
سرمقاله

دوشنبه 24  تیر 1398  *  12 ذی القعده  1440  *15 جوالی  2019    روزنامه صبح استان  *  سال بیست و دوم  *  شماره: 4396

از دهیارانی که در دسترس نیستند تا نان هایی که از ناکجا آباد می آیند!5صرف 70 درصد تسهیالت در مسیر تولید5مقابله با بیابان با نهالکاری در دشت سربیشه    3

عکس :  اکبری

* مهرآیین

فدائیان بی مزد پایتخت!

مناطق مرزی کشور از خوزستان گرفته 
تا کنارک به دوواسطه از تهاجم دشمنان 
کنند:  می  دفاع  کشور  از  یا  جلوگیری 
نگهبانان بالقوه وبالفعل. نگهبانان بالقوه 
نظامی  غیر  ساکنان  نگارنده  زعم  به 
شهرها وروستاهای  این نواحی هستند و 
نگهبانان بالفعل مرزداران دلیری هستندکه 
خود از دو گروه عشایر ونیروهای رسمی 
نظامی تشکیل می شوند. در این میان 
نقش مردمان ساکن روستاها وشهرهای 
مرزی به مراتب از نیروهای نظامی رسمی 
بیشتر وموثرتر است. این نکته بویژه در مرز 
گسترده شرقی از اهمیت وِیژه ای برخوردار 
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سختی داریم اما 
دلمرده نیستیم 

رییس جمهور :
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قداستی برای برجام
 قائل نیستم

مصباحی مقدم  :

 اصالح طلبان گاهی 
بدموقع  قهر می کنند

اصغرزاده:
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جنـاب آقـای مهنـدس جـالل زاده
معاون محترم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

خراسان جنوبی
خبر درگذشت پدر گرامی تان موجب تاسف و تاثر گردید. این ضایعه را 
خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم 
غفران الهی و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند مسئلت داریم.

مدیریت و پرسنل شرکت های مسافربری شماره ۸ 
لوان نور و شماره ۴ میهن نور

 جناب آقای مهندس اسداله  جالل زاده
نقل  و  و حمل  راهداری  اداره کل  محترم  معاون 

جاده ای خراسان جنوبی
مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده 
محترم تان تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز 

سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان صبر و  شکیبایی آرزومندیم.
کانون بسیج مهندسین شهرستان بیرجند

با دستانی بر سینه و قامتی خم به نشانه صمیمانه ترین تشکرها ایستاده ایم.
در کمال تواضع و ارادت، مراتب قدردانی و تشکر خود را از یکایک سروران، بستگان

  همسایگان ، همکاران و مسئوالن ارجمندی
 که در مراسم تشییع ، تدفین و ترحیم عزیز از دست رفته مان 

زنده یاد کربالئیه حمیده کوهستانی 
)همسر محمد عشقی موحد(  

شرکت نموده و به روش های مختلف موجب تسلی خاطرمان گردیدند،  
ابراز نموده و از این که به علت تالمات روحی، توفیق تشکر حضوری میسر نگردید

 صمیمانه پوزش می طلبیم، از درگاه الهی سالمتی و توفیق همه بزرگواران را خواهانیم.
ضمنا مراسم چهلمین روز فقدان آن عزیز سفرکرده امروز دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ 

از ساعت ۱۶/۳0 الی ۱7/۳0 در محل مجتمع فرهنگی، مذهبی
 محبان الزهرا )س(  واقع در میدان شهدا برگزار می شود

 تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

با احترام فراوان خانواده های داغدیده

قابل توجه دانش آموزان عالقه مند به رشته هوانوردی
 هنرستان هوانوردی شهید خلبان محمد حسین رئوفی فرد 

در پایه دهم برای سال تحصیلی 9۸/99 
تعداد محدودی هنرجو می پذیرد.

رتبه های برتر هنرستان در سال تحصیلی 97/9۸

آدرس: سایت قدیم فرودگاه بین المللی بیرجند
تلفن تماس: 32319۴00 و 3237119۴-5

فارغ التحصیالن این هنرستان می توانند در رشته های مرتبط با هوانوردی
  )خلبانی ، تعمیر و نگهداری هواپیما ، اویونیک هواپیما ، ایمنی زمینی فرودگاهی ،

 مهمانداری هواپیما ، دیسپچری و...( ادامه تحصیل دهند.

دانیال عباس زاده
معدل: 1۸/37   رتبه دوم

آبتین مقدوری
معدل : 17/۴0   رتبه سوم

محسـن رضـازاده    
 معدل:  1۸/۴0   رتبه اول   

علی خسروی
معدل: 1۸/۸2  رتبه دوم

نوید خامه زر  
معدل:19/6۴  رتبه اول

امیرحسین  خسروی
معدل: 1۸/16  رتبه سوم

صادق عرب زاده
معدل: 1۸/20  رتبه دوم

محمددانیال  اکرمی
معدل: 1۸/93   رتبه اول

امیرشایان  وحیدی
معدل: 17/90  رتبه سوم

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که
 در مراسم تشییع و تدفین

 مرحـوم میر محمد جالل زاده
 شرکت نموده اند،  به اطالع می رساند:

 جلسه ترحیمی امروز دوشنبه ۹۸/۴/۲۴ 
از ساعت ۱7 الی ۱۸ در محل مسجد امام حسین )ع( 

واقع در خیابان پاسداران برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: 
جالل زاده، خزاعی، جاللی زاده و سایر فامیل وابسته

زندگی تکرار فرداهای ماست
می رسد روزی که فردا نیستیم

آنچه می ماند فقط نقش نکوست
نقش ها می ماند و ما نیستیم

در هفتمین سالگرد
 درگذشت عزیزمان مرحوم مغفور

 حاج محمد حسین شاعر زاده
  یاد و خاطره اش را با ذکر صلوات و فاتحه ای گرامی می داریم.

فرزنـدان

جنـاب آقـای مهنـدس جـالل زاده
معاون محترم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان
 را خدمت شما تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد یکتا صبر الهی برای بازماندگان

و آمرزش و آرامش برای روح بلند آن مرحوم مسئلت داریم.
شرکت ساختمانی و راهسازی کوه پیما بیرجند

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین

 مرحومه کربالئیه کنیزرضا دانشور مظفری
 )همسر مرحوم کربالیی محمد حسن زینت بخش( 

شرکت نموده اند به اطالع می رساند: 
مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده امروز دوشنبه ۹۸/۴/۲۴ از ساعت 
۵/۳0 الی ۶/۳0 عصر در محل هیئت محبان الزهرا )س( واقع در میدان شهدا 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 
خانواده های: زینت بخش- مظفری - فراهت و سایر بستگان

همکـار محتـرم
جناب آقای مهندس اسداله جالل زاده

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان
 را تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد متعال برای آن فقید سعید علو درجات

 و برای جناب عالی و بازماندگان محترم صبر و شکیبایی و طول عمر با عزت مسئلت می نماییم.
کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

قابل توجه اعضای محترم زمین های شاهد در سراب
خواهشمند است هر چه سریعتر یک برگ کپی شناسنامه و کارت ملی و کپی سند جهت 
پیگیری زمین های مذکور به آدرس معصومیه پایین، خیابان مسلم روبروی مسلم 8 و 
10 شرکت تعاونی سلحشوران کویر شرق تحویل نمایید. جهت اطالعات بیشتر با شماره 

0۹1۵۵61۴۲۹۷ )ابراهیمی( تماس حاصل شود.
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آغاز اجرای سه طرح شهری در اسدیه

صداوسیما-شهردار اسدیه گفت: این طرحها شامل بازسازی بوستانهای آزادی و استقالل، ساخت جاده مخصوص دوچرخه سواری  و همچنین  جدول گذاری معابر مسکن مهر  
اسدیه است.عابدینی با بیان اینکه در مجموع برای این طرحها 837 میلیون تومان هزینه خواهد شد، افزود: برای اجرای طرحهای بازسازی بوستانها و ایجاد جاده مخصوص 
دوچرخه سواری ۵۵۰ میلیون تومان و برای جدول گذاری معابر مسکن مهر 287 میلیون تومان  از اعتبارات داخلی عمرانی شهرداری اختصاص یافته که هزینه خواهد شد.

فدائیان بی مزد پایتخت!
*مهرآیین

مناطق مرزی کشور از خوزستان گرفته تا کنارک 
به دوواسطه از تهاجم دشمنان جلوگیری یا از کشور 
بالقوه وبالفعل. نگهبانان  دفاع می کنند: نگهبانان 
بالقوه به زعم نگارنده ساکنان غیر نظامی شهرها 
وروستاهای  این نواحی هستند و نگهبانان بالفعل 
مرزداران دلیری هستندکه خود از دو گروه عشایر 
در  شوند.  می  تشکیل  نظامی  رسمی  ونیروهای 
این میان نقش مردمان ساکن روستاها وشهرهای 
مرزی به مراتب از نیروهای نظامی رسمی بیشتر 
وموثرتر است. این نکته بویژه در مرز گسترده شرقی 
از اهمیت ِویژه ای برخوردار است چراکه در آنسوی 
مرز همواره امکان نا امنی وجود داشته و دارد و از 
دیگر سو وجود بیابان های پهناور مابین شهرهای 
عمدتا کوچک شرق تا مرکز ایران و پایتخت همواره 
به  باری تمام کشور  امنیتی  یک عامل خطر زای 
بیرجند  دیرباز  از  میان  این  در  اید   می  حساب 
موقعیت  واسطه  به  جنوبی  خراسان  استان  مرکز 
ژئوپلتیک ویژه خودنقش موثری در حفاظت از مرز 
درباره  این موضوع  است.  شرقی کشوربازی کرده 

روستاهای مرزی استان نیز صادق است. 
همه استادان حوزه جغرافیای نظامی وسیاسی به این 
نقش واهمیت منطقه در حفظ امنیت شرق ومرکز 
کشور اذعان دارند.از دیگر سو استقرار وماندگاری 
انسانها در واحدهای جغرافیای واجتماعی از قبیل 
شهر وروستا وابسته به وجود حداقل امکانات الزم 
برای زیستن است. متاسفانه در تمام سالهای اخیر 
ساختهای  وزیر  شده  توزیع  امکانات  زیاد  فاصله 
توسعه ای شرق کشوربا سایر نقاط توی ذوق زده 
محروم  هایی  واژه  رابا  ما  منطقه  وهمواره  است  

وتوسعه نایافته توصیف کرده اند. 
درنقاط  جنوبی  خراسان  به  توجه  در  عدالتی  بی 
مرزی، شهرستانها ومرکز ان در کنار خشکسالیهای 
جمعیت  که  است  شده  باعث  روزها  این  متعدد 
برخوردارتر  شهرهای  کالن  به  استان  از  باالیی 
مهاجرت کنند تا به امکانات پزشکی، رفاهی، شغلی 
داشته  دسترسی  بیشتری  شهروندی  امتیازات  یا 
باشند. با یک حساب دودوتا چهارتا هم حق راباید 
به آنها داد هیچ کس نمی تواند از مردم روستاهای 
دور افتاده مرزی شرق کشور که راه مناسب شغل 
مدرسه یا پزشک ندارند توقع داشته باشد در روستا 
دوش  به  را  پایتختی  از  حفاظت  وظیفه  و  بمانند 
شاخصهای  باالترین  از  شهروندانش  که  بکشند 
از  زندگی الکچری جماعتی  و  برخوردارند  رفاهی 

آنها طعنه بر مولتی میلیاردرهای غربی می زند.
موضوعی  پایتخت  در  امکانات  تمرکز  متاسفانه 
کشور  نقاط  سایر  به  توجهی  بی  باعث  که  است 
شده است سید حسین نقوی حسینی  سخنگوی 
مجلس  خارجی  وسیاست  ملی  امنیت  کمیسیون 
گفته  مطلب  این  بیان  با  ای  مصاحبه  سال 92در 
بود: وقتی تهران مشمول امکانات نهادی وسازمانی 
است قطعا امکانات رفاهی و حتی پزشکان در تماام 
کشور توزیع نمی شود. اینک 4۰ در صد امکانات 
نیست  تهران متمرکز شده است حرفی  در  کشور 
تمام پایتختهادر دنیا خواسته یا ناخواسته امکانات 
بیشتری نسبت به سایر نقاط کشور دارند ومدرنتر 
هستند اما واقعیت این است که فاصله پایتخت ما با 

شهرستانها بسیار زیاد است.
جنوبی  وخراسان  کشور  شرق  وضع  میان  این  در 
مهم  بسیار  موقعیت  وعلیرغم  نیست  خوب  اصال 
است  شکننده  بسیار  کشور  امنیت  در  ان  ونقش 
با  قرار است ساکنان مرز شرقی  اگر  این حال  در 
وجود همه کم لطفی ها و بی عدالتی ها  امنیت 
کشور را تامین کنند و در شهر و دیار خود بمانندباید 
حداقل از امکانات معمول شهرهای غربی یا مرکزی 
شهروندی  سرانه  که  وضعی  در  برخوردارباشند. 
شهروندان بیرجندی از تمام مراکز کشور پایین تر 
است دسترسی اهالی استان به امکانات پزشکی در 
حد مطلوب نیست اشتغال نداریم. از راه، راه آهن 
وعقب  نیستیم  برخوردار  حداقلی  وامکانات  ،آب 
ماندگی های تاریخی ورقابتها ی منطقه ای مانع 
از توسعه استان شده است حضرات پایتخت نشین 
نمی توانند انتظار داشته باشندکه مردم این منطقه 
از رفاه خود وفرزندانشان بگذرند و در حالی فدایی 
پایتخت وکالن شهرها  شوند که از کمترین حقوق 

شهروندی محروم اند. 
اجازه بدهید اهمیت این موضوع را با ذکر یک مثال 
از نکات جالب  از این یکی  بیان کنم. سالها پیش 
در موضوع تقسیم استان این بود که رادیو بی بی 
سی شرور نقش عمده ای در تشدید اختالفات برسر 
تقسیم استان داشت و به طور مرتب برنامه هایی 
مثال تحلیلی در این باره ارایه می داد و همسویان 
داخلی آن چه از سر سادلوحی و نا آگاهی و چه از 
سر نوکری دشمن با آن همداستان می شدند مفهوم 
پشت صحنه  ماجرا هم این بود که با توجه به نقش 
فوق العاده مهم ژئوپلتیک بیرجند وشرق کشور در 
حفظ  در  ان  واهمیت  وسیاسی  امنیتی  مناسبات 
امنیت ایران که استعمار پیر از دیربازمتوجه آن بود 
)و بسیاری از مدیران پایتخت نشین ما هنوز از درک 
اهمیت  به  مرکزی  دولت  توجهی  بی  عاجزند(  آن 
این موضوع، ضعف امکانات وتوسعه یافتگی منطقه 
وکاهش جمعیت آن ازخواسته های دشمنان امنیت 
کشور است وبدیهی است که یک منطقه عقب مانده 
وتوسعه نایافته وبا شهروندانی ناراضی نمی تواند نقش 
دفاعی خود را از  کشور به خوبی ایفا کند از این رو 
ست که هم عدالت اسالمی وهم تدبیرکشور داری 
ایجاب می کند که سهم اهالی خراسان جنوبی از 
درآمدها وامکانات کشور تمام وکمال پرداخت شود.                       

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی، با 
اشاره به حقوق اختصاصي بانوان در محیط کار، گفت: تردیدي 
نیست که حقوق زنان و مردان، یکسان است، اما نوع حقوق بین 
آن ها، با توجه به وظایف ذاتي و نیز تفاوت وضعیت فیزیولوژیک 
متفاوت است، به ویژه در موضوع قوانین مرتبط با روابط کار، 

تسهیالت ویژه اي براي بانوان در نظرگرفته شده است. 
به گزارش ایسنا، نفیسه نخعی اظهار کرد: بانوان شاغل، افزون 
بر تعهدي که در حوزه اشتغال خود دارند، وظیفه همسري و از 
آن مهم تر، مادري را نیز عهده دار هستند و طبیعي است که باید 
شرایط کار براي آن ها به گونه  ای باشد که بتوانند در کنار پرداختن 
به شغل و کار بیرون از خانه، این دو مسئولیت خطیر را نیز به نحو 
مطلوب انجام دهند.وی بیان کرد: این نگاه راهبردي، تنها تأمین 
کننده حقوق بانوان نیست، بلکه در راستای تحکیم بنیان خانواده 

و ضامن امنیت و سالمت جامعه نیز است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی از 
پنج حق اختصاصی بانوان در قوانین مربوط به روابط کار نام برد و 
افزود: حمایت در ایام بارداري، بازنشستگي زودهنگام، عدم فعالیت 
در مشاغل خطرناک، رعایت حقوق مادري و نیز حمایت از فرزندان 
خردسال بانوان، از مهم ترین قوانین ویژه بانوان در محیط کاري 
است که بر اساس قوانین کار، دستگاه هاي دولتي و موسسات و... 
ملزم به رعایت آن هستند.نخعی، به مرخصی زایمان اشاره کرد و 
یادآور شد: مدت این مرخصي، پیش از این شش ماه بود، اما هم 

اکنون طبق تصویب نامه ۱9 تیر سال 92 هیئت دولت، 9 ماه است.
وی ادامه داد: با وجود این، سازمان تأمین اجتماعي زیر بار افزایش 
سه ماهه مرخصي نرفت تا اینکه رأي دیوان عدالت اداري مبني بر 

الزام این سازمان به پذیرش افزایش سه ماهه مرخصي زایمان، در 
تیرماه سال 9۵ صادر شد. 

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی 

افزود: بازنشستگي زودهنگام بانوان نسبت به آقایان از دیگر 
قوانین ویژه بانوان است که بر اساس قانون بازنشستگي، حداقل 
سن بازنشستگي بانوان، پنج سال کمتر از آقایان است.نخعی به 

قانون عدم فعالیت زنان در مشاغل خطرناک اشاره کرد و ادامه 
داد: براساس ماده 7۵ قانون کار، واگذاري کارهاي سختي که از 

عهده بانوان بر نمي آید، به آنان ممنوع است.

زنان  با  مرتبط  قوانین  دیگر  از  را  مادري  حقوق  رعایت  وی 
از  مادري،  نقش  اینکه  به  توجه  با  شد:  یادآور  و  دانست 
بانوان محسوب مي شود، بر همین  اصلي ترین مسئولیت هاي 
فرزندان  با  را  ساعاتي  کار،  هنگام  بتوانند  باید  مادران  اساس 
شیرخوارشان بگذرانند، لذا قانون گذار به این موضوع مهم، توجه 
ویژه نشان داده است و طبق ماده 78 قانون کار، کارفرما مکلف 
است به مادران شیرده تا پایان دو سالگي کودک، پس از هر 
سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد و این فرصت 

جزو ساعات کار آنان محسوب مي شود.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی 
بیان کرد: همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان 
و با در نظر گرفتن گروه سني آن ها، مراکز مربوط به نگهداري 
کودکان )از قبیل شیرخوارگاه، مهدکودک و...( را ایجاد کند.نخعی 
با اشاره به توجه قانون گذار به حمایت از فرزندان خردسال بانوان 
کاهش  قانون  کرد  تصریح  خاص،  شرایط  داراي  بانوان  نیز  و 
ساعت کاري بانوان شاغل داراي شرایط خاص در شهریورماه 
سال 9۵ در مجلس شوراي اسالمي تصویب و در مهرماه 9۵ 
توسط دولت، برای اجرا ابالغ شد.وی یادآور شد: بر اساس این 
قانون، مشمولین این طرح که بانوان داراي فرزند زیر شش سال 
یا همسر و فرزند معلول شدید و یا زن سرپرست خانوار هستند، 
مي توانند به جاي 44 ساعت کاري در هفته، 3۶ ساعت و با حقوق 

و مزایاي چهل و چهار ساعت کار کنند.

در مجلس  و سربیشه  نهبندان  مردم شهرستان های  نماینده 
با بیان اینکه برخی خانه های بهداشت روستایی در سربیشه 
تعطیل است و باید نیرو جذب شود گفت: وزیر بهداشت برای 
قول  کشور  شرق  در  عشایری  بهداشت  خانه   4۰۰ اجرای 
مساعد داده است.افضلی در گفتگو با تسنیم با اشاره به دیدار 
اعضای فراکسیون والیی مجلس با وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی اظهارکرد: شهرستان نهبندان با فاصله 2۰۰ 
کیلومتری تا بیرجند و 2۵۰ کیلومتر تا زاهدان و ۱7۰ کیومتر 
تا زابل و 3۰۰ کیلومتر تا کرمان از همه نقاط نزدیک برخوردار 
شهرستان  از  درمانی  مراکز  تجهیز  و  داشته  زیادی  فاصله 
ضرورت بسیاری دارد.وی در زمینه تجهیز بیمارستان شهید 
به مرکز و دستگاه سی تی اسکن گفت:  نهبندان  آتشدست 
پیگیری ها و مکاتبات زیادی در سال های قبل انجام شده و 
از  نیز  آن  قرارگیری  اولویت  در  این دستگاه و  تامین  دستور 

وزیر سابق بهداشت اخذ شده است اما کماکان این دستگاه 
به نهبندان نرسیده و باید تالش شود این مرکز هرچه سریعتر 

راه اندازی و تجهیز شده و وعده ها عملیاتی شود.

 پیگیری ارتقای بیمارستان سربیشه
 از 32 به 64 تختخواب

مجلس  در  سربیشه  و  نهبندان  شهرستان های  مردم  نماینده 
نهبندان  بیمارستان  ارتقای  اخذ مجوز  شورای اسالمی گفت: 
از 32 تخت فعال به 9۵ تخت و اختصاص بودجه در الیجه 
بودجه سال جاری و با توجه به پربودن تخت های بیمارستان 
سربیشه خواستار تصویب ارتقای بیمارستان سربیشه از 32 به 

۶4 تختخواب و اختصاص بودجه برای اجرای آن شدیم.
افضلی با اشاره به ماندگاری پایین پزشکان و متخصصان در 
برطرف  خواستار  سربیشه  و  نهبندان  محروم  شهرستان های 

از طریق جذب پزشک متخصص  شدن اساسی این موضوع 
بومی شد و افزود: با توجه به تعطیل بودن خانه های بهداشت 
روستای  بهداشت  مرکز  یکساله  تعطیلی  همانند  روستایی 
وی  شود.  نیرو جذب  مراکز  این  برای  باید  سربیشه  نازدشت 
اظهار  کرد: در زمینه دستگاه سی تی اسکن بیمارستان نهبندان 
نیز وزیر قول مساعد دارد چون با توجه به تحریم  ها به مشکل 
اکنون مشکل  که هم  بودیم  برخورده  دستگاه ها  این  واردات 
برطرف شده و تعدادی از این دستگاه در گمرک وجود دارد و به 
محض ترخیص شدن، شهرستان نهبندان در اولویت اختصاص 
خواهد بود و قطعاً یکی از ۵ دستگاه سی تی اسکن ترخیصی به 

شهرستان نهبندان خواهد رسید.

 طراحی 400 خانه بهداشت عشایری در شرق کشور
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با اشاره به اخذ مجوز 

نهبندان  سالمت  عالی  آموزش  مرکز  در  دانشجو  پذیرش 
طریق  از  دانشجو  پذیرش  نخستین  که  شد  آن  خواستار 
آزمون سراسری و در مهرسال جاری انجام شده و این امر به 
تعویق نیفتد.افضلی بیان کرد: در این زمینه و در همین جلسه 
مکاتبه ای با وزیر بهداشت شد که وزیر در روی نامه خطاب به 
بهداشت(  آموزشی وزارت  )معاون  دکتر محمدباقر الریجانی 

دستور رفع مشکل و مساعدت را صادر کرد.
به  اشاره  با  بهداشت  وزیر  جلسه  این  در  افزود:  وی 
پراکندگی  که  استان هایی  در  کرد:  عنوان  ما  درخواست های 
جمعیت وجود دارد نباید همانند سایر استان ها سرویس دهی 
و  کرمان  جنوب  بلوچستان،  و  سیستان  استان های  و  شود 
خراسان جنوبی را در برنامه داریم که برای آنها سرویس های 
به  می توان  جمله  آن  از  که  کنیم  اجرا  و  طراحی  ویژه ای 

طراحی 4۰۰ خانه بهداشت عشایری اشاره کرد.

حقوق اختصاصی بانوان در محیط کار چیست؟

 رفع 48 ساعته مشکل اهالی
 دو روستای نهبندان

روستاهای  در  مقاوم  مسکونی  واحد   33 ساخت 
سیگارت و کالته حبیب نهبندان آغاز شد .به گزارش 
ایسنا، در پی سفر میرجعفریان معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار به مناطق شرقی نهبندان و بازدید از 
اردوهای جهادی،   مشکل اساسی 2 روستای سیگارت 
و کالته حبیب مربوط به نبود زمین برای ساخت 
مسکن مقاوم به دلیل قرارگیری روستا در اراضی ملی 
و امکان نداشتن ساخت و ساز   در این روستاها مطرح 
و در تماس وی با مدیران کل منابع طبیعی و بنیاد 
مسکن خواستار رفع سریع این مشکل شد.  روز گذشه 
خواسته چندین ساله اهالی دو روستای مذکور محقق 
و به طور رسمی باحضور مدیران کل بنیاد مسکن، 
منابع طبیعی، فرماندار و تنی چند از مسئوالن محلی و 
اهالی محل، عملیات اجرایی احداث 33 واحد مسکونی 
مقاوم در زمین های 2۰۰ متر مربعی و زیربنای بین 4۰ 
تا ۶۰ متر مربعی درروستاهای سیگرت و کالته حبیب 
کلنگ زنی و آغاز شد. آسمانی مقدم مدیر کل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان در این مراسم گفت: 
برای هریک از واحدها عالوه بر 4۰ میلیون تومان 
تسهیالت ۵ درصد، به شرط پیشرفت کار ۱۵ میلیون 
تومان وام بالعوض تعلق خواهد گرفت که قراراست 
این واحدها در دهه فجر امسال به بهره بردرای کامل 
برسد.بیکی فرماندار نهبندان نیز در این مراسم گفت: 
حدود 4۰ روستای این   شهرستان دارای متقاضی 
ساخت مسکن وجود دارد که با مشکل واگذاری زمین 
یا قرارگیری در عرصه های منابع طبیعی قراردارندکه 

امیدواریم این مشکل برای همیشه رفع شود .

 افزایش کمک هزینه کارورزی
 در سال جاری

فارغ  کارورزی  طرح  هزینه  کمک  صداوسیما- 
التحصیالن دانشگاهی در سال جاری افزایش یافت. 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: سقف 
کمک هزینه کارورزی، به تناسب مقطع تحصیلی و 
تحصیلی  مقطع  برای  کارگاه  در  کارورز  حضور 
تا  ارشد  کارشناسی  ریال،  ۵میلیون  تا  کارشناسی 
۶میلیون ریال و دکتری تا 7میلیون ریال ماهانه تعیین 
شده و در پایان دوره کارورزی  پس از تأیید دوره به 
حساب کارورز واریز می شود.رکنی افزود: کمک هزینه 
کارورزی در دوره قبل معادل نصف این مبالغ بوده 
است.وی دوره زمانی کارورزی را حداکثر 3ماه عنوان 
نام در سامانه کارورزی، داشتن  ثبت  کرد و گفت: 
مدرک دانشگاهی حداقل کارشناسی، سن کمتر از 3۵ 
سال تمام در زمان ثبت نام و برای متقاضیان مرد 
دارابودن کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت 
نظام وظیفه از شرایط بهره مندی از این طرح است.

آغاز زندگی مشترک زوج جوان 
عشایری در زیر سایه پرچم رضوی 

همزمان با سالروز والدت امام رضا)ع( خدام رضوی 
مهمان منطقه محروم و مرزی شهرک عشایری شهر 
درح شدند و با حضور پرچم حرم رضوی این منطقه 
عطرآگین شد.به گزارش تسنیم،  در ادامه جشن متفاوت 
عقد زوج جوان در شهرک عشایری شهر درح با حضور 
خادمین حرم امام هشتم)ع( و زیر سایه پرچم رضوی 
برگزار شد و این زوج راهی خانه بخت شدند.کمیته امداد 
امام خمینی)ره( سربیشه نیز مبلغ یک میلیون تومان، 
نمایندگی آستان قدس رضوی سبد کاال و بسته های 
غذایی، جمعیت جوانان سرزمبن خورشید استان نیز سفر 
دو روزه مشهد مقدس و خادمان حرم امام هشتم)ع( نیز 

هدایای متبرک رضوی به این زوج جوان اهدا کردند.

نت
نتر

س: ای
عک

نیم
 تس

س:
عک

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی

 با اقساط چهار ماهه
خیابان شهید رجایی  - نبش 

رجایی ۱۵    ۰۹۱۵۵۶۱۴۸۸۰

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید2۱ ، نبش نبوت 2۱ ، پالک ۱۰۵

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

اطالعیــه 
 فراخوان شركت در طرح انتخاب و معرفي مستمري بگیران

 نمونه  سازمان تامین اجتماعي خراسان جنوبي 

سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد: به مناسبت روز »خانواده وتکریم بازنشستگان«
  به منظور ترویج فرهنگ تکریم و ارج گذاری به مقام ارزشمند 

»بازنشستگان ، همسران بازمانده و ازکارافتادگان کلی نمونه«
 به عنوان اسوه های صبر و استقامت و خردورزی در جمع خانواده و جامعه نسبت به انتخاب 

وتجلیل از این عزیزان اقدام نماید. از این رو تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با مراجعه به شعب سازمان و دفاتر 
 کانون های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی در سطح استان در صورت دارا بودن شرایط 

حداکثر تا پایان 26 تیر ماه 1398 در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند. 

روابط عمومي اداره کل تامین اجتماعي خراسان جنوبي

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قیمه و سیب زمینی  دوشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

به مناسبت افتتاحیه 

30 درصـد تخفیـف 
 در کلیه الین ها 

اصالح و قرینه سازی ابرو
پاکسازی با بهترین مواد

گریم تخصصی عروس و همراهی، رنگ و الیت با بهترین مواد،
پارافین تراپی، کراتین، لیفت، لمینت مژه و... *** به مدت 10 روز

 ماسک بعد از اصالح صورت و ماسک بعد از رنگ مو رایگان می باشد***

آدرس: میدان جماران ، بلوار جماران، خیابان سپهر، نبش سپهر 6
093۵۴۷۷02۵۷- گنجی فرد

ساعت کاری:
 Beauty salon 1۵/3۰ الی 2۰/3۰  

  091۵1630283 - 3222۵۴9۴ 
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تعطیلی خانه های بهداشت روستایی در سربیشه
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توزیع 214 سری جهیزیه در استان

صداوسیما- همزمان با میالد امام رضا)ع( و دهه کرامت 214 سری جهیزیه بین زوجهای نیازمند زیرپوشش 
موسسه خیریه آبشار عاطفه ها در استان توزیع شد. مدیر امور شعب موسسه خیریه آبشار عاطفه ها در 
ازچاپ مقاله و نویسنده هوشمند آن درخصوص گرمای استان گفت: اقالم این جهیزیه ها شامل گاز، بخاری، پنکه، پتو، ظروف تفلون، جاروبرقی و فرش است.

هوا و نقش عوامل انسانی تشکر می کنم به خصوص 
قسمتی که به کاشت درخت کاج اشاره کردند. درکتابهای 
علوم ابتدایی به بچه ها آموزش می دهند که ریشه درخت 
کاج شیره ای ازخود ترشح می کند که نمی گذارد درختان 
دیگری پیرامون او رشدکنند ولی درجامعه عمال این بحث 
علمی زیرپاگذاشته می شود یقینا مسئوالن  فضای سبز 
باید حذف تدریجی درختان کاج از فضای سبز و پیداکردن 
جایگزین ویژه اقلیم ایران بخصوص مناطق گرم  وخشک 

اقدام عملی انجام دهند وکاج بی حاصل را حذف کنند.
ارسالی به تلگرام آوا 
پیشنهاد می کنم سود بخشیده شده وام ها را ازجیب 
مردم و مشتریان برندارند چون بیشتر وام ها عاید اقشار 
متمکن و ثروتمند می شود که با فاکتورسازی درصدد 
سود  بخشش  و  شوند  می  کالن  های  وام  گرفتن  
وام کشاورزان توسط بانکها جزفایده برای ثروتمندان 
چیزدیگری به ارمغان نمی آورد. مردم عادی و فقیر که 
توان برداشتن  وام ندارند و وام هم به آنها نمی دهند 

پس برای خدا کارکنید نه ثروتمندان.
ارسالی به تلگرام آوا
مسئوالن ذیربط توجه ویژه ای به مسجد شکر واقع در 
جاده طبس - یزد که نماد یک حادثه تاریخی  است داشته 
باشند امکانات اولیه مانند دستشویی و... بسیار پایینتر از حد 
انتظاراست. به نحوی که بازدید کنندگان و مسافران برای 

استفاده مشکل دارند خواهش می کنم رسیدگی نمایید.
915...276 
با تشکر مسئوالن رسیدگی کنند چرا هیچ نظارتی در 
بیرجند بر روی اجاره بهای مسکن نیست و متاسفانه در 
این منطقه نرخ رهن و اجاره بها با شهرهای بزرگ برابری 

می کند؟! لطفا فکری به حال اقشار کم درآمد بکنند.
 یک شهروند
با سالم چرا مسئوالن فکری به حال ورودی مهر شهر 
که در واقع ورودی شهر محسوب می شوند نمی کنند؟ 
یک شهروند
چرا راهنمایی رانندگی فکری به حال موتور سیکلت 
های داخل پیاده رو ها  نمی کند؟ چندین بار شاهد 
بودم که پیاده رو ها مخصوصا در خیابان های شلوغ 

محل رفت و آمد موتور سیکلت ها می شود.
یک شهروند
سبز   فضای  آبیاری  حال  به  فکری  واقعا  شهرداری 
محافظت  و  نگهداری  سبز  فضای  کند  نمی   شهر 

می خواهد، نه فقط کاشتن.
یک شهروند
بد نیست شهرداری مانند شهر های بزرگ  کالس های 
کاشت گیاهان آپارتمانی و .. برای بانوان برگزار کند تا 

نگهداری از فضای سبز در بین خانواده ها رواج یابد.
یک شهروند
چراغ های راهنمایی رانندگی در شهر اخیرا با مشکل 
مواجه است بعضی از آنان به خصوص در چهار راه 

های پر تردد خراب هستند.
یک شهروند
از مسئوالن محترم در خصوص ساخت منطقه تفریحی 
این مکان های  از  انشاا...  آباد خیلی ممنونیم  شوکت 
مقداری  فقط  و  نیست  کم  در شهرمان  که  تفریحی 
همت و دلسوزی مسئوالن را می طلبد که برای مردم و 
مسافران کمر همت ببندند و جهادی کار کنند تا از اینها، 
مکان هایی بکر و زیبای گردشگری درست کنند چون 
جای این مکان ها واقعا در شهر خالیست و حتی صدای 

مسافران را درآورده است. 
یک شهروند 

بسیاری از معلمان فراتر از وظیفه رسمی خود دست دانش آموزان 
را گرفته و در البه الی آموزش، انسانیت و عشق را تدریس 
می کنند. معلم تنها یک واژه نیست، معلم فقط یک شمع سوزان 
نیست که جهل و بی سوادی دوران کودکی را به دانایی و علم 
جوانی مبدل کند بلکه انسان با شرافتی است که گاه در پیچ و 
خم روزگار و سرنوشت، دست انسان را گرفته و مشق عشق و 
انسانیت به او می آموزد. این تعابیر برای معلم هایی در دوران های 
دور نیست بلکه در استان  معلمان جوانی وجود دارند که فراتر از 
وظیفه رسمی خود دست دانش آموزان را گرفته و در البه الی 
آموزش، انسانیت و عشق را تدریس می کنند. به گزارش مهر 
محمد محمد دوست معلم ۳4 ساله شهرستان قائن که بیش از 
12 سال است با دانش آموزان نابینا و کم بینا در ارتباط است از 
آن قبیل معلم هایی است که باید از ذره ذره رفتارهایش مشق ایثار 
آموخت. این جوان پرتالش و فرهنگی پدر دو فرزند است اما در 
حقیقت در سال های تدریسش برای بسیاری از دانش آموزان نابینا 
و کم بینا برادری و پدری کرده است. محمد دوست اظهار کرد: 
سال ۸۸ کار معلمی را با عشق و عالقه فراوان آغاز کرده و اکنون 
در مرکز آموزشی رشد شهرستان قائن مشغول به تدریس هستم.

 نمی خواستم حتی یک دانش آموز نابینا 
محروم از آموزش باشد

وی از روزهای ابتدایی کار معلمی خود با شور و عالقه یاد و 
بیان کرد: در ابتدا هر چند از منظر اداری و قانونی وظیفه ای 
نداشتم ولی همه قائن و روستاهای اطراف آن را برای شناسایی 
دانش آموزان نابینا گشتم تا حتی یک دانش آموز نابینا محروم 
از تحصیل نباشد. این معلم پرتالش قائنی با اشاره به اینکه در 
این شناسایی و آموزش به دانش آموزان نابینا، خاطرات تلخ و 
شیرین فراوانی رقم خورد، ادامه داد: دانش آموزی با مشکل کم 
نابینایی داشتم که بعد از چند ماه به طور کامل بینایی خود را از 
دست داد. محمد دوست ادامه داد: بعد از نابینایی آموزش خط 
بریل را با او آغاز کردم که پس از مدتی از من خواست که با او 

بلندتر صحبت کنم که با مراجعه پزشکی دریافتیم که شنوایی او 
نیز دچار مشکل شده و به تدریج از نعمت شنوایی نیز محروم شد.

راهی برای ارتباط و آموزش
 با یک دانش آموز نابینا و ناشنوا

وی افزود: این پایان ماجرا نبود بلکه بعد از مدتی این دانش 

آموز مشکل جسمی و حرکتی نیز پیدا کرد و حال من بودم و 
دانش آموزی که قدرت بینایی، شنوایی و جسمی - حرکتی 
خود را از دست داده بود و باید راهی برای ارتباط با او می یافتم. 

این معلم جوان گفت: خط استاندارد بریل مرکب از شش نقطه 
است از ترکیب این نقاط حروف مختلف در هر زبان ساخته 
می شود. وی ادامه داد: من برای ارتباط با این دانش آموز ناشنوا 
و نابینایم از انگشتان دست راست او الگویی ساختم و نقاط خط 
بریل بر خطوط انگشت دست دانش آموزم پیاده کرده و با لمس 

آن قسمت ها متوجه می شود از او چه خواسته ای دارم.

خاطره ای از برادر نابینایی که نگران 
آموزش خواهر نابینای خود بود

محمد دوست ادامه داد: در سال ۸9 نیز یکی از دانش آموزان 

کرد  منزل  در  کار  برای  بریل  کاغذ  درخواست  از من  نابینا 
کاغذها  این  به  نیاز  خانه  در  گفتم  او  به  اینکه  علی رغم  و 
نداری باز هم اصرار کرد که با تحقیق فهمیدم او یک خواهر 
نابینای شاگرد  اینکه خواهر  به  اشاره  با  دارد. وی  نیز  نابینا 
رفتم  آنان  خانه  به  افزود:  بود،  نرفته  مدرسه  هیچگاه  من 
به  بریل  آموزش خط  اجازه  آنان خواستم که  از  اصرار  با  و 

دخترشان را به من بدهند و در نهایت حاضر شدند که بعد 
از ظهرها در مدرسه این کار را به صورت اختصاصی برای 
دخترشان انجام بدهم محمد دوست اظهار کرد: در یک اتفاق 

کیلومتری   ۸۰ در  روستایی  در  نابینا  دانش آموز  یک  دیگر 
قائن زندگی می کرد و به دالیلی امکان آموزش او در مدرسه 

روستا وجود نداشت.

چند سال هر روز از ترمینال قائن
 دانش آموزم را به مدرسه می آوردم

وی بیان کرد: دور بودن روستا از قائن باعث می شد که پدر و 
مادرش نتوانند او را به مدرسه ما بفرستند که از پدر و مادرش 
خواستم که با سرویس های بین راهی او را تا قائن بفرستند و تا 
چند سال هر روز به ترمینال قائن رفته و او را به مدرسه می آوردم. 
محمد دوست با اشاره به اینکه این دانش آموز من اکنون در 
پایه دهم در مشهد مشغول به تحصیل است، یادآور شد: برای 
همه این کارهای خارج از مسئولیت حقوق ویژه و امتیاز خاصی 
نگرفتم و تنها به واسطه عشق و عالقه پیگیر کار دانش آموزانم 
بودم. این معلم نمونه قائنی گفت: در پایه چهارم ابتدایی درسی 
به نام طرح باغچه اطفال جهت شناسایی کودکان نابینا و ناشنوا 
وجود دارد که از همه مدارس قائن درخواست کرده ام این درس 
را من به همراه دانش آموزان نابینایم تدریس کنیم که از این 

جهت نیز خاطرات بسیار شیرین و جالبی دارم.
محمد دوست اظهار کرد: آموزش دانش آموزان نابینا نیازمند 
امکاناتی چون دستگاه پرکینز، کاغذ بریل، نوارهای صوتی و 
سایر وسایل و امکانات آموزشی است که کاالیی چون دستگاه 

پرکینز بسیار کمیاب و گران است.
 وی بیان کرد: یک دستگاه پرکینز در مجموعه خودمان داریم 
که در قائن امکان تعمیر آن وجود نداشت و فرستادن آن به 
تا  زیادی طول می کشید  زمان  نیز مدت  تعمیر  برای  مشهد 
اینکه خودم کم کم تعمیر این دستگاه را تا حدی یاد گفتم.این 
معلم پرتالش با اشاره به برخی از مشکالت اقتصادی معلمان 
یادآور شد: هر چند مبنای کار معلمی عشق و عالقه است ولی 
نباید ذهن و فکر معلم هنگام آموزش درگیر مشکالت مادی 

بوده و این مشکالت او را به سمت شغل دوم بکشاند.

مسئول واحد مهندسی سالمت محیط و کار مرکز بهداشت بیرجند 
از عملکرد دهیاران به شدت گالیه کرد و گفت: متأسفانه دهیاران یا 
نیستند، یا همکاری نمی کنند و یا مسائل اعتباری را مطرح می کنند، 
متأسفانه اولویت دهیاران مسائل بهداشتی نیست و اهتمامی در 
این خصوص ندارند! به گزارش فارس، دومین کارگروه سالمت و 
امنیت غذایی شهرستان بیرجند ظهر روز گذشته به ریاست فرماندار  

و با چند دستور کار و با حضور مسئوالن ذیربط برگزار شد.
زنگویی مطلق رئیس مرکز بهداشت بیرجند، با اشاره به اجرای طرح 
ملی کنترل فشار خون، گفت: کاروان بسیج ملی کنترل فشار خون 
از اوایل تیر با هدف اطالع رسانی و دعوت عمومی از گروه هدف به 
اجرا درآمد. وی بیان کرد: در راستای اجرای طرح ملی کنترل فشار 
خون در شهرستان بیرجند به 1۰۰ درصد هدف پیش بینی شده 
وزارتخانه رسیده ایم و این در حالی است که حجم فعالیت در مرکز 

استان فراتر از فعالیت تمام شهرستان های استان است.

پلمپ 2 استخر شنا در بیرجند

افزود:  از پلمپ دو استخر شنا در شهر بیرجند خبر داد و  وی 
متأسفانه علی رغم پیگیری ها و تذکرات انجام شده دو استخر شنا 

به دلیل آلودگی زیاد آب و ظرفیت ورودی غیرمجاز پلمپ شدند.
زنگویی مطلق با تأکید بر اینکه مدیریت استخرها باید توجه ویژه ای 
بر روی کیفیت آب ورودی به استخرها داشته باشند، مطرح کرد: 
همچنین برخی استخرها هزینه بلیط استخر را کاهش داده ولی 
در عوض ورودی به استخر را زیاد کرده اند که این موضوع سبب 

آلودگی بیش از حد مجاز آب می شود.

حضوری بدون داشتن اطالعات!

پسماندها  مدیریت  موضوع  جلسه  این  ازدستورکارهای  یکی 
شهرک صنعتی بود. علی رغم ارسال دعوتنامه به جلسه، نماینده 
شهرک های صنعتی در جلسه حضور نیافت و نماینده محیط زیست 
شهرستان نیز در خصوص این موضوع، گفت: کار بنده در بخش 
دیگری است و اطالعات کلی از این موضع ندارم لذا خواستارم 
اجازه دهید یک دقیقه به صورت تلفنی گزارش این مهم را از 

بخش مربوطه بگیرم! به دلیل نبود نماینده شهرک های صنعتی 
بیرجند و عدم ارائه توضیحات الزم این مصوبه از دستور کار اعضا 
خارج و به کارگروه بعدی موکول شد!موضوع دیگری که در این 
کارگروه مطرح شد طرح کنترل بیماری های واگیر و غیرواگیر بود.

هشدار مسئوالن درباره افزایش حیوان گزیدگی

کربالئیان مسئول واحد مهندسی سالمت محیط و کار مرکز 
بهداشت به بیماری های واگیردار سالک و هاری، اشاره کرد و 
گفت: در رابطه با بیماری سالک و هاری در بیرجند، با افزایش 
میزان گزش و ابتال مواجه هستیم. وی وجود سگ های ولگرد 
را معضل بزرگی در شهر دانست و بیان داشت: باید سگ های 

همچنین  و  شوند  منتقل  پناهنگاه  به  و  زنده گیری  ولگرد 
سگ های بیمار و ناقل بیماری از بین بروند. حمزه ای معاون 
شبکه دامپزشکی با اشاره به سخنان مطرح شده در خصوص 
بیان کرد:  واکسیناسون سگ ها و رهاسازی آن ها در محیط، 
با این وجود هنوز نگرانی و دلواپسی ما در رابطه با سگ های 
باالیی  انگلی  آلودگی  سگ ها  این  زیرا  دارد  وجود  ولگرد 
انجام شود. بار  باید سالی یک  دارند و واکسیناسیون سگ ها 

عقیم سازی و رهاسازی سگ ها راهکار نهایی نیست

وی عقیم سازی و رهاسازی سگ ها را راهکار نهایی ندانست 

در  تبعاتی  محیط  در  ولگرد  سگ های  کردن  رها  افزود:  و 
تدابیر  این خصوص  در  باید  لذا  محیط شهری خواهد داشت 
مهم تری اتخاذ شود. یوسف مقدم کارشناس واحد تخصصی 
اشاره  با  بیرجند  بهداشت  مرکز  واگیر  بیماری های  با  مبارزه 
با  به افزایش مبتالیان به بیماری سالک در سال 97، گفت: 
بودیم.  مواجه  بیرجند  در  سالک  بیماری  برابری  دو  افزایش 
گزیدگی  مورد  هزار  گذشته 2۰7  سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
در ایران داشتیم که منجر به مرگ شش نفر شد، مطرح کرد: 
در مورد بیماری هاری واکسیناسیون تنها راه نجات فرد است 
که متأسفانه هزینه های سنگینی نیز در پی دارد به طوری که 
سقف  تا  می شد  بیماری  این  که صرف  هزینه ای  گذشته  در 
هزینه  تحریم ها  به دلیل  اکنون  اما  بود  تومان  میلیون  یک 

است. رسیده  تومان  میلیون  چهار  باالی  به  واکسیناسیون 

400 مورد حیوان گزیدگی در بیرجند 
نان هایی که از ناکجاآباد می آیند!

مرکز  واگیر  بیماری های  با  مبارزه  تخصصی  واحد  کارشناس 
بهداشت آمار گزیدگی سالیانه دراستان را یک هزار و ۸۰۰ مورد 
اعالم کرد و بیان کرد: سال گذشته 4۰۰ مورد حیوان گزیدگی 
در بیرجند داشتیم که 65 درصد میزان گزیدگی توسط سگ ها 
بوده است. موضوع دیگر مطرح شده در این جلسه صدور شناسه 
نظارت بر نان بود که کربالئیان با بیان اینکه طبق آمار اعالم 

شده خراسان جنوبی رکوددار مصرف نمک در کشور است، بیان 
کرد: مقداری از این مهم به نان های متفرقه ای که در سطح 
برخی مغازه ها که معلوم نیست از ناکجاآباد می آید، برمی گردد. به 
گفته وی تاکنون نه در رابطه با سبوس و نه در رابطه با نان کاری 
در شهر انجام شده است. این موضوع نیز از دستور کار خارج و به 

کارگروه بعدی موکول شد.

آلودگی آب های برخی قنوات

طغیان بیماری های ناشی از آب و غذا موضوع دیگری بود که 
مطرح شد. کربالئیان به آلودگی آب های برخی قنوات اشاره کرد 
و گفت: به دلیل شیرینی آب قنوات شاهد اقبال عموم مردم به 

این سمت هستیم در حالی که آب برخی قنوات دارای آلودگی 
است و قابل شرب نیست. وی مطرح کرد: برای منابع و قنواتی 
که آلودگی آب تشخیص داده نمی شود باید تابلوی آب غیر قابل 
شرب نصب شود که متأسفانه در همین یک ذره کار گرفتار 
شده ایم زیرا در برخی مناطق اقدام به نصب کاغذ و یا پارچه 

نوشته می کنند که کاغذ را باد می برد و پارچه سوزانده!

دهیارانی که در دسترس نیستند!
بی توجهی دهیاران به سالمت مردم

مسؤول واحد مهندسی سالمت محیط و کار مرکز بهداشت از 

عملکرد دهیاران به شدت گالیه کرد و اظهار کرد: متأسفانه 
دهیاران یا نیستند، یا همکاری نمی کنند و یا مسائل اعتباری 
را مطرح می کنند، متأسفانه اولویت دهیاران مسائل بهداشتی 

نیست و اهتمامی در این خصوص ندارند!
مسائلی  بهداشتی  و  پسماند  مباحث  شد:  متذکر  کربالئیان 
نیست که بر روی زمین بماند و باید به فکر سالمت مردم 

و حل مسائل بهداشتی آن ها باشیم. 
زنده گیری  فرآینده  به  اشاره  با  بیرجند  فرماندار  ناصری 
سگ های ولگرد در شهر، گفت: نیروهای شهرداری به تماس 
در  روزانه ای  و  شبانه  گشت های  و  نکنند  اکتفا  شهروندان 
با بیان اینکه مسئله  مناطق مختلف شهر داشته باشند. وی 
و  نیست  بیرجند  شهر  مختص  ولگرد  سگ های  جمع آوری 
این  درگیر  دیگر  روستاهای  حتی  و  شهر  حاشیه  روستاهای 
ناقل  با حیوانات  تبیین کرد: موضوع مقابله  موضوع هستند، 
بیماری به ویژه سگ های ولگرد از موضوعات اولویت دار است 
و بارها در این خصوص بحث شده و تاکنون نیز اقدامات خوبی 

انجام شده و باید ادامه دار باشد.

دهیاران باید به دنبال کسب درآمد باشند
 ایجاد تعرفه جدید در روستاها!

ناصری با بیان اینکه جمع آوری زباله به صورت سنتی امکان پذیر 
درآمد  کسب  دنبال  به  باید  دهیاران  کرد:  تصریح  نیست، 
باشند تا بتوانند خدمات مورد نیاز مردم را به آن ها ارائه دهند 
لذا در روستاهایی که دارای توانمندی باالیی هستند می توان 
تعرفه هایی ایجاد و از این محل به مردم خدمات داد. وی از 
اجرای فاز یک شبکه جمع آوری فاضالب در مهرشهر خبر داد 
و عنوان کرد: ادامه پروژه نیز در دست اقدام است و از اعتبارات 
ملی و استانی برای اجرای این پروژه کمک می گیریم تا هر چه 
سریع تر این پروژه جمع آوری شود. وی مسائل بهداشتی و کیفیت 
آب استخرهای شنا را از ضروریات دانست و گفت: اداره ورزش 
و جوانان شهرستان باید در خصوص نظارت و یا عدم نظارت 
بر این اماکن پاسخگو باشد چرا که این اماکن جزو مکان های 
استاندارهای الزم در آن رعایت شود. باید  و  عمومی هستند 
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ازدهیارانیکهدردسترسنیستندتانانهاییکهازناکجاآبادمیآیند!

معرفی کتاب

)ع(”    رضا  امام  سیره  در  موثر  ارتباط  عنوان“مهارتهای 
نویسنده: علی جانفزا و علی خیاط      ناشر: به نشر“مهارت 
از  از جمله مهارت های زندگی و یکی  ارتباط موثر” 
استاندارد جهانی  موضوعات مهم جامعه است که در 
بهداشت نیز تعریف شده است. کتاب فوق این مهم را در 
سیره رفتاری و گفتاری امام رضا )ع( پی گرفته است. این 
کتاب صرفا حدیث رضوی نیست بلکه نگاهی به احادیث 
دارد و وارد فرازی از گفتار قول و فعل امامان می شود. در 
این کتاب با نگاهی پژوهشگرانه و تأمل برانگیز در آموزه 
های دینی، راهبردهای کلی و فراگیری را مطرح می کند 

که برای هر زمان و مکان پاسخ.                    
          کتابخانه امیرالمومنین )ع( مود

فراخوان مناقصه عمومی )نوبت اول(     شناسه آگهی: 530242
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان  خراسان جنوبی در نظر دارد :

تعداد 10پروژه آبخیزداری )خاکی، سنگ و مالت، ريپ رپ وگابیون( را از طريق مناقصه عمومي همزمان با 
ارزيابی کیفی )فشرده( يک مرحله اي به پیمانکاران حقیقی و حقوقی واجد شرايط در رشته آب يا کشاورزی 

پايه 5 واگذار نمايد. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
1- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1398/4/24 می باشد.

2- تحويل پیشنهادها، از طريق سامانه فوق الذکر و تحويل اسناد ارزيابی و ضمانت نامه بانکی به صورت فیزيکی 
)دستی( تا تاريخ 1398/5/6 می باشد. 

روابط عمومی اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری خراسان جنوبی

آگهی نوبت دوم  ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف ارتباطات و محصوالت فرهنگی شهرستان بیرجند
با عنايت به آيین نامه اجرايی انتخابات اتحاديه های صنفی )ماده22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضويت در هیئت مديره و بازرس اتحاديه صنف فوق الذکر که دارای 
شرايط ذيل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 10  روز از تاريخ 98/4/24 جهت ثبت نام در سامانه ايرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه و اصل 

مدارک را به  دبیرخانه هیئت اجرايی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها( تحويل نمايند.
شرایط داوطلبان:

 تابعیت جمهوری اسالمی ايران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ايران - نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ،
ورشکستگی و افالس -  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرايی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد 
به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی ديپلم برای افراد فاقد سابقه عضويت در هیئت مديره اتحاديه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد 

و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم -  وثاقت و امانت
مدارک مورد نياز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 2 برگ( - عکس 4×3 رنگی )6 قطعه( - فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی 
آخرين مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

آریانفر - رئيس هيئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بيرجند

تزئینات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، 

پالستیک  اکرولیک، مولتی کالر، 
پلی استر و ...

اجرای طرح های جدید کاغذ 
دیواری  و پتینه با رنگ 

 اجرا و رنگ کناف
اجرای کاغذ دیواری 
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موفقیت و انرژی

همسرداری

کاهش استرس زندگی مشترک

بسیاری از زنان به دلیل نگرانی ها یا مسئولیت هایی 
که در زندگی دارند در معرض اضطراب یا استرس 
وجود ابراز  کلمات  طریق  از  اغلب  زنان  دارند.   قرار 

می کنند. پس اگر می خواهید او احساس بهتری پیدا 
کند، به او اجازه دهید هرچه می خواهد حرف بزند. این 
به او امکان می دهد که موقعیت را تجزیه و تحلیل 
کرده و به سوی نتیجه حرکت کند. مدتی همسرتان را 
به حال خود بگذارید تا در افکار خود به بررسی بپردازد. 
او را تشویق کنید شنا کند یا با دوستانش به سینما برود. 
این کار باعث کاهش تنیدگی و ایجاد آرامش در او 
 می شود. همسرتان را تشویق کنید یک روز از کار یا 
مسئولیت های خانه داری مرخصی بگیرد تا بتواند 
احساساتش را دوباره بازیابی کند. از این شرایط روزمره 

یک قدم دور شوید تا او بتواند دوباره خود را پیدا کند.

چند نکته برای همکاری با همسر

اگر با همسرتان همکار باشید: وقتی با همسرتان کار 
می کنید، الزم است بدانید که چگونه در عین حال 
 که وظایف تان را انجام می دهید، زندگی تان را با

مشکل مواجه نکنید.
کار و خانه را از هم جدا کنید: در این جا، شما باید 
در محل کار با هم ارتباط حرفه ای و شغلی داشته 
باشید، مهمتر از همه، مسائل خانوادگی را از مسائل 
کاری جدا کنید. بنابراین، هر کاری که در دفتر کار 
انجام می دهید، باید همانجا بماند، لزومی ندارد در 
خانه با همسرتان راجع به مسائل کاری بحث کنید. 
باید زن و شوهر  در خانه  معناست که  بدان  این 
باشید و در دفتر کار، مشغول کار کردن، تا بین این 

دو تعادل ایجاد شود.
محل کار خود را جدا کنید: اگر کار شما مشترک و 
در منزل است، مانند این است که با همسرتان از 
آشپزخانه به پذیرایی بروید. از این رو، محل کار شما 
باید رسمی باشد. این برای سالمت ذهنی و شغل 
شما بسیار حیاتی است. جدا کردن محل کار از محل 
زندگی، به ویژه در صورت کار با همسر، برای لذت 

بردن از زندگی بسیار حائز اهمیت است.
به همدیگر احترام بگذارید: برای برقراری یک ارتباط 
موفق بین همسرتان در خانه و محل کار، هر دو 
طرف باید به همدیگر احترام بگذارید. شما همیشه 
باید سر کار احترام همدیگر را نگه دارید و همانند 
یک همکار با هم رفتار کنید. الزم است در خانه و 
محل کار، راه های به خصوصی برای ارتباط با هم 
داشته باشید. به عبارت دیگر، نباید بگذارید عصبانّیت 
بر احساسات شما غلبه کند. این تسلط بر اعصاب، 
زمانی که یکی از همسران دارای رتبه شغلی پایین تر 
است به شما کمک می کند. بنابراین، باید به اندازه 

دیگر همکاران، برای همدیگر احترام قائل شوید.

موقع عرق سوز شدن
 چکار کنیم؟

عرق سوز نوعی اختالل پوستی است که به دلیل 
انسداد مجاری غدد عرق در اثر گرمای زیاد و طوالنی 
مدت هوا و یا تعریق بیش از حد ایجاد می شود. برای 

کاهش التهاب و خارش نواحی عرق سوز شده، از کرم 
هیدروکورتیزون استفاده کنید. کرم را به آرامی روی 
پوست خود بمالید تا کامال جذب پوست شود. داشتن 
که عرق سوز  برای کسانی  مناسب  غذایی   برنامه 
از میوه ها و  می شوند، توصیه می گردد. استفاده 
سبزیجات خام و تازه برای این افراد توصیه می شود.

در مقابل تورم
 پاها چه کنیم؟

وجود تورم در پای شما می تواند به علت مشکالت 
گردش خون یا احتباس مایعات باشد. این وضعیت 
معموال زنان را گرفتار خود می کند و حرکت را در 

اغلب موارد دشوار می سازد. یکی از بهترین گام ها 
برای از بین بردن تورم پاها، دوش آب سرد است. 
دمای پایین آب، جریان خون را تحریک کرده و از 
شرایطی مانند رگ های واریسی جلوگیری می کند. 
عالوه بر این، دوش آب سرد عضالت را نیز شل کرده 

و درد را کاهش می دهد.

خرفه سرشار از
 اسیدهای چرب امگا ۳ است

خرفه منبع عظیمی از آلفا لینولنیک اسید است که  عالوه 
بر   بهبود سالمت قلب، به بهبود سالمت استخوان و 
تقویت سالمت ذهن کمک می کند. بسیاری از افراد به 

اندازه کافی امگا ۳ دریافت نمی کنند. آن ها می توانند 
با مصرف این اسید چرب ضروری، کمبود امگا ۳ را 
جبران کنند. افزودن خرفه به برنامه غذایی سبب پایین 
آوردن میزان امگا ۶ نسبت به امگا ۳ می شود. طبق 
نظر محققان این موضوع  سبب کاهش ریسک ابتال 

به بسیاری از بیماری های مزمن می شود.

میوه  های تابستانی که بدن 
را پاکسازی می کند

میوه های تابستانی برای درمان بسیاری از مشکالت 
کلیوی مناسب هستند و به کمک این میوه ها می توان 
بدن را از انواع باکتری ها پاکسازی کرد. توت فرنگی از 

جمله میوه های مفید سرشار از آنتی اکسیدان است و 
می تواند ویتامین C بدن را تأمین کند. پزشکان تغذیه 
توصیه می کنند که برای فرار از سرطان  حتما روزانه 
نصف فنجان توت فرنگی مصرف کرد. در گیالس 
ویتامین بسیار همراه با آنتی اکسیدان وجود دارد؛ گیالس 

سلول های بدن را از آسیب ها در امان نگه می دارد.

درمان “کبد چرب” خود را به این 
دانه های معجزه آسا  بسپارید

امروزه “کبد چرب” بیماری است که بسیاری از مردم 
کشور به آن گرفتار هستند. یکی از ترکیبات عمومی 
برای درمان کبد چرب، استفاده از “خاکشیر” است که 

البته کاربردهای خاکشیر در حوزه درمان های طب 
سنتی بسیار گسترده است. استفاده از جوشانده یک 
تا دو قاشق غذاخوری خاکشیر به صورت ناشتا، نقش 
و عوارض  درمان کبد چرب  در  بسیار چشمگیری 
سایر  باید  خاکشیر  مصرف  کنار  البته  دارد.  کبدی 

پرهیزها و تدابیر الزم را نیز رعایت کرد. 

در تابستان اگر در هوای گرم بیرون هستید، ناگهان به هوای سرد داخل ساختمان وارد نشوید. حدود نیم ساعت استراحت 
در وسط کارهای منزل کمک قابل مالحظه ای به عضالت خسته و دردناک شما می کند. مستقیم ایستادن کامال 
مضر است. برای انجام کارهای سنگین مانند بیل زدن در باغچه و برف روبی و غیره، باید قبال ورزش های مالیم و 
نرمش کرده، تا بدن خود را آماده کار نمایید. در ابتدای شروع ورزش که آمادگی برای ورزش ندارید باید کمر خود را با 
شال محکم ببندید و ورزش را از کم شروع نموده، به تدریج و روزانه اضافه نمایید. بستن کمر به طور موقت با شال و یا 
وسایل مشابه در حین انجام کارهای سنگین و یا مسافرت، از وارد آمدن فشار زیاد به کمر جلوگیری می نماید. در استفاده 
از وسایل ورزشی به ویژه در پارک ها هرگز زیاده روی نکنید. در موقع کمر درد حتی المقدور باید استراحت کرد و تنها به 

کارهایی نظیر مرتب کردن رختخواب و غیره پرداخت.

 هموطنان عزیز باید در طول سفر دقت کنند تا اصول تغذیه اي، بهداشت و ایمني مواد غذایي را رعایت کنند لذا باید 
به نکته هاي زیر توجه نمایند: غذا یا ماده غذایی را که به هر دلیل به سالمتی اش مشکوک هستید حتماً دور بریزید. 
در سفر از حمل مواد غذایی فاسدشدنی با  ماندگاری کوتاه خودداری نمایید،چراکه سریعاً فاسد می شوند. سبزیجاتی را 
که به صورت خام مصرف می شوند ابتدا با آب سالم خوب بشویید و با استفاده از مواد پاک کننده و ضدعفونی کننده و 
شستشوی مجدد سالم سازی و سپس مصرف نمایید. اگر غذای پخته شده برای طول سفر به همراه دارید توجه داشته 
باشید که شرایط نگهداری آنها تا زمان مصرف باید دمای یخچال باشد. از مصرف غذاهای پخته شده ای که بیش از 2 

ساعت در دمای 5 تا ۶0 درجه سانتی گراد نگهداری شده اند جداً خودداری کنید.
 مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

تغذیه در سفر نکات قابل توجه  در کارهای منزل

 نوجوانان گه گاه تحت تاثیر مشکالت خانوادگی و طالق والدین ،
دچار افسردگی می شوند حال اگر این افسردگی به شکل موثری 
رفع نشود، ممکن است به خودشان آسیب بزنند. پسرها بیشتر از 
دختران دست به خودکشی می زنند اما در هر حال هیچکس 

در امان نیست.
اینکه چرا در سال های اخیر آمار خودکشی در نوجوانان و جوانان 
امروزه  اوال  باشد که  این دلیل  به  یافته است، شاید  افزایش 
ابزارهای خودکشی فراوانی در دسترس نوجوانان قرار دارد اما 
شاید این نکته مهمتر باشد که محققان اعتقاد دارند فشارهای 

زندگی مدرن بیشتر از گذشته است.

خصوصا فقدان عالقه از سوی والدین، ممکن است مشکل مهم 
دیگری باشد. بسیاری از بچه ها در خانه هایی که با طالق مواجه 
بوده اند، بزرگ می شوند و در این دست خانواده ها چون عمدتا 
تک سرپرست هستند و مشغله های رسیدگی به زندگی زیاد است، 
خانواده برای گذراندن ساعات خاصی در کنار هم فرصت های 
بسیار محدودی دارد، لذا احساس طرد شدگی در نوجوانان این 

دست خانواده ها زیاد به چشم می خورد. 
نوجوانان این دست خانواده ها بر این باور هستند که خانواده 
هایشان آنها را درک نمی کنند و وقتی آنها تالش می کنند 
در مورد احساسات، ناراحتی ها، شکست ها و ناکامی های خود 

با والدین شان ارتباط برقرار کنند پدر و مادر نظر آنها را رد می 
کند و با آنها مخالفت می نماید. لذا اگر شما فرزند نوجوانی در 
خانه دارید که دوره هایی از افسردگی را گذرانیده و یا شرایط 
خانوادگی نابسامانی دارید و از لحاظ روحی موقعیت با ثباتی را 
برای فرزندتان مشاهده نمی کنید، حتی احتمال می دهید که 
نوجوان در مورد خودکشی فکرهایی دارد ساکت نمانید. شما باید 

تهدیدها و ژست های خودکشی را بسیار جدی بگیرید.
به نوجوان تاکید کنید هر قدر هم که مشکالتش بزرگ باشد باز 
هم می تواند برای حل آن تالش کند و شما در این امر به او 

کمک خواهید کرد.

تبعات طالق و ایجاد افسردگی در برخی نوجوانان

آیه روز

و آنان که کافر شده  اند می  گویند چرا نشانه  ای آشکار از طرف پروردگارش بر او نازل نشده است ]ای پیامبر[ 
تو فقط هشداردهنده  ای و برای هر قومی رهبری است. )سوره رعد/ آیه ۷(

سخن روز

من یاد گرفته ام که مردم آنچه گفته اید را فراموش می کنند، آنچه انجام داده اید را از یاد می برند، ولی هرگز 
احساسی که به آنها داده اید را فراموش نمی کنند. )مایا آنجلو(
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گذاشتن،   - عرب  برادر  افقی: 1- 
نهادن - شیفته و عاشق 2- متجدد 
- عبادتی که به تنهایی به جا آورده 
شود - تصرف در مالی ۳- دنیا و 
آخرت - یاشماق - کاله روستایی 
4- رفوگر - گوناگونی - لبخند زدن 
5- از نام های قرآن مجید - شیرینی 
۶- قاطع و نافذ - بزدل - بزرگ و 
مهتر ۷- نجات یافته - فیلسوف 
انگلیسی قرن بیستم - واحد پول 
تغییر   - فاصله  حرف  رومانی 8- 
دامنه فرکانس یک موج بر حسب 
موج دیگر - وسط 9- گنجشک - 
تازه و جدید - عنوان اشرافی برای 
نشستن  محل  اروپایی 10-  زنان 
- صلح و سازش - خوار و ذلیل 
ثقیل  و شیرین -  تلخ  میوه   -11
12- کثرت - صدای خنده بلند - از 
پهلوانان شاهنامه 1۳- هر که شد 
نیرو   - بماند  یار  حرم  در  دل   ...
زنده   -14 کردن  تهیه   - دهنده 
پیمان  آمریکا - هم  ایالتی در   -
معتصم  نامی  سردار   -15 شدن 

عباسی - پاگن - چای خارجی!
فرانسوی  نویسنده   -1 عمودی: 
کردن  محو   - رحم«  »کوه  رمان 
خراسان  استان  در  شهری   -2
رضوی - هدایت الکتریکی - الغر 
۳- مجموعه باورهای ناشی از نادانی 
و ترس از امور ناشناخته - از دزدان 
4- توپ چوگان - صمغ - کبر و 
بازیکن  به  توپ  ارسال   -5 غرور 
خودی در فوتبال - رنگین کمان 
- از درختان ۶- سودای ناله - ذره 
اشاره   - الکتریکی  بار  بدون  ای 
۷- متین - افسار - عالم غیرمادی 

8- ایستادگی در برابر دشمن - شعر 
پرستار   -9 فریاد  و  داد   - گفتن 
خارجی - چند حس - سرایت کردن 
10- شکمو - اشیای ساخته شده از 
امتداد و  نقره - ضمیر سوم 11- 
کشش - نوعی شیرینی - تمایل 
12- صورت خیالی - لطافت - از 
انجیل های معتبر 1۳- خودمختار - 
پیر و سالخورده 14- اندک - از نام 
های پسرانه - ابزار و وسایل 15- 
همنشین - سیاستی در کشورداری 
مبتنی بر ندادن امتیاز به هیچکدام از 

دول خارجی مقتدر.

جدول کلمات

12۳4567891۰11121۳1415
1
2
۳
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
1۳
14
15

12۳4567891۰11121۳1415
دادبتسایربنزود1
نرلارکشجارو2
یوجسولالهیارود۳
الرشخوسارد4
یاهیامرساریمم5
اتاجاتنتساربت6
قسانریازنکاو7
تیکنیربهدرا8
صنخاییولموقز9
اهبماهسقاروای1۰
دامدنتافارتعا11
بنایکیریتل12
یدوکریلامتسایس1۳
سخرودنرایرط14
روابدوزدنمتجاح15

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

تخریب و بازسازی ساختمان
09157203117  -09155614365

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
۰۰ ) مدرن برتر(

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی ۳647  ۳6۳  ۰915

به چند رویه کوب مبل ماهر و نیمه 
ماهر و یک نفر کارگر ساده نیازمندیم.

09151602018
به تعدادی نیروی آقا جهت کار
 در کارگاه لبنیات نیازمندیم.

09375578861

ماشین های اداری بهدانی )نمایندگی توشیبا( 
جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند می باشد
آقا یک نفر: دارای تجربه در تعمیر ماشین های اداری

 و یا دارای مدرک کامپیوتر )الکترونیک(
آقا یک نفر: جهت امور نظافت و خدمات

خانم یک نفر: 
جهت بخش فروش - دارای مدرک کامپیوتر )ترجیحا با تجربه کاری(

خانم یک نفر: منشی، دارای روابط عمومی باال
ساعت مراجعه فقط عصرها از ساعت 6 الی 8

مکان مراجعه : بلوار شهدای عبادی- ابتدای بلوارشهید فایده - ساختمان توشیبا

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(

۰9159618581 
فاروقـی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

نقد و اقساط

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

انجام کلیه مصنوعات چوبی 
 Decoart056 :اینستاگرام

09370937338
به یک راننده غلطک، تریلی ، 
مایلر و قیرپاش جهت کار در 

شرکت راهسازی با حقوق عالی 
و بیمه نیازمندیم.
09155623441
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

رئیس سازمان صنعت ومعدن استان عنوان کرد:

خرید شکر ، ۵ برابر نیاز! 

حسینی- تهوری معاون بازرسی و حمایت از حقوق 
این که  بیان  با  کنندگان سازمان صمت  مصرف 
سال 96 مصرف عادی شکر استان 670 تن بود، 
عنوان کرد: سال 97 در دو ماه آخر سال 3 هزار 
و 400 تن شکر وارد استان شد این در حالیست 
شرایط  در  اما  است  استان  نیاز  تن  فقط700  که 
تحریک کننده مردم  در همین دو ماه 5 برابر بیشتر 
از نیاز خود خریداری کردند. تهوری در گفتگو با آوا 
با اشاره به این که مرغ تازه کشتارروز در تمام سال 
در شرایط عادی 25 تا 30.تن عرضه می شد اما 
در پایان سال عرضه بین 75 تا 110 تن بود اضافه 
کرد: یک ماه بعد از این موضوع با طرح کاهش 
قیمت، با کاهش تقاضا هم رو به رو شدیم چون 
به  بودند.  نیاز خود خریداری کرده  از  مردم بیش 
گفته وی از مشکالت اساسی بازار در سال گذشته 
مردم  اگر  که  حالی  در  بود  نامتعارف  خریدهای 
تامین کاال  بدانند نگرانی درباره  مدیریت کنند و 
خرید  و  سازی  ذخیره  به  هم  نیازی  ندارد،  وجود 
بیش از اندازه نخواهند داشت. وی از جذب 2 هزار 
و 80 تن سهمیه شکر از ابتدای سال تاکنون سخن 
گفت و افزود:  اکنون قیمت شکر در بازار آزاد به 
کیلویی 4 هزار و 500 تومان و شکر توزیعی 3 هزار 
و 800 تومان رسیده است. تهوری اضافه کرد: 700 
تن شکر نیز به کارخانجات تولیدی قند داده شد و 
با این روند کاهش قیمت را از 50 تا 45 هزار تومان 
به 25 هزار تومان داشتیم. وی با تاکید بر این که 
مردم از خرید بیش از نیاز خودداری کنند تصریح 
کرد: با فراوانی فعلی کمبود کاال در بازار نخواهیم 
نظرات  توانند  می  ارجمند  خوانندگان   (  . داشت. 
کاربری حساب  به  ستون  این  درباره  را   خویش 

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

ورزشی

حوادث

گاز برخی  مشترکان شهر بیرجند امروز قطع می شود

غالمی-  به منظور انجام عملیات توسعه شبکه و تزریق گاز به شبکه جدید، گاز مشترکان خیابان های پونه و نیلوفر بیرجند امروز از ساعت 8 صبح به مدت 8 ساعت قطع می شود.همچنین گاز 
مشترکان واقع در خیابان های یاس، یاسمن، دادفر و نبی اکرم )ص( شهرک جدید روستای بجد در تاریخ سه شنبه 25 تیر از ساعت 8 صبح به مدت 8 ساعت قطع خواهد شد.وصل گاز این 

مناطق نیز پس از پایان عملیات توسط امداد گاز شهرستان بیرجند انجام خواهد شد. مشترکان برای جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی شیر اصلی گاز را قطع کنند.

 *مردم خراسان جنوبی در شب میالد پر برکت امام 
رضا )ع( مراسم جشن و سرور بر پا کردند.

*نوجوان 11 ساله ای با سوختگی 90 درصد با امداد 
هوایی از دهک به بیرجند اعزام شد.

* رئیس جمعیت هالل احمر بشرویه از راه اندازی بانک 
امانات تجهیزات پزشکی در شهرستان بشرویه خبر داد. 
*مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( از افزایش 61 
درصدی کمک های مردمی خبر داد و گفت: مردم 
استان در سه ماه نخست امسال بیش از 14میلیارد به 

کمیته امداد استان کمک کردند.
*مدیرکل امور عشایری گفت: پروژه ملی آبرسانی چاه 
خواجه منجیکوه نهبندان در حال مطالعات است که 
با اجرایی شدن آن 12 محله عشایری با 900 نفر 

سیراب می شوند.
*200 وعده غذای گرم نذری بین نیازمندان شهر 

سربیشه توزیع شد.
*مدیرکل بیمه سالمت استان در مراسم افتتاحیه 
نسخه نویسی الکترونیکی بیمه سالمت در فردوس 
گفت : اجرای طرح نسخ الکترونیک زیر پوشش بیمه 

سالمت از امروز در فردوس آغاز شد.
*به گفته فرمانده انتظامی 165 کیلو شیشه در عملیات 

مشترک پلیس خراسان جنوبی و سمنان کشف شد.
* سازمان های هالل احمر، بازسازی عتبات عالیات، 
اورژانس و بسیج جامعه پزشکی خراسان جنوبی به 
منظور خدمت رسانی بهتر به زائران اربعین دور هم 

جمع شدند تا در این راستا به هم اندیشی بپردازند.
 *کارشناس هواشناسی گفت: تا پایان این هفته  وزش 
بادهای شدید و خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود .

طرح پایلوت آموزش تا اشتغال در 
استان  اجرا می شود

بافی  گلیم  رشته  اشتغال  تا  آموزش  ایرنا-طرح 
پایلوت در درمیان برای حداقل 50 نفر از بانوان این 
شهرستان اجرا می شود. مدیرکل دفتر امور بانوان و 
خانواده استانداری گفت: در طرح آموزش تا اشتغال 
رشته گلیم بافی بانوان مستعد شهرستان درمیان پس 
از شناسایی آموزش های الزم را فرا می گیرند. نخعی 
برای  بازاریابی  و  اشتغالزایی  تولید،  به  ورود  افزود: 
فروش محصوالت، از رویکردهای اجرای این طرح 
آزمایشی است.وی با بیان اینکه هدف اصلی اجرای 
این طرح شناسایی و بالفعل کردن استعدادهای بالقوه 
برای توسعه همه جانبه روستاها است اضافه کرد: 
طرح آموزش تا اشتغال رشته گلیم بافی در نیمه اول 
امسال اجرایی می شود و در صورت وجود متقاضی 
بیشتر تعداد افراد آموزش دیده افزایش می یابد. وی 
افزود: هنر گلیم بافی به عنوان هنر اصیل استان 
در شهرستان های  گوناگون و با نقوشی خاص که 
معرف فرهنگ اصیل مردم منطقه است، ظرفیتی 
محسوب می شود که نیاز به معرفی و توسعه دارد.

نخعی ادامه داد: توانمندسازی زنان روستایی و معرفی 
این هنر اصیل بومی خراسان جنوبی از تأکیدات طرح 

آموزش تا اشتغال رشته گلیم بافی است.

نهبندان به عسلویه معدنی  ایران تبدیل شود

تسنیم-نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه 
در مجلس با تأکید بر تالش برای تبدیل نهبندان به 
عسلویه معدنی ایران گفت: در سال های گذشته از 
توسعه بهره وری معادن این شهرستان غفلت شده 
است. افضلی با اشاره به مشکالت آموزشی نهبندان 
این  جنوب  تا  شمال  روستاهای  فاصله  کرد:  اظهار 
شهرستان بالغ بر 200 کیلومتر بوده و این موضوع توزیع 
امکانات را دشوار ساخته است. وی افزود: با مقایسه 
نتایج سرشماری های سال 90 و 95 در نهبندان متوجه 
می شویم که در 5 سال گذشته 5 هزار و 640 نفر از 
جمعیت شهرستان کم شده و این زنگ خطری برای 
شهرستان است چراکه نشان دهنده مهاجرت گسترده 
است. وی گفت: ساختمان دانشکده علمی کاربردی 
نیز در نهبندان در زمان حاضر بنا به مصوبه سفر مقام 
معظم رهبری در سال 78 ساخته شده و هنوز کاماًل 
تکمیل نشده و باید با تخصیص بودجه برای تکمیل 

طرح مصوب این دانشکده تالش شود.

تصادف در محور طبس - یزد 
۵ کشته و ۶ مصدوم داشت

ایرنا- وقوع تصادف 2 دستگاه سواری پژو در محور 
طبس - یزد پنج کشته و 6 مصدوم بر جا گذاشت. 
رئیس پلیس راه استان گفت: این حادثه ساعت 5 و 15 
دقیقه صبح دیروز بر اثر برخورد 2 دستگاه سواری پژو در 
کیلومتر 91 محور طبس - یزد رخ داد. سرهنگ رضایی 
با اشاره به کشته شدن پنج نفر در این حادثه رانندگی 
اظهار داشت: 6 نفر نیز در این تصادف مجروح شدند. 
وی با بیان اینکه حادثه دیدگان یک خودرو اهل استان 
فارس و خودروی دیگر اهل استان البرز بوده اند، بیان 

کرد: علت حادثه در دست بررسی است.

»محمودآبادی« قهرمان مسابقات 
پاورلیفتینگ کشور شد

در مسابقات پاورلیفتینگ با لوازم باشگاه های کشور 
»محمودآبادی« به نشان طالی رقابت ها دست یافت 
و »علی آبادی و داری« مدال رنگی جشنواره ملی 
معلوالن را به گردن آویختند. »علیرضا محمودآبادی« 
در وزن 140 کیلوگرم رده سنی نوجوانان سنگین وزن 
این ماراتن ملی با گردن آویز طال بر سکوی نخست 
رقابت ها ایستاد.مسابقات قهرمانی پاورلفتینگ با لوازم 
باشگاه های کشور به میزبانی تهران با شرکت قریب 
 بر 150 ورزشکار نخبه بدنساز ایران برگزار شد که 
از خراسان جنوبی علیرضا محمودآبادی  و  ابوالفضل 

مقامی هماورد برترین های  ایران شدند.

مقابله با بیابان با نهالکاری
 در دشت سربیشه

ایسنا-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سربیشه 
از آغاز عملیات آبیاری سنواتی در سطح 345 هکتار از 
مناطق بیابانی دشت سربیشه خبر داد و گفت: 50 درصد 
گونه های کاشته شده از نوع تاغ و 50 درصد دیگر از 
تلفیق گونه های آتریپلکس و عجوه و قیچ به عنوان 
نهاده استفاده شده است. فتحی، اظهار کرد: در سال 
96  بالغ بر  325 هکتار از عرصه های تحت مدیریت 
منابع طبیعی در مناطق دشت سربیشه نهالکاری و طی 
شش مرحله آبیاری سنواتی شده است. وی بیان کرد: 
همچنین در سال 97 از محل اعتبارات استانی 20 
هکتار در این منطقه بوته کاری و احیاء مراتع انجام و 
همچنین طی شش مرحله آبیاری و مراقبت شده است.
وی تصریح کرد: در سال جاری نیز آبیاری سنواتی در 
سطح این 345 هکتار طی سه مرحله انجام خواهد شد 
که مرحله نخست آن به پایان رسیده و مرحله دوم نیز 
آغاز شده است. فتحی با بیان اینکه در خزانه تولید نهال 
در سال 97 بیش از 200 هزار نهال ریشه ای تاغ، کلمو 
آتریپلکس  و  تاغ  نهال گلدانی  و عجوه و 14 هزار 
کاشت شده است، اظهار کرد:  50 درصد این نهال ها 
از گونه های تاغ و 50 درصد نیز آتریپلکس هستند. وی 
بیان کرد: در پروژه نهالکاری سال 96 تراکم گونه های 
کاشت شده بین  200 تا 205 اصله نهال در هکتار با 
سبزینگی 86 درصد انجام شده است.فتحی  احیاء مراتع 
فقیر و تخریب شده، تقویت پوشش گیاهی در منطقه و 
در نتیجه جلوگیری از فرسایش خاک و بیابان زایی را از 
جمله اهداف اجرای این پروژه عنوان کرد.وی یادآور شد: 
تاغ و آتریپلکس از گونه های مقاوم به شوری و خشکی 
هستند که در چند دهه اخیر، به طور وسیع در عملیات 
مقابله با بیابان زایی و احیای مراتع خشک و نیمه خشک 

در ایران کاشته شده اند.

استاندار و مدیران استان از محله های 
بیرجند بازدید می کنند

ایرنا- استاندار گفت: از هفته آینده به همراه مدیران 
استان در محله های شهرستان بیرجند حضور خواهیم 
یافت و از نزدیک دغدغه های مردم را خواهیم شنید 
تا تصمیمات و اقدامات براساس مطالبات مردم باشد. 
نشست بررسی طرح ها، مشکالت و مسائل مرتبط 
با حوزه شهرسازی و معماری استان عصر شنبه به 
ریاست محمد صادق معتمدیان و با حضور »فرزانه 
صادق مالواجرد« معاون شهرسازی و معماری وزیر راه 
و شهرسازی در بیرجند برگزار شد. وی گفت: یکی از 
ماموریت هایی که به معاونت هماهنگی امور عمرانی 
استانداری دادیم، تهیه سند جامع شمال شهر بیرجند 
است تا بتوانیم از ظرفیت های ملی و استانی برای 
جذب اعتبارات استفاده کنیم. معتمدیان افزود: آمار 
و ارقام سال های اخیر نشانگر رشد فزاینده مشکالت 
اجتماعی در مرکز استان است. وی تصریح کرد: اگر 
پدیده های اجتماعی را مدیریت نکنیم به معضالت 
مسائل  نشست  این  در  شد.  خواهد  تبدیل  امنیتی 
گوناگون از جمله احداث شهر جدید “محمدشهر” 
از توابع شهرستان خوسف، اراضی بشرویه، طبس و 

بیرجند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۳۴۴ کالس درس  بیرجند دونوبته است

از  استان  اینکه  بیان  با  نوسازی،  تسنیم- مدیرکل 
استاندارد بودن فضای آموزشی فاصله دارد گفت: 344 
کالس دونوبته در داریم و بیشترین کمبودها در سایت 
مسکن مهر است. بیکی اظهارکرد: کمبود فضای 
درمرکز  به خصوص  اخیر  آموزشی طی چند سال 
استان بسیار به چشم آمده به طوری که سال گذشته 
از 9 هزار و 398 کالس فضای آموزشی در اختیار، 
برگزاری کالس ها در هفت هزار و 240 کالس درس 
دولتی و 793 کالس درس غیردولتی انجام شد و 
از این تعداد فضای آموزشی در اختیار فقط سه هزار 
و 665 کالس درس مستحکم، یک هزار و 215 
کالس نیازمند تخریب و چهار هزار و 518 کالس 

نیازمند مقاوم سازی هستند.

سربازی -“معلوالن جسمی حرکتی از پنج گروه 
معلولیت در شهرستان فردوس روند رو به رشدی 
را نشان می دهد و علت آن افزایش سوانح رانندگی 
است که هشداری است برای مسئوالن”. رئیس اداره 
بهزیستی فردوس که به مناسبت هفته بهزیستی در 
نشست خبری سخن می گفت با اعالم این خبر 
افزود: درزمان حاضر سازمان بهزیستی به عنوان 
نهادی مطالبه گر نیز عمل می کند و معتقد است 
معلوالنی که دیگر سازمان ها بدلیل کوتاهی روی 
نکردن  عمل  نتیجه  گذارد  می  بهزیستی  دست 
درست به وظایفشان مانند ساخت خودروهای بی 

کیفیت و دو بانده نکردن جاده ها است.
خادم تاکید کرد: بهزیستی این حق را برای خود 
محفوظ می داند تا چنین مواردی را از دیگر ارگانها 
مطالبه نماید تا شاهد کاهش معلولیت در جامعه 
معلوالن  وجود  این  با  کرد:  تصریح  وی  باشیم. 
ذهنی در فردوس تقریبا ثابت هستند و نابینایی و 

نا شنوایی بدلیل اجرای طرح غربالگری کودکان به 
شدت کاهش یافته است.

افزایش بیماران روانی
بیماران  ساالنه  افزایش  از  حال  عین  در  وی 

زیستی  محیط  معیشتی،  مشکالت  بدلیل  روانی 
و مصرف داروهای روان گردان خبر داد و گفت: 

جمعیت  نسبت  به  بیماران  اینگونه  موجود  آمار 
شهرستان فردوس نگران کننده است.رئیس اداره 
معلول جسمی حرکتی،  وجود 536  از  بهزیستی 
شنوا،  نا  نفر  نابینا، 242  ذهنی، 91  معلول   360
16 نفر صوت و گفتار و 91 نفر اعصاب و روان 

در شهرستان فردوس خبر داد که تحت پوشش 
این اداره و یا در مراکز خیریه نگهداری می شوند.

خدمات گسترده و راهگشای 
 اورژنس اجتماعی

وی اضافه کرد: بر اساس آمار 5 درصد افراد جامعه 
به هر دلیلی معلول هستند که ما فقط 2 وهفت 
دهم درصد این میزان را تحت پوشش داریم. خادم 
خدمات گسترده اورژانس اجتماعی را از مهمترین 
بخش های اجتماعی بهزیستی فردوس برشمرد 
که با داشتن سطح 2 و دو شیفت کشیک و یک 
شیفت در حالت آماده باش توانسته است با خدمات 
و تبلیغات در شهررضایت مندی نسبی شهروندان را 
کسب کند. وی خاطرنشان کرد: اورژانس اجتماعی 
به عنوان واسطه ای بین مردم و دستگاه قضایی 
عمل می کند و عالوه بر کاهش ورود پرونده ها 
به دستگاه قضا، مراجعان از مشاوره های تخصصی 
و ژنیتکی رایگان استفاده می کنند.وی تاکید کرد: 
آسیب های اجتماعی همیشه از خدمات ما جلوتر 
است و با بوجود آمدن هر آسیب جدید باید روش 

مقابله با آن نیز در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم 
گردد.

وی از پرداخت 542 میلیون تومان تسهیالت در 
بخش اشتغال مدد جویان تحت پوشش در سال 
گذشته خبر داد که این مبلغ امسال به یک میلیارد و 

500 میلیون تومان رسیده است.

توانمند سازی مددجویان ، اولویت ماست
وی توانمند سازی مدد جویان تحت پوشش را از 
مهمترین اهداف این سازمان برشمرد که باید هر 
سال شاهد کاهش 10 درصدی مددجویان باشیم 
و اولویت با تامین شغل و مسکن به عنوان زمینه 
ای برای  توانمند سازی است. خادم با بیان اینکه 
70 درصد اداره های شهرستان مناسبت سازی شده 
افزود: درصد با قیمانده اغلب مربوط به بانکها است 
که در زمینه مناسب سازی بسیار عقب هستند و 

علیرغم تذکرات کتبی هنوز هیچ کاری نکرده اند.

هشدار در خصوص روند رو به رشد معلوالن جسمی حرکتی

زی
سربا

س: 
عک

حسینی- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
داده 70  نشان  ها  ارزیابی  که  این  بیان  با  استان 
درصد از تسهیالت اعطا شده به واحدها در مسیر 
سال 97،  در  کرد:  عنوان  شود،  می  تولید صرف 
مجموعا 130 میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شد. 
شهرکی صبح دیروز در نشست خبری به مناسبت 
روز ملی صنعت و معدن، با بیان این که سالی سخت 
اقتصادی را در سال گذشته طی کردیم، ادامه داد: 
در همین راستا سازمان نیز بیشتر در حوزه بازرسی 
تمرکز داشت و بالغ بر 70 هزار فقره بازرسی میدانی 
در سال 97 انجام شد. وی با اشاره به این که مشکل 
اساسی بازار در سال گذشته الستیک بود، اضافه کرد: 
تولید کشور در این کاال کمتر از یک سوم شده بود 
و مواد اولیه وارد ایران نمی شد. لذا وزارت صمت 
به سمت سهمیه بندی الستیک رفت. به گفته وی 
سال 97 حدود 18 هزار حلقه الستیک سنگین در 
استان توزیع شد و از ابتدای سال تاکنون نیز ظرف 4 
ماه بالغ بر 16 هزار حلقه سهمیه برای استان جذب  
شده است. رئیس سازمان صمت همچنین از توزیع 
بالغ بر هزار تن گوشت منجمد در سال 97 سخن 
گفت و خاطرنشان کرد:  از چالش های این موضوع، 

شکل توزیع گوشت بود. اواخر سال 97 ، سامانه 
صمتا خاص مراکز توزیع طراحی شد . شهرکی با 
بیان این که خوشبختانه امسال قیمت متعادل تر 
شده است، ادامه داد: اکنون 50 تن گوشت منجمد 
برای توزیع داریم. وی به پرداخت بالغ بر 130 میلیارد 
تومان تسهیالت رونق تولید و 36 میلیارد تومان 

تسهیالت از محل توسعه روستایی و عشایری در 
حوزه صنعت اشاره کرد و افزود: سال گذشته 29 
پروانه صنعتی با 327 میلیارد تومان سرمایه گذاری و 
ایجاد اشتغال برای 680 نفر ، 230 فقره جواز صنعتی، 
51 پروانه معدنی و 3 هزار و 200 پروانه صنفی نیز 
صادر شد. رئیس سازمان صمت با اشاره به 85 هزار 

بازرسی در سال گذشته ، عنوان کرد: ارزش پرونده 
ها بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون تومان بود که 1 
میلیارد آن برگشتی به شکات است. بیش از 100 
پرونده نیز در حوزه قاچاق کاال به ارزش 303 میلیون 
تومان تشکیل شد.  به گفته شهرکی از صندوق های 
حمایتی ، 71 میلیارد تومان ضمانت نامه برای فعالیت 

های معدنی ، 10 میلیارد تومان برای صنایع کوچک 
و 50 میلیارد تومان برای صادرات پرداخت شد. وی 
فقره  از صدور 6  از سخنانش  دیگری  بخش  در 
مجوز صنعتی، 37 فقره جواز ، 17 پروانه اکتشاف 
معدنی، 13 گواهی کشف، 7 پروانه معدنی و 330 
پروانه صنفی در سال 98 خبر داد و افزود: از مصوبات 

خوب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در این مدت 
ممنوعیت هر گونه اجرای حکم تملک واحدها توسط 

بانک ها بدون نظر کارگروه بود. 
شهرکی همچنین با بیان این که در حیطه سازمان 
نداریم،  شده  بلوکه  محدوده  دیگر  شناسی  زمین 
یک  در  ها  محدوده  آزادسازی  کرد:  خاطرنشان 

محدوده   100 شود.  می  اعالم  عمومی  فراخوان 
و  شود  می  گذاشته  مزایده  برای  بزودی  معدنی 
تا پایان سال نیز چند نوبت دیگر مزایده خواهیم 
داشت. وی همچنین از راه اندازی فاز اول کارخانه 
بخشی  کرد:  بیان  و  گفت  سخن  قاینات  فوالد 
از آب مورد نیاز کارخانه توسط چاه احیایی که در 

اختیار تامین می شود. بخش دیگر از طریق آب 
فاضالب قائن و بخش سوم از طریق خط انتقال 
آب از مکان مستعدتری خواهد بود. وی با تاکید 
کشاورزی  بخش  برای  نگرانی  هیچ  که  این  بر 
فوالد  نقش  داد:  ادامه  نیست،  شهرستان  این 
درتوسعه منطقه فراتر از تصور ما است . ظرفیت 
تولید 1 میلیون تن فوالد ، موجب رونق حمل و 
نقل، خدمات و صنایع وابسته به فوالد می شود.

عدم درج قیمت در صدر تخلفات صنفی
تهوری معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان سازمان صمت نیز با بیان اینکه بیشترین 
تخلفات در 3 ماه ابتدای سال در گروه مواد غذایی، 
میوه و تره بار،کاالی قاچاق، نانوایی ها، پوشاک و 
کیف و کفش صورت گرفته است، یادآور شد: عدم 
درج قیمت،و ارائه فاکتور خرید و گران فروشی در 
صدر تخلفات هستند. وی با اشاره به این که گوشت 
قرمز گرم نیز کیلویی حداکثر 90 هزار تومان است 
اضافه کرد:  شهروندان در صورت مشاهده فروش 
با قیمت باالتر به سازمان بازرسی یا صنف مربوطه 

اعالم کنند.

صرف 70 درصد تسهیالت در مسیر تولید

یرنا
س: ا
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کاری - مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی ضمن 
زنان  توانمندسازی  درصدی  افزایش 27  به  اشاره 
سرپرست خانوار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
خاطر نشان کرد: همچنین شاخص توسعه مهدهای 
کودک روستایی و شهری نیز 22 درصد رشد داشته 
است.علی عرب نژاد  روز گذشته  در نشست خبری با 
اصحاب رسانه اظهار کرد: امسال شعار هفته سازمان 
بهزیستی »به زیستن در گام دوم ارتقای سالمت 
اجتماعی« نامگذاری شده است. وی با اشاره به اینکه 
اکنون  115 هزار نفر از خدمات بهزیستی استفاده 
می کنند،  یادآور شد:  سه راهبرد اساسی پیشگیرانه، 
مشارکت اجتماعی و شرکای اجتماعی و توانمندسازی 
جامعه هدف از جمله رسالت های بهزیستی است. وی 
ادامه داد: از مجموع افراد تحت پوشش بهزیستی 
استان 23 هزار و 204 پرونده در حوزه توانبخشی 
است.مدیرکل بهزیستی  با بیان اینکه  8 هزار و 627 
پرونده اجتماعی نیز در استان وجود دارد، افزود: اکنون  
2 هزار و 462 پرونده پشت نوبت بهزیستی خراسان 

جنوبی هستند. 

جذب بیش از ۲۵ میلیارد ریال 
از طریق مشارکت های مردمی

عرب نژاد با بیان اینکه 2 هزار و 462 مددجو پشت 
نوبت بهزیستی استان هستند، گفت: در سه ماهه 

ریال  میلیون   419 و  میلیارد   25 امسال  نخست 
مشارکت های مردمی جذب شده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 35 درصد رشد داشته است. وی با 
بیان اینکه رژه موتوری، افتتاح مرکز جامع توانبخشی 
در قاین، افتتاح مرکز ندای مهر و راه نوین در مجتمع 
الزهرا)س(، افتتاح ویدئو کنفرانس پناهگاه دختران کم 
توان، از برنامه های  هفته بهزیستی است، ادامه داد: 
افتتاح کلینیک مهر در سرایان، افتتاح گارگاه معتادان 
شهرستان  اشتغال  های  طرح  افتتاح  یافته،  بهبود 
بیرجند، جشن مردمی در پارک توحید و دیدار با خانواده 
شهدای مبارزه با مواد مخدر از  دیگر  برنامه ها در هفته 

بهزیستی است.

 اجرای برنامه غربالگری 
و مداخله شنوایی در استان

با اشاره به اینکه  امسال اجرای برنامه  عرب نژاد 
دستور  در  شنوایی  مداخله  و  تشخیص  غربالگری 
کار است،  یادآور شد:  در سال گذشته پوشش 90 
درصدی این طرح را در خراسان جنوبی داشتیم. وی 
با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون چهار هزار و 78 
نوزاد در زایشگاه های استان غربالگری شدند، عنوان 
کرد: همچنین در این مدت برای 548 نفر غربالگری 
بینایی و سه هزار و 259 نفر غربالگری شنوایی انجام 
شده است.عرب نژاد با بیان اینکه امسال چهار میلیارد 

و 419 میلیون و 797 هزار ریال فطریه در استان جمع 
آوری شده، عنوان کرد: طی تفاهم نامه مشترک با 
بسیج سازندگی 70 واحد مسکن و 150 واحد مناسب 

سازی برای معلوالن  کلنگ زنی می شود.

کلنگ زنی ۲۵۰ واحد مسکونی 
در ۴  شهرستان مرزی

وی با بیان اینکه  اینکه از ابتدای طرح مسکن تاکنون 
2 هزار و 294 واحد احداث و تحویل شده است،  
عنوان کرد: امسال 250 واحد مسکونی با همکاری 
قرارگاه محرومیت زدایی در چهار شهرستان مرزی 
مجموع  از  داد:   ادامه  وی  شد.  خواهد  زنی  کلنگ 
مهدهای کودک استان خراسان جنوبی 20 درصد 
روستایی و 33 درصد شهری هستند.عرب نژاد با 
بیان اینکه تعهد اشتغال امسال بهزیستی استان ایجاد 
فرصت شغلی برای 360 نفر است، یادآور شد: از سال 

گذشته تاکنون 7 میلیارد و 280 میلیون ریال تسهیالت 
اشتغال به 443 نفر پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه طی سه ماهه نخست امسال 
25 میلیارد و 419 میلیون ریال جذب مشارکت های 

مردمی داشته ایم، افزود:  نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 35 درصد رشد داشته است.

فعالیت ۴ کارگاه تولیدی و حمایتی 
در استان برای معلوالن

معاون توانبخشی بهزیستی خراسان جنوبی در زمینه 
کارگاه های تولیدی- حمایتی تیپ یک معلوالن، گفت: 
اکنون چهار کارگاه تولیدی و حمایتی در خراسان جنوبی 
فعالیت داشته و شرایط یک اشتغال حمایتی را برای 
افراد معلول فراهم می کنند.رضازاده اظهار کرد: در سال 
گذشته 450 نفر از معلوالن خراسان جنوبی در اردوهای 

ورزشی و جشن پارالمپیک شرکت نموده و از ابتدای 
سال جاری نیز اردوهای ویژه سالمندان خانم به تعداد 
15 نفر نیز داشته ایم. وی بیان کرد: در سال  گذشته 20 
نفر از معلوالن خراسان جنوبی موفق به دریافت پالک 
ویژه خودروی معلوالن شدند و در سال جاری نیز برای 
پنج نفر از معلوالن درخواست دریافت پالک ویژه شده 
است. وی افزود  چهار هزار و 339 نفر از معلوالن و 
552 نفر از بیماران اعصاب و روان مستمری دریافت 
می کنند که در مجموع تعداد آنان به چهار هزار و 891 

نفر می رسد.

امدادرسانی به بیش از ۳ هزار نفر
 در سه ماهه نخست سال

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
خراسان جنوبی از امدادرسانی مأموران اورژانس استان 
به سه هزار و 396 نفر طی سه ماهه نخست امسال 
خبر داد. حسینی اظهار کرد: طی سه ماهه نخست 
امسال بالغ بر 25 هزار و 744 مأموریت توسط مأموران 
اورژانس  انجام شده است. وی با اشاره به فعالیت 
شبانه روزی دو پایگاه اورژانس هوایی در مدت اجرای 
این طرح، افزود: عالوه بر این دو دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس برای امدادرسانی به حوادث پر تلفات پیش 
بینی شده تا در مواقع نیاز بتوانیم در زمان کم تعداد 

مصدومان بیشتری را منتقل کنیم.

رشد ۲۷ درصدی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار نسبت به سال گذشته

کاوش- مسئول پایگاه مقاومت بسیج شهید طالبی 
همایش  گفت:  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
آموزشی بهینه سازی مصرف برق با محوریت توسعه 
و ترویج فرهنگ صرفه جویی و روشهای مدیریت 
مصرف برق  با حضور فرماندهان بسیج سازمان ها و 
دستگاه های اجرایي استان در این شرکت برگزار شد 
حاجی آبادی گفت:  این  همایش در راستای تحقق 
منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اصالح الگوی 
مصرف و همچنین ارتقاء فرهنگ عمومی با عزم 

ملی و مدیریت جهادی برگزار شده است.
 وی آشنایی با ساعات پیک بار و روش های مدیریت 
مصرف و بیان راه کار برای مدیریت بهینه مصرف 
برق در سازمان ها برای گذر از پیک بار تابستان را از 
موضوعات مطرح شده در این همایش عنوان کرد. 

مسئول پایگاه مقاومت بسیج شهید طالبی شرکت 
توزیع نیروی برق خراسان جنوبی ضمن تبیین نقش 
بسیجیان متعهد در ترویج ومدیریت صحیح مصرف 
انرژي در بخش اداری، براستفاده کارآمد از ظرفیت 
،تخصص و دانش نیروهاي بسیجي در اشاعه مولفه 

هاي مدیریت مصرف برق تاکید کرد.
آموزشی  همایش  راستا  این  در  کرد:  بیان  وی 
بسیج  فرماندهان  برای  برق  مصرف  مدیریت 
همیار  عنوان  به  تا  شد  برگزار  استان  ادارات 
انرژی در این زمینه فعالیت کنند. معاون فروش و 
خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق نیز 
در این همایش، ضمن بیان الگو بودن بسیج در 
تمامی عرصه ها به تشریح برنامه های مدیریت 
و  مصرف  مدیریت  نحوه  آموزش  برق،  مصرف 

در  اجرایی  های  دستگاه  همکاری  های  روش 
ساعات پیک بار پرداخت .

با  برق  مشترکان  کرد:  خاطرنشان  بخشایی   
بار  پیک  ساعات  در  خود  برق  مصرف  مدیریت 
می توانند ضمن صرفه جویی در هزینه ها کمک 

باشند. وی  داشته  استان  برق  به صنعت  شایانی 
الکتریکی  انرژی  مصرف  مدیریت  خصوص  در 

و  سرمایش  گرمایش،  روشنایی،  های  زمینه  در 
تجهیزات و وسایل خانگی و اداری  راهکار هایی 
ارائه کرد. مرادی مدیر گروه مدیریت مصرف  را 

شرکت آب و فاضالب استان نیز در این همایش 
با اشاره به ارزش و اهمیت آب و نقش آن درتداوم 
حیات، بر مدیریت مصرف صحیح و صرفه جویی 
در مصرف این مایه حیاتی تاکید و به روش های 

کاهش مصرف آب پرداخت.
مدیر  اقبالیان  حضورسرهنگ  با  همایش  این 
نیا  قاسم  سرگرد   ، کارمندان  بسیج  سازمان 
سیدالشهدا  حمزه  بسیج  مقاومت  حوزه  فرمانده 
بسیج  مقاومت  های  پایگاه  فرماندهان  و  )ع( 
معاونت  همکاري  با  استان  ادارات  و  سازمانها 
فروش و خدمات مشرکین، گروه آموزش و گروه 
مدیریت مصرف شرکت های صنعت آب و برق 
استان در سالن کنفرانس  شرکت توزیع نیروی 

برق برگزار شد .

سمینار آموزشی بهینه سازی مصرف برق برگزار شد
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سختی داریم اما دلمرده نیستیم 

دلمرده  اما  داریم  سختی  ما  گفت:  جمهور  رئیس 
نیستیم دل زنده هستیم؛ ما سختی و مشکالت داریم 

اما روحیه بلندی در برابر دشمنان خود داریم.

اصغرزاده: اصالح طلبان جایی که 
می توانند تفاهم کنند، قهر می کنند

ابراهیم اصغرزاده گفت:مشکل اصالح طلبان این است 
که ابتکار عمل ندارند یا اگر دارند آن را در موقعیت 
نامناسبی به کار می برند، جایی که می توانند تفاهم 
کنند، قهر می کنند و جایی که نباید کوتاه بیایند، کوتاه 

می آیند و چک سفید امضا به رقیب می دهند.

مصباحی مقدم: قداستی 
برای برجام قائل نیستم

حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم عضو هیئت 
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه من هیچ گونه قداستی برای برجام قائل نیستم، 
گفت: برجام معاهده ای چند جانبه است و اگر زودتر 
اقدام به کاهش تعهدات می کردیم بهتر بود، اما حاال 

که اقدام می کنیم گام ها را باید با احتیاط برداشت.

 فضای مجازی، پادگان نیست!

عبدا... رضیان عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره 
به اظهارات اخیر دبیر شورای عالی فضای مجازی 
مبنی بر عدم استفاده مردم از گوگل گفت: »نباید 
عده ای باال بنشینند و برای مردم نسخه بپیچند چرا 
نتیجه عکس  از دسترسی ها  مردم  منع کردن  که 

می دهد.هرچند که فضای مجازی، پادگان نیست!«

 با خروج از برجام، اجماع جهانی 
جدیدی علیه کشور ایجاد نکنید

به  گفت:  اصالح طلب  سیاسی  فعال  نبوی،  بهزاد 
حاکمیت پیشنهاد مذاکره با آمریکا را نمی دهم؛ البته 
در شرایط کنونی اعتقاد به آن هم ندارم. بلکه برای 
چندمین بار ملتمسانه به تصمیم گیران پیشنهاد می کنم 
اروپا را به دنباله روی از آمریکا وادار نکنند. با خروج از 
برجام، اجماع جهانی جدیدی علیه کشور ایجاد نکنیم.

مبلغ: مگر می شود فردی جاسوس 
باشد و با فشار دولت آزاد شود؟

مرتضی مبلغ با اشاره به سریال گاندو ، اظهار کرد:  
در  کسانی  و  باشد  جاسوس  فردی  می شود  مگر 
وزارت خارجه و مقامات دولتی فشار بیاورند تا او به 

همین راحتی آزاد شود؟

افشاگری تازه سفیر انگلیس؛ ترامپ 
از لج اوباما از برجام خارج شد

سفیر  محرمانه  مکاتبات  از  دیگری  بخش  افشای 
او  که  می دهد  نشان  لندن  با  آمریکا  در  انگلیس 
معتقد بود رئیس جمهور ایاالت متحده فقط به دالیل 
شخصی و عصبانی کردن اوباما، از توافق هسته ای 

ایران خارج شده است!

وزیر ارتباطات: ارز مجازی
 راه دور زدن تحریم نیست

 وزیر ارتباطات با بیان این که ارز مجازی راه دور 
زدن تحریم نیست، گفت: البته تولید بیت کوین برای 
کشور هم می تواند فرصت باشد و هم می تواند تهدید.

کاهش قیمت سکه رکورد شکست

خبرآنالین- قیمت سکه در بازار به پایین ترین میزان 
از ابتدای سال جاری رسید تا رکورد کاهش قیمت 
این کاالی سرمایه ای شکسته شود. هر قطعه سکه 
به قیمت ۴ میلیون و ۳۷۲ هزار  آزادی  بهار  تمام 
تومان معامله شد که در قیاس با روزهای گذشته 

کاهشی قابل توجه را نشان می دهد.

دژپسند: وزارت اقتصاد به دنبال 
مالیات هوشمند است

اقتصادی  امور  اقتصاد گفت: وزارت   دژپسند وزیر 
به دنبال  مالیاتی  برای تحقق درآمد های  و دارایی 
هوشمند  نظام  یک  یعنی  است  هوشمند  مالیات 
قالب  این  در  و  کرده  مستقر  و  را طراحی  مالیاتی 
حتی روابط چهره به چهره پرداخت کننده مالیات و 
دریافت کننده آن را حذف می کند به گونه ای که 
مؤدی مالیاتی برای پرداخت مالیات در یک محیط 
انجام  را  خود  اقدامات  و  گرفته  قرار  الکترونیکی 

می دهد و با ممیز مالیاتی نیز مواجه نمی شود.

دالر در آستانه ورود
 به کانال 11 هزار تومان

قیمت ارز ها در بازار آزاد با کاهش قابل توجهی روبرو 
شد به طوری که هر دالر با کاهش ۲۰۰ تومانی 

نسبت به روز شنبه ، ۱۲۴۰۰ تومان فروش رفت.

کلیات 9 بسته اجرایی اصالح
 ساختار بودجه تایید شد

بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت  محمدباقر 
گفت: کلیات ۴ محور اصالح ساختار بودجه برای 
قطع وابستگی به نفت در 9 بسته اجرایی به تایید 

سران قوا رسیده است.

موافقت سران قوا با واگذاری سهام 
دولت در “ایران خودرو” و “سایپا”

معاون سازمان خصوصی سازی گفت: وزارت اقتصاد 
مجوز واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت 
خودرو سازی را از سران سه قوه دریافت کرده است.

کمیسیون  گزارش  رسیدگی  ادامه  گذشته  روز 
قضایی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی اعاده 
اموال نامشروع مسئوالن در دستور کار مجلس 
است:  آمده  طرح  از  ماده  این  در  گرفت.   قرار 
احکام این قانون نافی صالحیت عام دادستان ها 
و دادگاه های موضوع این قانون در اعاده اموال 

نامشروع سایر اشخاص نمی باشد.
پیشنهاد  این  ذوالقدر در خصوص  فاطمه  سیده 
اعاده  و  سازی  شفاف  طرح  این  هدف  گفت: 
افرادی  طریق  این  از  تا  است  نامشروع  اموال 

که از سمت شان سوء استفاده کردند را شناسایی 
کنیم. این ماده بسیار ضروری است و هیچ دلیلی 
برای حذفش وجود ندارد. این ماده دست قاضی را 
نمی بندد بلکه کمک می کند که با جدیت برخورد 

کند.
روسای دادگستری می گویند 

مانده ایم از کدام قانون شما پیروی کنیم
مهرداد الهوتی در قامت موافق حذف ماده ۱۱ 
صحبت کرد و گفت: در حال حاضر در قوانین 
با  فعلی واقعیت قضیه وجود دارد. من مالقاتی 

و  داشتم  استان ها  دادگستری  روسای  از  بعضی 
حاکی از این مطلب بود که اظهار می کردند شما 
اینقدر قوانین موازی دارید که ما هم در رسیدگی 
مانده ایم از کدام قانون شما پیروی کنیم.سرانجام 
این پیشنهاد نظر نمایندگان را جلب نکرد و اهالی 
خانه ملت به این پیشنهاد رای منفی دادند و اصل 
ماده رای آورد. در ادامه ماده ۱۲ این طرح روی 
 میز نمایندگان قرار گرفت که در آن تاکید شده
»در اجرای این قانون قوه قضائیه و سایر نهادهایی 
که تکلیفی بر عهده آنها قرار داده شده است از 
امکانات موجود خود استفاده می کنند.« که مورد 

تصویب نمایندگان قرار گرفت و تصویب شد.
ابطحی: اول باید اموال باالی ۱۰۰ میلیارد 

تومان مسئوالن را بررسی کنیم
ابطحی نماینده مردم خمینی شهر هم در ادامه 
بر  مبنی  الحاقی  طرح،پیشنهاد  این  بررسی 
اولویت رسیدگی دستگاه قضا به مسئوالنی که 
بعد از انقالب بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان دارایی 
کسب کردند را مطرح کرد و گفت: برای آنکه 
با دوستان  این قانون ثمره عملی داشته باشد، 

اموال  اعاده  قضائیه  قوه  که  کردیم  مشورت 
نامشروع را باید از کجا شروع کند؟ این اموال 
نامشروع از یک ریال تا چند هزار میلیارد تومان 

را شامل می شود.
نام متهمان ب.ز و... نباشد

نماینده اصولگرای مجلس گفت: پیشنهاد مشخص 
ما این بود پرونده هایی که باالتر از ۱۰۰ میلیارد تومان 
است شروع به رسیدگی شود. یعنی ما گفته ایم که 
اولویت از مرز ۱۰۰ میلیارد تومان باشد و محاکمات 
هم علنی برگزار شود و نام ب.ز و ... نباشد تا اینگونه 
همه متهم نشوند که داستان چه بوده است.وی افزود: 
ما می گوییم مقاماتی که بعد از انقالب به پست هایی 
در جمهوری اسالمی رسیدند و ۱۰۰ میلیارد دارایی 

دارند،  اموال شان مورد بررسی قرار گیرد. 
را  نامشروع  اموال  دارای  مسئوالن  اسم 

بیاوریم آبروی شان می رود، به درک!
حسن کامران اما از زاویه دیگر به این پیشنهاد نگاه 
کرد و گفت: امام فرمودند روسا از یک در وارد شوند 
و از همان بازگردند. اما برخی مسئوالن یک در 
دیگر دارند که تکبر تحویل مردم می دهند. خدا 

از تقصیرات شان بگذرد. برخی می گویند نام افراد 
آورده شود آبروی شان می رود، به درک. آبروی 
تکبر  هم  خورد،  می  هم  یارو  برود.  نباید  نظام 
می ورزد هم فیس و پز دارد، باید اسم برده شود. 
وقتی اسم می برند، چند فایده دارد،  رفقا و فامیل ها و 
نزدیکانش می فهمند اگر این کار را بکنند سرنوشت 

شان این است. 
نورزوی: یا نمی دانید ۱۰۰ میلیارد تومان 

چقدر است یا ...
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی هم 
در مخالفت با این پیشنهاد رقم ۱۰۰ میلیارد تومان 
را بسیار باال توصیف کرد و گفت: آقای ابطحی یا 
اینکه خودشان  یا  این رقم چقدر است  نمی دانند 
این قدر پول دارند و اینگونه می گویند. این جمله 
و موجب شد  ابطحی همراه گشت  فریادهای  با 
تا مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده 
داشت،  سریع وارد میدان شود و با به رأی گذاشتن 
این پیشنهاد موضوع را ختم به خیر کند. سرانجام 
این طرح ابطحی با رای منفی نمایندگان از گردونه 

پیشنهادها حذف شد.

جنجال در مجلس بر سر اموال باالی 1۰۰ میلیارد تومان مسئوالن

سوابق  احتساب  و  فنی  گروه  رئیس   - میزان 
بیمه  خرید  گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان 
برای همه  دو شرط  داشتن  با  خدمت سربازی 
افراد مجاز است.مهدی شکوری درباره جزئیات 
خرید بیمه خدمت سربازی اظهار کرد: به موجب 
قانون کلیه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی 
سربازی  بیمه  سابقه  خرید  برای  هستند  مجاز 

درخواست بدهند.
شکوری با بیان اینکه برای خرید سابقه بیمه 
سربازی، دو شرط وجود دارد، ادامه داد: شرط 
این است که فرد متقاضی در زمان ثبت  اول 
درخواست خرید بیمه سربازی باید بیمه پرداز 
سازمان تامین اجتماعی باشد اعم از اینکه بیمه 
توضیح  در  وی  اجباری.  یا  باشد  اختیاری  او 
افزود:  سربازی  بیمه  سابقه  خرید  دوم  شرط 

فرد متقاضی قبل از آغاز دوره خدمت سربازی 
باید به مدت حداقل دو سال حق بیمه پرداخت 

کرده باشد.
سازمان  سوابق  احتساب  و  فنی  گروه  رئیس 
دو  این  داشتن  اینکه  بیان  با  اجتماعی  تامین 
دو  این  اگر  کرد:  تصریح  است،  الزامی  شرط 
تقاضای  می تواند  فرد  باشد  داشته  وجود  شرط 

خرید بیمه سربازی خود را ثبت کند.
وی ادامه داد: اگر سوابق بیمه ای فرد متقاضی 
جمع شده باشد و کارت پایان خدمت وی نیز 
مشکل نداشته باشد، با اولین مراجعه حضوری 

می تواند کار خود را به طور کامل انجام دهد.
شکوری افزود: در اولین مراجعه فرد و در صورت 
کامل بودن مدارک مبلغ خرید سابقه بیمه فرد 

محاسبه و به فرد اعالم می شود.

وی درخصوص نحوه محاسبه مبلغ خرید سابقه 
بیمه سربازی اظهار کرد: میانگین دو سال آخر 
بیمه پردازی فرد برای محاسبه مبلغ پرداختی در 
نظر گرفته می شود. بدین ترتیب که دو سال آخر 
بیمه پردازی فرد جمع و تقسیم بر ۲۴ می شود. 
خدمت  مدت  طول  در  آمده  دست  به  مبلغ 
سربازی فرد ضرب می شود که حاصل آن میزان 

پرداختی فرد را معین می کند.
رئیس گروه فنی و احتساب سوابق سازمان تامین 
اجتماعی گفت: طبق آیین نامه نرخ بیمه پردازی 
سی درصد است که با تسهیالت در نظر گرفته 
شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، ۷ درصد 
توسط فرد متقاضی پرداخت می شود و ۲۳ درصد 

آن بر عهده دولت است.
شکوری درباره نحوه پرداخت مبلغ تعیین شده 

نیز بیان کرد: افراد هم به صورت یکجا و هم 
به صورت اقساط می توانند مبلغ تعیین شده را 
پرداخت کنند. حداکثر اقساط پرداختی نیز ۱۲ 
احتساب  و  فنی  گروه  رئیس  بود.  خواهد  ماه 
به  اشاره  با  اجتماعی  تامین  سازمان  سوابق 
در  داوطلبانه  حضور  برای  قانون  این  اینکه 

فرد  اگر  کرد:  خاطرنشان  هست،  نیز  جبهه 
از سوی  وی  جانبازی  و  باشد  جانباز  متقاضی 
باشد،  تایید شده  ایثارگران  امور  و  بنیاد شهید 
سهم ۷ درصدی فرد نیز برعهده سازمان های 
مسئول خواهد بود و سابقه بیمه فرد جانباز به 

صورت رایگان ثبت خواهد شد.

جزئیات خرید بیمه سربازی در سال 9۸

 جناب آقای شفیعی فرماندار محترم شهرستان خوسف
جناب آقای مهندس دلگیر مدیرکل محترم فن آوری اطالعات خراسان جنوبی 
جناب آقای مهندس آذری  مدیر محترم منطقه مخابرات خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس ناصری 
مدیر کل محترم ارتباطات زیرساخت خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر ورقانی مدیر محترم ارتباطات سیار خراسان جنوبی 
برخود فرض می دانیم از مساعدت ها و حمایت های بی دریغ شما بزرگواران در راه اندازی

 خط اینترنت آستان مقدس شاه سلیمان علی)ع( تقدیر و تشکر نماییم. از خداوند متعال توفیق
 روز افزون تان را در خدمت به مردم منطقه محروم خراسان جنوبی خواهانیم. اجرکم عندا...

هیئت امنای آستان مقدس شاه سلیمان علی )ع(

جنـاب آقـای مهنـدس جالل زاده
معاون محترم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

با تسلیم به مشیت الهی درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده،
 از درگاه قادر متعال برای آن فقید سعید رحمت الهی و برای جناب عالی و سایر بازماندگان 

بردباری مسئلت داریم.
انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل مسافر استان خراسان جنوبی

قابل توجه عالقه مندان به حرفه خبرنگاری
روزنامه آوا در نظر دارد: 

دوره آموزش خبرنویسی و گزارش نویسی 
را به مدت محدود برگزار و از پذیرفته شدگان نهایی دوره 

جهت همکاری  در روزنامه دعوت به  عمل آورد
 لذا عالقه مندان در صورت تمایل می توانند جهت ثبت نام

 به دفتر روزنامه واقع در میدان شهدا - شهدا ۸ 
ساختمان آوا مراجعه و ثبت نام نمایند.

واحد خبر روزنامه آوای خراسان جنوبی

هفته تامین اجتماعی گرامی باد
برنامه مالقات مردمی

جناب آقـای درویشی 
 مدیرکل محترم تامین اجتماعی خراسان جنوبی
دوشنبه هر هفته از ساعت 8 الی 12 صبح
مکان: بلوار پیامبر اعظم)ص(، سایت اداری، 

اداره کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی

روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی  
  مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی 1۵۲۶

قابل توجه اشخاص حقوقی

 و صاحبان محترم امالک اجاری:
۳1 تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی 
عملکرد 1۳۹۷ اشخاص حقوقی و صاحبان محترم 

 www.tax.gov.ir درآمد امالک اجاری از طریق سامانه 
می باشد. لذا جهت برخورداری از هرگونه معافیت

 و مشوق مالیاتی و عدم تعلق جرائم غیر قابل بخشش
 در اسرع وقت نسبت به تکمیل و ارائه اظهارنامه 

مالیاتی خود اقدام نمایید. 
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آگهی فراخوان عمومی 
سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری طبس گلشن )نوبت دوم(

شهرداری طبس در نظر دارد: برابر شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت نسبت به بازسازی، تکمیل و 
تجهیز قسمتی از یک باب ساختمان مالکیتی شهرداری اقدام نماید.

- مشارکت و سرمایه گذاری در خصوص بازسازی، تکمیل و تجهیز قسمتی از یک باب ساختمان 
مالکیتی شهرداری واقع در میدان شهدای آتش نشان )پایین محله(، جنب ایستگاه آتش نشانی 
شماره یک. متقاضیان جهت ارائه پروپزال و طرح خود و تکمیل برگه شرایط خاص فراخوان عمومی 
 سرمایه گذاری و واریز سپرده شرکت در فراخوان عمومی که در برگ شرایط خاص قید گردیده 
می توانند هفت روز پس از انتشار آگهی دوم )آخرین آگهی( و هر روز در وقت اداری برای کسب 
اطالعات بیشتر به واحد سرمایه گذاری شهرداری مراجعه و یا با شماره ۳۲۸۲۲۱۰۰-۰۵۶ داخلی 
۲۰۶ تماس حاصل نمایند. به متقاضیانی که پروپزال و طرح خود را ناقص و فقط در قالب یک برگ 

درخواست ارائه کنند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
بهارستانی یزدی- شهردار طبس

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

کالس های تابستانه برای کودکان شما
تلفن: 44 45  42  32 - 056

آدرس: بیرجند، بلوار معلم، نبش معلم 25
جنب فروشگاه لوازم ورزشی یوسفیان


