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چشمه های آبگرم و کویر لوت ، ظرفیتی بی نظیر برای گردشگری سالمت 5نارضایتی مدیران  شهرستان فردوس از اعتبارات امسال3سالیاد عروج »خالدی« مردی از جنس تفکر    5

عکس :  اکبری

مدیر کل تامین اجتماعی در بازدید استاندار از مراکز درمانی و بیمه ای تامین اجتماعی:

بیمارستانشهیدرحیمیتوسعهمییابد
صفحه  5

* امین جم

شیرینی حمایت
 از تولید استانی

 کشور تا چند مدت پیش وضع بسیار 
سختی داشت آنقدر که آرامش روانی مردم 
را  نیز به شدت بهم زده بود. خوشبختانه 
چند ماهی است که مسائل کشور مدیریت 
شده و اندکی آرامش به بازار و مردم برگشته 
است.خبرهایی چون کاهش قیمت دالر 
، هر چند هم چندان واقعی نباشد باز هم 
امیدهایی برای مردم داشته و دارد. در این 
میان ، سخت ترین روزها را تولیدکنندگانی 
داشتند که به دشواری خود را حفظ و سعی 
نمودند اشتغالی که ساخته اند را نگه دارند.

تولیدکنندگانی که  در صدر آسیب های  
و  ها  تحریم  و  دالر  افزایش  از  ناشی  

ممنوعیت های...  مشروح در صفحه 2

 

 

 

برجام  بهترین توافق ممکن 
برای ترامپ است

ظریف:

صفحه  2

 باید کالس حرف زدن
 برای وزرا بگذارند 

ابطحی  :

 اگر ما نبودیم از
 برجام خبری نبود 

موگرینی:

صفحه  2

صفحه  2

   با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور

 نورا... )محمد حسین( 
خـدادادی بهلـولی

 )فرهنگی بازنشسته( 
را به اطالع دوستان و همشهریان محترم می رساند: 
مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده امروز 

پنجشنبه ۹۸/۴/۲۷ ساعت ۱۶ الی ۱۷ از محل 
غسالخانه )بهشت متقین( برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود. 
خانواده مرحوم

جنـاب آقـای دکتـر جـاوید 
شهردار محترم  بیرجند

بسی شایسته است به پاس تالش ها و زحمات مستمر جناب عالی 
در راستای پیشرفت همه جانبه شهر و خصوصا

 آسفالت خیابان شهید یوسفی ۱3
نهایت سپاس و قدردانی خویش را خدمت جناب عالی و همکاران گرامی تان ابراز نماییم.

ساکنان خیابان شهید یوسفی ۱۳- شهرک شهید مفتح

تا که رفتی همه جا حرف نکونامی توست 
ای نکونام نشاید که تو از یاد روی 

سومین سالگرد  درگذشت

 مرحوم مغفور
 حاج عباسعلی جاهد

 را با ذکر فاتحه و صلوات به روح پاکش 
گرامی می داریم.

از طرف فرزندان

سالی گذشت و باغ دلم برگ و بر نداشت
من ماندم و شبی که هوای سحر نداشت
مراسم یادبود اولین سالگرد درگذشت

 خادم اهل بیت و پیر غالم اباعبد ا... )ع(

زنده یاد حاج غالمعلی خالدی
)پـدر مطبوعـات استـان(
جمعه ۲۸ تیر ماه ۹۸ ساعت ۱0 صبح
هیئت محترم صاحب الزمانی)عج( 

خیابان حکیم نزاری

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

 مرحوم حاج سید حسین حسنی
)پدر سردار شهید سید علیرضا حسنی( 

شرکت نموده اند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت 
آن عزیز سفرکرده امروز پنجشنبه ۹۸/۴/۲۷ از ساعت ۱۷ الی 
۱۸ در محل حسینیه موسی بن جعفر)ع( )سادات سیدان( 

واقع در مطهری ۶ - جنب مسجد جامع چهار درخت
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: حسنی، حسینی و سایر بستگان

 مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی در روز سه شنبه 98/05/01 راس ساعت 
18 الی 20 در محل دفتر سازمان نظام کاردانی ساختمان استان واقع در خیابان طالقانی ، مفتح 2  

پالک 9 برگزار خواهد شد. 

دستور جلسه : 
1- ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره توسط ریاست سازمان 

2- قرائت گزارش بازرس سازمان 
3- طرح و تصویب صورت های مالی سال 97
4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98

5- طرح و تصویب حق عضویت سالیانه کاردان های فنی و معماران تجربی عضو سازمان 
 6- طرح و تصویب در خصوص ادامه ساخت ساختمان مرکزی سازمان واقع در خیابان نرجس

 7- لغو یا ادامه روند تعیین هیئت مدیره جهت نمایندگی های سازمان در سطح استان. 

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی

اصالحیـه آگهـی 
پیرو آگهی مناقصه شماره 12- 98 منتشره در روزنامه آوای خراسان 
جنوبی  مورخ 98/04/26  در خصوص واگذاری خدمات منشی گری 
بیمارستان شهید چمران فردوس به اطالع مي رساند: مبلغ تضمین 

شرکت در مناقصه واگذاری خدمات منشی گری بیمارستان شهید چمران فردوس به شرح 
ذیل اصالح می گردد.

شماره 
مبلغ تضمین موضوع مناقصهمناقصه

نوع تضمین) ریال (

۹۸-۱۲

واگذاری خدمات 
منشی گری 

بیمارستان شهید 
چمران فردوس

۷5/000/000

ضمانتنامه معتبر بانکي یا واریز 
نقدي وجه به حساب شماره 
۲۶۴3۸5۶ بانك رفاه شعبه 

معلم بیرجند به نام سپرده جاري 
دانشگاه )شرکت در مناقصه(

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 4- 32395251-056 تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

 
 
 

  

آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف
 و پروانه های بهره برداری سازمان صنعت،معدن و تجارت

 استان خراسان جنوبی  " تیرماه سال ۱۳98" 
شناسه آگهی: 5۳5۱۱9

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به برگزاری مزایده 
عمومی یک مرحله ای تعدادی از محدوده های اکتشافی و بهره برداری به شماره فراخوان های 
5098000158000002 )بهره برداری( و 5098000158000003 )اکتشاف( در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید. متقاضیان 
می توانند از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 27 /4/ 98 لغایت ساعت19:00 روز پنجشنبه 
مورخ 98/05/10 نسبت به ارائه قیمت در سامانه اقدام نمایند. متقاضیان محترم می بایست 
جهت شرکت در مزایده نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور و تهیه گواهی امضای الکترونیکی 
)توکن( از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده به صورت الکترونیکی از درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرکت نمایند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر 
درخصوص این سامانه می توانند با شماره 41934-021پشتیبانی سامانه ستاد تماس حاصل 
نموده و صرفا جهت اطالع و مشاهده اطالعات مزایده از روز پنجشنبه مورخ 98/04/27 به 
آدرس اینترنتی www.skimto.ir و https://khs.mimt.gov.ir   سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان خراسان جنوبی مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست پس از تکمیل 
اطالعات درسامانه ستاد و اخذ کد رهگیری،تهیه و تکمیل مدارک و اسکن آنها در سامانه فوق، 
حداکثر تا پایان وقت اداری ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 98/5/12 با ارائه کد رهگیری، 
مدارک کاغذی )شامل پاکات الف و ب( را در قالب یک پاکت از طریق پست سفارشی به 
 آدرس خراسان جنوبی ، بیرجند ، بلوار شهدای عبادی ، ساختمان شماره 2 )شهدای عبادی( 
کدپستی 9719873160 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی ارسال نمایند. 
ضمناً نقشه محدوده ها براساس کد کاداستر اعالم شده در مزایده در سامانه کاداستر معادن 
کشور به نشانی www.cadastre.mimt.gov.ir در قسمت نقشه معادن قابل مشاهده 
 می باشد. ضمناً به پیشنهادات خارج ازسامانه در زمان بازگشاییترتیب اثر داده نخواهد شد.

 روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 

باشگاه ورزشـی اوتانـا
ویـژه بانـوان

کالس های تابستانه برای کودکان شما

تلفن:44 45  42  32 - 056

جناب آقای مهندس محمدرضا بوشادی 
  انتخاب شایسته جناب عالی را به سمت

 نماینده کارفرمایان در هیئت حل اختالف
 اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 

 تبریک عرض می نماییم. 

  پرسنل وکارکنان شرکت شادی سازه بیرجند وشرکت بهبود بنای شرق
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۵۵ درصد داوطلبان کارشناسی ارشد انتخاب رشته کردند 

میزان- مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور درباره آمار نهایی ثبت نام کنندگان در انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۸ اظهار کرد: مهلت انتخاب رشته 
کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال ۹۸ به پایان رسید.توکلی بیان کرد: از تعداد ۴۵۶ هزار و ۸۶۴ داوطلب مجاز به انتخاب رشته تعداد ۲۵۳ هزار و ۷۳ داوطلب 

اقدام به انتخاب رشته کردند. توکلی افزود: با این تعداد ثبت نام کننده ۵۵.۴۰ درصد از داوطلبان در این مهلت اقدام به انتخاب رشته نموده اند.

فیاض: مردم می پرسند مهره های 
 اصلی فساد چه کسانی هستند 

ابراهیم فیاض درباره تاثیر علنی برگزار شدن دادگاه های 
مفسدان اقتصادی در اعتمادسازی، می گوید: حرف مردم 
این است چرا سراغ افرادی که پشت پرده فساد هستند،  

نمی روید.

موگرینی: اگر ما نبودیم
  از برجام خبری نبود 

فارس- مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأکید 
بر اهمیت توافق هسته ای، گفت: اگر کشورهای اروپایی 
نبودند، نه برجامی شکل می گرفت و نه امروز از برجام 

اثری مانده بود.

الوروف: چندین میلیون دالر از طریق 
 اینستکس مبادله انجام شده است 

تا  که  کرد  اعالم  روسیه  خارجه  وزیر  الوروف 
مکانیسم  طریف  از  دالر  میلیون  چندین  کنون 
ویژه مالی اروپا با ایران موسوم به اینستکس نقل 

و انتقال صورت گفته است.

ابطحی: باید کالس
  حرف زدن برای وزرا بگذارند 

محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصالح طلب گفت: 
»وزیر بهداشت گفته برای هر توییت علیه نمکی ۲۰ 
میلیون می دهند. دروغ چرا؟ دنبال آدرس آنهایی هستم 
که ۲۰ میلیون می دهند. می ارزد یک توییت علیه 
وزیری که نمی شناسمش. وزیر یا نمی دانند توییت 
چیست و یا ۲۰ میلیون خیلی پول خرده است. کالس 

حرف زدن با مردم برای وزرا بگذارند.الزمه«

“نجفی” اتهام قتل عمد
  “میترا استاد” را نپذیرفت 

دومین جلسه محاکمه شهردار سابق تهران به اتهام 
قتل همسرش برگزار شد و محمدعلی نجفی گفت: 
از این حادثه بسیار متأسف هستم اما به هیچ وجه 

اتهام قتل عمد را قبول ندارم.

برجام بهترین توافقی است که امکان 
 دارد برای ترامپ وجود داشته باشد

ظریف وزیر خارجه گفت: این مهم نیست که دولت 
سابق آمریکا درباره این توافق مذاکرات را انجام داد. 
این توافقی است که توسط آمریکا مورد مذاکره قرار 
گرفت و دولت آمریکا باید به تعهدات خود پایبند باشد 
و معتقدم که )برجام( بهترین توافقی است که امکان 

دارد برای ترامپ وجود داشته باشد.

پیشنهاد  انتخاباتی منتجب نیا 
 به آرای خاکستری 

حجت االسالم منتجب نیا با اشاره به اینکه دلخوری 
به حق آرای خاکستری از اصالح طلبان نباید موجب 
دلسردی و کناره گیری آنها از انتخابات شود، گفت: آرای 
خاکستری که ساختار مدیریتی اصالح طلبان و شیوه تهیه 
لیست انتخاباتی آنها را قبول ندارند، خودشان با طرحی 

جدید و به صورت مستقل وارد صحنه انتخابات شوند.

 حقوق دانشجو معلمان 
 افزایش می یابد

تسنیم- رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس از ابالغ 
دانشجو  برای  حقوق  حداقل  احکام  دستور صدور 

معلمان به آموزش و پرورش خبر داد. 

 تقویت 2۱ درصدی ارزش 
پول ملی در 2 ماه گذشته

با اجرای سیاست ها  ایرنا- دولت در ماه های اخیر 
و برنامه های پولی و مالی از طریق بانک مرکزی، 
توانسته بازار ارز را کنترل کند که نتیجه آن، تقویت 
مقابل  در  )ریال(  ملی  پولی  ارزش  ۲۱.۱ درصدی 

دالر آمریکا در ۲ ماه گذشته بوده است.

 ایران خودرو فروش فوری گذاشت 
 ۳ فوری  فروش  شرایط  خودرو  ایران  تسنیم- 
محصول خود را برای تنظیم بازار اعالم کرد. این 
طرح فروش از ساعت ۱۱ صبح  دیروز، چهارشنبه 

۲۶ تیرماه با تحویل ۳۰ روزه آغاز شد.

 پیش بینی کاهش نرخ 
 میوه های تابستانه در بازار 

باشگاه خبرنگاران- رئیس اتحادیه میوه و سبزی 
گفت: با توجه به ورود میوه از تمام نقاط کشور در 
فصل تابستان و ازدیاد عرضه پیش بینی می شود که 
قیمت میوه های تابستانه مجدد در بازار کاهش یابد.

 سقوط قیمت سکه و طال  و ارز
 بازار را غافلگیر کرد

آخرین خبر- بازار سکه و طال روز گذشته روند 
طوری  به  کرد.  تجربه  را  تندی  بسیار  کاهشی 
کاهش  تومان  هزار   ۱۸۰ امامی  که سکه طرح 
کاهش  تومان  هزار   ۱۱۰ آزادی  بهار  سکه  و 
 ۱۱ به  ملی  صرافی  در  نیز  دالر  قیمت  داشت. 

هزار و ۲۰۰ تومان رسید.

 بازار خودرو در سراشیبی قیمت 
میزان- رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران 
خودرو گفت: طی یک هفته گذشته قیمت خودرو در 
سراشیبی قرار گرفته است به طوری که قیمت ها هر 
روز نسبت به روز قبل از آن کمتر می شود. موتمنی 
کرد:  اظهار  خودرو  بازار  وضعیت  آخرین  درباره 
خریداری در بازار خودرو وجود ندارد و این بازار در 
رکود به سر می برد. موتمنی با بیان اینکه خودرو های 
مونتاژی نیز با کاهش قیمت مواجه شدند، خاطرنشان 
کرد: همچنین قیمت خودرو های وارداتی نیز با کاهش 
قیمت روبه رو شدند و نسبت به هفته قبل بین ۲۰ تا 

۲۵ میلیون تومان افت قیمت داشته اند.

 پایان هفته سبز برای بورس
آخرین خبر- شاخص بورس اوراق بهادار تهران روز  
گذشته با رشد ۵۱۸  واحدی به ۲۴۶ هزار و ۷۸۶ 
واحد رسید. در جریان معامالت دیروز شاخص کل 
بورس اوراق بهادار تهران ۰.۲۱ درصد رشد کرد اما 

شاخص کل هم وزن نیز ۰.۲۱ درصد منفی بود.

هشدار درباره کالهبرداری های 
پیامکی در رابطه با یارانه ها

مهر- بانک ملی ایران، نسبت به شگردهای جدید 
کالهبرداران از طریق ارسال پیامک مبنی بر اینکه 
یارانه شما قطع شده، هشدار داد. بنا بر گزارش های 
رسیده، اخیراً کالهبرداران در برخی از مناطق محروم 
و دور افتاده کشور پیامکی با این عنوان که »یارانه 
شما قطع شده و جهت اطالع از یارانه خود به لینک 
زیر مراجعه فرمایید« از طریق تلفن همراه به مردم 
ارسال می کنند و با این روش نسبت به سوءاستفاده 

از حساب مشتریان بانکی اقدام می کنند.

 حداکثر قیمت مرغ 
 ۱2 هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد

دفتر  مدیرکل  کالمی  محمدرضا  ایسنا- 
برنامه ریزی و تنظیم بازار وزارت صمت گفت: ستاد 
تنظیم بازار سقف قیمت مرغ برای مصرف کنندگان 

را ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین کرد.

اتصال کارت بانکی به کارت سوخت 
 منتفی شد

سوخت  کارت  به  بانکی  کارت  تسنیم-اتصال 
لزوم  شدن  اجرا  قابل  منظور  به  و  شده  منتفی 
 ۲۰ از  شخصی  سوخت  کارت  با  سوخت گیری 
مردادماه سال جاری، احتمااًل برای تمامی کسانی 
که متقاضی ثبت نام کارت سوخت المثنی بوده اند، 

کارت سوخت جدید صادر می شود.

است،  ایران  گاز  مهم  مشتری  که  عراق 
به تازگی به دنبال فرصت های همکاری بیش تر 
نسبت  نیز  ایرانی  البته شرکت های  می گردد. 
داده اند  نشان  خوش  روی  موضوع  این  به 
دو  این  همکاری  توسعه  از  حاکی  شواهد  و 
راستا  این  در  ایسنا،  به گزارش  است.  کشور 
نمایندگان دو کشور چندی پیش سند همکاری 
نفتی امضا کردند که چهار محور کلی داشت 
و کارشناسان آینده این تفاهم نامه ها را روشن 
می دانند و بر این باورند که عراقی ها این بار در 
ایران جدی هستند. با  نفتی  تفاهمات  اجرای 

مقامات عراقی این بار جدی هستند
به طور کلی صادرات خدمات فنی و مهندسی 
میدان ها،  مشترک  توسعه  عراق،  به  ایران 
بازسازی پاالیشگاه های قدیمی عراق و ایجاد 
مهم ترین  کشور  این  در  گازرسانی  شبکه 
تفاهم های دو طرف به شمار می رود. به گفته 
امیرحسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت در امور 
بین الملل با توجه به ظرفیت های سرشار فنی 
و مهندسی صنعت نفت ایران، امکان صادرات 
به عراق  خدمات فنی و مهندسی کشورمان 

وجود دارد، هم چنین با توجه به منحصر به  فرد 
بودن ایران در توسعه حداکثری شبکه گازرسانی، 
ایران برای  از تجارب و ظرفیت های  استفاده 
ایجاد شبکه گازرسانی در عراق نیز مورد تاکید 
قرار گرفته است.زمانی نیا هم چنین ابراز امیدواری 
کرد که خط لوله فرآورده های نفتی بین آبادان و 
بصره هم که سال های درازی است در مذاکرات 
آینده  در  می شود،  مطرح  عراق  و  ایران  بین 
نزدیک اجرایی شود. وی به محورهای آموزشی 
نیز در توافق های دو طرف اشاره کرد و گفت: در 
این زمینه مقرر شده است گروهی از دانشجویان 
عراقی به تحصیل در رشته مهندسی نفت در 

دانشگاه تهران مشغول شوند.
حضور شرکت های ایرانی در 

پروژه های نفت و گاز عراق
به تازگی نیز جمعی از رؤسای اتاق های صنایع 
شهرهای مختلف عراق که به منظور بررسی 
و  ایرانی  شرکت های  همکاری  فرصت های 
عراقی به تهران سفر کرده بودند، در نشستی با 
حضور بعضی از شرکت های فعال در عرصه نفت 
و گاز ایران، راهکارهای الزم را برای ورود مؤثر 

شرکت های ایرانی در پروژه های نفت و گاز این 
کشور بررسی کردند. مرتضی بهیه ، رئیس اتاق 
صنایع بابل  که راهبری هیئت تجاری متشکل 
از اتاق های صنایع چند شهر و همچنین جمعی از 
استادان دانشگاه و تئوریسین های اقتصادی عراق 
را بر عهده داشت، در این نشست با ابراز امیدواری 
نسبت به بهره مندی از قابلیت شرکت های ایرانی 
داریم  تالش  گفت:  عراق  بازار  به  ورود  برای 
ایران  گاز  و  نفت  حوزه  در  فعال  شرکت های 
بتوانند در اولین فرصت در پروژه های صنعت 
نفت و گاز عراق وارد شوند. از سوی دیگر به دلیل 
تحریم های آمریکا علیه ایران، فرصت حضور 
مستقیم در صنعت نفت عراق برای شرکت های 
ایرانی وجود ندارد که طبق گفته های سید حمید 
حسینی - دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران و عراق - شرکت های 
ایرانی می توانند در همکاری با شرکت های معتبر 
دولتی  بخش  و  خصوصی  بخش  پیمانکاری 
عراق و تشکیل کنسرسیوم با این شرکت ها، در 
پروژه های نفت و گاز این کشور ایفای نقش کنند.

در این بین خبر خوشی که اعالم شد این بود که 

با توجه به این که پروژه های نفتی و پاالیشگاهی 
هزینه بر هستند، قوانین جدید عراق در جهت 
تسهیل فعالیت های شرکت های خارجی مانند 
شرکت های ایرانی به روز خواهد شد و حسین 
فالح مزید - رئیس اتاق صنایع ناصریه - اعالم 
کرد که فرصت قابل توجهی در عراق درباره 
فناوری  ایران  دارد،  وجود  شهری  گاز  انتقال 
قابل توجهی در عرصه گاز دارد، این در حالی 
درباره مصرف گاز  است که سیاست درستی 
ایران در عرصه  ندارد. تجربه  در عراق وجود 
صنعت گاز نشان داده است که فرصت های 
مناسبی برای کمک به عراق در این خصوص 
وجود دارد؛ فرصت هایی که می تواند شرایط را به 
سمت بهره گیری از خط لوله گاز به جای استفاده 

از کپسول )در شرایط کنونی( سوق دهد.

یک فرصت طالیی برای ایران

 پخش سریال جنجالی “گاندو” از شبکه سه 
سیما با موضوع پرونده جیسون رضاییان )که به 
اتهام جاسوسی برای آمریکا و تبلیغ علیه نظام 
در ایران محاکمه شد و در دی ماه ۹۴ آزاد و 
به محور  وقتی  بازگشت( که چند  آمریکا  به 
منازعه دولت و صدا و سیما بدل شده، تنها به 
اظهارنظرهای مقامات دولتی و عوامل سریال 
گاندو محدود نشد و کار به جاهای باریک کشید. 
در این زمینه عضو شورای نظارت بر سازمان 
صدا و سیما خبر از اعمال محدودیت های جدید 
در بودجه صدا و سیما داد که البته رئیس دفتر 
روحانی به ماجرا واکنش نشان داد. سیداحسان 
در  فریمان  مردم  نماینده  هاشمی  قاضی زاده 
مجلس و عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و 
سیما در گفتگو با فارس مدعی شد که دولت به 

دلیل پخش سریال گاندو کل بودجه سه ماهه 
دوم صدا و سیما را صفر کرده است. وی با انتقاد 
از این اقدام دولت از پیگیری این موضوع در 

شورای نظارت بر صدا و سیما خبر داد.
رئیس  واعظی،  محمود  که  حالیست  در  این 
دفتر رئیس جمهور در رابطه با اینکه در جلسه 
هیئت دولت شخصی مطرح کرده آقای ظریف 
از سریال گاندو عصبانی شده و آقای روحانی هم 
تصمیم گرفته اند بودجه صدا و سیما را کاهش 
دهند آیا این خبر صحت دارد، اظهار کرد: در 
جلسه هیئت دولت همانند هر جلسه دیگری این 
آزادی مخصوصاً در بخش اول جلسه وجود دارد 
که وزیران براساس یک سری موضوعات، خبر، 
پیشنهاد و نظراتی را مطرح می کنند. آقای ظریف 
در رابطه با آنچه وی به عنوان توهین به وزارت 

خارجه می دانسته صحبت هایی انجام داده و هر 
شخص دیگری هم اگر چنین موضوعی را به 
طور مثال توهین به هر دستگاه مثاًل دستگاه 
قضایی یا وزارت اطالعات می دانسته ممکن 
را مطرح کند. وی  بود چنین صحبت هایی 
بیان کرد: ولی اینکه این موضوع باعث کاهش 
بودجه صدا و سیما شده باشد، خیر چنین چیزی 
مطرح نبوده و بودجه صدا و سیما کاهش نیافته 
و طبق آن چیزی که مصوب شده انجام می 
شود. در خصوص سریال گاندو و انتقادات تند 
و تیز مقامات دولتی، رئیس دفتر رئیس جمهور 
از تذکر به رئیس صدا و سیما  هفته گذشته 
خبر داده بود. واعظی در حاشیه نشست هیئت 
دولت و در جمع خبرنگاران سریال »گاندو« را 
محصول »تخیل« توصیف کرده بود که »دروغ 
و تهمت« مطرح کرده و دولت این حق را دارد 
که نسبت به آن »شکایت و روشنگری« کند. 
وی گفته بود که صدا و سیما کار غیرمعمولی 

انجام داد و باید تجدیدنظر کند.
سخنگوی وزارت امورخارجه هم در پاسخ به 
سوالی درباره پخش سریال گاندو و اینکه هدف 
آن دولت و وزارت خارجه است و این وزارتخانه 
را ارگان خنثی می داند و واکنش وزارت خارجه 
عجیب  بود:  گفته  چیست،  این خصوص  در 
است. آنچه درباره وزارت خارجه و شخص وزیر 

و همکاران ما در این سریال نشان داده می شود 
خیلی با واقعیت منطبق نیست هر چند ادعا 
کردند داستان شان واقعی است و اسناد مکاتبات 
وزارت خارجه در داخل و خارج کشور موجود 
است و اگر به ما می گفتند اسناد را به آنها می 
دادیم که کمی فیلم شان واقعی تر باشد. فیلم 
به لحاظ جلوه های هنری فیلم بدی نیست و 
ای کاش تقوا در آن رعایت می شد. واعظی 
با بیان اینکه فکر می کنم صدا و سیما حتما 
باید درمورد ساخت سریال براساس تخیل افراد 
تجدید نظر کند، گفت: در جلسه هیئت دولت به 
رئیس سازمان صدا و سیما درمورد این سریال 

تذکر داده شد.
سریال  تهیه کننده  واکنش  واعظی  اظهارات 
»گاندو« را هم در پی داشت و وی با انتشار 
جوابیه ای نوشت: جناب آقای واعظی؛ سریال 
»گاندو« توهم و تخیل نیست. سریال »گاندو« 
صدای در گلو مانده مردم ایران است. چه شد 
که دشمنان مردم و شبکه های معاند از جمله 
سریال  محتوای  به  سی ان ان  و  بی بی سی 
»گاندو« حمله کردند و شما هم حمله کردید؟ 
پاسخ یک گزینه بیشتر نیست؛ »گاندو« حقیقت 
و اقتدار جمهوری اسالمی را به رخ جهان کشاند 
و کیست که نداند نمایش حقیقت تلخ است و 

برخی را به شکایت وامی دارد. 

دعوای دولت و صدا و سیما بر سر “گاندو” باال گرفت؟
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صاحبان محترم امالک اجاره ای- مدیران محترم شرکت ها و کارفرمایان عزیز 

باید گزارش اظهارنامه مالیات را انجام دهید تا از معافیت بهره مند شوید 

هرگز به روزهای آخر موکول نکنید

جهت رفاه شما عزیز از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب دفتر دایر است

جمعه ۹۸/4/2۸ دفتر دایر است - مرکز تخصصی بیمه و مالیات - چمنی

پاسداران : روبروی شعبه تامین اجتماعی- دفتر پیشخوان خدمات دولت 

32423242- چمنی        به تابلوها دقت فرمایید                              

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت بازرگانی طوسبان 
به شماره ثبت ۴۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۸۴۲۵

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی 
روز دوشنبه مورخ ۹۸/۵/۷ راس ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر شرکت واقع در 

سردخانه کیلومتر ۲ جاده بیرجند- زاهدان حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و بازرسان - تصویب 

صورت های مالی شرکت و سایر موارد.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(  شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصارالرضا )ع( 
 شماره ثبتی : ۶۹۷   شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۳۵۹۰    تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲۷

 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصارالرضا )ع( راس ساعت ۱۷/۳۰ 
 روز دوشنبه تاریخ ۹۸/۵/۷ در محل سالن همایش مجتمع غدیر واقع در خیابان پاسداران 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. 
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - تصویب صورت های مالی سال ۹۷- تصویب بودجه پیشنهادی سال 
۹۸ - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی - اتخاذ تصمیم در مورد سود و زیان سال ۹۷ - تعیین  

روزنامه محلی جهت انتشار آگهی - تعیین خط مشی آینده شرکت.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف پیشکسوتان انصار الرضار )ع(

خیارشور نول                                 35۰۰۰ تومان 
خیارشور یک                                  3۰۰۰۰ تومان 
خیار شور ویژه                                5۹۰۰۰ تومان
سس دبه قرمز رعنا                        76۰۰۰ تومان 
سس دبه سفید رعنا                     645۰۰ تومان 
سس دبه سفید کم چرب رعنا     545۰۰ تومان 
پنیر پیتزا قرمز                               ۲۰3۰۰ تومان
استیک پاک جم           )بسته ای(  ۲18۰۰ تومان
همبرگر 6۰ درصد پاک جم            18۲۰۰ تومان

همبرگر 6۰ درصد مام                    ۲15۰۰ تومان 
همبرگر 3۰ درصد مام                      ۹5۰۰ تومان
کبک منجمد               )کیلویی(     47۰۰۰ تومان 
بلدرچین منجمد          )کیلویی(   365۰۰ تومان
خالل سیب زمینی         )کیلویی(  1۹5۰۰ تومان
انواع سس تک نفره رعنا            ۲۲5 تومان
کاغذ کاهی                               1۹8۰۰ تومان
پالستیک ساندویچ          )کیلویی( 31۰۰۰ تومان 

 داليــا پروتئيـــــن

آدرس: بازار روز پاسداران ۰۹۹۰11۲578۹- ۰563۲44۲876 بهروش

شیرینی حمایت 
از تولید استانی
* امین جم

کشور تا چند مدت پیش وضع بسیار سختی داشت 
انقدر که آرامش روانی مردم را  نیز به شدت بهم زده 
کشور  مسائل  که  است  ماهی  چند  بود.خوشبختانه 
مدیریت شده و اندکی آرامش به بازار و مردم برگشته 
است.خبرهایی چون کاهش قیمت دالر ، هرچند هم 
چندن واقعی نباشد بازهم امیدهایی برای مردم داشته 
و دارد.در این میان ، سخت ترین روزهارا تولیدکنندگانی 
داشتند که به دشواری خود را حفظ و سعی نمودند 
اشتغالی که ساخته اند را نگه دارند.تولیدکنندگانی که  در 
صدر اسیبهای  ناشی  ازافزایش دالر و تحریم های و 
ممنوعیت های صادرات و واردات بودند.حاال که کمی 
بهبود را شاهدیم و مردم هم  البته  اندکی اسوده  تراز 
قبل  )البته نظر روانی ( توانند خرید کنند ، خوب است 
کمی در خریدهایمان هم دقت کنیم.چندین سال است 
که شعار کشور حمایت از تولید داخل و ملی و ... است.

خبر مصوبات چنینی نیز هر چند روز شنیده می شود اما 
واقعییت این است برون داد مطلوبی نداشته است.کاش 
جدای از تعارفات  اولویت  سبدکاالیمان ، تولیدات مردم 
هم استانی خودمان بود که می دانیم از کجا تامین شده 
و حتی بعضا چه کسانی پشت صحنه آن هستند ،  با یک 
تیر چند نشان می زدیم! وقتی جوان فعال هم استانی می 
بیند همسایه خودش  کاالیی که با هزاران زحمت ساخته  
را می خرد و از او حمایت می کند ،  برای  ادامه کارعزم و 
امید پیدا می کند می یابد.امیدی که جز با حمایت مردم 
، حاصل نمی شود. دریافت هزاران وام و حمایت و ... 
در انتها باید به جایی برسد که مردم کاال را بخرند اگر 
این خرید و حمایت مردمی نباشد ، هیچ حمایت دیگری 
جای خالی آن را پر نمی کند.می شود حداقل قسمتی 
از خرید خود را از محصوالت مشابه  استانی انجام داد 
.حتی اگر در ابتدا کیفیت صد درصدی را هم نداشته 
باشد. حداقل بواسطه ان که باعث اشتغال برادر  و دوست 
خودمان شده است. کاری اثر گذار وارزشمند  است در 
واقعیت هم وقتی خودمان برای یکدیگر دل نسوزانیم و 
فقط جلوی پایمان را ببینیم ، انتقاد از دولت و فالن  قوه  
و  بهمان مسئول ، بیشتر به جوک  می ماند تا بیان درد! 
در این میان  جدای از مردم ، ادارات هم وظیفه دارند.

زمانی استاندار به مسئوالن دستور داد که کاالی استانی 
بخرند و حمایت کنند.از این دستور چندین ماه گذشته اما 
هنوز هم مدیرکل صنعت معدن و تجارت از عملکرد 
حمایتی مسئوالن ناراضی است و می گوید باید بسیار 
بیشتر از این باشد.حتی نمایندگان مردم در نهادهای 
انتخابی ، بیشتر چشمشان به کاالهای بیرونی است تا 
داخلی! و نگوییم از خرید های میلیاردی برخی از همین 
دوستان آنهم در حوزه هایی که مشابه آن دراستان به 
وفور یافت می شد! در هرحال خرید کاالی تولید داخل 
، مطمئنا شیرینی های خاص خود را دارد.بیایید امتحان 
کنیم! حمایت  از همین قدم های کوچک اغاز می شود 
والزاما  شاخ غول شکستن! نیست .امیدواریم شیرینی 
این حمایت برای تولید کنندگان بیشتر از همیشه شود و 
همه با هم سعی کنیم طبق منویات مقام معظم رهبری 
، به توسعه و پیشرفت تولیدات ملی که راه برون رفت 

مشکالت است ، کمک کنیم.

برایان هوک: ایران کماکان
  پیشنهاد مذاکرات را رد می کند

برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پاسخ 
به بخش فارسی صدای آمریکا در خصوص تمایل 
واشنگتن برای مذاکره با تهران مدعی شد: ما همه 
از طریق  ایران را  با  اقدامات برای حل اختالفاتمان 
دیپلماتیک اتخاذ کرده ایم اما ایران اقدامات دیپلماتیک 

ما را به دفعات رد کرده است.

زیباکالم: دشمنان ایران
  خواهان تجزیه طلبی هستند

صادق زیباکالم بابیان اینکه دشمنان خارجی ایران مثل 
ترامپ، نتانیاهو و ... ممکن است مساله ی تجزیه ی ایران 
را مطرج کنند، گفت: طبیعی است که مایل هستند و 
تالش هایی هم دوست دارند در این زمینه انجام دهند 
تا تجزیه در ایران اتفاق بیفتد؛ اما مساله ی بعدی مهم تر 
است، اگر عوامل خارجی که منجر به تجزیه طلبی 
می شود را کنار بگذاریم نکته ی دیگر مسایل داخلی 
است که منجر به تجزیه طلبی می شود و باید مورد 

توجه قرار گیرند.

آیت ا... جنتی: تحت تأثیر
 هیچ جریانی قرار نمی گیریم

آیت ا... جنتی دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه یکی 
از کارهای مهم شورای نگهبان انتخابات است و ما به 
عنوان ناظر انتخابات باید خدا، قانون و اخالق را در نظر 
بگیریم ، گفت : شورای نگهبان نهاد بی طرفی است و 
کار این نهاد در چارچوب قانون است و  وابسته به هیچ 
جریان سیاسی نیست و تحت تأثیر جریانات سیاسی و 

هیچ کسی نیز قرار نمی گیرد.
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تهیه طرح مرمت ارگ تاریخی طبس

صدا وسیما- طرح  مطالعاتی مرمت ارگ تاریخی طبس از محل اعتبارات ملی تهیه شد. معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان گفت: تهیه 
طرح این بنای تاریخی به مدت 4ماه با هزینه 50 میلیون تومان انجام شد. شریعتی منش افزود: با تهیه طرح مرمتی، از سال آینده اعتبارات مرمت، بازسازی، بهسازی و احیا به این 
بنای تاریخی اختصاص می یابد. وی با اشاره به انجام فعالیتهای پژوهشی و مرمت اضطراری در این بنا افزود: پیش بینی شده این طرح با کاربری گردشگری مرمت و بازسازی شود.

یادداشت

از مسئوالن  محترم و متولیان حوزه مسکن شهرستان 
خوسف درخواست می شود بر اجاره بهای منازل نظارت 
داشته باشند، چرا باید اجاره بهای منازل یکباره با افزایش 
چشمگیری همراه باشد. پرداخت اجاره سنگین  برای 
جوانان در ابتدای زندگی خیلی سخت است و بسیاری 
از جوانان در اغاز زندگی مشترک با توجه به حقوق بسیار 

پایین قادر به پرداخت اجاره باال نیستند.
 یک شهروند
سالم بر استاندار بسیجی و ضعیف نواز با دستورکارآمد 
و چکشی ایشان آب روستاها پر فشار و مشکل مردم 
زودتر  خودشان  مربوطه  مسئوالن  شد.کاش  مرتفع 

مشکل راه حل می کردند.
915...330

جناب شهردار اگر به سایر پارکهای شهر توجه بیشتری 
نمایید تا مردم هر محله از پارک همان محله استفاده کنند، 

مردم ساکن اطراف پارک توحید دعاگویتان خواهند بود.
915...212
ضمن تشکر از تصمیم آقای استاندار در بازدید از محالت، 
خواهشمند است اولین بازدید را از منطقه بازار و خیابان 

جمهوری  انجام دهند.
937...640

روستای حاجی آباد که بودیم خانه بهداشت انقدر شلوغ 
بود باید کلی توی نوبت بودیم تا نوبتمون می شد. صدقه 
سرمون اومدیم شهر اینجا هم انقدر سر ماما شلوغه چند 
ساعت طول میکشه تا نوبتت بشه. می پرسیم چرا این 
جوریه  میگن طرح ها زیاد شده. جانشین برای نیروهای 
بازنشسته نمیدن. آقای استاندار  لطفا خودتون شخصا به 
مراکز شلوغ شمال شهر سربزنید. علت را جویا شوید. زیاد 

به گزارش ها  اعتماد  نکنید.
910....673

سالم خواهش می کنم شهردار شخصا نظارت آبیاری 
شرکت  بگیرد.  عهده  به  را  شهر  جای  جای  درختان 
پیمانکاری طرف قرارداد شما یا پرسنل مسئول پاسخگو 
نیستند درختان بولوارها زرد شده اند و خشک. در این دو 
ماه باقیمانده تابستان آبیاری درختان کار جهادی می خواهد.  
915..876
سالم لطفا یک ایستگاه اتوبوس در میدان آدینه ) مصلی 
المهدی( تعبیه شود خانه های خیابان شکوفه وسنبل    از 

ایستگاه اتوبوس فاصله زیادی دارند.
یک شهروند
ای کاش به روستاهایی که 90 درصد آنها باغ ویال دارند 
و با آب شرب آبیاری می کنند استاندار محترم دستور قطع 
آب می دادند وبه جای قطع آب و کارهایی که مقطعی 

باشه،زیر ساخت ها و کمبود آب رو پیگیری کنند.
915...852
چرا اتوبوس دستگرد االن  توی این گرمای شدیدهر یک 

ساعت میاد خواهشمندم به مسئوالن پیام منو برسونید.
915...923
با سالم  از استاندار معزز وگرامی باید تشکر ویژه نمود 
به دلیل برخورد منصفانه و به حق با مدیرانی که در 
از  سال  کردند، حدود 8  کوتاهی  خود  وظیفه  انجام 
انجام پروژه آبرسانی می گذرد و دهها مرتبه اهالی 
روستا به اداره مربوطه مراجعه کردند هنوز به شبکه 
وصل نشده  فقط با وعده و وعید، مردم  را دلخوش 
کرده و ازنجابت اهالی سوء استفاده می کنند. لطفا 

پیگیر باشید. یکی از  اهالی روستا
915...707
با سالم  با تشکر و سپاس فراوان از استاندار محترم برای 
پیگیری قطع آب روستاها، روستای بیجار 20کیلومتری 
تا  روستا  آب  اوقات  بیشتر  اما  باشد  می  بیرجند  شهر 
15ساعت هم قطع  است و وقتی هم وصل می شود آنقدر 

فشار آب کم است که فایده ای ندارد.
915...367
ازحسن توجه وپیگیری های استاندار معزز درخصوص 
رفع مشکالت آب در روستاها و دستورقاطع به مدیران 

مربوطه کمال تشکر رادارم.
915...897

شهرداری لطفا فکری برای جشنهایی که در پارک توحید 
برگزار می شود بردارد. جشن خوب است که باعث شادی 
همه باشد. نه می توان از فضای پارک استفاده کرد و نه 
می توان به دلیل بد پارک کردن بعضیها از خانه بیرون آمد.
915...212
در شیرینی فروشی، فروشگاه ها، مطب پزشکان، خیابان 
ها و معابر و... که می روی، فقرا امان مان را بریده اند. 

شهردارمحترم لطفا رسیدگی کنید.
915...537

سالم آسفالت پشت چراغ قرمزشهید صیاد شیرازی  به طرز 
وحشتناکی موج برداشته ، همچنین آسفالت بلوار عبادی از 
جای آتش نشانی تا چهار راه دام  را لطفا یه فکری براش 

بردارید  خواهش می کنم درستش کنید .
915...386

سالم  در مورد سالن مالقات بخش ای سی یو  بیمارستان 
... گله داشتم و خواستم این مساله از جانب شما پیگیری 
بشه بخش ای سی یو مانیتور بسیار کوچک و تصویر 
بی کیفیت و سالن خیلی کوچک و بدون تهویه هست 
بنا به اینکه ای سی یو مالقات حضوری نداره و دلخوشی 
 خانواده ها مانیتور می باشد نیاز به  ایجاد شرایط بهتر
 است خانواده ها نسبت به این مساله خیلی معترض هستند 
و چندین بار به رئیس بیمارستان و دیگر مسئوالن مراجعه 

کردند ولی نتیجه ای حاصل نشده است.
ارسالی به تلگرام آوا

یک سال گذشت ...
صد سال است، در خیالم

عروج مردی از جنس تفکر

زندگی انسان در پرتو خاطراتی که دارد، معنا پیدا می کند. 
برخی از خاطرات چنان شیرین و گوارا هستند که برای معنا 
بخشیدن به تلخی های زندگی و تحمل زهر آن کفایت 
می کنند. حضور برخی از انسان ها شیرین ، زالل و خاطره 
انگیز است و حضور برخی دیگر تلخ ، سرد و عذاب آور. 
به گفته موالنای بزرگ برخی «شکرفروشند« و گروهی 
»سرکه فروش«. موالنا جالل الدین به زیبایی می گفت: 
کار مردان روشنی و گرمی است.از جمله این خاطرات 
کسانی هستند که در کسوت استاد، معلم و دوست  و... بر 
سر راه انسان قرار می گیرند و مواجهه با آنها منشا دگرگونی 
های بنیادین در ذهن و زبان و رفتار انسان می شود به 

طوریکه شاید مسیرزندگی آدمی را دگرگون می کنند.
یکی از کسانی که خاطره شیرین و شکرین حضورش 
را در مقام استادی خودم هرگز فراموش نمی کنم و او را 
سرمنشا بسیاری از دگرگونی ها و تغییر مسیرهای خوب 
زندگی خود و بسیاری از هم نسالن خود می دانم استاد 
غالمعلی خالدی است ،پدری که به حق پدری مطبوعات 
استان خراسان جنوبی برازنده اوست. یک  سال پیش در 
چنین ایامی اهالی رسانه  و مطبوعات استان خراسان 
کردند.  وداع  خالدی  غالمعلی  حاج  مرحوم  با  جنوبی 
»پدر  درگذشت  خبر  که  بود  روزها  همین  در  درست 
مطبوعات خراسان جنوبی« که یک دوره سخت بیماری 
را سپری کرده بود جامعه مطبوعات استان را متاثر کرد. 
همه از خاطراتشان گفتند و روزنامه ها،جراید و خبرگزاری 
پیشکسوت  این  به  تیترهایشان  با  کردند  تالش  ها 

مطبوعات استان ادای احترام کنند.
حادثه  یک  ما  برای  آنکه  از  بیش  وی،  درگذشت 
جامعه  بود.  اجتماعی  ای  ضایعه  باشد،  خانوادگی 
فرهنگی و جامعه مطبوعاتی مظلوم استان، » مردی 
آزاداندیش،   مردی  داد.  از دست  را   » تفکر  از جنس 
فروتن، فهیم، مؤمن، مودب ،متعّهد، پرکار و خستگی 
ناپذیر. اصحاب رسانه در سوگ آن مرد بزرگ نشسته 
اند و دیگر کسی شاهد قلم زنی شیوا و قدرتمند او 
و  روزنامه نگاری  بارز  مشخصه های  از  یکی  نیست. 
روزنامه نگاران هم نسل شادروان خالدی این بود که 
به کار روزنامه نگاری عشق می ورزیدند و روزنامه نگاری 
برایشان هدف بود نه ابزار و وسیله. او پس از 40 سال 
این  تجربه و درک فراز و نشیب ها و سختی های 
انتقال  حرفه در پختگی کامل در صحبتهایش و در 
تجربیاتش و در کالمش که همواره برای من و امثال 
من به مثابه یک کالس دانشگاه بود اعتقاد داشت که 
روزنامه نگاری بیشتر از آنکه یک حرفه و شغل باشد 
می  را  او  اعتقاد  است.این  اجتماعی  مسئولیت  یک 
شد به عینه در دغدغه هایی که برای انعکاس و در 
نهایت حل مشکالت مختلف منطقه خراسان جنوبی 
از جمله تاسیس دانشگاه ،بیمارستان ،معرفی مناطق 
ناشناخته استان و مهمتر از همه مشکالت معیشتی و 
صنفی خبرنگاران داشت و از طریق تریبون هایی که 
به عنوان یک خبرنگار و فعال اجتماعی و مدنی در 
اختیار او بود ،دید.   اگر امثال خالدی،  خالدی شدند و به 
نیک نامی از آنها یاد می شود به این خاطر بود که این 
مسئولیت را خوب بر دوش کشیدند؛ البته در این میان 
کسانی هم بودند که از حرفه روزنامه نگاری استفاده 
کردند و بار خودشان را بستند و رفتند اما او همچنان 
روزنامه نگار ماند و به همه آموخت اخالق مدار بودن در 
روزنامه نگاری حرف اول را می زند و قبل از هر چیز باید 

به آرمان ها و اصول اخالقی پایبند باشیم.
او همیشه بر این باور بود که حمایت از رسانه ها بخصوص 
مطبوعات مکتوب  یک وظیفه ملی است، اعتماد حکومت 
و دولت به رسانه های مکتوب باید فراتر از وضع موجود 
باشد که این رسانه ها را از ترسیدن نجات دهد. چرا که 

ترس باعث خودسانسوری آن ها می شود.
در مدتی که مسئولیت خانه مطبوعات استان را بر عهده 
داشت همواره بر این تاکید می کرد که اگر مطبوعات ناقد 
باشند جامعه احساس سربلندی، بالندگی و استقالل می 
کند. مطبوعات فاقد نقد، کارآمد نیستند و این ناکارآمدی و 

خنثی بودن برای مخاطب جذابیتی ندارد.
استاد غالمعلی خالدی یک انسان به تمام معنا بود؛ انسانی 
که ظاهر و باطنش یکسان بود، انسانی که در رنج  مردم 
شریک می شد و اشک می ریخت و برای کمک به 
دیگران از هیچ کاری دریغ نمی ورزید.عالوه بر شخصیت 
واالیش همواره برای من و فرزندانش به مثابه پدری 
مهربان بود و به ما آموخت مهربانی و گذشت کلید تمام 
درهای بسته است. الطاف آن استاد عزیز در حق اینجانب 
چنان خاطره انگیز است که هرگز نمی توانم آنها را جبران 
کنم. آری همانگونه که موالنا جالل الدین گفت برخی 
خسرو می میرند و برخی در خسران، استاد غالمعلی خالدی 
به دلیل یک عمر تالش صادقانه و انعکاس تجربیات 
خردمندانه خسروانه زندگی کرد و خسروانه بدرود حیات 

گفت.او برای جامعه متعهد مطبوعات استان زینت بود. 
و اکنون در اولین سال نبودن و پرکشیدنش فقط از خدا می 

خواهیم روحش شاد و راهش پر رهرو باد
محمود بستانی

و  اینترنت  پیشرفت  تاثیر  از  همگی  ـ  کاری 
تکنولوژی در زندگی روزمره خود، آگاهیم حتی 
وضوح  به  بیندازید  خود  زندگی  به  نگاهی  اگر 
می بینید که بسیاری از نیازهای اساسی شما به 
واسطه استفاده از اینترنت و فناوری های نوین 
رفع می شود. افزایش سرعت و کیفیت در رسیدن 
اینترنتی  تاکسی های  بود که  به مقصد هدفی 
سفارش  امکان  برآمدند.  آن  عهده  از  خوبی  به 
غیرحضوری غذا در سریعترین زمان نیز از اهدافی 
بود که اپلیکیشن های سفارش آنالین براحتی در 

اختیارمان قرار داده اند.
های  شرکت  در  نخبه  و  فعال  جوانان  فعالیت 
دانش بنیان با اجرای طرح های نوین استارتاپی 
گردیده  کشور  پیشرفت  و  رشد  سبب  همواره 
است. یکی از این طرح های استارتاپی که توسط 
زوجی بیرجندی در شهرمان اجرایی شده، سامانه 
“خشکشویی آنالین آبان” است، اپلیکیشنی که 
البسه و منسوجات شما را شست و شو می دهد و 

اتو می کند و رایگان در منزل تحویل می دهد!

زوج استارتاپی با طرح هایی نو 
سعید سلطانی و همسرش مهسا احسانبخش، دو 
جوان فعال در حوزه کارآفرینی و ارائه طرح های 
استارتاپی مبدع اولین اپلیکیشن خشکشویی آنالین 
در خراسان جنوبی هستند. دو جوانی که هر دو 
تحصیل کرده در دانشگاه های ممتاز شهرمان هستند 
و حاالدر کنارهم بعد از فراغت از تحصیل، خود اقدام 
به کارآفرینی کرده اند و طرح های خود را به آزمایش 
و اجرا می گذارند که “خشکشویی آنالین آبان” 
یکی از آن ها است. اولین نکته ای که در اپلیکیشن 
آبان نظر شما را به خود جلب می کند سادگی کار 
با آن در یک محیط زیبا و جذاب است. دو موردی 
که نمره باالیی را به رابط کاربری و تجربه کاربری 
اپلیکیشن آبان اعطا می کند. دسترسی آسان به تمام 
موارد مورد نیاز، سهولت در ثبت سفارش و زیبایی 
محیط کاربری اپلیکیشن از ویژگی های جالب توجه 
آن است.به طور کلی می توان گفت تیم آبان برای 
شروع کار، نخستین گام هایش را  به درستی برداشته 
و از منظر فنی، اپلیکیشن خوب و استانداردی را توسعه 
داده است. اما اینکه آیا کیفیت خدمات رسانی هم به 
همین خوبی است، را زمان و استفاده شما کاربران 

مشخص خواهد کرد.

بیرجندی ها دیگر به خشکشویی نروند
سعید سلطانی فارغ التحصیل رشته کامپیوتر که 
از برگزارکنندگان رویدادهای کارآفرینی همچون 
استارتاپ ویکند در استان نیز هست، می گوید: 
از دوران دانشجویی وارد فعالیت های استارتاپی و 
حوزه کارآفرینی شدیم، فعالیت هایی که ارتباطات، 
تجربیات و اطالعات بسیار خوبی را برایمان به 
ارمغان آورد. به پشتوانه همین دستاوردها تصمیم 
گرفتیم که نیاز بازار را بسنجیم و با ارائه خدمات 

گامی موثر در رشد و پیشرفت شهرمان برداریم.
وی با بیان اینکه تحقیقات در این زمینه یکسال 

فاز  وارد  بود که  آن  از  انجامید و پس  به طول 
اجرایی شدیم، ادامه می دهد: اعضای تیم آبان در 
ابتدا با 2 نفر شروع و در حال شامل 6 نفر است که 
همگی تحصیل کرده و در حوزه کاری خودشان 

متخصص هستند. 
وی تاکید می کنند: با استفاده از سامانه آبان دیگر 
نیازی نیست شهروندان بیرجندی به خشکشویی 
بروند بلکه می توانندتمام خدمات خشکشویی از 

قبیل آبشویی، خشکشویی، سفیدشویی تخصصی، 
شستشوی آنتی باکتریال، لکه بری، اتو، رنگرزی، 
پرزگیری را بدون پرداخت هیچ هزینه اضافی در 
منزل خود دریافت کنند. وی ادامه می دهد: بعد 
از ثبت سفارش و درج اطالعاتی همچون آدرس، 
مراجعه  برای  نظر  مورد  زمان  و  تماس  شماره 
توسط کاربر، پیک رایگان آبان در زمان و محل 
مشخص شده توسط کاربر حاضر شده، البسه و 
منسوجات مورد نظر شما را برای انجام خدمات 
تحویل گرفته و به خشکشویی های تخصصی 
طرف قرارداد آبان انتقال می دهد و پس از انجام 
دریافت  بدون  مشخص  ساعت  در  نیز  خدمات 
گرداند.  می  بر  مشتری  به  اضافی  هزینه  هیچ 

 سفارشات ۲۴ ساعته تحویل
 داده می شود

جوان فعال استارتاپی با بیان اینکه کاربر در هنگام 
ثبت سفارش می تواند نوع البسه یا منسوجات و 
نوع خدمات مورد نظر خود را مشاهده و انتخاب 
مدت  در  آبان  خدمات  افزاید:همه  می  نماید، 
داده  تحویل  مشتری  به  و  انجام  ساعت   24
می شود. همچنین به تازگی خدماتی همچون 
کارواش  دهی  نوبت  شویی،  مبل  قالیشویی، 

به آن  را هم  به مشتریان  و مشاوره تخصصی 
اضافه کرده ایم. وی یادآور  می شود: خدمات 
نرخنامه  با  مطابق  آبان  تیم  توسط  شده  ارائه 
نه  اقتصادی  لحاظ  از  و  بوده  مربوطه  اتحادیه 
فقط تفاوتی با شیوه استفاده حضوری از خدمات 
خشکشویی ندارد بلکه به دلیل صرفه جویی در 
از رفت و آمدهای  زمان مشتریان و جلوگیری 
چندباره آن ها به خشکشویی،  به صرفه تر نیز 

خواهد بود. این جوان خالق می افزاید: برای رفاه 
بیشتر کاربران، امکان سفارش تلفنی و همچنین 
سفارش از طریق شبکه های اجتماعی آبان نیز 
جامعه  گوناگون  اقشار   تا  است  گردیده  فراهم 
شوند.سلطانی  مند  بهره  خدمات  این  از  بتوانند 
همچنین در خصوص نحوه انتخاب خشکشویی 
ها می گوید: خشکشویی های طرف قرارداد آبان 
براساس معیارهای بسیاری انتخاب می شوند که 
سرعت، دقت و کیفیت باالی خدمات، استفاده از 
تجهیزات و دستگاه های بروز، استفاده از مواد 
نیروی  از  استفاده  همچنین  استاندارد  شوینده 
جوان و متخصص در خشکشویی از مهمترین 

مالک های انتخاب آن ها است.

 دریافت هزینه فقط پس از 
رضایت و تایید مشتری

مهسا احسانبخش فارغ التحصیل رشته فناوری 
خشکشویی  اپلیکیشن  اولیه  ایده  که  اطالعات 
آنالین نیز با او بوده، خاطر نشان می کند: آبان 
زمانی هزینه خدمات را از مشتری دریافت می 
کند که سفارش به مشتری تحویل داده شده و 
باشد.   راضی  ان  از  و  تایید  را  خدمات  اوکیفیت 
مهمترین هدف ما در آبان جلب رضایت مشتری 

است به طوری که در صورت بروز هرگونه مشکل 
برای سفارش مشتریان، آبان  تمام خسارات را 
لباس  لزوم  صورت  در  حتی  و  گرفته  برعهده 

مشابهی را خریداری و جایگزین می کنیم.  

کدهای تخفیف هدیه آبان به مشتریان
وی یادآور می شود: مشتریانی که از اپلیکیشن 
اجتماعی  های  شبکه  یا  کرده  استفاده  آبان 

آبان  اینستاگرام  پیج  و  تلگرام  کانال  همچون 
تخفیف  کدهای  توانند  می  کنند  می  دنبال  را 
به  که  هایی  تخفیف  کنند.  دریافت  ویژه 
گردد.  می  تقدیمشان  ما  با  همراهیشان  پاس 
در  متنوعی  امکانات  گوید:  می  احسانبخش 
شده  گنجانده  آبان  اپلیکیشن  جدید  نسخه 
است که برخی از آن ها عبارت  بخش کدهای 
امکان  رایگان،  تخصصی  مشاوره  تخفیف، 
پیگیری وضع سفارش، وحساب کاربری هستند. 

مسئولیت اجتماعی آبان واجرای 
کمپین های تقدیم مهربانی

بانوی جوان خالق هم استانی با بیان اینکه در کنار 
کسب و کار به فکر مسئولیت های اجتماعی خود 
نیز بودیم، می افزاید: کمپین هایی تحت عنوان 
“تقدیم مهربانی” را برای اولین بار در استان با هدف 
تقدیم البسه نو و بالاستفاده به نیازمندان آغاز کردیم 
که تا کنون سه مرحله از آن اجرایی شده است. 
در  کمپین  این  اول  فاز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اسفند سال گذشته با هدف جمع آوری لباس نو 
برای شب عید نیازمندان استان اجرا شد، ادامه 
می دهد: فاز دوم کمپین کمک به سیل زدگان 
کشور با هدف اهدای چادر، پشه بند، روفرشی 

و البسه نو بود. وی یادآور شد:  مرحله سوم این 
کمپین با هدف تهیه لباس فرم مدارس، کیف 
و کفش برای دانش آموزان نیازمند و کودکان 
کار استان از اوایل تیر امسال شروع و تا اواسط 
شهریور ادامه دارد که شهروندان عزیز می توانند 
از طریق شبکه های اجتماعی برای شرکت در 
نمایند.  اقدام  دوستانه  انسان  های  کمپین  این 
احسانبخش خاطر نشان می کند: البسه جمع آوری 
شده به کمک خیرین عزیز استان و پیک رایگان 
آبان، در خشکشویی های آبان شستشو، اتو و بسته 
بندی شده سپس به مؤسسات خیریه تحویل داده 
تقدیم  کمپین  اولین  در  وی  گفته  به  شود.  می 
مهربانی بالغ بر 130دست لباس جمع آوری و پس 
از شستشو و بسته بندی به خیریه حضرت رسول 

)ص( بیرجند داده شد تا به دست نیازمندان برسد.

طرح زیست بان آبانی برای 
حمایت از محیط زیست

بانوی خالق هم استانی ضمن اشاره به انتخاب  
بیرجند به عنوان پاک ترین شهر کشور، افزود: 
آبان در کنار فعالیت های تخصصی خود،  تیم 
محیط  حفظ  برای  استان  در  بار  اولین  برای 
در  پالستیکی  مواد  از  کمتر  استفاده  و  زیست 
آوری  جمع  به  اقدام  آبانی”  بان  “زیست  طرح 
چوب رختی های اضافه و نو از منازل مشتریان 
به چرخه مصرف  را  تا آن ها  خود کرده است 
دهد:  می  مژده  احسانبخش  بازگرداند.  مجدد 
در مرحله بعدی این کمپین محیط زیستی نیز 
کاورهای  برای  مناسبی  جایگزین  داریم  قصد 
پالستیکی پیدا کنیم که قابل بازیافت یا استفاده 
مجدد باشند.وی هدف از این کمپین را حمایت 
از محیط زیست و حذف پالستیک از خریدها و 
دهد: قصد  ادامه می  و  عنوان  خدمات شهری 
داریم فرهنگ استفاده کمتر از پالستیک را در 
ترین  پاک  ساکنان  که  عزیز  همشهریان  بین 

شهر ایران هستند، نهادینه کنیم. 
در پایان وی با بیان اینکه چند ماه است که در 
پارک علم و فناوری استان مشغول به فعالیت 
هستیم، ضمن تشکر و قدردانی از همکاری و 
حمایت مسئوالن از جوانان خالق و کارآفرین 
استان، خاطر نشان می کند: الزم است حمایت 
ها و همراهی ها از جوانان استان که خود اقدام 
به کارآفرینی و ایجاد شغل کرده اند، جدی تر 
تا شاهد خروج  بگیرد  بیشتری  باشد و سرعت 
جوانان خوشفکر و متخصص از استانمان نباشیم 
و همگی بتوانیم برای پیشرفت و توسعه شهر و 
استانمان گامی موثر برداریم. همچنین از مردم 
با  کنیم  می  دعوت  نیز  بیرجند  شهرمان  عزیز 
استفاده از کسب و کار های آنالین و حمایت از 
آن ها به توسعه و پیشرفت این کسب و کارهای 
بومی کمک کنند تا در آینده ای نزدیک شاهد 
خدمات  تمامی  که  باشیم  الکترونیک  شهری 
وقت  اتالف  آمد،  و  رفت  بدون  آن  در  شهری 

و انرژی آنالین انجام می پذیرد.

کاری- مدیر بهزیستی بیرجند تعداد آمار معلوالن  
ضایعه نخاعی در بیرجند را 122 نفر اعالم و گفت: 
علت اصلی این معلولیت در استان تصادفات بوده 
است. به گفته وی  106 نفر از معلوالن  ضایعه 
نخاعی بر اثر تصادف به این معلولیت دچار شده 
اند. حسن شرفی روز گذشته  در نشست خبری با 
اصحاب رسانه  اظهارکرد:  بهزیستی در حوزه  های 
توانبخشی، اجتماعی مشارکت های مردمی خدمت 
ارائه می دهد که بیشتر فعالیت ها به بخش غیر دولتی 

و خصوصی واگذار شده است.
وی تعداد مددجویان تحت پوشش خدمات حوزه 
توانبخشی را هفت هزار و 798 نفر عنوان و افزود:  
این تعداد در سال جاری به بیش از هشت هزار نفر 

رسیده است.

نبود زمین چالش پیش روی معلوالن
روی  پیش  چالش  زمین  نبود  شد:  یادآور  وی 
تهیه مسکن معلوالن بیرجندی در طرح مسکن 
محرومان است. مدیر بهزیستی بیرجند با بیان اینکه 
هزار و 27 نفر در حوزه توانبخشی مستمری دریافت 
می کنند، بیان کرد: در این حوزه 482 نفر پشت 
به  اشاره  با  نوبت دریافت خدمات هستند.شرفی 
اجرای طرح ساخت 10 هزار واحد مسکن معلوالن 
طرح  این  در  متقاضی   149 تاکنون  داد:  ادامه 
شناسایی کردیم،  تاکید کرد:  از این تعداد 120 نفر 
برای ساخت مسکن با مشکل تأمین زمین مواجه 
هستند. وی با اشاره به فعالیت 13 کارگاه  حرفه 
اموزی و تولیدی حمایتی در استان یادآور شد: 40 
درصد مراکز استانی در شهرستان بیرجند واقع شده 

است .وی ادامه داد: 9 مرکز شبانه روزی در بیرجند 
روان،  اعصاب  بیماران  مرکز  دو  که  است  فعال 
سه خانه سالمندان و دو مرکز ذهنی و یک خانه 
پناهگاهی در هفته بهزیستی افتتاح شد.شرفی خاطر 
نشان کرد: مستمری بگیران این حوزه 167 نفر از 
زنان سرپرست خانوار هستند و 33 نفر نیز پشت 
نوبت دریافت خدمات می باشند.وی با بیان اینکه 

بیرجند همچنین در حوزه پیشگیری  14 مرکز ترک 
اعتیاد در استان فعال است افزود:  از این تعداد 7 
مرکز سرپایی ، یک مرکز سرپناه شبانه و دو مرکز 
DIC می باشد.وی یادآور شد: : چهار کمپ ترک 

اعتیاد در بیرجند فعال داریم که نگهداری شبانه 
روزی را انجام می دهد و دوره نگهداری درمان بین 
یک تا سه ماه است.مدیر بهزیستی بیرجند  با اشاره 

به فعالیت 5 مرکز مشاوره ژنتیک در مرکز استان  
خاطر نشان کرد: 20 مرکز مشاوره در بیرجند فعال 
است که از این تعداد 16 مرکز عمومی و 4 مرکز 
تخصصی فعالیت می کنند.  وی ضمن اشاره به 
طرح آماز )مشاوره پیش از ازدواج( خاطر نشان کرد:  
سال گذشته این طرح در بین 450 زوج اجرا شده 
است و امیدواریم این طرح بین زوج ها فراگیر شود.
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 کمپین “ تقدیم مهربانی آبان” 
در راستای مسئولیت اجتماعی

زوج استارتاپی مؤ سس اپلیکیشن خشکشویی آنالین در بیرجند، راه اندازی کردند:

تصادف متهم اصلی معلولیت در استان
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آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات 

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

واحد به شرح ذیل: بخش ۱۱ قاینات - شهر قاین ۲۶۲۷ - اصلی ام البنین براتی ششدانگ یک قطعه زمین  دیمه سار در روز ۱۳۹۸/۵/۲۳  
انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد 
که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنها در موقع مقررحاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ 
قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست 
از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲۷        علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی قاین. پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مقررات ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی. اینک برحسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصی امالکی که در هیئت مندرج در قانون 

مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می 
گردد. بخش ۱۲ قاینات : قطعه مفروزه مزرعه دولت آباد پالک ۷- اصلی. ۵۶۴ فرعی از ۳۲۵ فرعی حامد خسروی نوغاب ششدانگ یک 
قطعه زمین دیمه زار در روز ۱۳۹۸/۵/۲۳ انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق 
الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر ساعت ۸  صبح در محل حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقررحاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ مطابق ماده ۲۰ 
قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست 
از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 
و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۲۷       محمد براتی اسدآباد - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاین

  0۹۱5۱6۳0۲۸۳ - ۳۲۲۲5۴۹۴ 
صیادشیرازی، مجتمع میرداماد

 واحد ۹۸

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

ایزوگام  شفیعی



موفقیت و انرژی

آدم های منفی

بیش ازحد حساس هستید! 

حساسیت بیش  از  حد یکی از دردناک ترین جنبه های 
عزت نفس پایین است. اگر از انتقاد عصبانی می شوید 
یا با هر حرف مستقیمی احساس نابودی می کنید، مهم 
است که از میزان حساسیت خود بکاهید. به فکر درمان 
عزت نفس پایین خود باشید به حرفی که زده می شود 
با دقت گوش کنید. به این ترتیب، قبل از اینکه احساس 
خاصی به شما دست بدهد می توانید ارزیابی کنید حرفی 
که زده می شود درست است یا خیر. موضع خود را حفظ 
کنید. اگر از شما انتقادی می شود که منصفانه نیست، 
بگویید که با آن مخالف هستید. اگر نکته درستی در انتقاد 
وجود دارد سعی کنید به جای اینکه از کوره در بروید، از آن 
چیزی یاد بگیرد. انتقاد سازنده دقیقا چنین چیزی است؛ 
این امکان را فراهم می کند که از نکته ذکرشده استفاده 

کنید و خودتان را برای بهترشدن تغییر دهید.

درس از آدم های منفی نگر

یکی از اولین کارها و احتماال مهمترین کاری که در 
زندگی خودم در مواجهه با افراد منفی انجام می دهم این 
است که از خودم می پرسم چه چیزی در این آدم مرا آزار 
می دهد، چه چیزی باعث می شود در مواجهه با این فرد 
احساس بدی داشته باشم، آیا تجربه یا خاطره ای تلخ را 
به یادم می آورد، آیا حس خاصی را در من برمی انگیزد، آیا 

مانعی بر سر راهم ایجاد می کند.
وقتی بفهمیم چه چیزی را در این آدم دوست نداریم 
و حال مان را بد می کند می توانیم بررسی کنیم آیا 
آن  در وجود خودمان  اول  بتوانیم  است که  چیزی 
را کنترل یا هماهنگ کنیم. دلیل اینکه اول باید به 
خودمان نگاه کنیم این است که ببینیم این شخص 
چه نقشی می تواند در خودشناسی ما داشته باشد. بیشتر 
اوقات وقتی روی خودمان کار می کنیم این آدم ها از 

زندگی مان ناپدید می شوند یا تغییر می کنند.
وقتی به خودتان نگاه می کنید ممکن است متوجه 
شوید مشکل از قضاوت شما در مورد این آدم هاست. 
یا ممکن است کارهایی انجام می دهند که شما دوست 
ندارید، شاید هم قابل اعتماد نیستند و برای همین 
مشکالتی در زندگی تان به وجود می آورند. به هر حال 
هدف این است که با همان حس بد ادامه ندهید و در 
عوض نسبت به چیزی که در حال روی دادن است 
به یک صلح یا پذیرش نسبی برسید تا بتوانید عامل 

منفی را حذف کنید، نه لزوما آدمش را!
اگر بعد از بررسی دیدید راهی جز کنار گذاشتن آدم منفی 
از زندگی خود ندارید حاال می توانید با خیال راحت تری 
این کار را انجام دهید، موضوع این است که دلیل 
حذف آدم های منفی از زندگی تان این نباشد که توان 
روبرویی با چیزی را که از درون خودتان آزارتان می دهد 
ندارید. بهترین نتیجه ای که خواهید گرفت این است که 

انگیزه های منفی درون خودتان را پیدا می کنید.

ماساژ پا و مبارزه 
با استرس و اضطراب

بیشتر ما گاه گاهی احساس استرس و اضطراب را 
تجربه می کنیم. ماساژ پا می تواند به کاهش استرس 
و اضطراب کمک کند. این نوع ماساژ چیزی فراتر از 

آرامش ذهن را برای شما به ارمغان می آورد. اعمال 
فشار روی پایانه های عصبی مشخص در پا واکنشی 
در سیستم عصبی ایجاد کرده و موجب ایجاد آرامش 
می شود. این واکنش ها می توانند به کاهش استرس و 
اضطراب کمک کنند. به طور ویژه، پایانه عصبی شبکه 

خورشیدی به تسکین استرس کمک می کند.

شرایط خواب راحت 
را رعایت کنید

مصرف  از  بخوابید.  تاریک  و  خنک  اتاق  یک  در 
نوشیدنی های کافئین دار قبل از خواب بپرهیزید و 
لوازم الکترونیکی مانند تلفن همراه را از اتاق بیرون 

ببرید. در پایان روز و هنگام خواب، ذهن تان را آرام 
کنید. 

گرفتن یک دوش آب گرم در خوابیدن راحت تر 
بسیار موثر است، زیرا وقتی بدن تان گرم می شود، 
سعی می کند خودش را خنک کند و این تغییر دما و 

سرد شدن، فرد را خوب آلود می کند.

برای کاهش پا درد
 وزن کم کنید

وزن باال آفتی جدی برای سالمت زانوهاست. برای 
اینکه فشار کمتری به این مفصل وارد شود، وزن تان را 
کم کنید. خوردن سبزی های کم کالری به جای غذاهای 

سنتی و پرچرب می تواند به شما در رسیدن به این هدف 
کمک کند. اگر پزشک تان استفاده از عصا و تجهیزاتی 
مثل زانوبند را توصیه کرده، بدون خجالت از آنها استفاده 
کنید. نگذارید طوالنی شدن دوره این مشکل، درمان آن 
را سخت تر کند.همچنین  کفش مناسب هم در کاهش 

درد موثر  است. 

نکاتی برای 
کاهش درد گوش

اگر گوش سمت راست شما درد می کند، روی پهلوی 
چپ خود بخوابید و برعکس.یک پارچه پنبه ای را در 
آب گرم خیس کرده و با فشار پارچه آب اضافی آن 

را بگیرید. سپس، پارچه را نزدیک گوشی که درد می 
کند نگه دارید تا اثری تسکین دهنده را احساس کنید.

آب سیر نیز در تسکین گوش درد بسیار موثر است. 
شما می توانید یک قطره آب سیر را در گوش خود 

بچکانید تا تسکین سریع درد را تجربه کنید.

چه زمانی برای کبودی پوست 
به دکتر مراجعه کنیم؟ 

بی دلیل  کبودی های  دچار  پی  در  پی  طور  به  اگر 
می شوید، یا مناطق کبودی بدن شما بزرگ و دردناک 
است و بدون علت مشخص ایجاد شده اند، یا اینکه 

کبودی در بدن شما همراه با عالئم بیماری در کل بدن 
به خصوص با تب و از دست دادن تمرکز ذهنی و حالت 
گیجی است، یا اینکه به طور مکرر دچار خونریزی از 
لثه ها و بینی می شوید، در تمام این موارد حتما به یک 
لزوم  در صورت  و  کنید  مراجعه  پزشک متخصص 

آزمایشات الزم را زیر نظر او انجام دهید.

بیشتر بخوابید: مقدار خواب تأثیر زیادی روی اندازه  دور کمرتان دارد. تحقیقات نشان داده اند کمبود خواب می تواند 
هورمون های گرسنگی را اشتباهاً ارسال کند. این یعنی مشکل شما با سلول های چربی دو برابر می شود، بیشتر از حد نیاز 
می خورید و اضافه وزن در اندام شما نمودار می گردد. فعال باشید: شاید ورزش روزانه برای شما غیرممکن به نظر برسد، 
اما شما می توانید و باید این کار را بکنید. ورزش های قلبی عروقی ) پیاده روی، شنا، ایروبیک، دو ( محرک سوخت وساز 
بدن هستند، به سوزاندن کالری کمک می کنند و حتی موقتاً اشتهای شما را کاهش می دهند. وزنه برداری نیز برای شما 
ضروری است. زیرا حجم بافت های بدن و ماهیچه ها را باال می برد و نتیجه  آن سوزاندن کالری بیشتر است. هرچه بافت 
ماهیچه ای شما بیشتر باشد کالری بیشتری می سوزانید.تمام روز بخورید. سه وعده  بزرگ غذایی در روز را فراموش کنید. 

به جای آن سراغ وعده های غذایی کوچک تر یا میان وعده های سالم باشید.

باید از چیدن، خریدن و مصرف قارچ های روئیده در طبیعت  و کوه و دشت پرهیز کرد .  -
باید تنها از قارچ های خوراکی تولید شده در کارخانجات معتبر  استفاده نمود .  -

پختن، آب پز یا  کباب کردن قارچ های وحشی موجود در طبیعت سمی بودن آنها را از بین نمی برد و تنها راه   -
پیشگیری از مسمومیت با قارچ عدم مصرف قارچ های روئیده در طبیعت است .

سم قارج پادزهر ندارد و تنها باید از خوردن قارچ های وحشی موجود در طبیعت و غیر پرورشی اجتناب کرد .  -
قارچ های پرورش یافته در کارخانه را تنها تا 2 روز بعد از چیده شدن باید مصرف کرد.  -

به دلیل وجود حشرات و باکتری ها، قارچ ها را قبل از مصرف باید به خوبی شست و به طور کامل پخت.  -
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

چه کنیم تا با قارچ ها مسموم نشویم؟راهکارهایی برای افزایش سوخت و ساز بدن

از زمره مهمترین، حساس ترین، خالق ترین و پربارترین دوره 
زندگی دوره نوجوانی است. با شروع دوره نوجوانی و همزمان 
با تغییرات فیزیولوژیک و جسمانی، ذهن انسان از حالت خام 
قبلی خارج شده و صورت انتزاعی به خود می گیرد. در تفکرات 
نوجوان استدالل و پرداختن به مفاهیمی مثل موضوعات و 
نگرانی های مربوط به آینده ، مفاهیم وجودی و نگرش به خود و 
جهان هستی به شکل مستقل از نگرش خانواده شکل می گیرد. 
مفاهیم معنوی و ارتباط انسان با اخالقیات تقویت می گردد.

وابستگی های نوجوان و دغدغه های او از مسائل مربوط به 
خانواده فراتر می رود و وسعت بیشتری پیدا می کند. 

هماهنگی بین پدر و مادر نکته بسیار مهمی است. پدر و مادر 
با هم همراه و همدل و هم رای هستند و در ارتباط با فرزندان 
هیچگونه شکاف یا فاصله ای در نظرات آنها وجود ندارد.پدر و 
مادر پیش از اعالم نظر، در محیط خصوصی خود اختالف خود 
را در ارتباط با فرزندان شان حل می کنند و پس از رسیدن به 
اتفاق نظر با رای واحد با فرزند خود گفتگو می کنند. برای فرزند 

نیز رای و نظر پدر، نظر مادر است و برعکس.
خصوصا در دوره نوجوانی که ذهن جسور و جستجوگر نوجوان به 
دنبال صمیمیت و مرجع قابل دسترسی برای خود می گردد این 

موضوع اهمیت مضاعف پیدا می کند.

دوام و ثبات مراقبت از نوجوان در طول زمان و بدون خستگی و 
دل زدگی ادامه می یابد. پرورش مسئوالنه همیشه وجود دارد و 
مراقبت به گونه ای اتفاق می افتد که نوجوان ما همیشه احساس 
امنیت کند. همیشه این حس را داشته باشد که چشمان مهربان 

و مراقب خانواده به او توجه دارند. 
در مقابل خطرات از او محافظت می کنند. خوبی ها و نکات 
مثبت رفتاری، فکری یا تحصیلی او را به موقع می بینند و به 
موقع تشویق می کنند و به آن افتخار می کنند، در مقابل مسائلی 
که ضعف و خطر در آن وجود دارد قاطعانه ایستاده اند و به مسیر 

درست هدایت می کنند.

خانواده و بحران های نوجوانی

آیه روز

 مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند پس خداوند بدي هایشان را به نیکي ها تبدیل 
می  کند و خدا همواره آمرزنده مهربان است. )سوره فرقان/ آیه ۷۰(

سخن روز

اندیشه برتر در روزهاي توفاني و آشوب و در همان حال خموشي و آرامش ، توانایي برتر خویش را از دست 
نمي دهد. )ارد بزرگ(
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودکو

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 می 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

324356۸6 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

۱ د
00 ) مدرن برتر(

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

  شهـرام  مداحـی ۳۶4۷  ۳۶۳  0۹۱۵

فروش مغازه پیتزا - ساندویچی 
با تمام وسایل

091593545۸0
به یک راننده غلطک کششی، راننده تریلی 

و مایلر و راننده قیرپاش با حقوق عالی
 و بیمه نیازمندیم.   09155623441

کارت دانشجویی اینجانب ادریس سبزواری
 به شماره 97137135170039 و شماره 
ملی 06531۸7599 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

سرویس کولر در اسرع وقت 
0۹۱۵0۹0۲۹۹۳

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
0915565۸26۸ - 09156693515 

نقد و اقساط

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 

5/5 و 6/5 متر

0۹۳۶۸۹۹0۷۲۲ -0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵

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(

0۹۱۵۹۶۱۸۵۸۱ 
فاروقـی

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   

0۹۱۵۶۶۵۵0۵4 - مهدی برگی

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

زهر مـار
14:301۸:15شروع سانس

تگزاس ۲سرخ پوست
21:4516:1520شروع سانس

گوشت گوسفندی )بره(
 با برنـج ایـرانی

چلو ماهیچه                       ۷۰۰۰۰
چلو گوشت                        ۶۰۰۰۰
چلو سلطانی                     ۵۴۰۰۰
چلو برگ                           ۳۸۰۰۰
چلو بختیاری                     ۳۳۰۰۰
اکبر جوجه                       ۲۵۰۰۰
قیمه و قورمه سبزی            ۲۶۰۰۰
ماهی کبابی و سرخ شده     ۳۰۰۰۰ 
چلو مرغ خورشتی )مجلسی(    ۱۷۰۰۰
چلومرغ سرخ شده مخصوص    ۱۹۰۰۰
چلوکباب کوبیده                ۲۲۰۰۰
چلو جوجه کباب                ۲۰۰۰۰
آبگوشت )گوشت گوسفند(       ۲۰۰۰۰
استامبولی )۱۰۰ درصد گوشت(        ۱۶۰۰۰

گوشت گوساله
 با برنـج پاکستـانی

چلوکباب تک سیخ ۱۰۰ گرمی  ۹۵۰۰ 
جوجه کباب ۱۵۰ گرمی       ۹۰۰۰
چلومرغ مخصوص)سرخ شده(             ۹۵۰۰
چلومرغ خورشتی )مجلسی(  ۸۵۰۰
چلو قیمه و قورمه سبزی    ۸۵۰۰
ماکارونی                              ۵۰۰۰ 
استامبولی گوشت مرغ با سویا    ۶۵۰۰ 
عدس پلو با ماست              ۴۰۰۰

خیابان مدرس، تقاطع پارک توحید به سمت پاسداران ، خیابان خلیل طهماسبی

قیمت ها به تومان می باشد

برای تهیه این منو با شماره های 
۰۹۱۵۵۶۱۶۱۸۱ -324۶3۱۹۰

تماس بگیرید
برای تهیه این منو

 با شماره 324۶33۵4  تماس بگیرید

هزینه پیک موتوری

 در محدوده رستوران

 ۱۰۰۰ تومان

0937093733۸  Decoart056 :انجام کلیه مصنوعات چوبی اینستاگرام
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خبر ویژه

اخبار کوتاه

تابستان داغ و اوج مصرف برق

کاری- بنا به گفته کارشناسان هواشناسی تا شنبه 
هفته آینده همچنان الگوی گرم تابستانه در کشور 
حاکم خواهد بود  و خراسان جنوبی هم از استانهای 
گرم کشور است. در این راستا گاهی با افزایش مصرف 
برق روبرو هستیم. آغاز امسال بیشترین مصرف برق 
استان 284 و نیم مگاوات ثبت شد که بیشترین مصرف 
برق پارسال در همین بازه زمانی، 277 مگاوات بود که  
افزایش 7 درصدی را شامل شد.  مدیرعامل شرکت 
توزیع برق با تأکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف 
افزود: مشترکان در ساعات  تابستان  برق در فصل 
اوج بار از استفاده لوازم برقی پرمصرف خوداری کنند، 
سیستم های سرمایشی را روی درجه 24 و کولرهای 
آبی را روی دور کند تنظیم کنند. شرکاء  با تاکید بر 
تامین  موجب  مصرف  درصدی   10 کاهش  اینكه 
برق پایدار خواهد شد افزود: از آحاد مردم در بخش  
های گوناگون خانگی، تجاری، مجتمع  های تولیدی 
و صنعتی و کشاورزان تقاضا می شود با کاهش و 
مدیریت مصرف برق به ویژه در ساعت  های اوج بار، 
کارکنان صنعت برق را در ارائه هرچه بیشتر خدمات 
و تأمین برق پایدار یاری کنند. معاون بهره برداری و 
دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان  هم 
گفت: در تیر امسال  مصرف برق استان با 279 مگاوات 
به اوج خود رسید که نسبت به سال گذشته حدود 2 
مگاوات افزایش یافت. منصوریان با اشاره به اینكه در 
تمام کشور در فصل تابستان به دلیل افزایش دمای هوا، 
مصرف برق در مقایسه با سایر ماه ها افزایش می یابد 
افزود: سال گذشته با همكاری همه مشترکان از جمله 
مشترکان عمومی، صنایع و کشاورزان، پیک مصرف 
برق خراسان جنوبی از  277 مگاوات عبور نكرد. وی 
گفت: در خراسان جنوبی حدود 60 مگاوات مصرف فقط 
مربوط به سیستم های سرمایشی است که نقش عمده 
ای در مقدار مصرف برق استان دارد. منصوریان  با بیان 
اینكه زمان اوج بار مصرف از ساعت 11 تا 15 در روز و 
19 تا 23 شب است، گفت:پیک بار مصرف برق برای 
مشترکان خانگی و تجاری در 6 ماه اول سال ساعت 
19 تا 23 و برای مشترکان اداری، کشاورزی و صنعتی 
از ساعت 12 تا 18 است که مشترکان باید سعی کنند 
در این ساعات، مصرف برق شان را مدیریت کنند تا با 
خاموشی مواجه نشوند.  ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

حوادث

طرح تابستانه کتاب در خراسان جنوبی آغاز شد

ایسنا-طرح جامع یارانه خرید کتاب با عنوان “طرح تابستانه کتاب”، همزمان با سراسر کشور در 12 کتابفروشی خراسان جنوبی با شعار کتاب، همنشین دلنشین آغاز شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان جنوبی، در بازدید از دو کتاب فروشی عضو این طرح، گفت: در راستای حمایت از صنعت نشر و نظارت بر آن و در راستای شعار سال 98 مبتنی بر رونق تولید، معاونت فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به منظور رونق بخشیدن به بازار کتاب و ترویج کتابخوانی، تسهیالتی را در قالب یارانه خرید کتاب از طریق کتابفروشی های سراسر کشور به خریداران کتاب پرداخت می کند.

آمادگی کامل ناظران شورای نگهبان 
برای انتخابات

ایرنا - رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان 
بیرجند در دیدار با نماینده ولی فقیه گفت: یكی از وظایف 
اصلی شورای نگهبان نظارت بر روند انتخابات است که 
براساس ساز و کارهای خاص مجموعه، ناظران نسبت 
به انتخابات پیش رو آمادگی کامل دارند. صالحی افزود: 
یكی از مهمترین ساز و کارهای شورای نگهبان جذب 
و به کارگیری نیروهای مومن، متعهد، انقالبی و کارآمد 
است که خوشبختانه شهرستان بیرجند و خراسان جنوبی 
از ظرفیت خوبی در این باره برخوردار است. وی گفت: 
نیروهای متعهد موردنیاز دفتر نظارت شهرستان بیرجند 
جذب شده اند اما پایش ساالنه نسبت به پرونده های 
اعضا به خوبی صورت می گیرد تا اگر ناخالصی وجود 
داشته باشد از به کارگیری شخص موردنظر خودداری 
شود. وی افزود: ناظران دفاتر شورای نگهبان برای حفظ 
و صیانت از آرای مردم از آغاز تا پایان انتخابات از هیچ 
تالشی چشم پوشی نخواهند کرد و هم اکنون در مرکز 
استان آمادگی برای نظارت 216 صندوق انتخاباتی 
وجود دارد. نماینده ولی فقیه هم در این دیدارگفت: 
نظارت صحیح شورای نگهبان نقش مستقیم بر آرامش 
جامعه دارد و دست اندرکاران این کار خطیر باید نسبت 

به ثواب و عقاب کارشان آگاه باشند.

بیمارستانشهیدرحیمیبیرجندتوسعهمییابد
گروه خبر-مدیرکل تامین اجتماعی استان از توسعه 
بیمارستان شهید رحیمی بیرجند خبر داد و گفت: 
بعد از رفع مسائل حقوقی زمین مجاور بیمارستان 
برنامه هایی برای توسعه این مرکز درمانی داریم.

تامین  هفته  مناسبت  به  گذشته  روز  استاندار 
اجتماعی از مراکز درمانی و بیمه ای تامین اجتماعی 
در مرکز استان بازدید کرد. معتمدیان از بیمارستان 
شهید رحیمی و بیمارستان میالد بیرجند بازدید و 
ضمن خداقوت به کارکنان این مراکز از بیماران 
و  گل  اهدای  با  و  عیادت  مختلف  بخش های 

شیرینی از آنان دلجویی کرد.
 مدیرکل تامین اجتماعی همچنین گفت: تالش می 
شود تا پایان شهریور زمان انتظار مراجعه کنندگان 
برای دریافت خدمات این سازمان در استان کاهش 

یابد. اظهار  کرد: طرح ارائه تعهدات غیرحضوری و 
الكترونیک به جامعه هدف در سال گذشته راه اندازی 

و در حال حاضر 64 نوع خدمت از این طریق انجام 
می شود.وی به اجرای طرح بومی برای پاسخگویی 
به مراجعه کنندگان این سازمان در خراسان جنوبی 

اشاره کرد و گفت: براساس این طرح تمام پاسخ های 
که به مراجعه کنندگان می دهیم بازبینی می شود. 

درویشی عنوان  کرد: شعبه یک تامین اجتماعی 
بیرجند نیز بیشترین میزان مراجعه کننده را در بین 
اختصاص  خود  به  استان  اجتماعی  تأمین  مراکز 

داده است.وی با اشاره به مشكل کمبود پزشكان 
متخصص در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان 
 k تصریح کرد: با توجه به جذب متخصصان ضریب
که یكی از نیازها و اولویت   های مردم استان است از 
استاندار درخواست می شود با رایزنی از طریق وزارت 
بهداشت و دانشگاه علوم پزشكی زمینه ای فراهم 
بتوانند در مراکز سازمان  تا این متخصصان  شود 

تامین اجتماعی فعالیت کنند. 

 بهبود روند نوبت دهی
 برای پزشکان متخصص

مدیر درمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینكه در سال 
گذشته سه میلیون و 800 هزار رکود خدمتی به بیمه 
شدگان تامین اجتماعی در بخش درمان ارائه شده 

است افزود: حدود یک میلیون و 800 هزار رکورد 
خدمت مربوط به خرید خدمت و 2 میلیون رکورد نیز 
مربوط به بخش درمان رایگان بوده است.وی ادامه 
داد: در بحث درمان طرف قراردادهای سازمان تامین 
اجتماعی استان یک میلیون و 800 هزار رکورد خدمت 
داشته ایم و برای 25 هزار پرونده بستری خرید خدمت 

و هزینه ها پرداخت شده است.
فیروزی افزود: این برنامه آغاز شده و به تدریج تمام 
در  زمان بندی  برنامه  یک  در  متخصص  پزشكان 
قالب این برنامه قرار خواهند گرفت و در قالب این 
نظام پزشكان عمومی بیمارانی که شرایط آنها ایجاب 
می کند را به متخصصان ارجاع می دهند و صف ها 
خدمات  و  می شود  جمع آوری  متخصصان  برای 

تخصصی به افرادی که نیاز دارند ارائه خواهد شد
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مطالعات  و  الملل  بین  روابط  استاد   - کاری 
منطقه ای دانشگاه تهران با بیان اینكه  از جاذبه ها 
و امتیازات ایران برای گردشگری درمانی در حوزه  
خراسان  در  کرد:  نشان  خاطر  است،  درمانی  آب 
جنوبی چشمه های معدنی و بیابان لوت از مهمترین 
است.محمدرضا  سالمت  گردشگری  ظرفیت 
مجیدی روز گذشته در سمینار آموزشی گردشگری 
سالمت و ظرفیت های آن برای توسعه گردشگری 
گردشگری  ایران،  در  گردشگری  کرد:  اظهار 

فرهنگی و میراث پایه است. وی یادآور شد: شعار 
جهانی توریسم سالمت امكانات و خدمات در حد 
و  قیمت ها  و  پیشرفته  یا  اول  جهان  کشور های 
هزینه ها در حد کشور های در حال توسعه و جهان 
اینكه  حوزه گردشگری  بیان  با  سوم است. وی 
کرد:  تاکید  گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  سالمت 
را  نهفته  و  خفته  ظرفیت های  گردشگری  بحث 
بیدار کرده و در مدت کوتاه استان شدن خراسان 
جنوبی توانستیم بخشی از این ظرفیت ها را احیا 
کنیم. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازگانی، 
صنایع و معادن بیرجند ادامه داد: بیرجند معروف 
به حوزه فرهنگ است و اگرچه خراسان جنوبی آب 
و کشاورزی نداشته اما نیروی انسانی قوی دارد و 

صادرات نیروی انسانی آن زیاد است.

عوامل کلیدی گردشگری سالمت شامل 
جمعیت و سطح امید به زندگی است

وی با اشاره به اینكه بعد از ثبت جهانی بیابان لوت 
مثلث سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی 
سرمایه است، ادامه داد: عوامل کلیدی موثر بر توسعه 
نیز شامل ساختار جمعیت و  گردشگری سالمت 
سطح امید به زندگی است که باعث سرعت رشد 

نیاز  به  توجه  با  و  سالمت  گردشگری  تقاضای 
مشتری به محصول گردشگری سالمت می شود.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازگانی، صنایع و 
معادن بیرجند ادامه داد: سهم گردشگری سالمت 
و  افزایش است  به  رو  ناخالص کشورها  تولید  در 

گردشگری سالمت همواره درآمدزا بوده است.

گردشگری  از  ایران  درآمد  گذشته  سال 
سالمت ۱.۲ میلیارد دالر بوده است

رئیس انجمن خدمات بین المللی سالمت ایران و 
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشكی کشور 
نیز  در این جلسه با بیان اینكه سال گذشته درآمد 
ایران از گردشگری سالمت 1.2 میلیارد دالر بوده 
است،  افزود:  براساس واقعیت ها ایران در استفاده از 
بسیاری از فرصت ها و ظرفیت ها چون گردشگری 

سالمت کم کاری کرده است. 
محمد جهانگیری با اشاره به اینكه ایران با 500 
میلیون نفر همسایه و همجوار است که یک جمعیت 
مهم برای جذب گردشگر محسوب می شود، خاطر 
نشان کرد: دو هزار میلیارد دالر گردش مالی به 
صورت مستقیم در حوزه گردشگری وجود دارد که 
متاسفانه سهم ایران فقط هفت میلیارد دالر است، 

در حالی که با توجه به ظرفیت ها سهم ما باید پنج 
درصد این میزان می بود.

ورود هر گردشگر در حوزه سالمت به اندازه  
۵۰ بشکه نفت درآمد زایی دارد

وی با بیان اینكه  ورود هر گردشگر سالمت به 
ارزش  کشور  برای  نفت  بشكه   50 اندازه  کشور 
مالی و اقتصادی به همراه دارد خاطر نشان کرد:  
نباید از این ظرفیت به راحتی گذشت و باید آن را 
تقویت کرد. جهانگیری بیان کرد:  فقط 30 درصد 
گردشگری سالمت به خدمات پزشكی برمی گردد 
و بخش مهم دیگر آن آب های گرم معدنی و سایر 
مؤلفه ها است. معاون فنی و نظارت سازمان نظام 
پزشكی کشور  ضمن اشاره به  تفاهم نامه ایران 
کرد:  نشان  خاطر  افغانستان   بهداشت  وزارت  و 
خراسان جنوبی مرز مشترک با کشور افغانستان 
دارد و می تواند از این مهم در راستای درآمد زایی 

در حوزه گردشگری سالمت استفاده کند.

در راستای گسترش گردشگری سالمت 
سرمایه گذاری کنید

وی تاکید کرد:  باید برای  ظرفیت های استان  

ارزش قائل شد،  حتی اگر در خراسان جنوبی یک 
باید  دارد  وجود  ویژه  توانمندی  با  خاص  پزشک 
راستای گسترش  در  روی همان خدمت وی  بر 
گردشگری سالمت سرمایه گذاری کرد.جهانگیری 
با اشاره به اینكه در حوزه گردشگری سالمت باید 
بیمارستان  و  ظرفیت ها  معرفی  سازی،  برند  بر 
های برجسته به طور دقیق و حرفه ای کار کنیم، 
ابراز تاسف کرد: پسندیده نیست که مردم عراق 
و افغانستان و آذربایجان نام بیمارستان های دارای 
ظرفیت باالی ایران  را نمی شناسند چرا که در این 

زمینه تبلیغات کم شده است. 

چشمه های آبگرم و کویر لوت ، ظرفیتی بی نظیر برای گردشگری سالمت 

سهل انگاری در روستای مهوید فردوس 
گوسفندان و مرغها را کباب کرد

سربازی - یكی از اهالی روستای مهوید فردوس که 
برای سوزاندان علف های هرز خشک زمین خود اقدام 
به روشن کردن آتش کرده بود باعث وبانی فاجعه ای 
دردناک در این روستا شد. مسئول واحد آتش نشانی 
باغشهر اسالمیه با اعالم این خبر افزود: بر اثر این آتش 
سوزی که بر اثر سهل انگاری و خاموش نكردن آتش 
و کمک باد عامل سرایت آن به یک واحد دامداری شد، 
12 راس گوسفند و 35 قطعه مرغ تلف شدند و خسارت 
سنگینی به مالک این دامداری وارد شد.کاظم نیا تصریح 
کرد: با اقدام به موقع آتش نشانی شهرداری اسالمیه از 
سرایت آتش به چندین دامداری دیگر جلوگیری شد.وی 
با بیان اینكه در یكی دو ماه گذشته این چندمین آتش 
سوزی گسترده در مزارع کشاورزی روستایی است تاکید 
کرد: با توجه به اینكه امسال براثر بارندگی های زیاد و 
سپس گرمای تابستان علف های زیادی خشک شده 
گفت: مردم چنانچه قصد پاکسازی زمین های خود 
بوسیله آتش را دارند پس از پایان کارکامل از خاموش 
شدن آتش اطمینان حاصل نمایند تا موجب چنین 

حوادث ناگواری نشود.

بنیاد بیرجند شناسی ایجاد می شود

ایرنا - فرماندار بیرجند گفت: ایجاد بنیاد بیرجند شناسی 
از برنامه های ما در سال جاری است که با جدیت 
نشست  در  گذشته  روز  ناصری  می شود.  پیگیری 
انجمن کتابخانه ها عمومی شهرستان بیرجند افزود: 
تاریخ شفاهی بیرجند باید حفظ شود و تالش کنیم 
محفلی با محور بیرجند شناسی ایجاد شود و اعضای 
شورای شهر هم به این موضوع توجه دارند که باید 
این کار را به زودی شروع کنیم.ناصری بیان کرد: 
در هفته دولت 2 کتابخانه بعد از تجهیز در مهرشهر 
و محله الهیه بیرجند افتتاح خواهد شد که از پروژه 
های هدف بازآفرینی شهری است و کار ساختمان 
آن به اتمام رسیده و باید تجهیز شود. رئیس اداره 
بیان کرد: در سه سال  نیز  کتابخانه های عمومی 
قبل در کتابخانه های شهرستان بیرجند به لحاظ 
بنا و زیباسازی محیط اتفاق خوبی رخ داده که بی 
سابقه بوده و کتابخانه هایی بعد از 35 سال نوسازی 
و به روز شده است. نیازی افزود: بسیاری از مردم از 
سطح کیفیت کتابخانه های بیرجند اطالع ندارند و 
هدف ما این است که با حمایت رسانه ها و صدا و 
سیما مستندی از فعالیت هایی که در چند سال قبل 
در حوزه کتابخانه های بیرجند رخ داده تهیه کنیم.

سیستم نرم افزاری ایمن سازی جاد ه ها 
در سطح ملی و استانی پیگیری شود

استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  ایسنا- 
راه های  وضعیت  بررسی  نشست  در  میرجعفریان 
استان و خدمات رسانی به آنها، گفت: حمل و نقل 
از ظرفیت های مهم در استان بوده که الفبای آن 
گسترش  برای  پیگیری  بر  تاکید  با  است.  ایمنی 
 60 گفت:  جاده ها،  در  تخلفات  ثبت  دوربین های 
درصد تصادفات در 30 کیلومتری شهرها رخ می دهد 
که عجله، خستگی و سرعت از علل این تصادفات 
است، بنابراین باید در توسعه باندهای دوم به این 
و  ورودی  اظهارکرد:  وی  شود.  توجه  موضوعات 
خروجی فرهنگ و هویت استان را نشان می دهد که 
باید ضمن رعایت مسایل فنی به مبلمان آن نیز توجه 
شود. سرهنگ رضایی رئیس پلیس راه استان  نیز در 
کارگروه بررسی وضع راههای استان، گفت: متاسفانه 
حوادث رانندگی و تلفات آن در دو روز گذشته در 
جاده طبس به سمت یزد زیاد بوده و در این محور 
شش نفر بر اثر یک تصادف کشته شدند. وی با 
اشاره به اینكه از مهمترین دالئل تصادفات جاده ای 
خستگی راننده است، افزود: از ابتدای امسال تاکنون 

91 نفر در جاده های استان فوت کردند.

ارتقای آموزش های فرهنگی
 در اردوهای شکرانه

کاوش-معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان از 
آشنایی40 دانش آموز با مباحث فرهنگی و امدادی 
در اردوی شكرانه مجمتع های دانش آموزی کشور 
خبر داد.موهبتی گفت: در چهارمین اردوی شكرانه 
ویژه دانش آموزان مجتمع های دانش آموزی هالل 
احمر، از 23 لغایت 26 تیر منطقه ای با حضور 5 استان 
در شهر مشهد در حال برگزاری است. وی افزود: رشد 
و ارتقای اعضای این مجتمع ها در مباحث فرهنگی، 
آموزشی و امدادی از اهداف برگزاری این اردو است.
وی ادامه داد: دو مجتمع دانش آموزی هالل احمر در 
شهرهای زیرکوه و قاین استان فعال است که 64 دانش 

آموز نیازمند از خدمات آن بهرمند می شوند.

گشایش نمایشگاه باغ خیال در بیرجند

صدا وسیما- نمایشگاه آثار نقاشی 13 نفر از اساتید و 
پیشكسوتان نقاشی با نام باغ خیال در بیرجند گشایش 
یافت. معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان گفت: در این نمایشگاه بیش از 50 اثر 
نقاشی از 13 هنرمند پیشكسوت بیرجند به نمایش 
گذاشته شده است.علی زمزم افزود: این نمایشگاه به 
مدت پنج روز در محل نگارخانه سرو واقع در باغ اکبریه 
بیرجند برای بازدید عموم عالقمندان دایر خواهد بود. 
وی گفت: عالقه مندان می توانند  از ساعت 17 تا 20 

از این نمایشگاه بازدید کنند.

 ۳۱ تیر آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی اشخاص حقوقی

ایرنا - 31 تیر آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص حقوقی و شرکت ها بوده و شرط برخورداری 
از معافیت های مالیاتی و مشوق های پیش بینی شده 
در قانون ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر است. 
مدیرکل امور مالیاتی گفت: تاکنون فقط 15 درصد 
اشخاص حقوقی و شرکت های استان برای ارسال 
اظهارنامه مالیاتی عملكرد سال 97 خود اقدام کرده اند. 
نباتی اظهار کرد: شرط برخورداری از معافیت مالیاتی ارائه 
اظهارنامه و دفاتر و اسناد الزم است.وی افزود: کارکنان 
مالیاتی از روز پنجشنبه 27 تا 31 تیر در 2 نوبت صبح و 
عصر و روز جمعه 28 تیر تا ساعت 14 آماده پاسخگویی 

و ارائه خدمات به مؤدیان مالیاتی هستند.

*به گفته فرماندار زیرکوه امسال 28 میلیارد و 408 
میلیون تومان اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای و 
ماده 180 به شهرستان زیرکوه اختصاص یافت که 

نسبت به سال گذشته 31 درصد افزایش یافته است.
*مسئول دبیرخانه علمی اولین همایش ملی عناب از 
استقبال محققین سراسر کشور از اولین همایش ملی 

عناب خبر داد.
*مدیرکل حفاظت محیط زیست گفت : 25 درصد 

گونه های مهره  دار کشور در استان زیست می کنند.
*3 هزار و 500 هكتار از اراضی بیابانی احیاء شده در 

خراسان جنوبی ، آبیاری می شود.
*مأموران انتظامی بیرجند 10هزار و 950عدد قرص 

غیرمجاز از یک دستگاه اتوبوس کشف کردند.
*حسین حسنی مقدم معلم بشرویه ای در رشته فیلم 
ریاست  مهر  پرسش  ملی  کنگره  نوزدهمین  کوتاه 

جمهوری مقام سوم را کسب کرد.
*فرماندار نهبندان به نهادها و شرکتهای آبرسان، 5 
روز مهلت داد تا برای رفع مشكل آب روستاها چاره 

اندیشی کنند.
*مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری گفت:از 
آغاز امسال تاکنون مصرف آب شهری در خراسان 
جنوبی 3 درصد در مقایسه با پارسال کاهش داشته است.

تملک  اعتبار  تومان  میلیون   900 و  میلیارد   29*
دارایی های سرمایه ای و ماده 180 در سال جاری به 
شهرستان درمیان اختصاص یافت که نسبت به سال 

گذشته افزایش داشته است.

سربازی- فرماندار فردوس به عنوان مقام عالی دولت 
درشهرستان و مدیران دستگاههای اجرایی فردوس 
نارضایتی خود را از اعتبارات امسال فردوس اعالم کرد. 
به گزارش خبرنگار آوا، در جلسه کمیته برنامه ریزی 
شهرستان فردوس که با حضور مدیران و نماینده 
مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس 
شورای اسالمی برگزار شد اعتبارات امسال شهرستان 
فردوس از سرجمع اعتبارات توازن، تملک دارایی و 3 
درصد نفت 25 میلیارد و 79 میلیون تومان اعالم شد. 
دبیر کمیته برنامه ریزی فردوس با اعالم این مطلب 
افزود: اعتبارات سال گذشته فردوس 20 میلیارد و 
240 میلیون تومان بوده که امسال رشد 5 درصدی 
را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. رضایی به 
تفكیک، اعتبار هر یک از دستگاههای اجرایی را 
اعالم، که آموزش و پرورش با یک میلیارد و920 
میلیون تومان بیشترین اعتبار را به خود اختصاص داد.

آب ، اولویت اصلی فردوس
فرماندار فردوس در این جلسه آب را اولویت مهم 
شهرستان برشمرد و گفت: پروژه های نیمه تمام، 

دیجیتال  های  فرستنده  استاندار،  سفر  مصوبات 
روستایی و راههای روستایی  اولویت بعدی بودجه 
امسال فردوس را تشكیل می دهد. میرزایی در پاسخ به 
گالیه مدیران شهرستان فردوس از میزان کم اعتبارات 
دستگاههای تحت مدیریتشان گفت: اینجانب نیز به 
عنوان فرمانداربه نسبت شهرستان از اعتبارات امسال 
ناراضی هستم ولی باید محدودیت های دولت و  وضع 

فعلی کشور را نیز درک کنیم.

برگشت اعتبارات پذیرفتنی نیست
گفت:  فردوس  شهرستان  مدیران  به  خطاب  وی 
تمام تالش شما باید جذب اعتبارات ابالغی و عدم 
برگشت آن باشد تا در آخر سال مالی حرفی برای 

گفتن داشته باشید و به هیچ عنوان پذیرفته نیست 
از ارگانی برگشت بخورد. نماینده مردم  یک ریال 
فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای 
اسالمی نیز در همان ابتدای صحبت خود  به طور جد 
از مدیران خواست برای چانه زنی در بخش اعتبارات 
ملی به تهران سفر کنند تا با همراهی وی بتوان بودجه 
بیشتری از مرکز گرفت. امیرحسنخانی تصریح کرد: 
تمام تالش ما گرفتن ردیف اعتبار ملی جداگانه برای 
پروژه بهینه سازی آب قنات جهانی بلده برای سال 
آینده است. وی تاکید کرد: منابع طبیعی و آبخیزداری 
آبخوان  های  پروژه  بخش  در  کشاروزی  جهاد  و 
داری و آبیاری نوین به لحاظ اعتباری محدودیتی 
ندارند و باید از این فرصت بیشترین استفاده را ببرند.

انتقاد از روند طوالنی مجوزها
امیرحسنخانی با انتقاد از اینكه برخی مجوزها حتی 
 در داخل شهرستان فردوس روند طوالنی را تمام 
می کند گفت: به عنوان نمونه   تحویل یک  قطعه 
زمین از طرف راه و شهرسازی به هالل احمر یک 
سال و 4 ماه زمان برد که باید چاره اندیشی شود. 
نماینده مردم در مجلس گریزی نیز به طوالنی شدن 
پروژه فرودگاه فردوس زد و گفت: 100 میلیارد تومان 
برای پنج فرودگاه کشور از جمله فردوس اختصاص 
یافته و با توجه به اینكه هنوز برخی از آنها حتی زمین 
ندارد و فرودگاه فردوس مراحل پایانی خود را طی 
می کند امیدواریم اعتباری بیشتری بتوانیم برای 
تكمیل آن بگیریم. وی البته به این نقص پروژه نیز 
اشاره کرد که باید طول فرودگاه فردوس از 2 هزار و 
دویست متر فعلی به 3 هزارمتر افزایش یابد تا قابلیت 

نشست و برخاست هواپیما را پیدا کند.

نباید سرانه اعتبار شهروند فردوسی برای 
مسافران هزینه شود

شهروندان  اعتبارات  سرانه  اینكه  از  انتقاد  با  وی 

فردوسی صرف مسافران می شود تاکید کرد: قرار 
گرفتن شهرستان فردوس در مسیر عبور میلیونها 
مسافر و زائر امام هشتم می طلبد تا این موضوع 
مهم در اعتبارات ساالنه دیده شود ولی در شرایط 
فعلی از اعتباری که باید صرف خدمات رسانی به 
شهروندان فردوسی شود برای مسافران هزینه می 
اصالح شود.  باید  و  دارد  اشكال شرعی  که  شود 
امیرحسنخانی بر پیگیری اعتبارات و ادامه کار پروژه 
پروژه  این  باید  افزود:  و  تاکید  فردوس  فاضالب 
بخش  به  واگذاری  قابل  که  برسد  ای  مرحله  به 
خصوصی باشد. پیگیری اورژانس منطقه عشایری 
و گردشگری طاهرآباد با توجه به اینكه در این منطقه 
گردشگران زیادی نیز تردد می کنند و گرفتن ردیف 
اعتباری  برای اصالح شبكه فرسوده شهری تحت 
عنوان تنش آبی از وزارت نیرو از دیگر مسائلی بود 
که امیرحسنخانی امطرح کرد. وی همچنین از اینكه 
ساختمان فرمانداری فردوس در شأن این شهرستان 
نیز انتقاد و خواستار10 هزارمترمربع زمین  از طرف 
اداره و شهرسازی برای  این  کارشد که مقرر شد 
موضوع زمین توسط راه و شهرسازی پیگیری شود.

نارضایتیمدیرانفردوسازاعتباراتامسال
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مدیرکلآموزشفنیوحرفهایاستان:

منظور  به  مهارت  ملی  هفته  غالمی-جشنواره 
توسعه، ترویج و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی کار 
و کارآفرینی از 31 تیر ماه لغایت 6 مرداد در کلیه 
شهرستانهای استان برگزار می گردد. به گزارش آوا، 
خوش آیند صبح روز گذشته در ستاد گرامیداشت 
هفته ملی مهارت در استان با اشاره به برنامه های 
اظهارکرد: ششم  مهارت،  ملی  گرامیداشت هفته 
مرداد  به عنوان روز ملی کارآفرینی و آموزش های 
فنی و حرفه ای نام گذاری گردیده و این اداره کل در 
هفته متصل به این روز )31 تیر لغایت 6 مرداد( که 
با عنوان هفته ملی مهارت نامگذاری گردیده برنامه 
های متنوع فرهنگی اجرا می نماید.  وی در این 
جلسه با اشاره به اهمیت آموزشهای فنی و حرفه 
عنوان  به  این سازمان  امروزه خدمات  ای گفت: 
یكی از راهكارهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی 
در توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیكاری در کشور 
بسیار نقش آفرین بوده است.مدیر کل آموزش فنی 
و حرفه ای در ادامه با اشاره به برنامه های ششم 
مرداد تصریح کرد: توسعه، ترویج و ارتقاي فرهنگ 
مهارت آموزي، کار و کارآفریني در سال »رونق 

تولید«، ایجاد انگیزه و عزم ملي براي دستیابي به 
فرصت هاي شغلي پایدار در مسیر اقتصاد مقاومتي، 
ارتقای منزلت و جایگاه آموزش های فنی و حرفه 
ای و اطالع رسانی هرچه بیشتر این آموزش ها 
در سطوح مختلف از عمده اهداف برنامه های این 

هفته است. وی بیان کرد: با اجرای برنامه های 
تا  شود  می  تالش  مهارت  ملی  هفته  در  متنوع 
سازمان  رسالت  با  گروه های هدف  و  مخاطبان 
آموزش فنی و حرفه ای بیشتر آشنا شوند. خوش 
مراکز  در  آموزی  مهارت  اینكه  به  اشاره  با  آیند 

آموزش فنی و حرفه ای دولتی رایگان می باشد 
گفت: در هفته ملی مهارت بازدید از تجهیزات و 
امكانات و کارگاههای مراکز آموزش فنی و حرفه 
ای استان برای عموم آزاد است و عالقه مندان می 
توانند این بازدید را فرصتی مغتنم بشمارند و به ثبت 

نام حرفه مورد عالقه خود اقدام کنند.
افزود:  استان  ای  و حرفه  فنی  آموزش  مدیرکل   
برپایی نمایشگاه، اجرای دوره های آموزشی کوتاه 
مدت، تور مهارت ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه، 
بین  در  ورزشی  و  فرهنگی  مسابقات  برگزاری 

کارکنان، دیدار با ائمه محترم جمعه، سخنرانی پیش 
از خطبه نماز جمعه، تبلیغات محیطی، برگزاری دوره 
های آموزشی کوتاه مدت مهارتی در محل پارک 
ها یا مراکز آموزش فنی و حرفه ای، ارائه خدمات 
خدمات  سیار  های  اکیپ  استقرار  و  فنی  رایگان 
خودرویی در ورودی و خروجی شهر ها  و معرفی 
نخبگان مهارتی از جمله برنامه های این اداره کل 
به مناسبت گرامیداشت هفته ملی مهارت است. 
خوش آیند افزود: برای ارتباط نزدیک و بدون واسطه 
با مردم دو برنامه کافه مهارت در محل پارک ها و 
اماکن عمومی و میز خدمت در محل  محل مصالی 
نماز جمعه کلیه شهرستانهای استان  برگزار می گردد 
که  میز خدمت با حضور مسئوالن آموزش فنی و 
حرفه ای استان در روز جمعه 4 مردادماه  دایر خواهد 
بود و مردم می توانند مشكالت خود در این حوزه را 

با مسولین مربوطه عنوان نمایند. 
ارتقای مهارت شاغالن و  اینكه  به  با اشاره  وی 
افرادی  تمام  برای  مهارت  آموزش  و  کارکنان 
رسالت های  از  هستند  مهارت  و  کار  جویای  که 
فنی و حرفه ای است، گفت: آموزش های فنی و 

حرفه ای در مراکز ثابت و شهری، مناطق روستایی 
دانشگاهی،  جوار  صنوف،  و  صنایع  عشایری،  و 
پادگان، زندان و آموزشگاه های آزاد ارائه می شود. 
خوش آیند با تاکید بر اینكه تمامی خدمات آموزشی 
است،  رایگان  حرفه ای  و  فنی  دولتی  مراکز  در 
تصریح کرد: در حال حاضر 19 مرکز دولتی با 102 
کارگاه آموزشی ثابت در سطح استان فعالیت دارند 
که 510 حرفه آموزشی را به متقاضیان ارائه می 
نماید. وی از اجرای 165 عنوان برنامه در استان 
به مناسبت هفته ملی مهارت خبر داد و گفت: در 
راستای توسعه مشارکت بخش خصوصی در دومین 
روز از هفته ملی مهارت که با عنوان خصوصی 
آموزی  مهارت  در  ها  مشارکت  توسعه  و  سازی 
نامگذاری گردیده  افتتاح همزمان 22 آموزشگاه 
فنی و حرفه ای آزاد صورت خواهد پذیرفت. خوش 
آیند در پایان با اشاره به برگزاری مسابقه عكاسی 
با عنوان شهروند ماهر گفت: مسابقه عكاسی با 
عنوان شهروند ماهر در استان انجام و از نفرات برتر 
در جشنی که روز 6 مرداد برگزار خواهد شد، تقدیر 

به عمل خواهد آمد.

بیشاز165برنامهبزرگداشتهفتهملیمهارتبرگزارمیشود
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قابل توجه اشخاص حقوقی
 و صاحبان محترم امالک اجاری:

 ۳۱ تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی عملکرد ۱۳۹۷ اشخاص 
 www.tax.gov.ir حقوقی و صاحبان محترم درآمد امالک اجاری از طریق سامانه 
می باشد. ضمناً همکاران ما در دو نوبت صبح و بعدازظهر )و روز جمعه تا ساعت 

۱4( آماده پاسخگویی به مراجعین محترم می باشند.
توجه: اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم محسوب شده 

و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات های تعیین شده محکوم می شوند

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی  
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۵ تن کاالی قاچاق در خراسان جنوبی امحا شد
عکس: محمود آبادی

شامل  قاچاق  کاالی  تن  پنج  از  بیش   - محمودآبادی 
موادغذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی غیرمجاز به ارزش 
۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در خراسان جنوبی توقیف و 
روز گذشته امحا شد. مدیر اداره جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی خراسان جنوبی بیان کرد: این محموله شامل میوه، 
مواد آرایشی و بهداشتی، پوشاک، کفش، مواد دخانی ناس 

و پان است.
مهندس شیخ زاده خاطر نشان کرد: با همکاری ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز و رهنمودهای استاندار، نسبت فروش 
کاالهای قاچاق دارای مجوز از ۴۰۰ میلیون تومان در سال 
۹۶ به ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۹۷ افزایش 
 یافت که نشان از رشد 5 برابری فروش کاالهای قاچاق 
 دارای مجوز به شرط صادرات یا مواد اولیه واحدهای تولیدی دارد.

رشد 5 برابری فروش کاالهای قاچاق دارای 
مجوز نسبت به سال گذشته

وی یادآور شد:  از ابتدای امسال تاکنون میزان فروش اموال 
منقول )کاالی قاچاق دارای مجوز از مراجع تایید صالحیت( 
به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل  5 برابر افزایش یافته است.
وی به افزایش ۱۰ درصدی پرونده های قاچاق در خراسان 
جنوبی اشاره و اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون هزار  رأس 

دام سبک و سنگین تحویل سازمان اموال تملیکی شده که 
بعد از اخذ مجوزهای الزم دام های مولد به  واحدهای مجاز 

تحویل داده شده و دام های غیر مولد کشتار شده اند.
مهندس شیخ زاده گفت: بخشی از کاالهای قابل استفاده 
برای مواد اولیه واحدهای تولیدی به شرط صادرات که می 

توان استفاده کرد، امحا نمی شود.
تشکیل ۲۸۸ پرونده قاچاق کاال از آغاز امسال 

مدیر اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان جنوبی 
از تشکیل ۲۸۸ پرونده قاچاق کاال از آغاز امسال تاکنون در 
استان خبر داد و ادامه داد: سال گذشته در استان هزار و 5۲ 

پرونده قاچاق قطعیت یافته تشکیل شده است. 
وی ادامه داد: سال گذشته پنج محموله و امسال ۲ محموله 
کاالی قاچاق مجوزدار که بیشتر پوشاک بودند به کشورهای 
هدف صادر شدند. مدیر اداره جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی خراسان جنوبی تاکید کرد: کاالهای قاچاق استان 
بیشتر شامل پوشاک، مواد دخانی ناس و پان و لوازم برقی 
)بخاری برقی( می باشد. ضمناً مقداری از کاالهای تولید 
داخل که برای آن ها یارانه پرداخت شده است هنگام خروج 
از کشور توسط نیروی انتظامی و دستگاه های مرتبط کشف 
شده و تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی 

استان گردیده است.


