 
قرض  تسهیالت  قالب  در  استان  آموزان 

الحسنه حمایت می کنیم.

جرایم واحدهای صنفی ۵ برابر شد

اختصاص دستگاه تشخیص بیماری سل به خراسان جنوبی

آبرسانی به ۸۸ روستای نهبندان با تانکر انجام می شود

همدلی و هم افزایی دستگاه های خدمت رسان در حوادث افزایش یابد

باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل تعزیرات 
طرح  با  همگام  گفت:  استان  حکومتی 
ها  یارانه  عادالنه  توزیع  و  سازی  مردمی 
برابر   ۵ صنفی  واحد های  تخلفات  جریمه 
حکومتی  تعزیرات  گفت:  پور  حسن  شد.  
همراه با سایر دستگاه های نظارتی از جمله 
تعادل  جهت  در  جهادکشاورزی  و  صمت 

و تثبیت بازار و جلوگیری از بروز تخلفات 
احتمالی در تمامی شعب خارج از نوبت به 
تخلفات رسیدگی می کند. وی گفت: سران 
سه قوه اختیارات جدیدی به شعب تعزیرات 
حکومتی در طول اجرای این طرح محول 
کرده اند که در این اختیارات قبل از صدور 
از اجرای قانون  رأی اگر واحد های صنفی 

همکاران  رویت  محض  به  کنند  تخطی 
وی  می شود.  پلمپ  واحد  تعزیراتی،  شعب 
گفت: در این طرح افرادی که مرتکب تخلف 
احتکار، گران فروشی و کم فروشی شوند به 
موجب قانون، ۵ برابر مجازاتی که در قانون 
است،  شده  بینی  پیش  حکومتی  تعزیرات 
اکنون  هم  گفت:  وی  می شوند.  مجازات 

جریمه عدم درج قیمت کاال از 2۵0 هزار 
تومان به 2 تا 10 میلیون تومان افزایش یافته 
است. وی گفت: نظارت تعزیرات حکومتی 
بر بازار تنها به کاال هایی که افزایش قیمت 
داشته اند محدود نمی شود و سایر کاال ها اگر 
بدون اخذ مجوز، افزایش یابد مشمول همین 

جرایم می شود.

صدا و سیما- سرپرست معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از اختصاص 
دستگاه تشخیص بیماری سل به خراسان 
جنوبی خبر داد. شایسته، در همایش هفته 
سالمت گفت: این دستگاه هفته سالمت به 

استان اختصاص یافت و به زودی راه اندازی 
می شود. 

تکمیلی  طرح   1۴00 سال  در  افزود:  وی 
در  سرخچه  و  سرخک  واکسیناسیون 
از  مواردی  تاکنون  که  شد  انجام  استان 

مشاهد ه  جنوبی  خراسان  در  بیماری  این 
نشده است. شایسته گفت: در طرح تکمیلی 
واکسیناسیون فلج اطفال پارسال حدود 21 
و  شدند  واکسینه  مرحله  دو  در  نفر  هزار 
در  را  واکسیناسیون 100 درصدی  پوشش 

این خصوص در استان داشته ایم. وی افزود: 
در ایام کرونا در زمینه انجام تست ها و ارجاع 
به مراکز منتخب حدود ۵0۵ تیم رهگیری در 

طرح شهید سلیمانی تشکیل شد.
دانشگاه  بهداشتی  معاونت  سرپرست 

علوم پزشکی بیرجند در بخش دیگری از 
سخنانش گفت : نرخ باروری کلی در استان 
2.۳۶ است در حالی که نرخ باروری در کل 
کشور 1.۷1 بوده و در این خصوص در وضع 

بهتری نسبت به کشور قرار داریم.

ایرنا- سرپرست فرمانداری نهبندان گفت: در 
حال حاضر آبرسانی سیار به ۸۸ روستای این 
شهرستان با جمعیت چهار هزار و ۷۶۶ نفر با 
تانکر انجام می شود. ابوالفضل ایروانی افزود: 
براساس دستورالعمل شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور برای هر نفر باید روزانه 
1۵ لیتر سهمیه آب ارسال شود که روزانه 
برای هر نفر 20 لیتر توسط آب و فاضالب 
شهرستان ارسال می شود. وی تصریح کرد: 
شرب  نیاز  فقط  روستاها  به  ارسالی  آب 
روستاییان را رفع می کند و برای رفع سایر 
مصارف باید آب بیشتری حمل شود که در 
این زمینه با کمبود اعتبار مواجه هستیم و در 
صورت تخصیص اعتبار، حجم آب ارسالی 

افزایش خواهد یافت.
سرپرست فرمانداری نهبندان گفت: با توجه 
به گرمای هوا در فصل تابستان پیش بینی 
این  در  سیار  آبرسانی  روستاهای  می شود 
دلیل  به  روستا   11۸ به   ۸۸ از  شهرستان 
خشکسالی، کم آبی و قطعی آب در شبکه ها 

افزایش یابد.

سیار  آبرسانی  مهمترین مشکالت  به  وی 
و  پراکندگی  توجه  با  گفت:  و  کرد  اشاره 
طوالنی بودن مسیرهای آبرسانی و جاده های 
نامناسب هزینه استهالک ماشین آالت حمل 

آب بسیار باالست و در این خصوص نیازمند 
تامین اعتبار هستیم.

آبرسانی  ناوگان  همچنین  افزود:  ایروانی 
دستگاه  سه  که  نهبندان  شهرستان  سیار 
آن متعلق به شرکت آب و فاضالب است، 

2 دستگاه فرسوده شده و نیاز به جابه جایی 
دارد، همچنین در فصل تابستان با توجه به 
افزایش حجم آبرسانی یک تانکر حمل آب 

دیگر نیاز داریم.

وی بیان کرد: در حال حاضر 100 تانکر و 
مخزن ذخیره آب در روستاهای شهرستان 
دستگاه   20 تعداد  این  از  که  شده  نصب 
فرسوده و برای نوسازی نیازمند تامین اعتبار 
اظهار  نهبندان  فرمانداری  است. سرپرست 

کرد: با توجه به اینکه اعتبار مناسبی برای 
سکوسازی و رفع فاضالب تانکرهای ثابت 
در سال های گذشته تخصیص داده نشده، 
نیاز ضروری به تامین اعتبار برای مناسب 
از  و  داریم  تانکرها  استقرار  محل  سازی 
مجموع 100 تانکر و مخزن ذخیره آب در 
روستاها باید زیرسازی و سکوسازی مناسب 

برای ۶۵ تانکر انجام شود.
به  سیار  آبرسانی  برای  گفت:  ایروانی 
روستاهای شهرستان و مشکالت مختلف در 
زمینه اجرای این طرح ساالنه به 2۵ میلیارد 
ریال اعتبار نیاز داریم که سال گذشته ۵0 
آن  و ۳0 درصد  اعتبار مصوب  این  درصد 

اختصاص یافته است.
کرد:  بیان  نهبندان  فرمانداری  سرپرست 
همچنین به حداقل رساندن نوسانات برق 
و  برق رسانی  شبکه های  در  ولتاژ  افت  و 
تامین اعتبار مناسب برای اصالح و نوسازی 
در  کیلومتر   ۴0 حجم  به  ساالنه  شبکه ها 

سطح شهرها و روستاها ضروری است.
مناسب  اعتبار  اختصاص  داد:  ادامه  وی 

جهت احداث مخازن ذخیره آب در سطح 
روستاها با توجه به کم بودن حجم ذخایر 
حاضر  حال  در  و  است  ضروری  موجود 
مکعب  متر  هزار   2 حجم  با  مخزن   10
گفت:  ایروانی  است.  نیاز  شهرستان  در 
که  روستاهایی  بر  عالوه  حاضر  حال  در 
از  می شود،  آبرسانی  سیار  صورت  به 
سطح  در  آبرسانی  مجتمع   10 مجموع 
سمک،  آبرسانی  مجتمع های  شهرستان، 
آباد  تغیدر، حسین  قدمگاه، دهک،  طارق، 
دلیل  به  روستایی  تک  مجتمع  تعدادی  و 
فصل  در  خصوص  به  جمعیت  افزایش 
شبکه  های  فرسودگی  همچنین  تابستان 
توزیع و هدررفت باالی آب و کاهش دبی 
اوقات  برخی  در  برق  قطعی  و  چاه ها  آب 
دچار تنش آبی می شوند. وی افزود: در ۶ ماه 
گذشته برخی اقدامات الزم انجام شده و در 
صورت تخصیص اعتبار الزم برای نگهداری 
شبکه ها و احداث ۶ باب مخزن ذخیره آب 
تا  مجتمع ها  این  در  آبی  تنش  مشکالت 

حدودی رفع خواهد شد.

مهر- مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
بین  در  افزایی  هم  و  همدلی  گفت: 
دستگاه های خدمت رسان باید بیشتر باشد 
تا مردم در بحران ها حس آرامش بیشتری 
داشته باشند. سید ابوالحسن میرجلیلی در 
همایش »هاللی شو« تقدیر از جوانان برتر 
و فعال خراسان جنوبی، با اشاره به اینکه 
مدیریت بحران استان خراسان جنوبی رتبه 
کشور  سطح  در  عملکرد  نظر  از  را  سوم 
هالل  جمعیت  کرد:  اظهار  است،  داشته 
داشته  بسزایی  نقش  راستا  این  در  احمر 
اصلی  بازوهای  از  یکی  نهاد  این  که  چرا 

مدیریت بحران به شمار می رود.
وی بیان کرد: علیرغم اینکه استان خراسان 
جنوبی در سال گذشته به اندازه استان های 
اما  داشته،  سیالب  و  بارندگی  همجوار 
خوشبختانه با همت امدادگران هیچ تلفات 
جانی نداشته ایم. وی با بیان اینکه استان 
خراسان جنوبی سومین استان حادثه خیز 
دوجانبه  همکاری  گفت:  است،  کشور  در 
بحران و جمعیت هالل  سازمان مدیریت 

بحران،  مواقع  در  می تواند  مشخصاً  احمر 
چاره ساز بوده و منجر به امدادرسانی بهتر 
در سطح استان شود. میرجلیلی ادامه داد: 
افزایی در بین دستگاه های  همدلی و هم 
خدمت رسان باید بیشتر باشد تا مردم در 
داشته  بیشتری  آرامش  حس  بحران ها 

باشند.

عضویت ۳۱ هزار داوطلب در 
جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی

مدیرعامل جمعیت هالل احمر هم در این 
همایش، با اشاره به اینکه خراسان جنوبی 
پنجم  رتبه  امدادی  پایگاه های  تعداد  در 
داوطلب  هزار  گفت: ۳1  دارد،  را  کشوری 
عضو جمعیت هالل احمر  استان هستند. 
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی همچنین 
از لحاظ تعداد پایگاه های جاده ای رتبه پنج 
را در سطح کشور دارد، افزود: قطعاً جوانان 
هالل احمر در تمامی بحران ها کنار مردم 
هستند و از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد.

خراسان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
پایگاه  و  اینکه جایگاه  به  اشاره  با  جنوبی 
اصلی هالل احمر مردمی بودن آن است، 
داوطلبان  و  امدادگران  اگر  امروز  گفت: 

نبودند هالل احمر هیچ پشتوانه ای نداشت.
از  و  ایثارگری  فرهنگ  اینکه  بیان  با  وی 
خود گذشتگی در ذات جوانان هالل احمر 
وجود دارد، عنوان کرد: الگوی ما در هالل 
چراکه  هستند  امدادگران  و  جوانان  احمر 

همواره در تمامی فعالیت های بشردوستانه 
مردمی  بزرگ  نهاد  این  همراه  امدادی  و 
بوده اند. رضایی با اشاره به اینکه جوانان 
هالل احمر سرمایه های ارزشمندی هستند 

که بی منت و خالصانه در پیشبرد اهداف 
کرد:  بیان  می کنند،  تالش  احمر  هالل 
و  رشد  برای  مناسب  بستر  آوردن  فراهم 
شکوفایی استعداد و توانمندی این جوانان 
از مهم ترین وظایف ما است. ناصر ناصری، 

استانداری  معاون توسعه مدیریت و منابع 
خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره 
تمامی  در  که  نهادی  اولین  اینکه  به 
هالل  جمعیت  می شود  حاضر  حوادث 
هالل  امدادگران  کرد:  اظهار  است،  احمر 
احمر از شادی ها تا تلخی ها در کنار مردم 
ایستاده اند و حضورشان تسلی خاطر است. 
حضور  از  آرامش  احساس  کرد:  بیان  وی 
کوتاه ترین  در  که  بلدی  کار  متخصصان 
زمان ممکن بحران را مدیریت می کنند را 

به راحتی نمی توان نادیده گرفت.
استانداری  معاون توسعه مدیریت و منابع 
هالل  اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 
فراهم  را  مردم  برای  خدمت  بستر  احمر 
کرده است، افزود: خدمت به مردم اگر به 
الهی  فریضه  یک  قطعاً  باشد  قربت  قصد 

است.
از  نفر  از ۴۴  مراسم  این  در  است  گفتنی 
جوانان فعال و برتر هالل احمری در سطح 
یادبود  رسم  به  هدایایی  اهدای  با  استان 

تقدیر شد.
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امام هادی علیه السالم فرمودند:
َِّة ل اَلُعُقوُق یَُعقُِّب الِقلََّة و یَُؤّدی إِلَی الذِّ

نافرمانی پدر و مادر کمبود را به دنبال دارد و به خـواری می کشانـد.
)بحاراألنوار، ج 74 ،ص 84(

روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات تولید قبل 
با قیمت های جدید عرضه شود

شاه میرزایی، معاون وزیر صمت در بخشنامه ای 
اعالم کرد: کاالهای اساسی شامل روغن نباتی، 
گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات حتی اگر قبل از 
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ تولید شده اند، با قیمت های 

جدید عرضه شود.

بنزین تا پایان 1401 گران نمی شود

عباسی، نماینده مردم کازرون و عضو کمیسیون 
انرژی مجلس در رابطه با شایعه افزایش قیمت 
بنزین گفت: بنزین تا آخر ۱۴۰۱ افزایش قیمت 
ندارد. برای حامل های دیگر انرژی نیز در الیحه 
بودجه افزایش قیمت پیش بینی نشده است. دولت 
نیز چنین مسئله ای را اعالم نکرده است، اما مطمئنا 
هر افزایشی در حامل انرژی روی قیمت تولیدات 

دیگر و حمل و نقل می تواند تاثیرگذار باشد. 

سرعت اینترنت تلفن همراه و خانگی 
افزایش یافته است

که  زمانی  گفت:  ارتباطات  وزیر  پور،   زارع 
وزارتخانه را تحویل گرفتم سرعت اینترنت تلفن 
همراه ۲۱ و هشت دهم مگابیت بر ثانیه بود و االن 
با حدود ۱۵ درصد افزایش به ۲۵ رسیده است، 
سرعت اینترنت خانگی نیز حدود ۹ مگابیت بر ثانیه 

بود و اکنون به حدود ۱۰ رسیده است.

پایه حقوق معلمان با اجرای 
رتبه بندی چقدر می شود؟

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای 
اسالمی گفت: امسال بعد از ۱۲ سال مسکوت 
بودن رتبه بندی معلمان با تخصیص مبلغ ۵۰ 
می شود.  اجرا  شهریور  در  تومان  میلیارد  هزار 
حقوق  پایه  رتبه بندی  این  در  افزود:  شادمهر 
معلمان از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شروع 
به آخرین حکم  توجه  با  می شود و سقف آن 

رتبه بندی به ۲۷ میلیون تومان خواهد رسید.

سایپا: به ازای تولید هر خودرو
 ۷0 میلیون ضرر می دهیم

شیدایی، عضو هیئت مدیره گروه خودروسازی 
تولید  که  خودرویی  هر  اینکه  بیان  با  سایپا 
می شود به طور متوسط ۷۰ میلیون تومان زیان 
برای گروه خودروسازی سایپا دارد، گفت: در 
سه سال گذشته قیمت نهاده های تولید خودرو 
۷ برابر شده و در سه سال اخیر قیمت خودرو ۳ 

برابر شده است.

ناباروری حدود ۲0 درصد
 زوج های ایرانی

صادقی، رئیس پژوهشگاه ابن سینا با بیان اینکه 
درمان ناباروری نیازمند تکرار به دفعات است و 
ممکن است زوجین توانایی تامین آن را نداشته 
باشند، بر لزوم حمایت های بیمه ای تاکید کرد 
یعنی حدود ۱۵  ما  از جامعه  و گفت: بخشی 
استان های  فراخور  به  زوجین  درصد   ۲۰ تا 
و  هستند  ناباروری  مشکالت  درگیر  مختلف 
امروزه پیشرفت تکنولوژی در ایران همسو با 
دنیا شرایطی را فراهم کرده است که زوجین 
بتوانند به خدمات به روز دسترسی داشته باشند.

کاهش بستری ها در ۲۸ استان کشور

ایسنا نوشت: در هفته ۱۱۶ همه گیری کووید ۱۹ 
در ایران، مرگ و میر ناشی از این بیماری در پنج 
استان کشور صفر بوده و در ۲۸ استان نیز کاهش 

بیماران بستری گزارش شده است.

 سود سهام عدالت جاماندگان 
تا پایان ماه واریز خواهد شد

حدادی، مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق  بهادار 
پیرامون موضوع سود سهام عدالت گفت: سود 
سهام عدالت افراد حقیقی اسفند  ماه سال  گذشته 
پرداخت شد. از اسفند ماه سال  گذشته تاکنون حدود 
۱۰۰ هزار نفر از سهامداران حقیقی که پیش از این 
در سامانه سجام ثبت  نام نکرده و شماره حساب 
خود را اعالم نکرده بودند، در سایت سجام اقدام به 
ثبت نام کردند؛ سود سهام عدالت این افراد نیز در 

پایان  ماه جاری واریز خواهد شد.

معاون وزیر صمت: سخت  افزار جدیدی 
به نام کاالبرگ ایجاد نمی شود

گفت:  بازرگانی  امور  در  صمت  وزیر  قائم مقام 
شده  الکترونیکی  کاالبرگ  از  نادرستی  تعبیر 
کاالبرگ  نام  به  جدیدی  سخت  افزار  و  است 
زیرساخت های  از  افزود:  مفتح  نمی شود.  ایجاد 
موجود مانند کارت های بانکی استفاده خواهد شد 
و در مرحله ای که سامانه تکمیل و اعالم شود، 
افراد مایل به دریافت کاالی ارزان، می توانند به 
مکان های مشخص مراجعه کنند. وی تاکید کرد: 
خریدهای هیجانی در روزهای نخست اجرای 
طرح قابل پیش بینی بود، اما ضرورتی ندارد، زیرا 

هیچ اختاللی در تولید پیش نخواهد آمد.

رئیس جمهور: مدیر متخلف دولتی
 را بالفاصله برکنار کنید

رئیس جمهور در نشست ستاد تنظیم بازار گفت: 
اگر شرکت دولتی در انجام وظایف خود تخلف 
کرد، مدیر آن بالفاصله برکنار و اعالم شود؛ اگر 
موردی ببینم که کوتاهی شده است، در صورت 
با  شدت  به  متخلف،  مدیر  با  نکردن  برخورد 

مسئول باالدستی برخورد خواهم کرد. 

سلیمی نمین: احتمال یک دوره ای شدن
 رئیسی ضعیف است 

سلیمی نمین، فعال اصولگرا درباره تک دوره ای 
شدن ریاست جمهوری رئیسی، گفت: احتمال 
آن بسیار ضعیف است یعنی وقتی یک مسئله ای 
سابقه  ندارد، طبیعی است که احتمال آن کم باشد. 
وی افزود: فقط در مورد هاشمی که مردم خیلی از 
برخی سیاست های ایشان ناراحت شدند و دوره دوم 
 آرای ایشان به صورت چشمگیری کمتر شد، بقیه 
آرای  رئیس جمهور ها حتی در دوره دوم شان 

بیشتری از آن خودشان کردند.  

جراحی اقتصادی تیم رئیسی 
منجر به مرگ بیمار خواهد شد 

نماینده چابهار در مجلس با اشاره به گرانی های 
اخیر، اظهار کرد: ما خواهش مان این است آقای 
رئیسی یارانه ای که می خواهند به مردم دهند پس 
بگیرند و به جایش جلوی تورم افسار گسیخته و 
شوک تورمی گرفته شود. سعیدی خاطرنشان کرد: 
این اتفاقاتی که در بازار به دلیل شرایط اقتصادی 
حذف  را  مستضعف  طبقه  می دهد،  رخ  خاص 
می کند و این عماًل خط قرمز نیست، بلکه خط 

مرگ و زندگی است.

همه مسائل کشور به حوزه سیاست 
خارجی گره خورده است

سید حسن خمینی در دیدار معاونان اسبق وزارت 
خارجه گفت: امروز همه مسائل کشور به حوزه 
سیاست خارجی گره خورده و باید گره این حوزه 
را باز کرد. ممکن است به ذهن بیاید که حتما 
اینها )حاکمان چین( وابسته هستند. ولی واقعیت 
این است که حاکم حتما باید مصالح را ببیند؛ اما 
تفاوت حاکم وابسته و غیر وابسته در این است که 
حاکم وابسته مصالح خودش را می بیند و حاکم 

ملی مصالح مردم را. 

 ماجرای دالر جهانگیری،  نحس ترین 
میراث دولت قبل بود

شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  دهنوی، 
اسالمی هدفمندی یارانه های پنهان و اعطای 
آن به دهک های نیازمند را برنامه ای عدالت محور 
و مخالف نگاه لیبرالی دانست و گفت:  ماجرای 
 دالر جهانگیری  نحس ترین میراث دولت قبل 
بود. اکنون که شخص رئیس جمهور آبرویش را 
گذاشته و سعی در جبران خرابی های گذشته دارد، 
عده ای که ما را یاد “ گالم” در گالیور می اندازند با 
تهمت هایی مثل »تصمیم لیبرالی دولت«، سعی در 

تضعیف دولت و رئیس جمهوری دارند.

اگر روحانی هم ارز ترجیحی را حذف 
می کرد، حمایت می کردیم 

مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: بنده به شخصه معتقدم اگر آقای 
روحانی هم در دولت قبلی ارز ترجیحی را حذف 
می کرد، مطمئن باشید جریان مقابل به حمایت 
ارز  از دولت دوازدهم برمی خاست؛ چون حذف 
مردم  برای  یارانه ها  شدن  عادالنه تر  ترجیحی، 
و  اقشار ضعیف  ویژه  به   معیشت  از  و حمایت 

دهک های پایین جامعه، جزو اهداف نظام است. 

خدا دولت رئیسی را به داد مردم رساند

کیهان نوشت: خدا دولت دکتر رئیسی را به داد 
مردم رساند که به فضل خدا و تدبیر دولتمردانش 
این دولت  ثروت کند. حاال که  تولید قدرت و 
مردمی، پس از اقدامات اساسی موثر و زیربنایی، 
برای ترمیم و تعمیر خرابکاری بزرگ لیبرال ها قد 
علم کرده و آبروی خودش را با خدا معامله کرده 
است، وقیح تر از بانیان وضع موجودی که طعنه 
می زنند، آتش می افروزند، شایعه می سازند و دل 

مردم را خالی می کنند، کیست؟

کاش  به همه رقم یکسانی از یارانه 
 تعلق می گرفت

نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس گفت: ما از منابع 
مختلف، ۱۸ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ را که به نام 
مردم بود اما به کام اشخاص خاصی بود تهیه 
می کردیم اما باید حذف می شد چون در آن فساد 
و رانت به وجود آمده بود. ای کاش به جای آنکه 
یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی بدهیم، به همه رقم 

یکسانی تعلق  می گرفت.

تحمل سختی جراحی، سالمتی درازمدت 
را برای بیمار تضمین می کند

تشخیص مصلحت  عادل، عضو مجمع  حداد 
نظام درباره طرح  اقتصادی دولت، گفت: کشور 
به چنین جراحی اقتصادی احتیاج دارد، اما مردم 
توجه دارند که جراحی اقتصادی کار سختی است. 
هیچ مریضی به خاطر سختی جراحی از طبیب 
روگردان نمی شود. اگر کسی به خاطر سختی 
درمان از جراحی پرهیز کند، معالجه نخواهد شد. 
تحمل سختی جراحی، سالمتی درازمدت را برای 

بیمار تضمین می کند.

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 شادروان حاج محمد حسن شاهبیکی
 که یکی از بانیان و خیران مسجد امام حسین )ع( بود 
را خدمت خانواده محترم شان تسلیت عرض می نماییم 

خداوند روح پاک آن عزیز سفر کرده را با اولیا درگاهش در بهشت برین 
محشور فرماید و به بازماندگان صبر و بردباری عنایت فرماید.

هیئت مدیره، مدیرعامل و پرسنل
 دارالشفاء امام حسین )ع(

خاندان محترم شاهبیکی
  غم از دست دادن پدر و مادر در فاصله ای کوتاه

 ضایعه ای است سنگین، این مصیبت ها را خدمت شما 
غدیر یاوران  تسلیت عرض می نماییم، برای آن مرحومان

 از پیشگاه خداوند غفران مسئلت داریم. 

ستاد مردمی غدیر خراسان جنوبی

قابل توجه همشهریان عزیز

امکان پرداخت در محل         
برای مشتریان محترم 

  دیجی کاال در بیرجند فراهم شد 

دیجی کاال بزرگترین فروشگاه آنالین ایران 

آدرس نمایندگی  بیرجند:
 بلوار شعبانیه، خیابان نرجس، نبش نرجس ۲۳

هر آنچه نیاز دارید با بهترین قیمت از دیجی کاال خرید کنید 

مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی بیان کرد:

تحت پوشش بیمه قرار گرفتن ۱۰ هزار نفر از افراد
 فاقد بیمه در خراسان جنوبی

کاری - مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی گفت:  
۱۰ هزار و ۲۱ نفر از افراد فاقد بیمه سه دهک پایین 
به صورت رایگان در خراسان جنوبی تحت پوشش 

بیمه قرار گرفتند. 
علی اربابی روز گذشته در نشست خبری اظهارکرد: 
پرداخت  جامعه،  آحاد  شدن  بیمه   ۱۴۰۰ سال  در 
مطالبات موسسات طرف قرارداد و تأمین زیرساخت 
های الکترونیکی کردن خدمات برای ساختارهای 
درمان در سازمان بیمه سالمت مدنظر بود. مدیرکل 
هم  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  سالمت  بیمه 
اکنون زیرساخت های صدور نسخ الکترونیکی هم 
در بخش سرپایی و هم بستری در مراکز دولتی 
و خصوصی استان صد درصد فراهم است، افزود:  
زیرساخت ها در بیمه سالمت نیز کمترین چالش و 
قطعی را داشته است. وی با اشاره به اینکه مطالبات 
پزشکان، موسسات دولتی و خصوصی طرف قرارداد 
از بیمه سالمت در سال گذشته کامل پرداخت و 
تسویه شده است، افزود: این مطالبات ۲۹۰ میلیارد 
تومان بوده که ۷۵ میلیارد تومان مربوط به سطح 
یک روستاییان، ۳۵ میلیارد تومان مربوط به خدمات 
و  ها  آزمایشگاه   ، ها  )داروخانه  بخشی خصوصی 
مطب ها( و ۲۵۵ میلیارد تومان مربوط به خدمات 

سطح دانشگاهی و دولتی بوده است.

شفافیت در عملکرد 
سازمان بیمه سالمت

سازمان  عملکرد  در  شفافیت  به   اشاره  با  اربابی، 
بیمه سالمت ادامه داد: تمامی ایرانیان فاقد بیمه در 
صندوق های مختلف بیمه ای  ساماندهی شدند و 
سال گذشته تالش های بسیاری توسط همکاران 

برای شناسایی افراد فاقد پوشش بیمه ای در مناطق 
کم برخوردار استان صورت گرفت که در مجموع 
بررسی ها ۵۰۰ نفر از بیمه رایگان برخوردار شدند. 
اشاره  با  جنوبی  خراسان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
هزار   ۴۰۰ و  میلیون  پنج  شدن  بیمه  رایگان  به 
نفر از سه دهک پایین جامعه، گفت: این افراد در 
لیست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و 

از این میزان سهم خراسان جنوبی، ۱۰ هزار و ۲۱ 
است. شده  فعال  آنان  درمانی  بیمه  که  است   نفر 
وی یادآور شد: همه  شهروندان فاقد بیمه پایه، برای 
برقراری پوشش بیمه پایه سالمت می توانند با مراجعه 
این  شهروندی  حضوری  غیر  خدمات  سامانه  به 
www.bimehsalamatirani� نشانی به   سازمان 

an.ir یا دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد، برای 
بیمه کردن خود و خانواده هایشان اقدام کنند.

توزیع عادالنه یارانه دارو 
و تجهیزات پزشکی 

اربابی، درباره مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه و 
اینکه در اختیار مصرف کننده واقعی قرار بگیرد، افزود: 

یارانه دارو و تجهیزات پزشکی نیز از مواردی است که 
باید ساماندهی و مردمی سازی شود که با تحقق این 
مهم در مسیر بیمه مشکلی برای مصرف کنندگان 
 واقعی دارو پیش نمی آید، چون بیمه ها افزایش 

قیمت های احتمالی را پوشش خواهد داد.

مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی خاطرنشان 
کرد: در راستای کاهش هزینه های دارویی آحاد 
گذشته  های  سال  که  دارویی  قلم  صد  جامعه، 
منابع  نداشتن  دلیل  به  یا  و  افزایش قیمت داشته 
بیمه ای تحت پوشش سازمان های بیمه گر پایه 
قرار نگرفته بود، از چهارشنبه هفتم اردیبهشت ماه 
سال جاری به طور کامل مورد تعهد این سازمان 

قرار گرفت. 
اعتیاد  ترک  مرکز   ۱۱ با  اینکه  بیان  با  وی 
بیماران  درمانی  های  هزینه  و  داریم  قرارداد 
شود،  می  پرداخت  کامل  طور  به  بخش  این 
حدود  گذشته  سال  راستا  همین  در   افزود: 
۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.


