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بسیج برای مبارزه با اعتیاد

جهانی  روز  مناسبت  به  گذشته  روز 
مبارزه با مواد مخدر،همایش »صیانت و 
گفتمان سازی اجتماعی شدن موضوع 
مبارزه با مواد مخدر« برگزار شد. یکی 
از مسایلی که در این همایش مطرح 
نیز  بیشتری  توجه  آن  به  باید  و  شد 
داشت، موضوع اجتماعی کردن مبارزه 
با مواد مخدر و به تعریفی دیگر بسیج  
مشکل  این  با  مبارزه  برای  همگانی 
انقدر  مخدر  مواد  متاسفانه  است. 
گسترده  و مقابله با آن دشوار است که 
نمی توان فقط با فعالیت یک ارگان یا 
نهاد، امیدی به مقابله با آن داشت و 
) صفحه ۲  در  ادامه  کرد...)  مدیریت  یا 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4120
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به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 مرحومه کوکب دالکـه
 )همسر مرحوم حاج محمد افروز(

 جلسه یادبودی امروز یکشنبه 97/4/31 از ساعت 17/15 
الی 18/15 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

 حضور سروران معظم موجب امتنان است.
از طرف خانواده های افروز و سایر بستگان

خاندان محترم و داغدار خالدی
جناب آقای مهندس مهدی افتخاری

با قلبی مهموم و افسرده اتفاق تلخ درگذشت نابهنگام 

زنده یاد حاج غالمعلی خالدی
 پیشکسوت عرصه های ورزش ، رسانه و فعال  اجتماعی 

را تسلیت عرض نموده، از خدای رحمان برای مرحوم عزیز 
مغفرت و آرامش ابدی را مسئلت داریم. روحش شاد و یادش گرامی 

کانون هنرمندان استان

پدری آراسته به فضائل پاک انسانی ،  همسری فداکار  
بزرگ خاندان، فقید سعید  زنده یاد

محمـد علـی ثمیـن
عاشقانه دعوت حق را لبیک گفت.

بر این اراده خداوندی گردن نهاده و به همراه شما بزرگواران 
پیکر پاکش را تشییع خواهیم کرد.

امروز یکشنبه 97/4/31  ساعت 4  عصـر
 سـالن بهشت متقیـن )غسالخانـه(

ضمنا مراسم سوم آن مرحوم  سه شنبه 97/5/2  
از ساعت 5:15 الی 6:15 عصر  در محل سالن هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(  برگزار می شود.

خانواده های: ثمین ، اعتبار و سایر بستگان

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت 

شادروان عصمت مسکی نژاد
 )مادر شهید محمد قهوه چی(

 را به اطالع می رساند:
مراسم تشییع آن مرحومه امروز یکشنبه 97/4/31 

ساعت 17 الی 18 از محل بهشت متقین 
)غسالخانه( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی شما سروران عزیز موجب امتنان است. 
ضمنا مراسم سوم سه شنبه 97/5/2 از ساعت 17 

الی 18 در محل هیئت محترم حسینی)خیابان انقالب( برگزار می گردد.

خانواده های: رحیمی، قهوه چی

خاندان محترم خالدی
همکار محترم جناب آقای امیر خالدی

اصحاب محترم رسانه
با نهایت تأسف درگذشت پیشکسوت مطبوعات استان 

شادروان حاج غالمعلی خالدی
 را حضور شما تسلیت عرض نموده 

از خداوند منان علو درجات آن روانشاد و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داریم.

مدیرعامل و هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی

خبر درگذشت 

 مرحوم حاج غالمعلی خالدی
سرپرست روزنامه اطالعات،

 مدیرعامل اسبق خانه مطبوعات خراسان 
جنوبی ، پیشکسوت عرصه مطبوعات

 و رسانه و ورزش کشتی استان 
مسئول هیئت صاحب الزمانی)عج( بیرجند

 را در کمال تاسف و تاثر شنیدیم، بزرگمردی که در ایام 
حیات پربرکت خود برای ارتقاء و حفظ جایگاه فرهنگی 

استان بسیار تالش نمود و منشا اثراث فراوان شد.
این مصیبت را به تمامی اهالی فرهنگ و مطبوعات و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده 

و از درگاه حق تعالی برای آن مرحوم علو درجات آرزومندیم.

مدیرکل، معاونین، مشاورین و کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

ایمنی  و افزایش عمر ساختمان،امنیت به هنگام زلزله، با نظارت و حضور کامل نظام مهندسی ساختمان.

خاندان محترم خالدی 
و عزاداران محترم هیئت صاحب الزمانی )عج( 

با نهایت تأسف درگذشت 

شادروان حاج غالمعلی خالدی 
را خدمت شما سروران ارجمند صمیمانه تسلیت عرض نموده

 از درگاه باریتعالی برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت 
الهی و برای تمامی بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

هو الحی الذی الیموت

دوازدهمین سالگرد سفر بی بازگشت

 شادروان غالمرضا آوان 
مثل باران بهاری که نمی گوید کی 
بی خبر در بزن و سرزده از راه برس
همسر و فرزندان همیشه داغدارت

یاد بـود

همه از اوییم و به سوی او باز می گردیم
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هیچ بن بستی در نظام جمهوری اسالمی وجود ندارد

محسن رضایی درباره بازگشت سپنتا نیکنام گفت: تصویب حقوق اقلیت ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان داد 
که بن بستی در نظام جمهوری اسالمی وجود ندارد. قبال هم گفته بودم که اگر همه به قانون اساسی پایبند باشند، هیچ 
بن بستی در نظام به وجود نمی آید. قوای سه گانه بیش از دیگران باید به قانون اساسی پایبند باشند.

بسیج برای مبارزه با اعتیاد

* امین جم

از مسایلی که در  ... یکی  )ادامه سر مقاله از صفحه اول( 

این همایش مطرح شد و باید به ان توجه بیشتری 
نیز داشت، موضوع اجتماعی کردن مبارزه با مواد 
برای  همگانی  بسیج  دیگر  تعریفی  به  و  مخدر 
موادمخدر  متاسفانه  است.  مشکل  این  با  مبارزه 
انقدر گسترده و مقابله با ان دشوار است که نمی 
توان فقط با فعالیت یک ارگان یا نهاد، امیدی به 
مقابله با ان داشت و یامدیریت کرد.مبارزه با موارد 
ارگان ها و نهاد ها  نیاز به همکاری همه  مخدر 
داشته و تالش همگانی با توجه به شرایط خاص 
استان بیش از پیش احساس می شود. طبق آمار 
، بیش از 19 هزار معتاد در خراسان جنوبی وجود 
دارد که به دلیل همجواری با افغانستان که روز به 
بیشتر  بیشتر می شود،  آن  مواد مخدر  تولید  روز 
است. کشور  در  قاچاق  و  اعتیاد  مشکالت  دچار 
همین مساله حساسیت  اعتیاد و مبارزه موادمخدر 
را دراستان بیشتر کرده و نیاز است برای پیشگیری 
و مقابله با ترویج این معضل اجتماعی فکر شده و 

راهکارهایی برای آن اندیشیده شود. 
معضل اعتیاد را شاید بشود در محالت شمال شهر 
مرکز استان راحت تر و بهتر لمس کرد.جایی که 
مردم بخاطر معتادان زیاد و مسایل بهداشتی، خرید 
و فروش مواد مخدر و ... مشکالت زیادی برایشان 
ایجاد و بسیاری نیز با ترس و دلهره در کوچه ها 
قدم می گذارند.حتی کودکانی به دلیل بی اطالعی 
و ندانستن ، به سرنگ های رها شده در کوچه و 
پارک و ... دست می زنند یا با آن بازی می کنند 
و ممکن است دچار بیماری های  خطرناکی شوند.
در این بین نقش همه مردم در هر پست و سمت و 
جایگاهی بیش از پیش اهمیت پیدا می کند.هر کدام 
از شهروندان باید اطالعات خود در باره مواد مخدر  
برای اطرافیان خود نیز بازگو کند و کوچکترین موارد 
مربوط به این معضل را به نهاد های مربوطه اطالع 
دهد و برای حل مشکل تالش کند. اجتماعی کردن 
یعنی تالش همگانی برای مبارزه با مواد مخدر که 
هر فرد و نهاد و ... را شامل می شود. متاسفانه با 
همه پیشرفت تکنولوژی ، برخی کمترین اطالعات 
را نیز در این موارد ندارند و بخاطر برخی ندانستن 
ها گرفتار مواد مخدر می شوند.مسئله ای که لزوم 
اطالع رسانی توسط مساجد محله ، مدارس ، پایگاه 
های بهداشتی ، دانشگاه ها،سمن ها و ... را بیشتر 
می کند. امیدورایم این همایش برخالف بسیاری از 
همایش هایی که نتیجه ای در پی ندارد، بتواند به 
هدف خود یعنی اجتماعی کردن موضوع مبارزه با 
اعتیاد در عمل برسد و گام های موثری در مقابله با 

این معضل برداشته شود.

حباب سکه به ۷۰۰ هزار تومان رسید

و  طال  فروشندگان  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو 
جواهر ضمن اعالم اینکه سکه های تحویل شده به 
بازار عرضه نشده است، از افزایش حباب ۲۰۰ هزار 
تومانی سکه طی یک هفته خبر داد و گفت: در حال 
حاضر قیمت سکه حدود ۷۰۰ هزار تومان حباب دارد.

آخرین مهلت ارائه الکترونیکی 
اظهارنامه اشخاص و امالک

امور  سازمان  مستقیم  مالیات های  معاون  جنتی 
مالیاتی کشور اظهار کرد: اشخاص حقوقی و صاحبان 
امالک اجاری مطابق قانون تا پایان تیر فرصت دارند 
با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک سازمان امور 
مالیاتی کشور نسبت به ارسال الکترونیکی اظهارنامه 
عملکرد سال 1۳9۶ و پرداخت مالیات متعلقه اقدام 
کرده و از تسهیالت مالیاتی همچون معافیت پایه 
مالیاتی، مشوق های مالیاتی، معافیت ها، نرخ صفر 
مالیاتی و سایر موارد مقرر در قانون بهره مند گردند. 

آخرین وضعیت پرداخت 
مطالبات کشاورزان

شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت بیش 
از 1۵۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان خبر داد 
و گفت: اجرای طرح خرید حمایتی شیر از تعداد ۷ 
استان کشور به 1۷ استان برنامه ریزی و توسعه یافته 
است. وی تصریح کرد: قیمت خرید حمایتی شیر خام 
توسط دولت، از پایه هر کیلوگرم 1۳هزار ریال در سال 
های 9۵ و 9۶ به 1۴هزار و ۴۰۰ ریال افزایش یافت. 
وی خاطر نشان کرد: فروش خرما و زعفران خرید 
حمایتی سال 9۶ به ترتیب حدود ۴۷ و ۲۰ درصد 
محصول موجود در بورس به صورت نقدی و صرفا با 
اخذ ضمانت نامه معتبر بانکی نیز توسط این سازمان 
تهیه شد. نیز  زعفران  بندی  زمان  برنامه  و  انجام 

کاهش معافیت های مالیاتی 
در دستور کار

اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر  اقتصادی  امور  معاون 
بخش بزرگی از اقتصاد ایران از دادن مالیات معاف 
هستند، گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور که 
بخش نفت ما آسیب پذیر است و می تواند تحریم 
شود و از این جهت درآمدهای کشور کاهش یابد، به 
نظر می رسد که جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش 
کند. ما کمک  به  تواند  می  مالیاتی  های  معافیت 

سرمقاله

چرا باید با آمریکا تا ابد قهر بود 

روحانیون  مجمع  عضو  میبدی،  فاضل  محمدتقی 
با  باید  چرا  که  کرد  مطرح  را  سوال  این  مبارز، 
دفتر  رئیس   گفت:  وی  بود؟  قهر  ابد  تا  آمریکا 
آمریکا  رئیس جمهور  گوید،  می  جمهور   رئیس 
۸ بار به آقای روحانی زنگ زد، ایشان جواب نداد. 
ملت  خواسته  برخالف  شاید  و  نیست  ندادن  پاسخ  در  افتخاری  نظرم  به 
و آیه »وان جنحوا للسلم فاجنح لها« باشد. چرا باید با آمریکا تا ابد قهر 
باشد. مثبت  پاسخ   پیشقدم شد  مذاکره  در  اگر دشمن  است  بود؟ شایسته 

اگرمفسدان اعدام شوند امید مردم افزایش می یابد

محمد دهقان نماینده مجلس گفت: در چند روزی 
که بین مردم بودیم بخش مهمی از افرادی که با ما 
مالقات داشتند صحبت شان این بود که اگر مفسدان 
اصلی اقتصادی اعدام شوند، اگر تعدادی از مفسدان 
دانه درشت به دار مجازات آویخته شوند و قوه قضائیه 
هم مالحظه برادر رئیس جمهور، برادر معاون رئیس جمهور و باقی مفسدان 
دانه درشت را نکند و کسانی که به این کشور خیانت کرده اند، با آنها مالحظه 

کاری نکند امید مردم به نظام افزایش پیدا می کند.

فراکسیون امید انتظار تغییرتیم اقتصادی دولت را دارد

محمود صادقی، نماینده تهران گفت: منبع موثقی در 
خصوص تغییر تیم اقتصادی دولت اظهارنظر نکرده و 
جسته  وگریخته در رسانه ها و از سوی دولت نقل شده که 
در تیم اقتصادی تغییراتی ایجاد خواهد شد اما مجلس 
و فراکسیون امید انتظار دارند در تیم اقتصادی تغییراتی 
صورت بگیرد و افراد منسجم تر شوند. تیم اقتصادی دولت باید کارآمدتر باشد و 
حتی در اعتراضات دی هم فراکسیون امید بیانیه ای داد و انتظار خود را اعالم 
کرد که تیم اقتصادی الزم است تحولی داشته باشد تا تحرک بهتری اتفاق افتد.

در بسته پیشنهادی اروپا هیچگونه تضمینی وجود ندارد

کمیسیون  هسته ای  کمیته  رئیس  ذوالنور  مجتبی 
امنیت ملی درباره بسته پیشنهادی برجام از سوی 
اروپا، گفت: ایران تاکنون بسته پیشنهادی اروپا را 
نپذیرفته است چرا که اروپایی ها در این بسته صرفا 
فرضیات و کلیاتی را عنوان کرده اند که از قبل هم 
گفته بودند. او با بیان اینکه در بسته پیشنهادی اروپا هیچ گونه تضمینی وجود 
ندارد، گفت: آنان در این بسته بدون هیچ  گونه تضمینی، فقط کلیاتی را مطرح 

کردند از جمله آن که گفته اند از فروش نفت ایران حمایت می کنند.

آقای رئیس جمهور با مردم صادق باشید

محّمدزارع فومنی، دبیرکل حزب مردمی اصالحات 
های  پست  از  را  اقتصادی  کودتاگران  باید  گفت: 
 دولتی و اقتصادی بیرون بیاندازید و اقدامات موثری
 را آغاز کنید. آقای روحانی بیایید صادق باشید و 
حقایق را با مردم در میان بگذارید و اگر نمی توانید در 
مسئولیتی که پذیرفتید موثر باشید، در پیشگاه ملت ضمن عذرخواهی، کلید 
صندوق اعتماد را که به امانت گرفتید به مردم بازگردانید. وگرنه ملت خود 

حق خود را مطالبه خواهد نمود و آن موقع برایتان خیلی دیر خواهد بود.

جابجایی فرمانده سپاه »شایعه« است

سردار محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم کل 
قوا در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال جابجایی 
سرلشکر جعفری از سمت فرماندهی کل سپاه گفت: 
بعضی ها شایعه کرده اند که فرمانده محترم کل سپاه 
ممکن است از سمت فرماندهی جابجا شوند، اینها 
همگی شایعه است و صحت ندارد. فعال به هیچ وجه چنین جابجایی و تغییری 
در برنامه نیست. حتما شایعه هم، کار و اقدام خوبی نیست چرا که مسئول و 

فرمانده و بدنه را سست می کند و قطعا مانع کار است.

رهبر  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
حل  تصور  اسالمی  انقالب  معظم 
مشکالت کشور با مذاکره یا رابطه 
با آمریکا را خطایی واضح خواندند 

نظام  اصل  با  آمریکا  فرمودند:  و 
مبنایی  و  اساسی  مشکل  اسالمی 
دارد، ضمن اینکه کشورهای فراوانی 
التین  آمریکای  و  آسیا  آفریقا،  در 

دارند  رابطه  آمریکا  با  که  هستند 
فراوان  مشکالت  با  همچنان  اما 
ایشان مخالفت  گریبانند.  به  دست 
آمریکا با »توان هسته ای و قدرت 

غنی سازی باال و نیز حضور ایران 
خصومت  از  ناشی  را  منطقه«  در 
نظام  اقتدار  عناصر  با  آنها  عمیق 
اسالمی برشمردند و افزودند: حضور 

منطقه ای جزو عناصر قدرت و امنیت 
ایران است و عقبه راهبردی کشور 
محسوب می شود، به همین علت 
دشمنان با آن مخالفند. رهبر انقالب 
با اشاره به بیان مکرر غیرقابل اعتماد 
بودن آمریکا از زبان مسئوالن کشور 
نکته  این  قدیم  از  بنده  افزودند: 
روی  که  کردم  می  خاطرنشان  را 
آمریکایی ها  امضای  حتی  و  حرف 
بنابراین  کرد،  حساب  توان  نمی 
مذاکره با آمریکا هیچ فایده ای ندارد. 
ظرفیت های  کردن  فعال  ایشان 
استفاده نشده یا کم استفاده شده در 
افزودند:  و  دانستند  مهم  را  کشور 
نشود  قطع  اروپایی ها  با  مذاکرات 
ماند  اروپایی  بسته  نباید معطل  اما 
الزم  فراوان  کارهای  باید  بلکه 
کرد. دنبال  را  کشور  داخل  در 

محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه 
در سخنانی با اشاره به رویکردهای 
دستگاه دیپلماسی به ویژه در ارتباط 
با همسایگان و تمرکز بر دیپلماسی 
اقتصادی، گفت: تالش کرده ایم با 
خودباوری به استقبال چالش ها برویم 
و از منافع ملی با صالبت دفاع کنیم.
با  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزیر 
و  حمایت ها  با  و  رویکرد  همین 
اسالمی  انقالب  رهبر  هدایت های 
ایران هراسی  پروژه  توانستیم 
دهیم،  شکست  را  صهیونیست ها 
نتانیاهو  و  ترامپ  کرد:  خاطرنشان 
نمایش های  با  می کنند  تالش 
سخیف، پروژه ایران هراسی را تکرار 
کنند اما امروز حتی در میان متحدان 
خود نیز تنها و منزوی هستند. وی 
و  جنگ  اتاق  تشکیل  به  اشاره  با 

فشار  برای  آمریکا  گسترده  تالش 
و زورگویی علیه ملت ایران، گفت: 
همواره به کشورهای دیگر از جمله 
متحدین آمریکا اعالم کرده ایم که 

از  باید  آمریکا  زورگویی  با  مقابله 
به  و  رفته  فراتر  سیاسی  تعهدات 
اقدامات عملی زمان دار منجر شود.
کشورمان  رتبه  عالی  دیپلمات  این 

را  سخت تری  شرایط  ما  افزود: 
دارم  اطمینان  و  کرده ایم  تجربه 
می توانیم  وفاق  و  همدلی  پرتو  در 
بر مشکالت فائق شویم و شرایط 

با  و  الهی  عنایت  با  را  پیش رو 
هدایت های رهبری و حمایت مردم 
به خوبی و با افتخار و سربلندی و 
کنیم. مدیریت  آسیب  کمترین  با 

تصور حل مشکالت از راه مذاکره یا رابطه با آمریکا 
خطایی واضح است

با هدایت های رهبری توانستیم پروژه ایران هراسی
 صهیونیست ها را شکست دهیم

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند

 شماره ثبت :۵۴۶۷ شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۴۰۰۹۸۳
تاریخ انتشار: ۹۷/۴/۳۱  

ابتکار سالمت  نوین  تعاونی  )نوبت سوم( شرکت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
بلوار  بیرجند ساعت 17 روز پنجشنبه 1397/5/11 در محل سالن صدف واقع در 
فرودگاه، جنب مزار شهدای باقریه )دره شیخان( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت 
بهم  این مجمع حضور  به موضوعات ذیل در  اتخاذ تصمیم نسبت  می شود جهت 
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 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:

 1- اصالح ماده )3( اساسنامه )موضوع فعالیت( 
هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی  )نوبت دوم( شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند
 شماره ثبت :۵۴۶۷    شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۴۰۰۹۸۳     تاریخ انتشار: ۹۷/۴/۳۱  

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند ساعت 16 روز پنجشنبه 
1397/5/11 در محل سالن صدف واقع در بلوار فرودگاه، جنب مزار شهدای باقریه )دره شیخان( برگزار می شود. 
از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به 
دفتر شرکت مراجعه و 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. ضمنا متقاضیان سمت بازرسی می توانند حداکثر 7 
روز پس از انتشار آگهی دعوت به دفتر تعاونی به آدرس خیابان غفاری، نبش غفاری 16، پالک صفر، طبقه همکف 

مراجعه و ضمن ارائه مدارک فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
دستور جلسه:  1- استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس شرکت 2-  طرح و تصویب صورت های مالی 
سال 96  3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 97  4-  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال 
مالی 5- تصمیم گیری در خصوص حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره و بازرسی 6- تعیین خط مشی 
آتی شرکت                                                                                                             هیئت مدیره

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی فراگیر ملی خراسان جنوبی 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی فراگیر ملی خراسان جنوبی ساعت 16 الی 17  روز 
پنجشنبه مورخ  1397/5/11 در محل مسجد حضرت فاطمه  معصومه )س( واقع در مهرشهر- بین 
جنت  12 و 14 برگزار می شود. از کلیه  اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
 ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت واقع در مهرشهر، جنت 10، 
منزل اول جنوبی، طبقه دوم مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت 

نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
 دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و 
حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی سال های 91-92-93-94 - 95-96 - طرح و تصویب 
آیین نامه های داخلی شرکت )اداری، استخدامی، معامالت، شرح وظایف مدیر عامل، حقوق و پاداش 
اعضای هیئت مدیره - تصمیم گیری در خصوص بودجه سال 97 - انتخاب اعضای اصلی و علی 
البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال شمسی- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک 

سال - تصمیم گیری در خصوص تغییرات اعضا و سرمایه - تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( 
شرکت تعاونی فراگیر ملی بهزیست تالش خراسان جنوبی 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(  شرکت تعاونی فراگیر ملی بهزیست تالش خراسان 
جنوبی ساعت 16 الی 17 روز پنجشنبه مورخ  1397/5/11 در محل مسجد حضرت فاطمه  معصومه 
)س( واقع در مهرشهر- بین جنت  12 و 14 برگزار می شود. از کلیه  اعضا دعوت می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا 
به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر 
شرکت واقع در مهرشهر، جنت 10، منزل اول جنوبی، طبقه دوم مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم  
 و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو 

یک رای می باشد. 
دستور جلسه:  

 طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت- اصالح ماده 5 اساسنامه - اصالح ماده 3 اساسنامه.
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی سهام عدالت
 شهرستان بیرجند مرحله اول )نوبت دوم(

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی سهام عدالت بیرجند به شماره 
ثبت 2006 و شناسه ملی 10360037225 سه شنبه 97/5/16 ساعت 10 صبح در 
محل مجتمع فرهنگی مذهبی خیریه ابن حسام واقع در بیرجند طالقانی 13 برگزار 
می شود. از کلیه نمایندگان منتخب دعوت می گردد در جلسه مجمع جهت اتخاذ 

تصمیم حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 
96-95 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 97 4- انتخاب بازرسین اصلی و 

علی البدل برای یک سال مالی 5- تعیین حق الزحمه بازرسین
هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت بیرجند

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست 

واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این 
واحد به شرح ذیل:

بخش ۱۱ شهر قاین:  1017- اصلی خانم صدیقه مرتضی زاده فرد و غیره ششدانگ یکباب منزل قدیمی 
در روز 1397/5/21 انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی 10 صبح در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند، چنانچه 
هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک 
که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر 
ماده ۸6 آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 
ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت 

تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 

تاریخ انتشار: ۱39۷/4/3۱    علی صفایی فر - رئیس ثبت اسناد و امالک قاینات
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تسهیالت خود اشتغالی برای جوانان 18 تا 29 ساله
صداوسیما- مدیر صندوق کارآفرینی امید گفت: از تیر امسال تفاهم نامه تسهیالت خود اشتغالی برای جوانان 18 تا 29 ساله با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان و صندوق کارآفرینی 
امید  با هدف پرداخت تسهیالت قرض الحسنه خود اشتغالی و کارآفرینی منعقد شد. زنگنه افزود: اعتبار این طرح برای امسال حدود یک میلیارد تومان است که در مرحله اول آن 450 
سالم واحترام. من قبل سال به دلیل مشکل مالی میلیون تومان تخصیص یافت. وی اظهارکرد: به طرح های خوداشتغالی 10 تا 20 میلیون تومان و به طرح های کارآفرینی تا 100 میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه پرداخت می شود.

حسابامو  تمام  و  کنم  پرداخت  مالیاتمو  نتونستم 
مسدود کردن و در برج اسفند با پرداخت چند درصد 
نقدی دادم و مابقیش چک دادم برای اول برج 3 
که متاسفانه روز موعود چک موجودی نداشت به 
دلیل اوضاع بیکاری وبی پولی و چکمو برگشت 
زدن بدون هیچ اطالعی دوباره باز حسابامو مسدود 
کردن چند روز پیش. خواستم بدونم حداقل نمی 
شد بهم اطالع بدن یا یک فرصت ازممی گرفتند 
هیچ  بدون  یکهو  چرا  پرکنم.اخه  چکمو  جای  تا 
اطالعی که بمن بدن حسابامو مسدود کردن.مگه 
جنایتی کردم که اینها اینجوری با مردم میکنن.

درسته جای چک خالی بود ولی باید بهم اطالع 
میدادن..االنم تازه استخدام جایی شدم و می تونم 
بدم.از شما  بندی کنم و سر برج قسطاشو  قسط 
روزنامه محترم درخواست می کنم تا به اینجانب 
کمک الزم را مبذول فرمایید تا حسابای اینجانب 

باز شود و مبلغ بدهی را قسط بندی کنند.
ارسالی به سروش اوا

سالم وخسته نباشید. عنایت بفرمایید از مدیر کل 
محترم امور مالیاتی در باره ماده 157 قانون مالیات 
های مستقیم با ذکر مثال جهت ارسال متمم هایی 
که بیشتر از پنج سال گذشته و بازهم به مودیان 
شود  می  ارسال  بیرجند  در  مالیات  جهت وصول 
ولی در شهر های دیگر بعد از گذشت این پنج سال 

ارسال نمی شود بدلیل اینکه شامل مرور زمان 
می شود بدلیل اینکه مودی دسترسی به مدارک 
پنج سال پیش خود را ندارد چرا در بیرجند رعایت 
چه  از  دقیقا  سال  پنج  این  بفرمایند  و  شود  نمی 

زمانی شروع می شود  تشکر
ارسالی به سروش آوا

نامش را اتفاقات آب گذاشته اما دریغ ازاقدام موقع 
تماس. فقط مردم را به صرفه جویی تشویق می 
کنندوقتی در دو روز بیش از 6 بار با 1523 تماس و 
ترکیدگی لوله آب راگزارش داده ایم دریغ از توجه 

واقدام.مسئوالن آب روستایی دستمریزاد
ارسالی به سروش آوا

سالم.شهریور 96 از ... النترا  خریدم 75 تومن دادم 
تحویل 90 روزه 16 اردیبهشت 130 تومان دیگه 
دادم جمعا 215 تومان االن 29تیر97 خبری نیست 
شرکت که هیچی نهادهای نظارتی مثل سازمان 
حمایت مصرف کنندگان هم پاسخگو نیست .چه 
کسی به دادما ن می رسد؟امیدی نیست.خداکنه 

زودتر منجی بشریت بیاد تا ...
ارسالی به سروش آوا

از  مشکالتی  غروب  از  فتح  خیابان  در  سالم،  با 
قبیل ترافیک و سر صدا و مزاحمت های صوتی 
ما  تحمل  دایره  از  که  شود  می  ایجاد  کالمی  و 
ساکنین خارج است.از شما همشهریان تقاضا داریم 
با  پارک توحید  به  که در هنگام تشریف فرمایی 
توجه به کم عرض بودن کوچه ها روبروی منازل 
مسکونی و کوچه های فتح پارک نفرمایید.عرض 
کوچه ها کم هست و جایی برای پارک خودروی 
مزاحمت های صوتی  به  توجه  نیست.با  ساکنین 
آخر شب ها نصب دوربین کنترل سرعت و یک 
های  گشت  افزایش  و  ها  کوچه  کردن  طرفه 
دیگر  اقدامات  و  ثابت  گشت  یا  سیار  انتظامی 
باعث کاهش این اعمال به دور از اخالق خواهد 
شد.انتظار داریم مسئوالین شورای شهر،شهرداری 
جهت  در  انتظامی  نیروی  محترم  فرماندهی  و 
احترام  با  کنند.  ویژه صادر  رفع مشکالت دستور 

فراوان،ساکنین خیابان فتح
915...695
مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان .با عرض 
سالم و خدا قوت. آقای مدیر،  پل زیر گذر روستای 
غیوگ معطل مانده است و این در حالی است که 
در چندین ماه پیش باند دوم بیرجند-قاین افتتاح 
شده و در طول یک ماه گذشته چندین تصادف 
صورت گرفته که پلیس راه به طور کامل در جریان 
وقایع است، چه حادثه ای باید به وقوع بپیوندد و یا 
چندین خانواده باید داغدار شوند و یا ... تا این مکان 

خطرناک به اتمام رسد.
915...092
سالم خدمت مسئوالن و عقالیی که طرح ساعت 
کار ادارات رو دادند و دوستانی که به دیده منت 
 6:30 ساعت  نظرتون  به  آیا  دادند!!....  انجامش 
توی ادارات نیازی به روشن کردن سیستم ها و 
کولرها وغیره نیست؟ حاال ارباب رجوع که نیست 
و... بماند... بجای اینکارها بهتر نیست به فکر طرح 
کردن  خورشیدی  جمله  از  باشین.  بهتری  های 
ادارات و...المپ های که بعضی موقعها هنوز صبح 
روشنه ... بعضی بلوارها رو برقاشومی توانند یکی 
در میان روشن کنند و.... که مصرف کمتر بشه...

بازم ممنون که فقط باید مردم همچی رو رعایت 
کنند. اینو بدونید همون میزی که پشتش نشستین 

رو مدیون مردم هستید...
915...124
محترم  شهردار  آقای  به  زحمت  بی  آوا  سالم 
هم  مسلم  خیابان  پایین  معصومیه  به  بگویید 
هستیم  بیرجندی  هم  ها  ما  خدا  به  بزنند  سری 

دریغ از یه ایستگاه اتوبوس و ...
915...567

نسرین کاری - یکی از موانع جدی در حمایت از کاالی ایرانی 
و تقویت بنیه تولید ملی و داخلی، به دلبستگی بخش قابل 
توجهی از جامعه به محصوالت و تولیدات خارجی باز می گردد، 
موقعیتی که تغییر جدی آن مستلزم عملیاتی شدن مجموعه ای 

از فعالیت های  موثر، ظریف و پیوسته است. 
یکی از مولفه های اساسی در حمایت از کاالی ایرانی، به 
جلب اعتماد عمومی نسبت به محصوالت بومی معطوف 
می شود و باید به این واقعیت اذعان  کرد؛ برای حصول این 
کار خطیر )تقویت تولید ملی(، ابتدا باید حمایت ها از درون 
با تحقق این اصل،  زمینه الزم برای نفوذ  آغاز شود و  
ایرانی  به  واسطه محصوالت  خارجی  بازارهای  تسخیر  و 
فراهم خواهد شد.طی چند ماهی که از سال جدید گذشته 
و  جایگاه  فراخور  به  هم  استانی  مسئوالن  و  مردم  است 
نظراتی  و  ها  فعالیت  مورد شعار سال،   در  موقعیت خود 

داشته اند که برخی از آنها را عنوان می کنیم. 

اولویت فروش کاالهای ایرانی
 باید سرلوحه کار اصناف قرار گیرد

کرد:  اظهار  فعال،  کنندگان  تولید  از  آزمند،   محمدرضا 
بسیاری از هموطنان نسبت به نحوه تولید کاالها بی اطالع 
هستند که البته این موضوع طبیعی است و نمی توان انتظار 
داشت همه افراد جامعه به جزئیات روند تولید محصوالت 
مستلزم  کار  این  تحقق  و  باشند  داشته  اشراف  داخلی 
به  در صورت  و  است  تولید یک کاال  هوشمندی عوامل 
چه  هر  توفیقات  شاهد  قطعا  آن   شدن  کشیده  تصویر 

بیشتری در حمایت از کاالی ایرانی خواهیم بود.
وی افزود: نمونه بارز این ادعا را می توان در تبلیغات محصوالت 
غذایی جستجو کرد که مخاطبان با مشاهده نحوه تولید و ادوات 
و تجهیزات داخلی کارخانه ها، تمایل بیشتری به خرید و تهیه 
آن به نسبت محصوالتی که به چنین شیوه اطالع رسانی و 

تبلیغاتی مبادرت نمی ورزند پیدا می کنند.
وی ادامه داد: اولویت باید فروش و عرضه کاالی داخلی و 
کاالهای ایرانی توسط واحدهای صنفی باشد و اتاق اصناف 
و اتحادیه های صنفی نیز باید  از این موضوع حمایت کنند.

توجه به تولیدکنندگان داخلی بسیار مهم است

یزدانی  از کاسبان بازار بیرجند  هم عنوان کرد: برای حمایت از 
کاالی ایرانی توجه به تولیدکنندگان داخلی به ویژه کسانی که 

در بخش خصوصی فعالیت می کنند، بسیار مهم است.
وی افزود: متاسفانه قیمت سکه و ارز افسار گسیخته رشد 
کرده و همین موضوع منجر به بی ثباتی در اقتصاد کالن ایران 
شده است و چنین وضعی سرمایه گذار را از ورود به بازار دلسرد 
می کند. این کاسب بیرجندی ادامه داد: باید با فرهنگ سازی 
زمینه  استفاده از کاالی ایرانی را فراهم کرد و رسانه ها می توانند 

در این امر مهم مفید واقع شوند.

تولید  با کیفیت و برندسازی 
موجب خرید آن کاال می شود

میرمالکی یکی  دیگر از بازاریان بیرجندی اظهار کرد: زمانی که 
در کشور به تولید کاالهای باکیفیت، قیمت مناسب، تبلیغات و 
برندسازی مناسب بپردازیم، مصرف کننده از اینکه کاالی ایرانی 
خریداری کرده است، افتخار می کند. وی تاکید کرد: اگر این 
موارد موثر در تولید کاالی ایرانی لحاظ شود یعنی ما از کاالی 
ایرانی حمایت کرده ایم.  وی بیان کرد: در وضع مساوی از منظر 
کیفیت با وجود اینکه کاالی خارجی با تعرفه سنگین و قاچاق 
وارد کشور می شود، اما با این وجود قیمت آن در بازار مناسب تر 
از نوع مشابه داخلی با همان کیفیت است به همین علت مردم 

به خرید آن  گرایش پیدا می کنند.
دروگر، یکی دیگر از کاسبان و فعاالن بازار بیرجند نیز رمز 
موفقیت کشور و راه برون رفت از مشکالت را حمایت از تولید 
و کاالی ایرانی عنوان   و ابراز امیدواری کرد: این حرکت عظیم 

فرهنگی در حد شعار باقی نماند و به عمل برسد.

حمایت از دست سازه های اعضای کانون
 پرورش فکری در سال حمایت از کاالی ایرانی

طاهره حمیدی، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان در اولین جلسه شورای اداری بر حمایت از 
تولیدات هنری و دست سازه های اعضا در سال حمایت از 

کاالی ایرانی تأکید کرد.
حمیدی با اشاره به نام گذاری سال97 به نام سال حمایت از 
کاالی ایرانی خاطر نشان کرد: امید است در مجموعه کانون 
بتوانیم با حمایت از کارگاه های هنری اعضا که به مرحله 

کارآفرینی رسیده اند، به تولید بیشتر دست سازه های اعضا و 
بروز توانمندی های ذوقی و هنری آنان کمک کنیم. 

وی  اضافه کرد:  تحقق حقوق کودکان در جامعه و برنامه ریزی 
برای حضور فعال با همراهی خانواده ها در ویژه برنامه های 
فرهنگی، هنری و ادبی با توجه با نیاز مخاطب امروز از دیگر 

اولویت های کاری کانون استان در سال جدید است.

طرح برچسب اشتغال راهی
 برای حمایت از کاالی ایرانی

خراسان جنوبی  کارگر  خانه  اجرایی  دبیر  میرابی،  البنین  ام 

هم اظهار کرد: بیش از نیمی از جمعیت کشور را کارگران و 
مشموالن قانون کار تشکیل می دهند و در خراسان جنوبی نیز 

بیش از نیمی از جمعیت را این گروه تشکیل می دهند.
وی با اشاره به اینکه طرحی را با عنوان “برچسب اشتغال” 
که از خواسته های مهم جامعه کارگری است ارائه دادیم، 
اظهار کرد: این برچسب در واقع کد و رمزی بین کارگر 
و تولیدکنندگان از یک طرف و هموطنان از طرف دیگر 
ایرانی  کاالی  خرید  اهمیت  و  ارزش  هموطنان  تا  است 
را  ایرانی  خانواده های  معاش  و  امرار  و  اشتغال  لحاظ  از 
به  مهندسان  و  کارآفرینان  کارگران،  طرفی  از  و  درک 
کیفیت  با  کاالی  که  می شوند  متعهد  هموطن  عنوان  
داد:  ادامه  وی  دهند.  قرار  هموطنان  دسترس  در  ایرانی 
از این طرح به عنوان طرحی ملی  درخواست  می کنیم 
حمایت شود تا در خراسان جنوبی به عنوان استانی پایلوت 
اجرایی شود. میرابی ادامه داد: باید مردم بخواهند تا کاالی 
ایرانی رونق بگیرد و اگر مردم پای کار نیایند هیچ کاری 
با کیفیت انجام نخواهد شد و موفق نمی شود. دبیر اجرایی 
خانه کارگر خراسان جنوبی بیان کرد: نظارت مسئوالن بر 

پایدار و  کیفیت کاالی تولیدی استان در راستای فروش 
حمایت از طرح برچسب اشتغال به عنوان یک طرح ملی از 

خواسته های تشکل های کارگری است.

نسبت به تولید کاالهای داخلی کارشکنی نشود

آیت ا... سیدعلیرضا عبادی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
نیز با با اشاره به اینکه باید عمل به پیام نوروزی و شعار سال در 
دستور کار همه قرار گیرد، گفت: باید همه تالش کنیم تا  برای  
عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری گام برداریم و از آنچه در 

پیام نوروزی ایشان آمده، اطاعت کنیم.
وی خواستار جلوگیری از عرضه کاالی نامطلوب و قاچاق 
شد و افزود: در صورت محقق شدن این کار، شاهد رشد 

جوانان شاداب و شاغل خواهیم بود. 
به  نسبت  تا  شود  تالش  باید  اینکه  بر  تاکید  با  عبادی 
تولید کاالهای داخلی کارشکنی نشود، گفت: بعد از فرمان 
اما شرط آن،  رهبری یک سری دستورات داده می شود 
و  تولیدات  انواع  به  نسبت  و  شود  تکمیل  که  است  این 
نشود،  اجرا  تکمیلی  تا  و  نشود  کارشکنی  داخلی  اشتغال 

حرف مسئوالن را باور نمی کنیم.
وی افزود: اگر از تولید داخلی حمایت شود اما کیفیت تولید 
رعایت نشود نیز آسیب بزرگی ایجاد خواهد شد و زمانی صداقت 
عمل به دستورات ویژه را احساس خواهیم کرد که از یک سو 
پشتیبانی از آن هم در بخش دولتی و هم خصوصی انجام 
و کنترل شوند.امام جمعه بیرجند خاطرنشان کرد: استعدادهای 
هم استانی ها اگر به درستی مدیریت شود هم در تولید و هم 
در کیفیت تولید در صادرات و واردات موفق خواهیم بود اما به 
شرطی که طرح جامعی ارائه دهند که می خواهند چه کنند چون 

ما وعده های دروغ زیاد شنیده ایم.

حمایت از کاالی ایرانی
 اولویت برنامه های اقتصادی کشور

امام جمعه بیرجند گفت: حمایت از کاالی ایرانی زمینه اشتغال 
سید  کند.  می  فراهم  را  کشور  اقتصادی  توسعه  و  جوانان 
محمد باقرعبادی خرید کاالهای ملی را از راه های حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد و گفت: تولید کنندگان هم با 
تولید کاالی با کیفیت و با قیمت مناسب تداوم اشتغال را ضمانت 

کنند و دولت هم در توسعه فضای کسب و کار حمایت کند. 

راه برون رفت  از مشکالت اقتصادی فقط
 حمایت از کاالی ایرانی است

حجت االسالم غالمحسین نوفرستی،  قائم مقام نماینده ولی 
فقیه در خراسان جنوبی عنوان کرد:  فرهنگ سازی استفاده از 
کاالی ایرانی باید در دستور کار مردم و مسئوالن قرار گیرد تا 
آحاد ملت به یک گفتمان یکسان دست یابند. وی با بیان اینکه 
کیفیت بخشی به کاالهای ایرانی اجتناب ناپذیر است، افزود: 
حمایت همه جانبه مسئوالن از تولید کنندگان و حمایت مردم 
در خرید محصوالت، مسلما کیفیت را در کنار کمیت حفظ 
خواهد کرد. وی تاکید کرد: حمایت از تولیدات داخلی اشتغال 
جوانان را در پی خواهد داشت و این مهم جلوی بسیاری از 

آسیب های اجتماعی را خواهد گرفت.
وی خطاب به مسئوالن تاکید کرد: روند بروکراسی اداری را 
کاهش دهند تا اگر سرمایه گذاری برای تولید به استان بیاید 
در روند خسته کننده بروکراسی اداری درگیر نشود.وی در ادامه 

افزود: تسهیل روند تولید وظیفه عمومی است و هر فردی در 
این زمینه دستی دارد بر اساس باور دینی و عرق ملی باید به 

روند تولید و استفاده از کاالی ایرانی تالش کند.

تسهیالت بانک تجارت خراسان جنوبی 
در حمایت از کاالی ایرانی

بانک تجارت استان خراسان جنوبی هم در راستای رفع موانع 
تولید ، اشتغال و حمایت از کاالی ایرانی بیش از 500 میلیارد 
ریال تسهیالت پرداخت کرده است.یحیی الیق، مدیر شعب 
این بانک در استان از همراهی  بانک تجارت در راستای 
تحقق شعار سال و برنامه های اقتصادی دولت در خراسان 
جنوبی خبر داد. وی، اعطای تسهیالت رفع موانع تولید و 
اشتغال در بنگاه های کوچک و متوسط را از جمله فعالیت 

های بانک تجارت در این زمینه عنوان کرد. 
الیق، با بیان اینکه از ماه های پایانی سال گذشته تاکنون 
بیش از 500 میلیارد ریال تسهیالت از سوی بانک تجارت 
محل  از  افزود:  شده،  داده  تخصیص  طرح   17 قالب  در 
شغل   350 شده  اشاره  های  طرح  به  اعطایی  تسهیالت 
مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده و بانک تجارت حمایت 
را  ایرانی  تولیدکنندگان کاالی  اقتصادی و  بنگاه های  از 

همچنان در برنامه های خود خواهد داشت.

از ورود کاالهای مشابه
 و غیر مشابه قاچاق، جلوگیری شود

هم  جنوبی  خراسان  استاندار  الشریعه،  مروج  محمدمهدی 
استان خراسان جنوبی  اداری  در نخستین نشست شورای 
در سال 97 گفت: هدف از برگزاری این جلسه در یکی از 
واحدهای تولیدی استان این است که تمامی دستگاه های 

اجرایی حمایت از کاالی ایرانی را مدنظر قرار دهند.
وی گفت: با مولفه های حاکم بر سختی تولید که در عین 
حال با افزایش بهره وری همراه است باید به صورت رسمی 
محسوب  قاچاق  که  مشابه  غیر  و  مشابه  کاالی  ورود   از 
می شود، جلوگیری کرد. وی عنوان کرد: مطلوب نیست در 
موقعیتی که کارخانه ای با این وضع در استان فعال بوده و نشان 
دهنده شکوهی از عظمت تولید داخلی به دست مهندسان، 
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی است از کاالی خارجی 
استفاده کنیم.وی ادامه داد: حسب بخشنامه ای که امسال 
توسط دولت صادر شد هیچ دستگاهی حق خرید از کاالی 
غیر ایرانی به ویژه کاالهایی که مشابه آن در داخل تولید می 
شود را ندارد.مروج الشریعه افزود: حمایت از تولیدات و کاالی 
ایرانی برای همه سطوح جامعه از اهمیت زیادی برخوردار 
است و در این زمینه فرمانداران شهرستان ها نیز مکلف شدند 
ابتدا خود رعایت و سپس در سطح شهرستان نظارت داشته 
باشند چراکه هیچگونه کوتاهی در وزارت کشور قابل قبول 
نیست.وی با بیان اینکه در زمینه حمایت از کاالی ایرانی 
برخی قوانین و مقررات نیاز به اصالح و بازنگری دارد، گفت: 
برای حمایت از کاالی ایرانی باید کیفیت کاال و محصوالت 

را ارتقا داد و در بازارهای بین المللی هدف گذاری کرد.

 کمک دستگاه های اجرایی برای ارتقای 
استاندارد کاالهای داخلی الزم است

ارتقای  برای  باید  اجرایی  وی عنوان کرد: دستگاه های 
استاندارد و کیفیت کاالی داخلی به تولیدکنندگان کمک 
کنند.استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه حمایت از 
کرد:  اظهار  است،  جانبه  همه  کار  نیازمند  ایرانی  کاالی 
المللی  بین  بازارهای  برای عرضه محصوالت داخلی در 
باید استاندارد و شرایط فروش ارتقا یابد. وی اظهار کرد: 
اما این موضوع  در حوزه تولید باید سرمایه گذاری شود 
فقط مربوط به کارخانجات بزرگ نیست بلکه واحدهای 
تولیدی کوچک و زودبازده نیز برای فرآوری محصوالت 
و  تولید  بخش  باید  گفت:  شود.وی  ایجاد  استان  در  باید 
تجهیز، فرصت های شغلی که می توانند را بر پایه دانش 

آموختگان جویای کار فراهم کنند.
جانبازان  از  تجلیل  مراسم  در  همچنین   الشریعه،  مروج 
باید  گفت:  استان  شهرستان های  فرمانداری  و  استانداری 
به کاالی ایرانی و دانش دانشمندان کشور متکی بود که 
البته این به معنای نفی تعامل با جهان نیست و حمایت از 
کاالی ایرانی، اتکا به توان داخل و دانش مهندسان ایرانی 
است.وی افزود: ما با دنیا قهر نیستیم و هرکجا که بتوانیم 
برای توسعه و اعتالی فعالیت های تولیدی و اقتصادی بر 
مبنای فناوری های نو و دانش بنیان در حوزه های مختلف، 
همکاری می کنیم، اما در برابر هجمه استعمار که عزت، شرف 
و استقالل این مردم را نشانه گرفته است ، محکم می ایستیم.

بازخوانی تحقق شعار سال در جغرافیای استان  
لزوم تالش و همت در حمایت از کاالی ایرانی برای توسعه خراسان جنوبی

اتکا به توان داخل و دانش مهندسان ایرانی سرلوحه تولید کنندگان قرار گیرد

به  باید  و  می شود  معطوف  بومی  محصوالت  به  نسبت  عمومی  اعتماد  جلب  به  ایرانی،  کاالی  از  حمایت  در  اساسی  مولفه های  از  یکی 
این واقعیت اذعان داشت؛ برای حصول این کار خطیر )تقویت تولید ملی(، ابتدا باید حمایت ها از درون آغاز شود و در صورت تحقق 
باید فروش  اولویت  ایرانی فراهم خواهد شد*  به واسطه محصوالت  بازارهای خارجی  و تسخیر  نفوذ  برای  زمینه الزم  اصل، قطعا  این 
را  باید حمایت های خود  نیز  اتحادیه های صنفی  و  اتاق اصناف  و  باشد  ایرانی توسط واحدهای صنفی  و عرضه کاالی داخلی و کاالهای 
بی ثباتی در  به  منجر  و همین موضوع  افسار گسیخته رشد کرده  به صورت  ارز  و  قیمت سکه  باشند*متاسفانه  این موضوع داشته  از 
است در مجموعه  امید  بازار دلسرد می کند*  به  ورود  به  نسبت  را  قطعًا سرمایه گذار  چنین وضعی  و  است  ایران شده  اقتصاد کالن 
بروز  و  اعضا  سازه های  دست  بیشتر  تولید  به  رسیده اند،  کارآفرینی  مرحله  به  که  اعضا  هنری  کارگاه های  از  حمایت  با  بتوانیم  کانون 
توان مندی های ذوقی و هنری آنان کمک کنیم*نظارت مسئوالن بر کیفیت کاالی تولیدی استان در راستای فروش پایدار و حمایت از 
بیان  خراسان جنوبی  کارگر  خانه  اجرایی  است*دبیر  کارگری  تشکل های  خواسته های  از  ملی  طرح  یک  عنوان  به  اشتغال  برچسب  طرح 
کرد: نظارت مسئوالن بر کیفیت کاالی تولیدی استان در راستای فروش پایدار و حمایت از طرح برچسب اشتغال به عنوان یک طرح 
ملی از خواسته های تشکل های کارگری است*اگر از تولید داخلی حمایت شود اما کیفیت تولید رعایت نشود نیز آسیب بزرگی ایجاد 
خواهد شد و زمانی صداقت عمل به دستورات ویژه را احساس خواهیم کرد که از یک سو پشتیبانی از آن هم در بخش دولتی و هم 
با قیمت مناسب تداوم اشتغال را ضمانت کنند و دولت  با کیفیت و  با تولید کاالی  انجام و کنترل شوند*تولید کنندگان هم  خصوصی 
دارد  دستی  زمینه  این  در  فردی  هر  و  است  عمومی  وظیفه  یک  تولید  روند  کند*تسهیل  حمایت  کار  و  کسب  فضای  توسعه  در  هم 
ایرانی تالش کند*بانک تجارت استان خراسان جنوبی  هم در  بر اساس باور دینی و عرق ملی باید به روند تولید و استفاده از کاالی 
راستای رفع موانع تولید، اشتغال و حمایت از کاالی ایرانی بیش از 500 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده است* مطلوب نیست در 
موقعیتی که کارخانه ای با این وضع در استان فعال بوده و نشان دهنده شکوهی از عظمت تولید داخلی به دست مهندسان، سرمایه 
از  جامعه  سطوح  همه  برای  ایرانی  کاالی  و  تولیدات  از  کنیم*حمایت  استفاده  خارجی  کاالی  از  است  داخلی  تولیدکنندگان  و  گذاران 
اهمیت زیادی برخوردار است و در این زمینه فرمانداران شهرستان ها نیز مکلف شدند ابتدا خود رعایت و سپس در سطح شهرستان 

نظارت داشته باشند چراکه هیچگونه کوتاهی در وزارت کشور قابل قبول نیست.

چکیده گزارش

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
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کپسول گیاهی درمان زخم معده ساخت محققان ایرانی وارد بازار شد

کپسول گیاهی »لیکوری کپ«، ساخت محققان پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با خاصیت تنظیم ترشحات گوارشی و درمان 
زخم معده و اثنی عشر وارد بازار شد. در مرحله نخست تولید این دارو که طراحی و ساخت آن در یک شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد 
فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با موفقیت انجام شده است، ۱۲۰ هزار کپسول وارد بازار شده است.

 یکشنبه * 31 تیر 1397 * شماره 4120

سینما و تلویزیون

مسعود اطیابی »دینامیت« 
را کارگردانی می کند

مسعود  کارگردانی  به  »دینامیت«  سینمایی  فیلم 
 اطیابی و تهیه کنندگی ابراهیم عامریان به زودی کلید 
می خورد. »دینامیت« جدیدترین همکاری مسعود 
»تگزاس«  فیلم  از  بعد  عامریان  ابراهیم  و  اطیابی 
میلیارد  از ۱۳  بیش  فروش  با  روزها  این  است که 
است.  اکران  حال  در  سینماها  در  همچنان  تومان 
پیش تولید »دینامیت« از چندی قبل آغاز شده و 
به زودی با انتخاب بازیگران جلوی دوربین می رود.

جمع کمدین های سینما 
در »من دیوانه نیستم« جمع شد

فیلم “من دیوانه نیستم” به کارگردانی علیرضا امینی از 
چهارشنبه هفته جاری اکران خود را در سینما ها آغاز 
خواهد کرد. این فیلم با درون مایه اجتماعی از جمله 
آثار کمدی سینمای ایران در سال ۱۳۹۷ محسوب 
می شود. “من دیوانه نیستم” داستان زندگی تعدادی 
کشور  شمال  در  آسایشگاه  یک  در  را  روانی  بیمار 
برزو  احمدی،  روایت می کند. مجید صالحی،مهران 
ارجمند، محمدرضا داوودنژاد، محمدرضا هدایتی، پژمان 
جمشیدی و هادی کاظمی بازیگران این فیلم هستند.   

من فیلم نمی سازم که صرفًا ساخته 
باشم، یا مخاطب را سرگرم کنم

من  گفت:  سینما  کارگردان  عاملی  صدر  رسول 
فیلم نمی سازم که صرفاً ساخته باشم، یا مخاطب 
نیز  گذشته  سال   ۳۰ طول  در  و  کنم  سرگرم  را 
همواره فیلم هایم را در جهت تاثیرگذاری بر مخاطب 
ساخته ام. وی درباره فیلمسازی اش به ویژه پس از 
بازگشت دوباره  به سینما گفت: من تالش خود را 
کرده ام فیلمی خوب بسازم تا مخاطب با آن ارتباط 
برقرار کند. آن چه اهمیت دارد، این است که همواره 
سینمای من سبک کاری و خاص خودم بوده است.

»شعله ور«  فیلمی با یک 
»امین حیایی« متفاوت

شورای  تصویب  با  نعمت ا...  حمید  ساخته  آخرین 
صنفی نمایش، بعد از پایان یافتن زمان اکران فیلم 
 “هزارپا” اکران خود را در سینماها آغاز خواهد کرد. 
فیلم   ۲ با  سینما  باسابقه  بازیگر  حیایی  امین 
فیلم  جشنواره  راهی  ور”  “شعله  و  “دارکوب” 
با  ور  شعله  فیلم  در  وی  است.  شده  فجر 
است. پرداخته  نقش  اجرای  به  متفاوت  نقشی 
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رتبهرشتهردیف
 خواهران

شهرستاننام و نام خانوادگی

1
حفظ 5 جزء

بیرجندسمیه بارانیاول
قاینمعصومه چمن آرادوم2
خوسفراضیه آبدارسوم3
4

حفظ 10 
جزء

بیرجندفرزانه شکوهیاناول
قاینطاهره بازیدوم5
بشرویهزینب سلطان زادهسوم6
7

حفظ 20 
جزء

بیرجندسعیده شریفی پوراول
بیرجندزهره سادات عبدالهیدوم8
فردوسمنصوره طاهریسوم9

10
حفظ کل

قاینزهرا مروتیاول
قاینزهرا راغبی شریف آباددوم11
طبسصدیقه خسروی زادهسوم12
13

قرائت
فردوسفهیمه صبحیاول

قاینراضیه سیروسیدوم14
بیرجندفاطمه نوفرستیسوم15
16

ترتیل
فردوسسمیه آشتیاناول

بیرجندفائزه سبزباندوم17
بیرجندفاطمه شریفی پورسوم18
19

دعاخوانی

فردوسراضیه سلطانیاول

بیرجندزهره عبدالهیدوم20

-----سوم21

رتبهرشتهردیف
 برادران

شهرستاننام و نام خانوادگی
1

حفظ 5 جزء
بیرجندمحمود عبدالهیاول

زیرکوهمصطفی لطفی نسبدوم2
بیرجندسجاد صفریسوم3
4

حفظ 10 جزء
طبسحسن علی رضاییاول

بیرجندمحسن آراستهدوم5
بیرجندسید علی سیادتسوم6
7

حفظ 20 جزء
سربیشهمحمد امین قاسمیاول

بیرجنداحمد یوسفی احمد آباددوم8
بیرجندمحمد مهدی معتمدیسوم9

10
حفظ کل

قاینحسین نوغابیان مقدماول
بیرجندمصیب علیشاهیدوم11
بیرجندمحمد احمدی درمیانسوم12
13

قرائت
فردوسمحمد پور رفعتیاول

بیرجندوحید براتیدوم14
قاینمحسن حسین خوسوم15
16

ترتیل
بیرجندحسین ا... رساییاول

بیرجندسید کاظم حسینیدوم17
بیرجندمهدی عبدالهیسوم18
19

دعاخوانی
بیرجندعلیرضا حسین آبادیاول

قاینمحمد عباس نژاددوم20
بیرجندحسن کاریسوم21
22

اذان
فردوسمحمد عارفیاول

بشرویهرسول وکیل زادهدوم23
بیرجندمحمد چاه حوضیسوم24

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 

به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک قطعه زمین بندسار واقع در اراضی 
مزرعه شکمبر آباد دارای پالک ثبتی شماره دویست و شصت و هفت فرعی از یک هزار و سیصد و سی و نه اصلی بخش ۲ بیرجند 
)۲67 فرعی از ۱۳۳۹ - اصلی( به نشانی بیرجند، روستای شریف آباد ملکی آقای علی بیجاری فرزند حسین به شماره شناسنامه 
۳۳۹ که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۳۰64۲ صفحه ۲۰۰ دفتر جلد ۱۹8- امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم شده است 
با حدود اربعه ذیل: شماال به طول ۱۰۰ متر مرزیست به تپه شرقا اول به طور غیرمستقیم به طول های ۹۳/45 و ۹۱/۳۰ متر 
مرزیست به زمین پالک ۲8۳ فرعی دوم به طول ۲۳5/۱5 متر مرزیست به زمین پالک ۲84 فرعی جنوبا به طور غیرمستقیم اول 
به طول ۹۲/۳5 متر دوم که شرقی است به طول ۹5/85 متر مرزیست به پالک ۲85 فرعی غربا به طور غیرمستقیم اول به طول 
۱67 متر دوم به طول ۱۰۲/۱۰ متر سوم که جنوبی است به طول ۱۱8 متر و چهارم به طول 7۹/4۰ متر، پنجم به طول ۱۱۱ 
متر مرزیست به تپه )فاقد حقوقی ارتفاقی( که به موجب سند رهنی شماره 7۱۲۱-86/۳/۱۲ و متمم شماره 86/4/۲4-۹۳85 
نزد دفترخانه اسناد رسمی ۹۰۱ تهران در قبال مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعهدات آقای علی بیجاری در رهن شرکت تهیه و 
توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو )ایساکو( قرار گرفته است. چون نامبرده به تعهدات خویش عمل ننموده، شرکت مذکور 
به عنوان مرتهن مستند به ماده ۳4- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰  
ریال تقاضای صدور اجرائیه علیه متعهد و راهن را نموده که پرونده ای نزد اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران تشکیل و به دلیل 
اینکه آدرس مدیون و محل وقوع ملک مورد رهن شهرستان بیرجند بوده مستند به مواد ۳۰ و ۳۱ - آیین نامه اجرا پرونده ای 
تحت کالسه ۹4۰۰۰۰۱ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای 
مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده، به درخواست بستانکار نسبت 
به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۹6۰7۹68 - ۹6/۱۱/۲4 و گزارش مامور 
اجرا ملک مورد نظر به صورت یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 6۲/۳۳۲ مترمربع که از شمال و غرب به تپه و از شرق به 
اراضی متصرفی یعقوب شکمبرآبادی و ابراهیم طال و از جنوب به زمین تصرفی غالمرضا میابادی محدود می باشد. زمین مذکور 
دارای پوشش گیاهی مرتعی پراکنده در سمت شمال و غرب منتهی به تپه های شیبدار و دارای پستی و بلندی بوده و شرق و 
جنوب آن نسبتا هموار و به صورت دیمه زار دارای آثار شخم می باشد با بررسی های انجام گرفته توسط کارشناس از کل اراضی 
مورد تعرفه مساحت ۱676۲ مترمربع مستثنی و بالمعارض و الباقی به مساحت 4557۰ مترمربع جزو اراضی ملی می باشد که به 
مبلغ دویست و پنجاه و یک میلیون و چهارصد و سی هزار ریال )۲5۱/4۳۰/۰۰۰( ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت 
یافته است و به درخواست مرتهن در روز چهارشنبه مورخ ۹7/۰5/۱7  از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بستانکار طی نامه شماره ۹74۰۰66- ۹7/4/۱۹ ضمن 
گواهی اینکه مورد رهن فاقد بیمه می باشد، مانده طلب خویش را مبلغ 4۹۱/۳۰7/56۱ ریال اعالم نموده است، مزایده حضوری 
و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است که 
در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 4۰- آیین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب 
بستانکار با موافقت نماینده شرکت ایساکو جایز می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود، مزایده روز اداری بعد از 
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا 

تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. تاریخ انتشار: 97/04/31
غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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گلدسته و فلک اثر جالل آل احمد

قسمت آخر - بعد دوال شدم و آب زدم به صورتم و 
با پاچه ی دیگر شلوارم خشک می کردم  پام را که 
تا جوراب بپوشم، آب سوراخ از تکان افتاد و چشمم 
گردی  وسط  که  گلدسته ها  و  گنبد  عکس  به  افتاد 
را  سرم  بعد  و  کردم  شان  نگاه  خرده  یک  بود.  آب 
بلند کردم و خود گلدسته ها را دیدم و بعد کفشم را 
پوشیدم و لنگ لنگان راه افتادم به طرف در مدرسه. 
را گرفت و کشید و گفت: »زکی! کجا  بازوم  اصغر 

داری می ری؟«
گفتم: »مگه یادت رفته؟ در پله کونو نبستیم«

نشنانش  و  آوردم  در  بود،  جیبم  توی  که  را  قفل  و 
دادم و با هم رفتیم.

 از مدرسه بیرون رفتیم و بی این که مواظب چیزی 
باشیم یا الزم باشد کشیک بدهیم، دوتایی چفت در 
و  زدیم  بهش  را  قفل  و  انداختیم  را  مسجد  پلکان 
ی  خرده  یک  و  نشستیم  در  پای  پلکان،  روی  بعد 
تا  و  افتادیم  راه  دوباره  و  ماالندیم  را  پایمان  دیگر 
به دکان داداش اصغرریزه برسیم، درد و سوزش پا 
ساکت شده بود و غروب وقت داشتیم که توی ارک 

دوچرخه سواری کنیم.
پایان

هنر بزرگ، هنر فاصله هاست، آدم، زیادی 
نزدیک باشد می سوزد، زیادی دور، یخ می زند،
باید نقطه ی درست را پیدا کرد و در آن ماند .

به یاد داشـتـه باش: آیـنـده کتـابـی اسـت
 که امروز می نویــسی، پـس چیـزی بـنویـس

 که فـردا از خواندن آن لـذت بـبری

ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
بیدادگری شیوه دیرینه تست

ای خاک اگر سینه تو بشکافند
بس گوهر قیمتی که در سینه تست

 دقت کردین وقتی داری به شدت دنبال
 چیزی می گردی، همون چیزی رو پیدا می کنی 

که دفعه پیش شدید دنبالش می گشتی

حجت به قاضي: من همه زندگي مو باختم. 
منو از حبس مي ترسوني؟ برو از خدا بترس

)شهاب حسیني-جدایي نادر از سیمین(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

طنز

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

]آنان[ در حقیقت به تکذیب پرداختند و به زودی خبر آنچه که بدان ریشخند می کردند 
بدیشان خواهد رسید. سوره الشعرا/ آیه 6 

حدیث روز  

کسی که دوستان و برادرانش را سبک شمارد و نسبت به آن ها بی اعتناء باشد، مرّوت و جوانمردیش فاسد گشته است. 
امام حسن )ع(

سبک زندگی

در هر موقعیتی چگونه صحبت کنیم که اثر گذار باشد؟
من یک مشکلی دارم و آن این است که در موقعیت حرف 
و  شوم  می  هول  گیرم  می  قرار  که  خود  از  دفاع  و   زدن 
همینکه  ولی  کنم  دفاع  خود  از  و  بزنم  حرف  توانم  نمی 
موقعیت را ترک می کنم افسوس می خورم که ای کاش آن 
موقع من این حرف را زده بودم و از خود دفاع می کردم. لطفا 

من را راهنمایی کنید.
البته امکان دارد که برای همه ما در مرحله ای از زندگی 
و یا در برخی از مراودات این اتفاق رخ دهد. خصوصا که 
غالبا این اتفاق زمانی می افتد که ما خیلی سریع در یک  
فضای استرس آور و یا در طی درگیری و مواجه با افراد به 
پاسخگویی می پردازیم. تشخیص اینکه ما در هر موقعیتی 
چگونه باید صحبت کنیم و چه بگوییم، یک درک و فهم 
مهم است. هدف این است که بفهمیم چه زمانی باید روان 
و طبیعی حرف بزنیم، چه زمانی باید قبل از حرف زدن فکر 
کنیم و چه زمانی نباید اصال حرف زد. برای رسیدن به این 

مرحله این توصیه ها را در نظر داشته باشید:

خودتان را ببینید
دقت کنید که چه موقع این اتفاق می افتد. چه شرایطی 
باعث می شود که شما حرفی بزنید که بعدا آرزو می کنید 
کاش طور دیگری می گفتید. آیا این اتفاق غالبا با یک 
نفر یا در یک گروهی از مردم اتفاق می افتد؟ سعی کنید 

یک الگو پیدا کنید.

موقعیت و شرایط تان را درک کنید
وقتی که فهمیدید چه شرایطی باعث این اتفاق می شود 
تالش کنید که در این دست موقعیتها به نحوه رفتار و 
گفتار خود توجه جدی تری داشته باشید و حتی در صورت 
امکان قبل از قرار گرفتن در این دست شرایط، خودتان 

را آماده کنید.

مکالمه را در نظر بگیرید
حال که متوجه شدید در یکی از آن موقعیت ها قرار دارید، 
هدف شما باید پردازش اطالعات باشد. اغلب زمانی که به 
طور مناسب پاسخ نمی دهید به این دلیل است که به طور 
کامل و واضح نمی دانیم که باید چه بگوییم؟ االن زمان آن 
فرا رسیده  است که عقب بنشینید و به آنچه که در اطرافتان 
گفته می شود گوش کنید. بر روی آنچه که قرار است بگویید 
متمرکز نشوید بلکه فقط گوش کنید. ذهن شما این اطالعات 

را در پس زمینه اش ضبط خواهد کرد.

به مردم نگاه کنید
چه کسی حرف می زند و چطور با هم تعامل می کنند؟ برخی 
افراد خیلی خوب مثال می زنند و برخی خوب جمله بندی 
می کنند. برخی افراد برای مکالمه با دیگران از زبان بدن و 
عالئم و اشاره های چهره خوب استفاده می کنند. در حالیکه 
برخی دیگر پرگویی می کنند. اینکه افراد چطور اطالعات 

شان را می سازند معیار خوبی است از اینکه چطور اطالعات 
را کسب می کنند.

پاسخ ها را فرمول بندی کنید
گزینه های خود را هم در نظر بگیرید. راههای مختلفی 
برای گفتن یک مساله وجود دارد و حاال هدف شما پیدا 
می  که  است  چیزی  آن  رساندن  روش  بهترین  کردن 
تاثیر مثبت داشته باشد. تعامل  خواهید بگویید، بطوریکه 
در درجه اول تابعی از گیرنده است لذا شما باید با در نظر 

گرفتن شنوندگان تان به تعامل بپردازید.

اطالعات را در نظر بگیرید
 آیا آنچه که می خواهید بگویید موثر، الزامی، دقیق، به موقع 
و مناسب است؟ اگر شما فقط به دلیل اینکه دیگران صحبت 
می کنند پاسخ می دهید آنگاه ممکن است که تعامل شما 
از الگوی ارائه شده فوق تبعیت نکند. اگر اینطور نیست بهتر 
است عقب بنشینید و فقط به گوش دادن ادامه دهید. شما 
می خواهید حرفی بزنید که تاثیر گذار باشد نه اینکه فقط 

چیزی گفته باشید.

واکنش ها را بسنجید
آیا اطالعاتی که می خواهید ارائه دهید طوری فرمول بندی 
شده است که اثر مثبتی داشته باشد؟ ایجاد یک فضای منفی 

گرایانه ایجاد کننده شکست تعامل و گفتگوست. به نحوه 
بازخورد شنونده ها دقت کنید. خراب کردن توانایی تعامل نزد 

مردم تنها در یک لحظه اتفاق می افتد.

مراقب تن صدایتان باشید
طرز حرف زدن شما به اندازه آنچه که می خواهید بگویید 
مهم است. تن صدای شما می تواند اشتیاق و صمیمیت 
شما را منتقل کند و یا بیانگر طعنه و سرزنش شما باشد 
و حتی ممکن است باعث شود که پیام گفتار شما به غلط 

فهمیده شود.

تعامل داشته باشید
شما اکنون می دانید چه می خواهید بگویید. الگوی درست 
آنرا بگویید و چطور به طور موثر واکنش  چیست؟ چطور 
نشان دهید؟ منتظر یک فرصت خوب برای شروع حرف 
کار خوبی  دیگران  کردن حرف  قطع  معموال  باشید.  زدن 

نیست اما گاهی این کار خود یک روش مناسب است.
مرحله )بند( اول را تکرار کنید

وقتی که حرف می زنید، آنچه را می خواهید بگویید در 
نظر بگیرید و روی واکنش دیگران دقت و توجه داشته 
باشید. با گذشت زمان، شما پیشرفت می کنید و دیگر بعد 
از برقراری یک تعامل ساده دایما در عذاب وجدان و بررسی 

موقعیت نخواهید بود. 

جدول کلمات                        

چارلز  از  ماندنی  بیاد  اثر  افقی: 
 - خوردن   -2 انگلیسی  دیکنز 
پسوند   - راندن   - چربی صنعتی 
رقمی  یک  اعداد  از   -3 شباهت 
 - چراندنی  پرنده   - ملک   -
کاندید   - بیزاری   -4 سخنرانی 
 -5 کوهنورد  کردنی  حمل   -
چراغ - حرف خوردنی - مجلس 
حالل  وحشی  پرنده   -6 شیوخ 
گوشت  - کنجها - ناشنوا 7- بار 
فرنگی  تحسین   - سفر  اسباب  و 
آسیب  سختی  به   - خاکستر   -8
مسیحی  روحانی  مرد   - دیده 
9- آمریکایی - لطیف 10- برادر 
سالمتی  دشمن   - راحتی   - پدر 
11- از ادات پرسش - پشت سر 
فورپنس   - واژگان   -12 خباز   -
 - فارسی  زبان  در  پزشکی 
خالی   - ملوک   -13 آور  هیجان 
حرف   -14 لحظه   - ترکتازی   -
انتخاب - پیمانیش معروف است 
 -15 را؟   کسی  چه   - آشفته   -
»چنین  خالق  آلمای  آهنگساز 

گفت زرتشت«.

نوعی  بودن-  دارا   -1 عمودی: 

مادر   - هفته  ایام  از   -2 قطار 
میهن - کشوری در قاره سیاه 3- 
رها - تابان و درخشان - کشوری 
»نجامنا«  مرکزیت  به  آفریقای 
4- تشنه فریب بیابان - بیانگذار 
فقدان  حرف   - تحلیلی  هندسه 
فلز   - است  دیگر  همان   -5
مزه  از   - پوست  - چروک  گلوله 
ها 6- واحد پول سوئد - سرزمین 
دادن  هدیه   - ملت  دو  و  هفتاد 
در  هماهنگی   - جمع  ضمیر   -7
موسیقی 8- دنبال و عقب - میوه 
گرمسیری - قابل نوشیدن- باب 

پادشاهی  های  سلسه  از   -9 روز 
خواری  رشوه   - ایران  در  ترک 
پرستار - جستجو   - تباهی   -10
کوچک  پلنگ  های  گونه   -11
- میوه بهشتی  - بمب کاشتنی 
- آجر نپخته 12- شل- از توابع 
یاخته   - بلوچستان  و  سیستان 
و  صدا   -13 مثل  تولید  مسئول 
نغمه - النه پرنده - ویتامین انعقاد 
خون 14- ظرف مایعات - محله 
و برزن - مواجه 15- شتر ماده - 

خاموش نیست - کاالها
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چرا باید در زندگیمان افرادی همدل باشیم؟

همدلی ما را رشد می دهد و روحمان را عمیق تر می کند. 
وقتی احساسات دیگران را می شناسید، در واقع مثل این 
است که خودتان چنین احساساتی را تجربه کرده اید. 
مهم تر از همه اینکه اگر با کسی همدلی کنید مشکالتش 
را از دریچه ای دیگر خواهید دید و حتما راه حل هایی را 
ارائه می دهید که شاید به ذهن او خطور نکرده باشد. 
همدلی، روابط اجتماعی را بهبود می بخشد و باعث ایجاد 
رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده، در برابر انسان های 
عالمت  فرد،  در  همدلی  توان  می شود.وجود  دیگر 
خودآگاهی، سالمت روان، ارزش قائل شدن برای خود 
و دوست داشتن خود )نه به معنای خودشیفتگی( است 
و نبود همدلی به معنی نقص در بلوغ هیجانی و شناختی 
دیگران  داشتِن  دوست  در  ناتوانی  به  منجر  که  است 
می شود. همدلی از افراط و تفریط و تعصب داشتن در 
اعتقادات و نظرات جلوگیری می کند و باعث انعطاف 

پذیری در زندگی می شود.
چه عواملی مانع همدلی با دیگران می شود؟

درشت نمایی  پیشداوری،  و  قضاوت  زدن،  برچسب 
کوچک نمایی  آن  برعکس  و  آمده  وجود  به  مشکالت 
مشکالت دیگران که از نظر آن ها اهمیت زیادی دارد، مانع 
همدل شدن با دیگران می شود. همچنین نصیحت کردن، 
سرزنش کردن مدام، غفلت و بی توجهی به دیگران و به 
رخ کشیدن توانمندی های خود نیز از جمله عوامل مهم 
دیگری است که مانع برقراری ارتباط درست با دیگران و 

درک احساسات آن ها از طریق همدلی می شود.
از کجا بفهمیم افرادی همدل با دیگرانیم؟

- آیا توانایی عالقه مندی به دیگران را دارم؟
- تا چه اندازه تحمل افراد مختلف را دارم؟

- در رفتارم با دیگران پرخاشگری کمی دارم؟
- تا چه حد می توانم دوستیابی کنم؟

123456789101112131415
تنسیافنلاسلاجم1
خوسنمدیاوفروس2
تشردماسجااقلا3
شملاعترلیماف4
یبدملکمحارنر5
ریمروتمدیاقت6
یدبامینستنام7
نارسخرامسیردا8
راتناریحایاب9
فقراطهراقنیا10
رمدیعسادوجند11
موتخمکفثیدحا12
اربتنارجهراکش13
یانناکسادنفرت14
شیدناریخرهوگمن15

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب          
09156633230- برگی

هزار پـــا
16:152022شروع سانس

به وقت خماری
18:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

تعویض روکش دسته دو با نوتهـران روکـش

خیابان قدس، نبش قدس غربی 5، حدفاصل میدان قدس و چهار راه عدل  09159659102 - مختاری

پخش روکش صندلی انواع خودرو داخلی ، خارجی و کلیه تزئینات خودرو
روکش ، کف پوش ، لوکس

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

را تجربه کنید.   09158668002
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طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه
تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

کامپیوتر کویر افزار شـرق

فروش کامپیوتر و لپ تاپ 
)با اقساط طوالنی مدت 3 ساله(

بدون معرفی به بانک

 با 20 سال سابقه فعالیت

نبش شهدا 3، ساختمان قائم ، طبقه 2، واحد 5 
) عرفی ، بهزادیان( 

09153613349-32210535

به همکار دفتری خانم با روابط عمومی 
باال نیازمندیم. طالقانی 10- کوچه هالل 

احمر- بیمه دانا - پوریانسب

به یک راننده گریدر 705 
نیازمندیم.

09155623441

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب
اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور

DYNO -TAB
تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب

* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 
* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  

* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر
- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز
- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 

- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(
- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

دفتر فروش: بیرجند،میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

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

خریداریم(    09153423744

حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و 
خارج از شهر )تهران ، مشهد ، زاهدان(

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

تخریب و بازسازی ساختمان 09155626033- 09302761630
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اگر دیابت دارید بیشتر مراقب 
کلیه های خود باشید

۴۵ درصد عامل بیماری کلیوی دیالیز هست، 
بیماران کیستیک به دلیل ابتال شدن به فشار 
خون دچار مشکل کلیوی می شوند.کلیه مرکز 
بدن  آب  در  که  سمومی  ویژه  به  سموم  دفع 
محلول است، وقتی کلیه نتواند سموم محلول 

در آب را دفع کند، فرد به نارسایی کلیه دچار 
 60 زیر  به  کلیه  کارایی  که  زمانی  می شود. 
در  و  شدیم  کلیه  نارسایی  دچار  برسد،  درصد 
درصد  زیر 20  نارسایی  به  کلیه  که  بیمارانی 
رسیده باید دیالیز و یا پیوند انجام شود. شایع 
است،  دیابت  کلیوی  بیماری  بروز  ترین علت 
از 100 بیمار دیالیزی، ۴۵ نفر پس از ابتال به 
دیابت دچار مشکالت کلیوی و دیالیز می شوند.

این ترکیب معجزه آسای 
ضد چاقی را بشناسید

ترکیب موجود در فلفل تند می تواند به کاهش 
چاقی کمک کند. محققان توانستند با استفاده 
از ترکیب فعال موجود در فلفل تند یک داروی 
ضد چاقی تولید کنند. محققان در بررسی های 
تاثیر  به  پیشین خود روی ترکیب کاپسایسین 

آن در کاهش درد و داروی احتمالی برای درمان 
بیماری هایی از قبیل روماتوئید آرتریت پی برده 
تولید کردند  دارویی  از محققان  بودند. گروهی 
که در مدت 2۴ ساعت و به تدریج کاپسایسین 
را در بدن آزاد می کند. محققان ابتدا این فرض 
تاثیری  دلیل  به  دارو  این  که  کردند  مطرح  را 
به  موسوم  گیرنده هایی  روی  کاپسایسین  که 
می شود.  وزن  کاهش  موجب  دارد   TRPV1

خربزه
فواید میوه خوشمزه تابستانی 

خربزه قند الزم برای سلول های بدن را فراهم 
از  می سازد به عبارت دیگر هر نصف فنجان 
خربزه دارای 60 کالری می باشد که می تواند 
ویتامین  سازد.  فراهم  را  بدن  نیاز  مورد  کالری 
ث خربزه عالوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن 

از بیماری ها و عفونت نیز جلوگیری می کند. 
می کند.  روشن  را  چهره  رنگ  خربزه،  خوردن 
همچنین برای  اشخاص مبتال به سل ریوی و 
کم خونی مفید است.خربزه دارای ویتامین A است 
و در ترمیم و تجدید سلول های بدن نقش دارد. 
خربزه با داشتن خاصیت ادرارآوری در بیماری های 
سنگ کلیه و مثانه مفید است، همچنین منبع 
باشد. می  بدن  در  مس  تامین  برای  خوبی 

حجاج بخوانند
داروهایی که نسخه عربی الزم دارند

  
نیازمند  از داروهای اعصاب و روان که  به غیر 
نسخه عربی است، سایر داروها را نیز می توان 
با نسخه پزشکان کاروان و پزشکان متخصص و 
حتی عمومی دریافت کرد. داروهای ممنوعه و غیر 
مجاز شامل آمپول پتیدین، آمپول مرفین، قرص و 

شربت متادون، هیدرومرفین، متیل فنیدات هیدرو 
کلراید، قرص و آمپول ترامادول، اکسپکتورانت 
کدئین و استامینوفن کدئین است. زائران عزیز می 
توانند نسخه های قدیمی خود و حتی نسخه های 
مربوط به پزشک معالج یا پزشک کاروان را به 
همراه داشته باشند و برای این داروها، نیازی به 
نسخه عربی نخواهد بود. نسخه عربی پزشکان 
فقط برای داروهای اعصاب و روان ضرورت دارد.

 نقش کافئین در محافظت 
و ترمیم ماهیچه قلب

مصرف کافئین با کاهش خطر ابتال به چندین 
بیماری از قبیل دیابت نوع 2، بیماری های قلبی 
با ۴  برابر  کافئین  غلظت  دارد.  رابطه  و سکته 
فنجان قهوه، باعث بهبود حرکت پروتئین های 
تنظیم کننده در میتوکندری شده و عملکرد آن ها 

عروقی  قلبی  سلول های  از  می بخشد.  ارتقا  را 
می آورد.  عمل  به  محافظت  آسیب  مقابل  در 
ظرفیت  می تواند  کافئین  مناسب  غلظت های 
عملکردی سلول های اندوتلیال را بهبود بخشد. 
انرژی  منبع  به عنوان  میتوکندری  امر،  این  در 
می پردازد.کافئین  نقش  ایفای  به  نیز  سلول ها 
می تواند در محافظت و ترمیم ماهیچه  قلب از 
طریق عمل p27 میتوکندریایی موثر واقع شود. 

یادداشت

یادداشت

تنیسور بیرجندی در جمع برترین های کشور

کشور  نونهاالن  »هوپس«  طرح  تنیس روی میز  قهرمانی  مسابقات 
و  انفرادی  ایران  برتر  ورزشکار   ۹0 از  بیش  و  برگزار  سقز  شهر  در 
از  عباس پورفرد  علیرضا  مسابقات  این  در  پرداختند.  رقابت  به  تیمی 
معرفی  کشور  میز  تنیس روی  برتر  چهره های  از  یکی  خراسان جنوبی 
کرمانی  امیرمهدی  رسانی،  امیرحسین  عباس پور فرد،   علیرضا  شد. 
از  نمایندگی  به  عباس پورفرد  محمدرضا  مربیگری  با  حسنی  امید  و 
کردند. هنرنمایی  شان  حریفان  مقابل  مسابقات  این  در  خراسان جنوبی 

برگزاری مسابقات »پارکور« به همت سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بیرجند

نخستین دوره مسابقات قهرمانی پارکور استان به میزبانی شهرستان 
با  ورزشی شهرداری  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  به همت  و  بیرجند 
شرکت ۵0 ورزشکار در سالن ورزشی غدیر شهرداری برگزار شد. پوریا 
هوشیار  حسن  ایستاد،  رقابت ها  از  دوره  این  نخست  سکوی  بر  آزادی 
نایب قهرمان شد، مصطفی سبزکار و محمدمهدی قربانی فر به مقام سوم 
مشترک دست یافتند و کاپ اخالق مسابقات نیز به مهران حسنی اهدا شد. 

اعالم برگزیدگان مسابقات دوچرخه سواری کوهستان

کانتری  کراس  رشته  کوهستان  دوچرخه سواری  قهرمانی  مسابقات 
میزبانی  به  کرامت«  »دهه  گرامیداشت  استان  بزرگساالن  و  جوانان 
قاینات در پیست کوهستان منطقه نمونه گردشگری بزرگمهر قاینی 
ماراتن  این  در  شد.  برگزار  گمنام شهرستان  شهدای  مزار  جوار  در  و 
و  نهبندان  قاین،  بیرجند،  شهرستان های  از  دوچرخه سوار   20 استانی 
مشهد مسافت دو هزار و ۵00 متری پیست کوهستان بزرگمهر قاینات 
را هفت دور رکاب زدند. حامد حسن پور مقام قهرمانی بزرگساالن را از 
آن خود کرد، ولی ا... دانشمند نایب قهرمان شد و هاشم اسماعیلی به 
مقام سوم دست یافت. هادی طالعی در رده سنی جوانان این دوره از 
مسابقات حائز رتبه نخست شد، امیرحسین زراعتکار مقام دوم را کسب 

کرد و علی مرادی در جایگاه سوم قرار گرفت.

کسب مقام سوم بانوی خراسان جنوبی در مسابقات 
دوی صحرایی بانوان کارگر کشور

به  اعزام  انتخابی  کشور  بانوان  صحرایی  دوی  قهرمانی  مسابقات 
برگزار  بجنورد  در  خراسان شمالی  میزبانی  به  اسپانیا  رقابت های 201۸ 
شد. فریبا اختری، سمیه غالمی و عطیه میرزایی از شهرستان طبس به 
نمایندگی از خراسان جنوبی در این دوره از مسابقات برای کسب مدال به 
رقابت پرداختند. فریبا اختری با هنرنمایی خوبی که داشت، توانست در بخش 
انفرادی مسابقات دوی صحرایی بانوان کارگر کشور مقام سوم رقابت ها را از 
آن خود کند. گفتنی است، تیم های اصفهان، تهران و خراسان شمالی حائز 

رتبه های اول تا سوم تیمی مسابقات شدند.

ورزش استان

کاریکاتور - گرما ایران را در برمی گیرد * اثر: عطایی  داده نما

آزمایش خون یک آزمایش معمول و روتین است که توسط پزشک به عنوان 
بخشی از مراقبت  های دوران بارداری درخواست داده می شود. آزمایش های 
خون در دوران بارداری برای انجام غربالگری نیز درخواست می گردد. 
پزشک معمواًل در اولین جلسۀ معاینات دوران بارداری یک آزمایش خون 
کامل درخواست خواهد داد. برای انجام این آزمایش خون، آزمایشگاه 
معموالً نمونۀ کوچکی از خون را از سیاهرگ ساعد می گیرد و سپس نمونه 
خون تجزیه و تحلیل می شود. از آنجا که پزشک آزمایش قند خون ناشتا 

را تجویز کرده است، باید ناشتا برای انجام آزمایش خون مراجعه کنید، 
اگرچه بهتر است برای اطمینان از پزشک خود سؤال کنید. درصورتی که 
 باید به صورت ناشتا برای آزمایش خون مراجعه کنید، الزم است حداقل 
۸ ساعت قبل از آزمایش چیزی نخورده باشید. در برخی از آزمایش های 
خون که برای اندازه گیری قند خون انجام می شود، ممکن است نیاز باشد 
که محلولی حاوی میزان مشخصی گلوکز را بنوشید و مجدداً طی چند 
ساعت آتی نمونه خون گرفته خواهد شد. در این شرایط تعداد دفعات 

بیشتری خون گرفته خواهد شد. اگرچه ممکن است دادن نمونه خون کمی 
ناخوشایند باشد، اما این آزمایش هیچ خطری برای مادر و جنین در حال 
رشد ندارد و جواب آن می تواند به پزشک برای تشخیص زودهنگام و 
پیشگیری از سایر عوارض احتمالی کمک کند.برخی از آزمایش هایی که در 
دوران بارداری انجام می شود به شرح ذیل است: شمارش کامل سلول های 
خونی یا CBC برای بررسی سطح هموگلوبین، کم خونی و همچنین 
 HBsAg - قند خون - Rh عفونت های احتمالی - گروه خونی، عامل

برای بررسی آنتی ژن های هپاتیت B - تعیین سطح TSH برای بررسی 
عملکرد تیروئید.در آزمایش خون، شاید پزشک تقاضای بررسی برای میزان 
ایمنی نسبت به سرخجه و آبله مرغان را بدهد. در هفته های آخر بارداری نیز 
ممکن است تست چالش گلوکز برای بررسی دیابت بارداری انجام شود و 
در هفته های 1۵ تا 20 ممکن است آزمایش خون نشانگرهای چهارگانه 
به عنوان بخشی از آزمایش های غربالگری نیز انجام شود، اگرچه معمواًل 

پزشک این آزمایش را تا پیش از هفتۀ 17 درخواست خواهد کرد.

همه چیز درباره آزمایش خون در دوران بارداری

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند

امالک و 
مستغالت

یک واحد آپارتمان ۸۵ متری 
حاشیه خیابان توحید،طبقه اول

 تلفن تماس:
۰۹۱۵۱۶۱۳۹۷۰

   
 

۳۰۰مترمربع زمین مسکونی با سند  
ششدانگ واقع در خیابان شهید 

رجایی آرین شهر به فروش می رسد 
فی: ٢۵ م 

۰۹۱۵۳۶۳۸٢۹۷

منزل دو یا سه طبقه در خیابان 
سجادشهر از فلکه دوم تا سوم به 
قیمت کارشناسی، نقدا خریداریم 

تلفن تماس:
 ۰۹۱۵۳۶۳۷۰٢۱

فروش زمین  جنوبی ۱۳۰ متری
در حاجی آباد 
با مدارک معتبر 

تلفن تماس:
۰۹۱۵۵۶۱۶۵۹۸

 واحد فروشی روی پیلوت با
چشم انداز عالی ، خ صیاد شیرازی 

فاز فرهنگیان،۹4متر  تکمیل شده   
واریزی4۳م بدهی ۳۸، وام ۳۵ 

معاوضه با اتومبیل ۰۹۱۵۳۶۳۸۰۷4

فروش زمین ۱۸۰ متری
 در چهکند 

۰۹۱۵۱۶۳۹۸۱۱

٢۰۵ متر زمین مسکونی در مهرشهر
با پروانه و امتیازات 
به فروش می رسد

تلفن تماس:
۰۹۱۵۷٢۳۰۸4۵

فروش دو دامپروری در خور زیر نظر 
جهاد،۱4۰۰متر با۷۰ متر انباری 

و۱۷۰۰ متر با۸۰ متر انباری
تلفن تماس:

۰۹۱۵۳۶۱۰۱٢۸ 

خریدار آپارتمان شیک و تازه ساز در 
محدوده سجادشهر، توحید، آوینی

طبقات اول یا دوم،
 تا قیمت ٢۰۰ میلیون

۰۹۱۵۹۷۳4۰۰۷

به یک محل برای نگهداری 
گوسفند اطراف بیرجند

 به صورت اجاره نیازمندیم
تلفن تماس:

۰۹۱۵۷۷۱۳4۷۶

      

جویای کار

به یک استادکارماهر ام دی اف 
نیازمندیم. با حقوق و بیمه

 مسلط به برش کاری و نصب 
۰۹۱۵۷۸۵۰4۷۵

 

به یک نفر برای
  نگهداری از کودک نیازمندیم

تلفن تماس
۰۹۱۵۵۶۳۳۰۶۰

 

جویای کار :
فوق دیپلم دامپزشکی

تلفن تماس:
۰۹۱۵۸۶۵۰۶۹۶ 

فوق لیسانس مهندسی صنایع جویای 
کارورزی به مدت سه ماه 

در کارخانجات بیرجند
تلفن تماس:

۰۹۱۹۵۵۶۸۹۹۳
 

جویای کار :
نوجوان۱4ساله،  شاگرد
  فقط برای تابستان 
۰۹۹۰۰۶4۶۳۳۰

 

جوانی ٢۸ ساله، متاهل
آماده به کار با تمام ارگان ها، نهادها 

سرایداری و نگهبانی
تلفن تماس:

 ۰۹۱۵۷٢۵۵۵۰۹

به یک نفر جهت نگهداری ازکودک 
نیازمندیم.

با حقوق و مزایای توافقی
تلفن تماس

۰۹۱٢٢۸۷۹٢٢۷

به یک نفر فروشنده آقا جهت کار در 
 پوشاک محدوده معلم نیازمندیم

با حقوق ۵۰۰ تومان
 تلفن تماس:

۰۹۱٢۰۶۹۶۸4۵

  

خودرو

 

فروش خودروی کوییک، فول اتومات 
خشک، سفید 
تلفن تماس:

۰۹۱۵۱۶۰۱۷۷4
 

فروش حواله ٢۰۶ 
تحویلی مرداد ماه

تلفن تماس:
۰۹۰۳۵٢۶۷۷4۶ 

معاوضه سمند مدل ۸۱ 
نوک مدادی، عالی، فی: ۱۱ م 

با ٢۰۶ حدود ۱۵ م
۰۹۱۵۳۶۱۸۷۰٢

فروش خودوی اچ سی کراس 
مدل ۹۶، سفید، بیمه یکسال کامل 

تلفن تماس:
۰۹۱۵۱۶۰۱۷۷4

 

فروش پی کی نقره ای مدل۸4، 
بدون رنگ، فنی سالم، بیمه کامل، 

توافقی یا باتیبا صندوقدار
تعویض می شود
۰۹۱۵۱۶4۳۳۱۸

 

خودرو پی کی نیو مدل ۸۵ رنگ 
نقره ای چند تکه رنگ بیمه یک 

سال فی: ۷۵۰۰۰۰۰ م
۰۹۱۵۸۶۳4۱٢۷ 

متفرقه

فروش سیسمونی کامل نوازد در بازار 
موقعیت عالی و خوب

تلفن تماس:
 ۰۹۱۵۱۶۳۵۶۳۰ 

فروش یخچال بستنی میوه ای 
فی توافقی
تلفن تماس:

۰۹۱۵۳۶۱۰۱٢۸

فروش آهن ۱۸
با قیمت مناسب

تلفن تماس:
۰۹۱۵۷٢۳۶۳4۱
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گفت:  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
اراده  خواهند  می  وقتی  استعماری  کشورهای 
یک ملت را بگیرند آن ها را به سمت شراب و 
موسیقی می برند و به اسم آزادی اراده را از جامعه 
می گیرند. به گزارش مهر، آیت ا... عبادی روز 
گذشته در جلسه درس اخالق مدیران کل استان 
اظهار کرد: تفاوت بین انسان و سایر موجودات 
سرمایه ارزشمندی است که باید آن را درک کرد.
وی بیان کرد: حدود ۴۰ شاخصه این تفاوت را 
مشخص می کند که یکی از این شاخصه های 
ارزشمند انسانی، اراده است.نماینده ولی فقیه با 
بیان اینکه آزادی به معنی علمی یعنی انسان 
اسیر طبیعت و غریزه نیست، عنوان کرد: آزاد 
بودن و رها بودن یکی نیست.عبادی اضافه کرد: 
اراده به نوبه خود از عقل، وحی، علم و فطرت 

کمک می گیرد و بعد خیر را انتخاب می کند. 

محدودیت های اسالم برای حفظ 
آزادی انسان است

وی با تأکید بر اینکه تمام جهان خلقت روی 
نقشه حرکت می کند، بیان کرد: اما انسان چشم 
خود را روی تمام حقایق می بند و تحت عنوان 

آزادی رها کار می کند.
ادامه  فقیه در خراسان جنوبی  ولی  نماینده   
داد: این نه تنها آزادی نیست که سلب آزادی 
گاه  هیچ  است  نقشه  از  خارج  چون  و  بوده 
به مقصد نخواهد رسید.عبادی با بیان اینکه 
برای  قائل شده  اسالم  محدودیت هایی که 
حفظ آزادی انسان است، افزود: هرچه عقل را 
از انسان بگیرد و هرچه به اراده انسان آسیب 
می زند، حرام است حاال این شاید شراب یا 
هر ماده سرمست کننده دیگر باشد.وی با بیان 
اینکه در اسالم مکالمه با نامحرم خارج از حد 
انسان  اراده  به  چون  دارد  اشکال  ضرورت 
خداوند  همچنین  کرد:  بیان  زند،  می  آسیب 
خلوت زن و مرد نامحرم را حرام کرده چراکه 

می خواهد اراده انسان حفظ شود.
ادامه داد: بخشی  نماینده ولی فقیه در استان 
دیگر که اراده را ضعیف می کند غنا و موسیقی 
حرام بوده چراکه اراده را از کف انسان می گیرد 
و این از نظر علمی و تجربی ثابت شده است.
عبادی تأکید کرد: کشورهای استعماری وقتی 
می خواهند اراده یک ملت را بگیرند آن ها را 
برند، دشمن  به سمت شراب و موسیقی می 

کارشناسی می کند و این ها برنامه استعماری 
است که اراده جامعه را بگیرد.

وی اضافه کرد: تمام این نقشه ها با آهنگ های 
موسیقی تنظیم شده وهیچ کس دوست ندارد به 
اسم آزادی و تمدن فرزندنش درگیر این دام شود.
نماینده ولی فقیه همچنین به دهه کرامت اشاره 

کرد و گفت: فرق بین انسان هایی که به کرامت 
اراده است،  با مردم های عادی در  اند   رسیده 
آن ها اراده خود را حفظ کرده اند و اراده را بر 
اساس عقل، علم، کشف و وحی اتخاذ می کنند 
و انسان کامل و باکرامت می شوند. وی با اشاره 
به اینکه بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا به ۵۲ 

کشور تجاوز غیرقانونی کرده است، بیان کرد: 
سازمان همکاری اسالمی کم از کفر نمی آورند 
و سراسر جهان را به خاک و خون کشیده اند این 
ها با حیوان هیچ تفاوتی وجود ندارد، از دشمن 
تعجب نیست بلکه از کسانی تعجب است که 
به اسم مسلمان مجری برنامه های کفار هستند.

نوسازی تاکسی های فرسوده در بیرجند

صداوسیما- تاکسی های فرسوده ناوگان مسافربری بیرجند نوسازی می شود. مدیر سازمان بار و مسافربری بیرجند گفت: از ابتدای سال، ۴۵  دستگاه تاکسی فرسوده در بیرجند تعویض شده است.غالم پور افزود: 
مالکان تاکسی های مدل۸6 و قبل از آن هرچه سریعتر در طرح نوسازی تاکسی های فرسوده ثبت نام کنند.وی گفت: به متقاضیان تعویض تاکسی های فرسوده مبلغ ۲۰ میلیون تومان وام با بهره 16 درصد اعطا می 
شود. وی با اشاره به اینکه این طرح از سال 96 آغاز شده، گفت: متقاضی می تواند با مراجعه به سازمان تاکسیرانی ثبت نام کند و سپس به بانک صادرات مراجعه و وام خودروی خود را ظرف ۲ تا 3 ماه دریافت کند.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  *رئیس 
گردشگری گفت: اولین کارگاه آموزشی سوزن دوزی 

بلوچی ) پلیوار دوزی ( در خراسان جنوبی برگزار شد.
*رئیس شبکه دامپزشکی سرایان گفت:3۷ هزار و 
9۷۸ راس دام سبک و هزار و ۲۸1 راس دام سنگین از 
ابتدای امسال در سرایان علیه بیماری ها واکسینه شدند.
*کارشناس شرکت آب منطقه ای استان گفت: حدود 
99 درصد از منابع آب مصرفی استان از منابع آب 

زیرزمینی تأمین می شود.
*مسئول هواشناسی گفت: وزش تند باد و گرد و 
خاک در برخی مناطق شرقی و طبس سبب کاهش 
دید افقی و کیفیت هوا خواهد شد و از روز دوشنبه با 
تقویت این ناپایداری ها امکان اختالل در ترددهای 

جاده ای در این مناطق دور از انتظار نیست.

اخبار کوتاه

میز خدمت حضوری سازمان بهزیستی 
افتتاح شد

کاری-مدیرکل بهزیستی عنوان کرد: ما جزو اولین 
استان هایی هستیم که اقدام به راه اندازی میز خدمت 
نموده و جلسه توجیهی آن را نیز برای همکاران برگزار 

نمودیم.عرب نژاد میز خدمت حضوری را بستری برای 
ورود به خدمات الکترونیک عنوان کرد و ابراز امیدواری 
کرد: با تالش همکاران بهزیستی کشور هر چه زودتر 
شاهد الکترونیکی شدن خدمات همچون سایر دستگاه 
های اجرایی باشیم تا جامعه هدف بهزیستی که با 
محدودیت هایی در تردد و حضور در ادارات مواجه 
می باشد از محل زندگی خود بتواند به خدمات ارائه 
شده توسط بهزیستی دسترسی داشته و درخواست 
های خود را غیر حضوری ارائه و پاسخ دریافت نمایند.

فعال شدن ۵ رشته صنایع دستی در آیسک

 ۵ بودن  فعال  به  اشاره  با  آیسک  بخشدار  مهر- 
دغدغه  گفت:  منطقه  این  در  دستی  رشته صنایع 
 تولیدکنندگان صنایع دستی بومی بازار فروش است.
برازنده با اشاره به فعال بودن رشته های سفالگری، 
میناکاری، تولید فرش، گلیم، جاجیم در آیسک گفت: 
باید تالش کنیم تا تولید صنایع دستی بیش از پیش 
رونق گرفته و البته بازار فروش آن هم فراهم شود. 
وی تاکید کرد: این روزها صنایع دستی و حمایت از 
تولید آن می تواند کمکی اساسی به اقتصاد خانوار 
کند و با توجه به استعدادهای موجود بانوان نیز می 
ایفا کنند. وی  این عرصه  توانند نقش اساسی در 
بزرگترین مشکل پیش روی صنایع دستی آیسک را 
موضوع فروش و بازاریابی این محصوالت برشمرد 
و افزود: از کارشناسان میراث فرهنگی می خواهیم 
راهکارهایی ارائه کنند تا تولیدکنندگان تولید خود 
کند. رقابت  بازار  در  بتواند  که  ببرند  سمتی  به  را 
به  قیمت  ارزان  تسهیالت  پرداخت  خواستار  وی 

تولیدکنندگان صنایع دستی شد.

مهارت آموزی مانع مهاجرت روستائیان 

کاوش-امام جمعه  سربیشه  به خبرنگاران رسانه 
مهم  راهکارهای  از  یکی  اظهارکرد:  گروهی  های 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی توجه به حرفه آموزی 
االسالم سنجری  است.حجت  آموزی  مهارت  یا  و 
با بیان اینکه مهارت آموزی می تواند از مهاجرت 
روستائیان جلوگیری کند، گفت: برای افزایش اشتغال 
در کشور باید به بحث مهارت آموزی توجه ویژه ای 
داشته باشیم.وی با تاکید بر اینکه برای پیگیری کردن 
بحث اشتغال باید ابتدا به مهارت آموزی توجه ویژه ای 
داشته باشیم، افزود: مهارت آموزی یک رویکرد خوب 
و مناسب است و امیدواریم جوانان بیش از گذشته 
از بحث مهارت آموزی استقبال داشته باشند.سنجری 
با اشاره به نقش فنی و حرفه ای در توسعه روستاها 
گفت: اگر زیرساخت های مورد نیاز در روستاها موجود 
باشد بخش فنی و حرفه ای می تواند نقش موثری 
را در توسعه روستاها ایفا کند. وی در ادامه بیان کرد: 
یکی از خواسته های مسئولین توسعه روستاهاست و 
برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها باید 
بر روی مسئله مهارت آموزی روستائیان توجه ویژه ای 
داشته باشیم و خدمات آموزشی را به مناطق روستایی 
ببریم.وی اظهار کرد: بخش فنی و حرفه ای توانسته 
است با پرداختن به موضوع مهارت آموزی در جهت 

افزایش تولیدات داخلی حرکت کند.

مسابقات قرآنی اوقاف با اعالم نفرات 
برتر به کار خود پایان داد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گفت: پرونده چهل 
مرحله  در  اوقاف  قرآنی  مسابقات  دوره  یکمین  و 
استانی با اعالم نفرات برتر بسته شد. به گزارش 

تسنیم،  حجت االسالم پرویز بخشی پور در مراسم 
قرآنی  مسابقات  دوره  یکمین  و  چهل  اختتامیه 
اوقاف اظهار کرد: در کشوری زندگی می کنیم که 
به برکت خون پاک شهدا بهترین و با رونق ترین 
محافل در آن محافل قرآنی است. وی با بیان اینکه 
این دوره از مسابقات در مرحله استانی سه روز در 
بیرجند برگزار شد، افزود: در مرحله استانی چهل 
مرحله  در  اوقاف  قرآنی  مسابقات  دوره  یکمین  و 
استانی 1۵ نفر به مرحله کشوری  راه پیدا می کنند 
که از این تعداد ۸ نفر برادر و ۷ نفر خواهر هستند 
که مرحله کشوری در پایان شهریور و اوایل مهر 
در اراک برگزار می شود. بخشی پور افزود: شرکت 
کنندگان در رشته های حفظ  ۵ جزء ، 1۰ جزء ، ۲۰ 
جزء و حفظ کامل، قرائت قرآن، اذان، ترتیل قرآن 

و دعا خوانی به رقابت پرداختند.

احیای 220  رشته قنات در استان

صداوسیما- ۲۲۰ رشته قنات در خراسان جنوبی احیا و 
مرمت شد. مدیر آب و خاک و  امور فنی و مهندسی 
جهاد کشاورزی گفت: این تعداد قنات از محل اعتبارات 
سال 96 اجرا شده و یا در حال اجرا است.غالمی اعتبار 
تخصیص یافته برای احیا و مرمت قنوات از محل 
اعتبارات ملی، استانی و مدیریت بحران را 1۲ میلیارد 
و 39 میلیون تومان اعالم کرد و  افزود: مرمت این 
قنوات به صورت مرحله ای در حال اجراست.وی گفت: 
از محل تخصیص اعتبارات ملی 31 کیلومتر، استانی 
1۰.۵ کیلومتر و مدیریت بحران 11 کیلومتر بازسازی 
و مرمت قنوات اجرا شد.وی افزود: کول گذاری، طوقه 
چینی میله چاه، حفر، بغل چینی، سنگ کاری و کف 
شکنی از عملیات انجام شده برای مرمت و احیای قنوات 
است.وی آب دهی ساالنه قنوات استان را 19 میلیارد و 
۴۴1 میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت: احیا و مرمت 
آبدهی قنات را ساالنه 3۰ درصد افزایش می دهد.
غالمی، اعتبار ملی تخصیص یافته برای احیای قنوات 
در سال جاری را ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعالم 
کرد و گفت: براساس اعتبار تخصیص یافته پیش بینی 

می شود 3۰ کیلومتر از قنوات استان مرمت شود.

کمبود سه هزار میلیاردی منابع 
در آموزش و پرورش

فارس-عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
گفت: مجلس در قانون برنامه ششم توسعه بحث 
همسان سازی حقوق بازنشستگان را مصوب کرد و 
یک فرصت پنج ساله به دولت داد تا همسان سازی را 
انجام دهد و در آخر برنامه ششم توسعه تفاوت حقوقی 
یک شاغل با یک بازنشسته بیشتر از ۲۰ درصد نباشد.
فرهاد فالحتی تصریح کرد: چنانچه این طرح اجرا شود 
بسیار موفقیت آمیز خواهد بود و رضایت بازنشستگان را 
در پی خواهد داشت و بسیاری از تبعیض ها در حوزه 
پرداختی رفع خواهد شد. فالحتی گفت: در خوش 
وزارت  پرورش،  و  آموزش  بودجه  حالت  بینانه ترین 
آموزش و پرورش به طور ساالنه سه هزار میلیارد 
تومان کمبود منابع دارند که هر ساله در این زمینه 
دولت مشکالت عمده ای را متحمل شده و از منابع 
مختلف این کسری تزریق می شود تا آموزش و پرورش 
سر پا نگه داشته شود. نماینده مردم قاین و زیرکوه در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: سازمان برنامه و 
بودجه طبق آماری می گوید که بیش از ۲۰۰ درصد 
پنج  تا  در طول چهار  را  فرهنگیان  افزایش حقوق 
سال گذشته داشته که واقعاً از یک دید این موضوع 
بوده اما در عرصه عمل در جامعه براساس آمار بانک 
مرکزی بیش از 3۰۰ درصد کاهش ارزش پول ملی 
بوده و عماًل هرچه به میزان حقوق فرهنگیان اضافه 
شده، هیچ سودی در آن به فرهنگیان نرسیده است.

اهدای مدال افتخار رضوی
 به مادر شهید صادقی

کاروان حامل پرچم حرم ثامن الحجج)ع( با حضور 
در شهرستان نهبندان، مدال افتخار رضوی را به مادر 
شهید صادقی و غالم قاضی جانباز 3۵ درصد اهدا 
کردند. به گزارش ایسنا، کاروان بارگاه منور حرم مطهر 
رضوی روز جمعه، در مزار کاهی شهرستان سربیشه 
حضور یافتند. خدام رضوی بعد از استقبال باشکوه 
مردم و ضمن زیارت بقعه بی بی زینب خاتون)س(، 
در همایش روز ملی تکریم و بزرگداشت امامزادگان 
در جوار این امامزاده شرکت کردند.همچنین خدام 
رضوی در بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب)ع( 
سربیشه حضور یافتند و از بیماران عیادت و دلجویی 
و بسته های تبرک را بین آنان توزیع کردند.کاروان 
حامل پرچم حرم ثامن الحجج)ع( سپس به نهبندان 
در جنوبی ترین نقطه استان رفته و با خانواده های شهید 
ابراهیم صادقی و جانباز 3۵ درصد دوران دفاع مقدس، 
غالم قاضی دیدار و مدال افتخار را به مادر شهید 

صادقی و غالم قاضی جانباز 3۵ درصد اهدا کردند.

حضور خدام رضوی در مناطق گوناگون
 زمینه ساز انتقال مشکالت مردم است

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: 
حضور خدام رضوی زمینه را برای انتقال مشکالت 
گزارش  به  می  کند.  فراهم  محروم  مناطق  مردم 
ایسنا، حجت االسالم نوفرستی، روز گذشته در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: مقام معظم رهبری در حکم 
انتصاب حجت االسالم رئیسی به تولیت آستان قدس 

فرمودند رسیدگی به محرومان مورد توجه قرار گیرد.
وی با تشکر از حضور خدام رضوی در مناطق مختلف 
کشور، افزود: حضور خدام رضوی زمینه ای را برای 
انتقال مشکالت مردم مناطق محروم فراهم می  کند.

آستان  انقالبی  فعالیت  های  به  اشاره  با  نوفرستی 
آستان  رسالت های  از  یکی  افزود:  رضوی،  قدس 
قدس ترویج فرهنگ اهل بیت )ع( است.وی تصریح 
کرد: حضور خدام رضوی در نقاط کشور ضمن اینکه 
انتقال دهنده مشکالت محرومان است، به طور قطع 

در حرکت والیی نیز تاثیرگذار است.

نماینده ولی فقیه در استان:

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای عنوان کرد:

حسینی- مدیر کل امور مالیاتی استان از آخرین 
مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی اشخاص 
حقوقی و صاحبان امالک استیجاری خبر داد 
و گفت: مودیان تنها تا پایان امروز می توانند 
نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام کنند. نباتی در 
حاشیه نشست روزنامه آوا، با اشاره به این که 
همکاران این مجموعه تا ساعت 9 شب برای 
پاسخگویی به مودیان در اداره حاضر هستند، 
کار  کنیم  می  تقاضا  مودیان  از  کرد:  اضافه 
تسلیم اظهارنامه را به دقایق آخر موکول نکنند، 
زیرا امکان کندی سیستم به دلیل حجم باالی 

تقاضا در ساعات پایانی وجود دارد.
وی با بیان این که تا پایان ۲9 خرداد، فقط ۴6 
درصد اظهارنامه در بخش اشخاص حقوقی تسلیم 

شده است، ادامه داد: تاکنون هزار و 1۴۵ فقره 
اظهارنامه تسلیم شده، این در حالی است که سال 

گذشته ، این آمار دو هزار و ۴۸1 فقره بود.
به گفته وی در بخش امالک نیز سال گذشته 
3 هزار و 63۵ فقره اظهارنامه تسلیم شده بود که 
 امسال تا این لحظه، حدود 66 درصد آن یعنی

 ۲ هزار و ۴13 فقره تسلیم شده است.
مدیر کل امور مالیاتی تاکید کرد: مودیان تا حد 
امکان صبح امروز مراجعه کنند تا اگر در سامانه 
دچار مشکل شدند همکاران بتوانند به راحتی پاسخ 
دهند.نباتی اشاره ای نیز به تسلیم اظهارنامه های 
مشاغل در خرداد ماه کرد و افزود: امسال 1۰۲ 
درصد اظهارنامه با ۲ درصد رشد نسبت به سال 

گذشته تسلیم این اداره کل شد.

تسلیم اظهارنامه به دقیقه 90 موکول نشود

مدیر کل امور مالیاتی:

مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان امالک استیجاری تا پایان امروز

دشمن به اسم آزادی اراده را از جامعه می گیرد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی 
گفت: با توجه به ظرفیت آموزشی موجود، ارائه 
آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای در استان 

از سال 9۲ تاکنون ۴۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایرنا، حسین خوش آیند در نشست 
خبری افزود: سرانه آموزش مهارتی در استان به 
۴.۸ رسیده در حالی که میانگین کشوری این 
رقم 1.۸ است. وی ادامه داد: در چهار ماهه سال 
جاری تاکنون یک میلیون و ۵۴ هزار نفر ساعت 
در قالب هشت هزار و ۴۷۲ نفر دوره آموزش 
های مهارتی را در استان فرا گرفتند. وی با بیان 
اینکه سال گذشته 3 میلیون و 636 هزار نفر 
ساعت در قالب ۲۲ هزار و ۲11 نفر دوره، آموزش 
مهارتی دیدند، گفت: این آموزش ها در کارگاه 
های ثابت، زندان، پادگان، روستایی و عشایری، 
سیار شهری، ضمن کار، اصناف، جوار دانشگاه، 
کاهش آسیب های اجتماعی و کارآموزی در 
محیط کار واقعی ارائه شده است.خوش آیند با 
تاکید بر اینکه بانک ها باید تسهیالت اشتغال 
را به افراد دارای مهارت اعطا کنند، اظهارکرد: 
اگر تسهیالت اشتغال به افراد دارای مهارت اعطا 
شود به جز اشتغالزایی شاهد کارآفرینی خواهیم 
بود. وی گفت: در حال حاضر ۵1۰ حرفه در 93 
کارگاه در شهرستان های بیرجند، قاین، نهبندان، 
درمیان، فردوس و طبس به مهارت آموزان ارائه 
می شود که به این میزان در سال 96 تعداد ۲۰ 

حرفه افزوده شده است.
ارائه  اینکه تمام خدمات آموزشی  بیان  با  وی 
شده در بخش دولتی رایگان، است، افزود: آماده 

هرگونه مشاوره شغلی به حرفه آموزان هستیم.

 فعالیت 162 آموزشگاه بخش
 غیر دولتی در خراسان جنوبی

اینکه 16۲ آموزشگاه غیر  با بیان  خوش آیند 
دولتی در استان فعالیت می کنند، یادآور شد: 

متقاضیان می توانند از ۲۸۰ حرفه آموزشی در 
این آموزشگاه ها بهره مند شوند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال 9۷ تاکنون 3۴۷ 
هزار و ۵۸۲ نفر ساعت در قالب هزار و ۷۵1 نفر 
دوره به متقاضیان آموزشگاه های غیر دولتی ارائه 
خدمات شده و این آموزشگاه ها طبق شهریه 

مصوب، می توانند شهریه دریافت کنند.

در  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
پاسخ به این سوال که چرا شهریه ها در برخی 
کرد:  تصریح  است،  متفاوت  ها  آموزشگاه  از 
مصوب  شهریه  از  قانون  طبق  ها   آموزشگاه 
می توانند ۴۰ درصد تخفیف را در نظر بگیرند و از 
آنجایی که تعدادی از آموزشگاه ها تخفیفی را در 
نظر نمی گیرند، میزان شهریه ها متفاوت است.

آموزشگاه  تاسیس  متقاضیان  کرد:  اظهار  وی 
اداری،  امور  های  حرفه  در  دولتی  غیر  های 
بهداشت و ایمنی، گردشگری، هتلداری، خدمات 
آموزشی، کشاورزی، مکانیک، برق، حمل و نقل، 
تزئینی و تجسمی، صنایع  نمایشی،  هنرهای 
دستی و مدیریت صنایع می توانند مجوزهای 

الزم را طبق شهریه های مصوب کسب کنند.

 راه اندازی مراکز آزمون الکترونیکی آنالین
راستای  در  کل  اداره  این  گفت:  آیند  خوش 
اهداف سازمانی و ارتقای سطح خدمت رسانی 
به ارباب رجوع، اقدام به تجهیز و راه اندازی 
سطح  در  آنالین  الکترونیکی  آزمون  مراکز 

درمیان،  فردوس،  بیرجند،  های  شهرستان 
قاین و بشرویه کرده که با توجه به اهمیت 
این مهم، مراکز نهبندان، طبس و درمیان را 

هم در دستور کار قرار دادیم.
به گفته وی با راه اندازی این مراکز، تاکنون 
۲1۷ هزار و 93 نفر به آزمون معرفی شدند که 
1۵ هزار و ۸11 نفر نمره قبولی را کسب کردند.
وی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی 
کل  اداره  این  موفق  های  طرح  دیگر  از  را 
از آموزش  افزود: این طرح یکی  بیان کرد و 
های مهارت فنی و حرفه ای است که در آن 
مهارت و شایستگی های مورد نیاز در چارچوب 
آموز،  از مربی مهارت  آموزشی  استانداردهای 

ارائه  و  محصول  تولید  فرآیند  با  همزمان 
 خدمت منتقل می شود.مدیر کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان، آشنایی با محیط کسب و کار، 
حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی، کمک به 
بنگاه های فعال، کاهش هزینه های جذب و 
استفاده از ظرفیت و توان آموزش علمی بنگاه 
های اقتصادی را از مهمترین اهداف این طرح 

 ذکر کرد.به گفته خوشایند، در سال 96 میزان تعهد
مهارت آموزی در محیط کار واقعی ۵6۰ نفر بوده 
است که با استفاده از ظرفیت های آموزشی با 
مهارت 691 نفر موفق به 1۲3 درصد تحقق در 
استان شدیم.وی اظهار کرد: این آمار در سال 
جاری ۵۸۰ نفر تعهد بوده که تاکنون ۲1۸ نفر در 

محیط کار واقعی آموزش دیده اند.
معظم  مقام  بیانات  راستای  در  داد:  ادامه  وی 
رهبری درباره توانمند سازی پادگان ها در سال 
96 ، 9 هزار و 91۲ سرباز در آزمون های فنی و 
حرفه ای شرکت کردند که از این تعداد ۲ هزار 

و ۷۰۰ نفر موفق به کسب نمره قبولی شدند.
اثربخش  بکارگیری  کرد:  تصریح  آیند  خوش 

اقتصاد  تحقق  به  کمک  وظیفه،  نیروهای 
مقاومتی، بهره گیری از توان علمی سربازان و 
قرار گیری سربازان در مسیر اشتغال از مهمترین 

اهداف این طرح بوده است.

تجهیز و به روز رسانی با بیش از
 یک میلیارد تومان اعتبار

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان 
با  تجهیزات  خرید  زمینه  در  گفت:  جنوبی 
آموزشی  های  کارگاه  رسانی  روز  به  هدف 
اعتبار یک میلیارد و 1۰۰  با  اداره کل،  این 
میلیون تومان در 93 کارگاه آموزشی استان، 
اتومکانیک،  های  کارگاه  تجهیز  به  اقدام 
برق، چوب، تراش سنگ های قیمتی و نیمه 
این  از  داد: جدا  ادامه  است.وی  کرده  قیمتی 
اعتبارها،تفاهم نامه هایی با سفارت کشور ژاپن 
و سازمان ایمیدرو برای ایجاد و تجهیز کارگاه 
های منتخب و ایجاد مرکز تخصصی آموزش 
که  گرفته  قیمتی صورت  های  تراش سنگ 
امیدواریم شاهد حضور سایر نهاد و سازمان ها 
در بحث مهارت آموزی خراسان جنوبی باشیم.

اداره  این  پروژه  و  پنج طرح  کرد:  اظهار  وی 
فردوس،  بیرجند،  های  شهرستان  در  کل 
قاین، طبس و زیرکوه در حال تکمیل است 
که امیدواریم با تخصیص اعتبار بتوانیم بخشی 
را تا پایان سال و بقیه را برای سال آینده به 
ادامه  در  آیند  برسانیم.خوش  برداری  بهره 
افتتاح همزمان 31 آموزشگاه فنی و حرفه ای 
آزاد، افتتاح مراکز الکترونیکی شهرستان های 
برترین  از  تجلیل  بشرویه،  و  قاین  فردوس، 
خانواده  یادواره شهدای  آموزی،  مهارت  های 
آموزش فنی و حرفه ای، غبار روبی مزار شهدا 
و افتتاح نمایشگاه مهارت و اشتغال در بیرجند را 
از مهمترین برنامه های اداره کل آموزش فنی 

و حرفه ای در هفته ملی مهارت عنوان کرد.

افزایش 40 درصدی آموزش های مهارتی در استان

نت
نتر

 : ای
س

عک

نیم
 تس

س :
عک

یی
ضا

 : ر
س

عک

می
مقا

س :
عک

ری
 :کا

س
عک



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

12:40
19 : 59
23 : 52
4 : 05
5 : 40

 پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
ثاَلثٌَة یَفَرُح بِِهَنّ الِجسُم و یَربو: الّطیُب، ولِباُس اللَّیِِّن، وُشرُب الَعَسِل

سه چیز است که بدن با آن، شاداب و سرزنده می  شود: بوی خوش، لباس نرم و خوردن عسل.
)طّب النبّي صلی ا... علیه و آله : ص 6(

 

مبارزه با مواد مخدر دفاع از حیثیت و کرامت ذاتی همه انسان هاست
عکس: رضایی

روز جهانی  مناسبت  به  روز گذشته  جواد رضایی - 
مبارزه با مواد مخدر، همایش »صیانت و گفتمان سازی 
اجتماعی شدن موضوع مبارزه با مواد مخدر« با حضور 
معاون   استان،  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  رئیس 
از  تعدادی  و  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 

مدیران استانی برگزار شد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بیان 
با کشور  با توجه به 460 کیلومتر مرز مشترک  کرد: 
افغانستان، به عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر 
بلوچستان،  و  سیستان  استان  با  همجواری  همچنین 
باعث شده استان خراسان جنوبی با  پدیده های مواد 
مخدر از جمله مصرف، حمل و نقل و ترانزیت درگیر 

باشد. 
و  جغرافیایی  وضعیت  به  توجه  با  داد:  ادامه   زندی 
بر اساس شیوع شناسی که در سال 90 انجام شده است 
بیش از 19 هزار معتاد در استان وجود دارد که از این 
تعداد  16 هزار مرد و 3 هزار زن هستند، همچنین کشور 
افغانستان در زمینه کاشت و داشت مواد مخدر نسبت 
به گذشته افزایش 4 هزار درصدی داشته است که این 
انسانی کشورهایی مانند آمریکا  از عملکرد غیر  نشان 
که در واقع ادعای دفاع از حقوق بشر را دارند، است. 
با  استان  با مواد مخدر  دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
اشاره به  اینکه استعمال مواد مخدر منحصر به تریاک 
نیست،  افزود: برابر اعالم رسمی دفتر سازمان ملل 720 
نوع انواع مواد مخدر شناسایی شده که یکی از مخرب 
ترین آن ها »شیشه« است که بدون رنگ و بو و بسیار 
زیان آور است. زندی ادامه داد: یکی از مهم ترین کانون 
های هدف برای آلوده کردن به مواد مخدر،  نسل جوان 
است و مواد مخدر از هر دری که وارد شود مال، جان 
و آبروی فرد را از بین می برد که در این راستا یکی 
از سیاست های دولت، اجتماعی کردن مبارزه با مواد 

مخدر می باشد.
وی با اشاره به اینکه  طبق آمار در سال 2017 افغانستان 
بیش از 9 هزار تن تولید تریاک داشته است،تصریح کرد: 
در عرصه مبارزه با مواد مخدر هیچ نهادی به تنهایی 
نمی تواند کاری از پیش ببرد و همکاری همه مردم و 

نهادهای دولتی را می طلبد.

نهادهای دولتی در مبارزه با مواد مخدر به تنهایی 
نمی توانند به نتیجه برسند 

رئیس دادگاه کیفری استان بیان کرد: موضوع مبارزه 
به  توجه  با  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  مخدر  مواد  با 
مرز مشترک با کشور افغانستان به عنوان اولین تولید 
کننده مواد مخدر در دنیا در معرض خطرات بسیاری 

قرار داریم. 
رمضانی ادامه داد: فرآیند کاشت و داشت و همچنین 
نحوه صنعتی کردن تولید مواد مخدر در کشور افغانستان 
زیر نظر انگلیس صورت می گیرد و اگر بخواهیم تنها در 
امر مبارزه با مواد مخدر بر نهادهای دولتی تکیه کنیم 
به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید زیرا در این حوزه با 

توجه به فراگیری مسائل با  کمبود نیروی انسانی روبه 
رو هستیم. وی ادامه داد: در حوزه مبارزه با مواد مخدر 
نیروی انتظامی، قوه قضائیه و تمام دستگاه های مرتبط 
اقدامات بسیار خوبی انجام داده اند ولی حلقه مفقوده در 
تمام این اقدامات توجه به اجتماعی کردن مبارزه با مواد 
مخدر می باشد که باعث جلوگیری از افزایش مصرف 

مواد مخدر در جامعه خواهد شد.
رئیس دادگاه کیفری استان با بیان اینکه هیچ کس از 
آسیب مواد مخدر مصونیت ندارد و علت گرایش به مواد 
بیان کرد: در مورد  مخدر هنوز مشخص نشده است، 
که  شود  مشخص  نکته  این  باید  مخدر  مواد  مصرف 
مصرف آن هیچ گونه خاصیت درمانی ندارد و فقط باعث 
تسکین درد می شود ولی چیزی که برای بیمار بعد از 
مصرف به جا می گذارد، وابستگی به مواد است. وی 
ادامه داد: رسانه ها نقش مهمی در شناساندن آسیب 
های مواد مخدر  به مردم دارند و باید در این زمینه بیش 
از پیش فعالیت داشته باشند تا آگاهی مردم، مخصوصا 

قشر جوان در این زمینه بیش تر شود.

تومان در کشور صرف  میلیارد  ساالنه 170 هزار 
مبارزه با  مواد مخدر می شود

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بیان کرد: 
مبارزه با مواد مخدر دفاع از حیثیت و کرامت ذاتی همه 
انسان هاست و قاچاقچیان سودجو که به دنبال سود 
های باد آورده و کالن هستند، مشکالت بسیاری را برای 

کشور ایجاد می کنند. 
اسماعیلی با اشاره به اینکه، ساالنه 170 هزار میلیارد 
تومان در کشور صرف مبارزه با مواد مخدر می شود، 
افزود: اولین گام در مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر 
فرهنگ سازی و اجتماعی کردن این موضوع در جامعه 
هست و هر کس در هر حوزه ای که فعالیت می کند، 
باید تالش کند تا این موضوع در جامعه نهادینه شود. وی 
ادامه داد: امروزه عالوه بر مواد مخدر سنتی، معضل بزرگ 
وجود مواد مخدر صنعتی است که به بالی خانمان سوز 
تبدیل شده است و خانوده ها در جلوگیری از گرایش 
دارند.  مهمی  بسیار  نقش  مواد  این  به  شان   فرزندان 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با بیان 
اینکه کلینیک های ترک اعتیاد باید نگاه عملی به این 
تحت  که  افرادی  کرد:  تصریح  باشند،  داشته  موضوع 
درمان قرار می گیرند، نباید رها شوند و بعد از مداوا نیز 
مورد مراقبت قرار گیرند. وی همچنین بر ایجاد نشاط 
در بین جوانان برای کاهش تمایل به مواد مخدر تاکید 
کرد و افزود: در سال جاری 11 تن کشفیات مواد مخدر 
در استان صورت گرفته است و این نشان از انجام فعالیت 
های موثر توسط دستگاه های مربوط در این حوزه است. 
اسماعیلی خاطر نشان کرد: در حوزه پیشگیری اقدامات 
سال  در  همچنین  است،  گرفته  صورت  خوبی  بسیار 
 800 میزان  به  زیادی  اجتماعی  های  طرح  گذشته 
میلیون تومان اجرا شده است که بخشی از آن مربوط به 

مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر بوده است.

در همایش صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن موضوع مبارزه با مواد مخدر بیان شد:


