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سرمقاله

برخی مدیران حرف ناپذیر استان !!

دادستان عمومی و مرکز انقالب خراسان جنوبی با بیان اینکه زیبنده نیست در استان با فرهنگی مثل خراسان جنوبی چند واحد تولیدی کارگرانش حقوق معوقه داشته
باشند ،گفت :اجازه نخواهیم داد بدون اطالع قبلی برق ،آب و یا گاز واحد تولیدی قطع شود .حجتاالسالم نسایی زهان در جریان بازدید رئیس کل دادگستری خراسان
جنوبی از منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه نگاه به امر تولید امری مهم است که همواره مورد تاکید قوه قضاییه است ،اظهار کرد :در سیستم قضایی
کشور بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری باید در راستای رفع موانع به تولید کمک کنیم و در این راستا ما هر کاری که از دست مان برآید دریغ نخواهیم کرد .وی با
بیان اینکه در هفته گذشته خبری به دادسرا واصل شد که برخی از شرکتهای خدمترسان در استان بدون اینکه خبری به واحد تولیدی یا معاون اقتصادی استاندار
بدهد برق و گاز آن واحد را قطع میکند ،افزود :طبق این صحبتها نامهای را امضا کردیم و بهزودی به دستگاههای خدمت رسان ارسال میکنیم.دادستان عمومی و
مرکز انقالب خراسان جنوبی گفت :طبق نامهای که بهزودی ارسال خواهیم کرد ،آمده در هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد بدون اطالع قبلی به تولیدکننده یا معاون
اقتصادی استاندار ،شرکتهای خدمترسان برق یا گاز واحد تولیدی را قطع کند .نسایی زهان با تاکید براینکه نباید  ...مشروح در صفحه 2

تعاملسهقوهفرصتمطلوبیبرایخدمتبهمردماست 5

هدررفت ۴۰درصدی آب در شبکههای آبرسانی 5

سرمقاله

* بهروزی فر

سرمایهگذاری  ۶۰هزار میلیارد ریالی در صنعت ۳

سال ها پیش از این -در سال های دهه هشتاد -در یکی از شهرستان های استان
مدیری داشتیم که تاب دوری خانواده را نداشت و هر هفته و گاه با پرهیزی که می کرد،
هر دو هفته یک بار ،روزهای پنجشنبه ،بعد از اتمام ساعت اداری ،بغل دست راننده در
خودروی دولتی سوار می شد و  400کیلومتر راه را تا مشهد می رفت تا جمعه را در کنار
همسر و فرزندان ،دیداری تازه کند و صبح شنبه ،دوباره راه برگشت در پیش می گرفت
و چنان می آمد که در شروع ساعت اداری ،در دفتر کار خود حاضر باشد .به رفتن و
آمدن س ِر موقع و حضور به موقع در محل کار ،مقید بود ،اما به هر حال جاده است دیگر،
یک روز یخبندان بود ،یک روز بارانی ،یک روز ماشین خراب می شد ،یک روز راننده
بیمار ،یک روز هم  ...حاال هزینه استهالک ماشین را به حق مأموریت و اسکان راننده
و هزینه ناهار و شامی که در مسیر صرف می شد و ...هم اضافه کنید و ...تو خود حدیث
مفصل بخوان از این مجمل! انگار این ماجرای آمد و شدهای مکرر در مسیر محل کار و
سکونتگاه اصلی ،تمامی ندارد که آقای استاندار در شورای اداری  ...ادامه در صفحه 2

حضرتحجتاالسالموالمسلمین

جناب آقای موحدی راد
رئیس کل محترم دادگستری خراسان جنوبی
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیرماه
هفتهقوهقضاییه

را خدمت شما و همکاران محترم قضایی استان تبریک و تهنیت عرض نموده،
از خدمات شایسته مجموعه قضایی استان در راستای برقراری عدالت تشکر و
قدردانی می نماییم.
مدیریت شعب بانک تجارت استان خراسان جنوبی

فراخوان ثبت نام واحد مسکونی
تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویر تایر در نظر دارد :برای احداث مجموعه
مسکونی جدید از افراد واجد شرایط عضو گیری نماید .لذا تمامی متقاضیان
می توانند حداکثر تا مورخ  1۴۰1/۰۴/1۵به دفتر تعاونی مسکن

به آدرس خیابان الهیه شرقی  -انتهای خیابان امامیه مراجعه نمایند.
قابل ذکر است اولویت ثبت نام با پرسنل کویرتایر و شرکت های اقماری می باشد

جناب آقای قادری
دبیر اجرایی خانه کارگر
تشکیالت بیرجند

اعضای محترم هیئت اجرایی و کارکنان خدوم
خانهکارگر

کسب رتبه برتر خانه کارگر تشکیالت بیرجند در شاخص های
عضویابی ،فعال بودن اعضا و انضباط مالی در بین  6۰شعبه
خانه های کارگر سراسر کشور

موجب مباهات و افتخار گردید .این موفقیت میسر نگردید جز در سایه تالش های پیوسته و
شبانه روزی شما خادمان جامعه کارگری ،توفیقات روزافزون تان را از خداوند بزرگ مسئلت داریم.

روابط عمومی خانه کارگر تشکیالت خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر قناعت

استاندار محترم خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر اشرفی

سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس صادقی

سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس رحیمی زاده

مدیر کل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس قربانی
مدیر محترم گمرک مرزی ماهیرود

اقتصاد مرزی به عنوان یکی از پیشران های اصلی توسعه استان چند وقتی درگیر مسایلی بود
که امید را به حاشیه برده و شرایط را سخت کرده بود .همت شما عزیزان که مصداق بارز خادمان
صادق نظام اسالمی و متولیان تحقق خواسته رهبر معظم انقالب در گره گشایی از تنگناهای مسیر
اقتصاد کشور بودید موجبات خرسندی فعاالن اقتصادی مرز را فراهم نمود .بی شک
بازگشایی درب صادراتی منطقه ویژه اقتصادی و برگشت رونق به ماهیرود
لطف الهی بود که با تالش نجات بخش شما به مردم استان هدیه شد .قدردان تان هستیم
و در صحنه توفیقات نظام اسالمی ،خدمت تان ماندگار خواهد بود.

جمعی از فعاالن اقتصادی خراسان جنوبی

پویش تلویزیون

طـرحمشـارکتدرپویشخـرید 1۵دستگـاهتلـویزیـون
بـرای ۴۰۰فرشتـهزمینـیشهرمـان
واهدای تلویزیون بال استفاده منازل و محل کار به نیت شادی روح اموات
شماره کارت جهت مشارکت ( از 10.000تا10.000.000تومان )

6063 7370 0485 9789
موسسهخیریهتوانبخشیحضرتعلیاکبر

علیهالسالم

بلوار صنعت و معدن  ،خیابان شهیدشهاب،مؤسسه حضرت علی اکبر
۰۵۶-322۵2۰۵۰

آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه ( نوبت دوم)
نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی شرح در صفحه آخر

شرکتنشاطآورانخدمتصادقبرایتکمیلپرسنلدفتری
خودبهیکهمکارخانممسلطبهآفیسنیازمنداست.
“مراجعه حضوری”

آدرس  :بلوار معلم  -معلم  - 36ساختمان نشاط
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سرمقاله

برخیمدیرانحرفناپذیراستان!!
* بهروزی فر
( ادامه سرمقاله از صفحه اول ) انگار این ماجرای آمد و شدهای مکرر
در مسیر محل کار و سکونتگاه اصلی ،تمامی ندارد که آقای استاندار در
شورای اداری شهرستان سربیشه و برای چندمین بار بر ضرورت استقرار
مدیران در محل خدمت شان تأکید کرده و گفته؛ اص ً
ال برای ما قابل قبول
نیست که مدیری در محل خدمتش مستقر نباشد ،گویا دکتر قناعت در
آن جلسه ،خط و نشان هایی کشیده و گفته که یک نفر بعد از انتصاب،
تا بخواهد اموراتش را رتق و فتق کند ،دو سه ماهی وقت ندارد ،بعد از آن
دیگر این ترددها و نماندن در محل خدمت ،هیچ مفهوم و دلیلی ندارد.حاال
با این تذکر آئین نامه ای آقای استاندار در جمع مدیران شهرستان سربیشه،
این نکته در ذهن تداعی می شود که برخی هدف شان از حضور در بدنه
دولت سیزدهم ،تنها رسیدن به یک عنوان سِ َمتی و پست مدیریتی است
و قطع ًا بر این باورند که مهم ،تالش شان برای اثبات خود در رسیدن به
می ِز مدیریت است و بعد که خرشان از پل گذشت ...که اگر غیر این بود ،با
وجود تأکید رئیس جمهور ،مبنی بر سکونت مدیران در محل خدمت که در
خبرهای خبرگزاری ها و رسانه های مختلف هم منتشر شد ،اخطار استاندار
در شورای اداری استان و در جلسات شورای اداری شهرستان ها به ویژه در
زمان معارفه فرمانداران ،که به صراحت در اخبار این جلسات نقل شده ،و
تذکر جدی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار در جلسه شورای اداری
ماه گذشته استان که در جلسه شورای اداری دو هفته پیش هم توسط آقای
ناصری تکرار شد ،دیگر ذکر این نکته در سربیشه ضرورتی نداشت .جریان
عدم اسکان و استقرار مدیران در سربیشه و خوسف  ،البته حکایتی تکراری
از همان سال های دور است و همواره مورد نقد مردم بوده که به جهت
نزدیکی به بیرجند ،اغلب مدیران این منطقه پروازی محسوب شده و هر
روز بعد از ساعت اداری با خودرو های پالک قرمز ،شهر را ترک گفته و
صبح روز بعد برمی گردند ،اما این موضوع به سربیشه و خوسف و درمیان
و قاینات در جوار مرکز استان خالصه نمی شود ،کمااینکه همین چند ماه
پیش ،نقد امام جمعه ای را در شورای اداری یکی از شهرستان های غربی
استان به همراه داشت و وی از عدم اسکان مدیران منتخب دولت در آن
منطقه ،گالیه کرد .گالیه ها و نقدها ،حکایت از عدم تعهد برخی مدیران
به ادای اصلی ترین تکلیف شان است ،دارد ،این که مدیری ،قانون را زیر
پا بگذارد و نتواند بدیهی ترین شرط در پذیرش یک مسئولیت را جدی
بگیرد ،قطع ًا در ادامه راه و انجام دیگر تعهداتش نیز ،لنگ خواهد زد و از آن
جایی که” رطب خورده ،منع رطب نتواند کرد”  ،بدون تردید هرگز نخواهد
توانست،دیگران در مجموعه های زیر دستی را به انجام وظایف شان
مکلف کند .ظاهراً الزم است ،این حکایت زیبای امیرکبیر را قاب گرفته
بر دیوار اتاق مدیران نصب نماییم؛” از امیرکبیر پرسیدند  :در مدت زمان
محدودی که داشتی چطور این مملکت رو از هرچه دزد ،پاک کردی؟گفت:
من خودم دزدی نمیکردم و نمی گذاشتم معاونم هم دزدی کند .او هم از
اینکه من نمی گذاشتم دزدی کند ،نمی گذاشت معاونش دزدی کند و .
تا آخر همینطور اگر من دزدی میکردم تا آخر دزدی می کردند و کشور می
شد دزدخانه ،همه هم دنبال دزد می گشتیم و چون همه مان دزد بودیم،
هیچ دزدی را هم محکوم نمیکردیم مردم هم گیج و ویج می شدند”.

شهادت بعد از  ۱۱سال جانبازی

تندبادلحظهایخراسانجنوبیرادربرمیگیرد
کارشناس هواشناسی خراسانجنوبی گفت :تا اواسط هفته وزش تندباد لحظهای و کاهش کیفیت هوا به ویژه در
نواحی غربی و مرز شرقی استان قابل پیشبینی است .فاطمه زارعی افزود :به لحاظ دمایی تا پایان هفته تغییرات
دمایی در استان ناچیز و هوای گرم در منطقه ماندگار است.

یکشنبه  5تیر  * ۱۴۰۱شماره 5228

علی یاری ،جانباز  ۷۰درصد بعد از  ۱۱سال جانبازی به فیض
رفیع شهادت نائل آمد .شهید علی یاری متولد یکم آذر 66
از  2۰شهریور سال  86به استخدام سپاه در آمد.
علی یاری  ۱۴آذر سال  ۹۰حین ماموریت در منطقه بندان
جنوب شرق کشور دچار جراحت شد .وی در اثر این جراحت
به مدت  ۱۱سال در ُکما به سر میبرد و جمعه گذشته به
شهادت رسید.

فعالیتهایتبلیغیمتناسبباناهنجاریهاوآسیبهایجامعهباشد
ایرنا -استاندار گفت :شبکه تبلیغ و مبلغان
باید متناسب با آسیبها ،ناهنجاریها و
کجرویهای موجود در کشور و استان
فعالیت کرده و بازخوردهای آن نیز مشخص
شود .جواد قناعت در نشست مدیران ادارات
تبلیغات اسالمی شهرستانهای استان ضمن
گرامیداشت روز تبلیغ و اطالعرسانی و هفته
قوه قضاییه ،افزود :از ابتدای انقالب هجمه
دشمن در حوزه اطالعرسانی و مدیریت
فضاهای سیاسی و روانی یکی از موضوعات
جدی کشور بوده است .وی اظهار کرد :در
حال حاضر نیز اطالعرسانی در فضای مجازی
که در واقع فضای حقیقی جامعه است مدنظر
قرار گرفته و این مسئولیت مبلغان و شبکههای
تبلیغ را بیشتر میکند.
استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد :افرادی
که در خط مقدم تبلیغ فعالیت میکنند وظیفه
بسیار سنگینی به عهده دارند ،چرا که باید
با کمترین تجهیزات و امکانات و با وجود
کمبودهای مالی و اعتباری ،رسالت دینی
و انقالبی خود را در امر رسانه و تبلیغ انجام
دهند .قناعت با تاکید بر اینکه باید به سمت
فضای مجازی جریانساز برویم ،اظهار کرد:
جریانسازی مشابه کاری که غربیها انجام

میدهند ،چراکه از  ۳۰۰شبکه ماهوارهای ۱۱6
شبکه فارسی زبان بوده و علیه کشور و برای
سست کردن اعتقادات مردم و ناامید کردن
آنها ،فعالیت دارد .استاندار خراسان جنوبی
تاکید کرد :هر کاری دانش و فنی دارد و برای
گروههای تبلیغی هم باید زمینه دانش با تجهیز

باشد .استاندار گفت :بر خالف آنچه ترویج
میشود ،ایران اسالمی به عنوان بهترین
کشور با مردمانی اصیل و انقالبی ،هر روز
مقتدرانه رو به جلو در حال حرکت و پیشرفت
است .وی تأکید کرد :از لحاظ رسانه ای ،بدون
تعارف دشمن از ما قویتر است و گروههای

به اطالعات و دانش روز فراهم شود.
وی با بیان اینکه مهمترین اصل در تبلیغ،
شناخت ذائقه نسل جدید است ،عنوان کرد:
گاهی ممکن است به ویژه نسل جوان به
غنای مطالب ارائه شده توجهی نداشته باشند،
بلکه شیک بودن مطلب ،ادبیات ،واژگان و
نحوه بیان مطالب برای آنها اهمیت داشته

مبلغ در انعکاس این توفیقات ،وظیفهای بسیار
سنگین به عهده دارند.
قناعت در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات
انجام شده برای برگزاری اجتماع مردمی
«سالم فرمانده» ،اظهار کرد :اقدامات سازمان
تبلیغات اسالمی برای برپایی این اجتماع
مردمی ،قابل تحسین و ارزشمند است.

وی افزود :از همه قشرهای جامعه در این
اجتماع شرکت کرده بودند که نشان از متدین
بودن و اعتقاد مردمی استان داشت .استاندار
خراسان جنوبی عنوان کرد :واکنش کشورهای
غربی به اقبال عمومی به این اجتماع ،نشان
دهنده اهمیت آن و هدفگذاری صحیح این
برنامه است.
در این نشست در خصوص تامین اعتبار برای
تکمیل پروژههای نیمهتمام سازمان تبلیغات
اسالمی استان از جمله دارالقرآن شهرهای
فردوس ،بیرجند و بشرویه ،جذب و تامین
نیروی انسانی ،تامین تجهیزات ،امکانات و
نوسازی خانههای عالم و افزایش اعتبارات
فصل پنجم درخواست داده شد که استاندار
برای پیگیری این مطالبات از سازمان مدیریت
و برنامهریزی استان قول مساعد داد .استاندار
خراسان جنوبی گفت :با توجه به کمبود
اعتبارات باید برنامهریزیها به گونهای باشد
که ابتدا به سمت اولویتها برویم.
وی افزود :پروژه نیمهتمام دارالقرآن فردوس
در سفر شهرستانی مورد بررسی قرار خواهد
گرفت و برای تامین اعتبار سایر پروژهها
نیز موضوع را پیگیری میکنیم تا به نتیجه
مطلوببرسد.

اقبال عمومی خراسان جنوبی ها
از طرح هوشمندسازی نان
ایسنا -مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت:
طرح هوشمندسازی نان هم اکنون در استان در حال اجرا بوده
و مورد اقبال مردم استان قرار گرفته است .مرتضی ذاکریان
با بیان اینکه در این طرح نانوا ،آرد را با قیمت واقعی دریافت
کرده و به ازای تعداد نانهای فروختهشده یارانه دریافت خواهد
کرد ،بیان کرد :تاکنون دستگاه های کارتخوان هوشمند در ۹6
درصد نانوایی های استان نصب شده است .وی از اختصاص
 652دستگاه کارتخوان هوشمند به استان خبر داد و بیان کرد:
 626دستگاه کارتخوان هوشمند نان در نانوایی ها نصب شده
است .مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد:
برخی از نانواییهای که تاکنون دستگاه کارتخوان هوشمند در
آنها نصب نشده است ،مشکالتی از قبیل مالکیت داشتهاند.
ذاکریان گفت :در نانوایی هایی که کارتخوانها نصب شده
فروش نان صرفا با استفاده از دستگاههای کارتخوان هوشمند
انجام میشود و با استفاده از این دستگاه تعداد فروش نان در
روز مشخص و به همان میزان یارانه آرد به نانوا تعلق گرفته و
مابه التفاوت نرخ نان و آرد به حساب نانوا واریز میشود.

درآمد حدود ۸میلیارد تومانی
ازتراشسنگهایقیمتی

هشدار دادستان :بدون اطالع قبلی برق ،گاز یا آب واحد تولیدی قطع نشود
تسنیم -دادستان عمومی و مرکز انقالب
خراسان جنوبی با بیان اینکه زینده نیست در
استان با فرهنگی مثل خراسان جنوبی چند
واحد تولیدی کارگرانش حقوق معوقه داشته
باشند ،گفت :اجازه نخواهیم داد بدون اطالع
قبلی برق ،آب و یا گاز واحد تولیدی قطع شود.
حجتاالسالم نسایی زهان در جریان بازدید
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از منطقه
ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه
نگاه به تولید امری مهم است که همواره مورد
تاکید قوه قضاییه است ،اظهار کرد :در سیستم

(لطف ًا نظرات خود درباره این سرمقاله را از طریق  ۰۹۹22۱۳۴28۷ارسال بفرمایید)

سرای فرش و جهیزیه ایرانیان
بزرگترین مجموعه کامل فرش  ،موکت و لوازم خانگی
نمایندگی انحصاری موکت ظریف مصور
در خراسان جنوبی


نقد-اقساط

آدرس :سه راه اسدی -بین مطهری  1و 3
طبقه پایین هایپر گوشت الماس
farshiranian11

قضایی کشور بنا بر فرمایشات مقام معظم
رهبری باید در راستای رفع موانع به تولید
کمک کنیم و در این راستا ما هر کاری که
از دست مان برآید دریغ نخواهیم کرد .وی با
بیان اینکه هفته گذشته خبری به دادسرا واصل
شد که برخی از شرکتهای خدمترسان در
استان بدون اینکه خبری به واحد تولیدی یا
معاون اقتصادی استاندار بدهند برق و گاز
آن واحد را قطع میکنند ،افزود :طبق این
صحبتها نامهای را امضا کردیم و بهزودی
به دستگاههای خدمت رسان ارسال میکنیم.

دادستان عمومی و مرکز انقالب خراسان جنوبی
گفت :طبق نامهای که بهزودی ارسال خواهیم
کرد ،آمده در هیچ شرایطی اجازه نخواهیم
داد بدون اطالع قبلی به تولیدکننده یا معاون
اقتصادی استاندار ،شرکتهای خدمترسان
برق یا گاز واحد تولیدی را قطع کنند.
نسایی زهان با تاکید بر اینکه نباید کاری
کنیم بر مشکالت واحدهای تولیدی که در
این اوضاع اقتصادی مشغول به کار است
افزوده شود ،ادامه داد :باید با همکاری سایر
ادارات کمک کنیم وضعیت بهتر شود و به

تولیدکنندگان کمک کنیم .وی اظهار کرد :آن
چیزی که برای ما بسیار اولویت دارد این است
که نباید حقوق کارگری معوق باشد و از همه
واحدهای تولیدی خراسان جنوبی انتظار داریم
پرداخت حقوق کارگران را در اولویت کارهای
خود قرار دهد.
دادستان عمومی و مرکز انقالب خراسان
جنوبی گفت :زیبنده نیست در استانی مانند
خراسان جنوبی واحد تولیدی حقوق عقب افتاده
داشته باشد ،حقوقها باید به روز باشد و هر
کاری که از دست ما برآید ،دریغ نخواهیم کرد.

خدمات نصب ،اجاره داربست فلزی ،جک ،تخته ،قالب فلزی و نصب پیچ رولپالک
 - 09153637507حسینی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمدرضا غفاری فرزند ارسالن به شماره شناسنامه  1225صادره از بیرجند مقطع کاردانی
پیوسته رشته ساخت و تولید صادره از واحد دانشگاهی بیرجند با شماره  129013101893و تاریخ  1391/05/07مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند به نشانی انتهای خیابان آیت ا ...غفاری ارسال نماید.

آگهی تغییرات انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی های استان خراسان جنوبی
مطابق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1401/03/25انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی های استان

خراسان جنوبی ،انتخاب آقایان حسن دلخروشان به عنوان بازرس اصلی و یاسر حیدری به عنوان بازرس علی البدل

انجمن صنفی مذکور در صورت دارا بودن شرایط قانونی و حفظ شرایط الزم تا تاریخ  1402/03/25تایید می گردد.

انجمن صنفی مذکور به شماره 12-3/2-125در اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی به ثبت

رسیده و مطابق اساس نامه انجمن صنفی ،کلیه اسناد و اوراق مالی بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره یا
دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر می باشد.
شناسه آگهی1341765 :

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

ختم کالم ا ...مجید
به یاد اموات وبه نیت شفای بیماران
توسط قاریان قرآن انجام می گردد

و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.
ضمنا ً نماز و روزه قضای میت هم پذیرفته می شود.

غالمرضا اشرفی -مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

راه های ارتباطی با روزنامه آوا
سایت www.AVA724. IR :
ایمیلAVA.KHJNEWS@YAHOO.COM :

سامانه پیام کوتاه 3000272424:

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

کانال تلگرامی @AVANEWS724:

09031618482 - 32227177

صفحه اینستا گرام AVA_NEWS724 :

صدا و سیما -هنرمندان خراسان جنوبی در  ۳ماه آغاز امسال
حدود  8میلیارد تومان درآمد از محل تراش سنگهای زینتی
کسب کردند .معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان
گفت :هنرمندان خراسان جنوبی در این مدت  6۰هزار قطعه
زیورآالت از جمله نگین انگشتر و گردنبند ،ست و نیم ست
زینتی با تراش سنگهای تزئینی استان تولید کرده اند که 5۰
هزار قطعه آن در بازار سراسر کشور و عمده آن در خراسان
رضوی و سیستان و بلوچستان به فروش رسید .فوالدی با
بیان اینکه  ۷5۰هنرمند در بخش تراش سنگهای قیمتی
در خراسان جنوبی مشغول به فعالیتند ،گفت :عمده تولیدات
نگین و زیوآالت هنرمندان استان از سنگ عقیق و انواع آن
به خصوص عقیق شجر است.

قصر موبایل راه رو

مرکز خرید و فروش خط رند

کد 555

کد 560

کد 563

کد 564

کد 561

0915 560 8145 0915 555 1271

0915 563 3354 0915 564 0023

0915 561 4044

0915 560 1586 0915 555 1286

0915 563 3359 0915 564 0027

0915 561 0661

0915 555 1276

0915 560 1042

0915 564 0061

0915 563 3361

0915 561 1366

0915 555 1287

0915 560 1043

0915 564 0062

0915 563 3362

0915 561 2366

0915 555 1279

0915 560 1046

0915 564 0063

0915 563 3364

0915 561 5820

0915 555 1278

0915 560 1048

0915 563 3368 0915 564 0068

0915 561 0274

0915 555 1274

0915 560 1049

0915 564 0069

0915 563 3369

0915 561 2962

0915 555 1298

0915 560 1057

0915 564 0056

0915 563 3371

0915 561 6953

0915 555 1297

0915 560 1059

0915 563 3372 0915 564 0057

0915 555 1264

0915 560 1062

0915 563 3376 0915 564 0058

کد 562

0915 555 1283

0915 560 1063

0915 563 3379 0915 564 0059

0915 562 6978

0915 555 1263

0915 560 1067

0915 555 1291

0915 560 1068

0915 563 3385 0915 564 0075

0915 555 1324

0915 560 1073

0915 563 3389 0915 564 0078

0915 555 1326

0915 560 1076

0915 563 3849

0915 562 3750

0915 562 7758 0915 563 3384 0915 564 0072

0915 564 0079

0915 560 1086 0915 555 1327

0915 563 3854 0915 564 0081

0915 560 1289 0915 555 1328

0915 563 3857 0915 564 0082

0915 562 8863
0915 562 3658

0912

آدرس :میدان ابوذر (حسیـن راه رو )0915 561 6161

خرید و فروش ملک برای بیرجندی ها در مشهد مقدس
 - 09151613917جعفر خسروی

بیایید با هم زندگی مان  ،جامعه مان و هویت مان را عاری از مواد مخدر سازیم .روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گرامی باد

قالیشویي و مبل شویي ایـران

عضو معتبر اتحادیه مسئول :دستگردی  www. iranwash. irدفتر :توحید ، 21نبش نبوت  ، 21پالک 105

صاف صاف

لول لول
تخت تخت

اولینقالیشوییصنعتیممتاز
مجهز به دستگاه شستشوی تمام اتومات
و گرمخانه اتومات در شرق کشور

32 44 66 66
32 42 43 20 -2
ghalishooii.iran

دیدگاه خوانندگان

پیامرسانهایاجتماعی09017245463:
سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

مردم استان پای کار
آمدند ،حاال نوبت
مسئوالناست
سالم .این روزها اخبار تصادفات مرگ
بار در جاده های استان را به طور مرتب
می شنویم و متاسفانه بی توجهی به
این تصادفات باعث عادت کردن به
این خبرها شده است .خراسان جنوبی به
دلیل وسعت زیاد جاده های آن و نبود
صنعت هوایی و ریلی همیشه تصادفات
مرگباری را در خودش جای داده است
و از آنجایی که مهم ترین مالک
تخصیص اعتبارات دولتی جمعیت آن
استان می باشد ،بودجه بسیار ناچیزی
برای بهبود این وضعیت به استان داده
شده است .اما تا چه زمانی باید وضعیت
نامطلوب جاده های استان قربانی
بگیرد؟ وقت آن است که همه مردم و
مسئوالن استانی برای حل این مشکل
پای کار بیایند و از مدیران دولتی مطالبه
به حقی در ارتباط با حل این مشکل
شماره یک استان داشته باشند .در واقع
با ادامه تخصیص منابع ناچیز ساالنه
امیدی بر پایان این وضعیت مشاهده
نمی شود و باید اقدامات حیاتی در این
خصوص انجام شود .چند روز پیش
یکی از نمایندگان شورای شهر بیرجند
در یک اقدام جالب و مهم نامه ای به
رئیس جمهور با عنوان جاده های استان
خراسان جنوبی را دریابید ،نوشته است و
از شهروندان استان درخواست کرده از
این اقدام حمایت کرده و این نامه را امضا
کنند .این یک کار مدنی برای احقاق
حق مردم این دیار است که باید عالوه
بر اینکه مردم استان از آن حمایت کنند،
مسئوالن استان آن را به عنوان ابزار چانه
زنی برای توجه بیشتر مدیران کشوری
لحاظ کنند .آقایان مسئول خودتان می
دانید که دولت سیزدهم برای استان
تکرار نخواهد شد پس از این فرصت بی
نظیر استفاده کنید .اکنون که مردم پای
کار آمدند ،شما نیز تالش خودتان را دو
چندان کنید تا دیگر کسی به این استان
محروم نگوید.

خبر خوب امروز

سرمایهگذاری۶۰
هزار میلیارد ریالی
در صنعت استان
ایرنا  -مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت
گفت6۰:هزارمیلیاردریالسرمایهگذاری
صنعتی در استان لحاظ شده که با صدور
 5۴فقره پروانه بهرهبرداری تا پایان
امسال اشتغالزایی خوبی در پی دارد.
جرجانی افزود :بیش از  ۱۰طرح بزرگ
صنعتی در سطح استان در دست اقدام
است و جواز بهرهبرداری آن در حال
اخذ است.وی بیان کرد :سال گذشته
 5۴فقره پروانه بهرهبرداری صنعتی با
سرمایهگذاری حدود  6۰هزار میلیارد
ریال در سطح استان صادر شد .مدیرکل
صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به
اینکه این میزان سرمایهگذاری زمینه
اشتغال بیش از هزار و  ۴۷۰نفر را فراهم
کرده است ،اظهار کرد :سرمایهگذاری
صورت گرفته در این بخش نسبت به
سال  99بیش از  ۱۰برابر معادل هزار
و  ۱۳5درصد رشد داشته است .وی
ادامه داد :همچنین در راستای جذب
سرمایهگذاری در حوزه صنعت سال
گذشته  ۳86فقره جواز تاسیس با
سرمایهگذاری  ۳2۱هزار میلیارد ریال
صادر شده است .جرجانی تصریح کرد:
پیشبینیمیشودباایجادوبهرهبرداری
از این واحدها زمینه اشتغال بیش از ۱۳
هزار نفر در استان فراهم شود.وی عنوان
کرد :این جوازهای صنعتی از لحاظ
تعداد جواز صادره  ۱۴درصد ،از لحاظ
پیشبینیمیزانسرمایهگذاریسهبرابر
معادل  ۳2۳درصد و از لحاظ پیشبینی
اشتغال 6۳درصد نسبت به سال گذشته
رشد داشته است .وی افزود :همچنین
در راستای رفع موانع تولید و فعالسازی
واحدهای صنعتی راکد در سال گذشته
 ۴5جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع
تولید در سطح استانی و ملی برگزار و
با پیگیریهای صورت گرفته  2۴واحد
صنعتی راهاندازی مجدد شده و به چرخه
تولید بازگشت.

پروندهثبتجهانیکاروانسراهایخراسانجنوبیبررسیمیشود
ایرنا  -مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت :پرونده ثبت جهانی کاروانسراهای استان تکمیل و
به سازمان یونسکو ارسال شد و اواخر تیرماه جاری توسط کارشناسان یونسکو مورد بررسی قرار میگیرد .هادی شاهوردی اظهار کرد:
قبل از این ارزیابان یونسکو از کاروانسراهای استان بازدید کردند و آنها را مورد ارزیابی قرار دادهاند.

چهافرادیمیتوانندازتبصرهماده 100استفادهکنند؟
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پاسخمتولیبهدغدغههایمالیاتیشهروندان
مهدی آبادی -در دو سال اخیر بسیاری
از کسب و کارها به طور مستقیم و غیر
مستقیم به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار
رکود و کسادی شده اند و به تبع آن دغدغه
ها و نگرانی های مالیاتی کسبه و اصناف
خراسان جنوبی افزایش یافته است .بسیاری
از کسبه این روزها از افزایش مالیات گالیه
مند شده اند و آن را متناسب با درآمد خود
نمی دانند .به همین دلیل هفته گذشته با
دعوت از احسانی مهر ،مدیرکل امور مالیاتی
استان مهم ترین دغدغه های مالیاتی
شهروندان را با وی در میان گذاشتیم.

 ۱۰۰اقدام خواهند کرد .وی با بیان اینکه
این تسهیالت برای همه مشاغلی که تحت
تاثیر کرونا قرار گرفت اعمال شد ،اضافه
کرد :این دو مورد در کنار یکدیگر هست و
طبق نظر صریح قانونگذار مشاغلی که فرم
تبصره  ۱۰۰را تکمیل می کند دیگر نیازی
به اظهارنامه مالیاتی ندارد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت:
مشاغلی که درآمد آنها از  ۴میلیارد و 8۰۰
میلیون تومان بیشتر باشد باید اظهارنامه
مالیاتی را تکمیل کند و اگر اداره مالیاتی
عدد کمتری را برای آنها در نظر گرفته بود،

 ۳2هزار دستگاه پوز در استان وجود دارد
که تاکنون صاحبان  ۱2هزار دستگاه این
اظهارنامه ها را تکمیل کرده ،از این تعداد
نیز  8۰درصد مالیاتی پرداخت نخواهد کرد
که این مساعدت ها حق فعاالن اقتصادی
استان می باشد.
آمادگیبرایبرگزاری
کالسهایآموزشیراداریم
مدیرکل امور مالیاتی استان با بیان اینکه
بسیاری از مشاغل و فعاالن اقتصادی از

این صحبت به بیان مثالی پرداخت .احسانی
مهر افزود :فردی  ۴دستگاه پوز در داخل
مغازه اش داشته و برای مدیریت حساب
یک مبلغی را از شماره حساب خودش از
طریق کارت به کارت دیگر خودش از
طریق دستگاه پوز منتقل می کند ،این
عمل فروش محسوب می شود .وی اضافه
کرد :یا افرادی که برای خرید ملک یا خانه
از طریق دستگاه پوز مبلغ را منتقل می کنند
که این تراکنش نیز طبق نظر قانونگذار
فروش محسوب می شود .احسانی مهر با
بیان اینکه این موارد باعث تصمیم جدیدی

15تیرماه،آخرینزمان
تکمیلاظهارنامهمالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در
گفتگوی زنده اینستاگرامی روزنامه آوا
با بیان اینکه همکاران این اداره در سال
خدمات زیادی را انجام می دهند ،گفت:
زمان تکمیل اظهارنامه های مالیاتی
مشاغل تا پایان خرداد ماه می باشد اما این
زمان به مدت دو هفته ( ۱5تیر) تمدید شده
است .احسانی مهر در همان ابتدا به موضوع
بسیار مهمی اشاره و عنوان کرد :بسیاری از
فعاالن اقتصادی در حوزه مشاغل تفاوتی
بین تکمیل اظهارنامه مالیاتی و فرم تبصره
 ۱۰۰را نمی دانند که باید در این خصوص
هشیاری الزم را داشته باشند .وی با
بیان اینکه هر فعال اقتصادی موظف به
تکمیل اظهارنامه مالیاتی است ،اضافه کرد:
قانونگذار برای افرادی که اظهارنامه مالیاتی
را تکمیل می کنند ،تکالیف دیگری نیز مثل
ارائه مدارک پیش بینی کرده است .احسانی
مهر افزود :باتوجه به اینکه تکمیل اظهارنامه
های مالیاتی برای برخی از افراد مشکل
است ،قانونگذار این اختیار را به سازمان امور
مالیاتی داده که این روند تسهیل را ایجاد
کند .این مقام مسئول تصریح کرد :توافق با
شرکت ها و مشاغل ذیل عنوان فرم تبصره
 ۱۰۰فراهم شده است که این موسسات
مکلف به اظهارنامه مالیاتی و تکالیف وابسته
نیست.
چهکسانیمیتوانندازتبصره
ماده100استفادهکنند؟
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با
اشاره به اینکه در سال  9۷نمایندگان مردم
در خانه ملت مشموالن مالیاتی که مجموع
فروش کاال و خدمات آنها حداکثر  ۳۰برابر
مالیات بر درآمد ساالنه آنها باشد ،شامل
معافیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی کردند،
افزود :این عدد با توجه به آسیب بسیاری
از مشاغل به خاطر کرونا در سال ۱۴۰۰
به  ۱۰۰برابر افزایش یافت .احسانی مهر
ادامه داد :با توجه به این مورد مشاغل تا
سقف  ۴میلیارد و  8۰۰میلیون تومان اگر
فروش داشته باشد از طریق فرم تبصره

تراکنشهایمشکوک
رصدمیشود
وی درباره اینکه برخی از افراد حساب های
افراد نزدیک به خودشان را برای ارائه مبلغی
می دهند،گفت :دو نوع حساب تجاری و
غیر تجاری طبق قانون از یکدیگر منفک
شده است و تراکنش هایی با اعداد باال در
حساب های غیرتجاری مورد رصد قرار
خواهد گرفت .به گفته وی ،این تراکنش ها
مشکوک قلمداد می شود و به مربیان و
صاحبان مشاغل نسبت به عدم این عمل
هشدار داده می شود ،چراکه به عنوان جرم
مالیاتی تلقی شده است .مدیرکل امور مالیاتی
استان ادامه داد :برخی از افراد کارت ملی و
کد ملی خودشان را به رئیس اداره می دهند
که ج ّدا باید از این روند جلوگیری کنند ،چراکه
تبعات مالی بسیاری این عمل خواهد داشت.
بخشودگیجرایم
بهشرطاثباتعدمتوانایی

نسبت به اصالح آن اقدام کند.
دارندگاندستگاهکارتخوانبخوانند
مدیرکل امور مالیاتی استان در این گفتگو
با هشدار به سودجویان نیز بیان کرد :افراد
و مشاغلی که اطالعات خود را مخفی
و یا آن را نادرست بیان کنند ،برخورد
خواهد شد .وی به اهمیت دستگاه پوز
در امور مالیاتی اشاره و بیان کرد :امسال
به موجب تبصره  ۱2قانون بودجه سال
 ۱۴۰۰کشور ،هرگونه تراکنشی در دستگاه
پوز درآمد تلقی خواهد شد .براساس داده
ها در اختیار اداره مالیات قرار می گیرد.
احسانی مهر با بیان اینکه هنوز در ابتدای
روند عدالت مالیاتی هستیم ،خاطرنشان
کرد :اداره مالیات در این حوزه چیزی
بیشتر از قانون و اجرای آن را نمی خواهد
و در این ارتباط از اصناف و اتحادیه
هایی که ما را در این مورد همراهی
کرد ،سپاسگزارم .وی عنوان کرد :امسال
اطالعات دستگاه های پوز برای اولین
بار در اختیار این سازمان قرار گرفت که
باتوجه به این مورد تسهیالت خوبی در
نظر گرفته شد .احسانی مهر ادامه داد :تا
تاریخ  2۰خرداد  8۰درصد اظهارنامه ها و
فرم تبصره  ،۱۰۰مالیاتی دریافت نخواهد
شد .این مقام مسئول اضافه کرد :حدود

مزایای دستگاه پوز اطالعی ندارند ،گفت:
متاسفانه استفاده نکردن صحیح از دستگاه
کارتخوان برای برخی از کسبه و صاحبان
مشاغل مشکالتی ایجاد کرده که به
ماموران مالیاتی توصیه میشود توضیحات
مودیان درباره گردشهای مالی از طریق
دستگاه کارتخوان را بپذیرند.
احسانی مهر افزود :قبال اطالع رسانی ها
انجام شده و اکنون نیز آمادگی الزم برای
برگزاری کالس های آموزشی با اصناف و
اتحادیه ها برای توجیه آنها را داریم .وی
اضافه کرد :هیچ گونه هزینه ای از صاحبان
مشاغل و اتحادیه ها دریافت نخواهد شد و
فضای فیزیکی برای برگزاری دوره ها را نیز
در صورت امکان فراهم خواهیم کرد.
هرگونهتراکش،
فروشمحسوبمیشود
وی با بیان اینکه دستگاه پوز به عنوان ابزار
فروش صاحبان مشاغل می باشد ،گفت:
متاسفانه به دلیل برخی کم اطالعی ها
استفاده های نامناسب از این دستگاه ها
به ضرر صاحبان مشاغل می شود .متولی
مالیاتی استان اضافه کرد :این دستگاه پوز
به عنوان پایانه فروش مشاغل در نظر
گرفته شده و هرگونه تراکنشی به منزله
فروش محسوب می شود .وی در تکمیل

مدارس هیئت امنایی و وظایفی در فصل ثبت نام
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی
گفت :مدارس هیئت امنایی و دولتی هنگام
ثبت نام فقط باید پول کتاب و بیمه را از
والدین دریافت کنند .سید علیرضا موسوی
نژاد در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :مدارس
هیئت امنایی یک شهریه مصوب دارد که

شود و فقط محدود به دستگاه پوز نیست.

این تسهیالت بعد از ثبت نام به مدارس ارائه
میشود.وی بیان کرد :هنگام ثبت نام باید به
اصول اخالقی و محدوده سکونت خانواده از
سوی مدارس توجه شود و خانوادهها برای
ثبت نام فرزند خود زیر نظر بهترین و مجرب
ترین معلمان میتوانند به آموزش و پرورش

مراجعه کرده و معلم مورد نظر خود را انتخاب
کنند.وی تصریح کرد :از آنجایی که امکانات
مدارس در سطح استان متفاوت است ،آن
مدارسی که تازه ساز و تازه تاسیس در سطح
شهرستان بیرجند است از امکانات یکسانی
برخوردارند ،اما ممکن است مدارس قدیمی

شد ،گفت :در سال  99برای بهبود این
وضعیت ۷۰ ،درصد تراکنش های مالی
دستگاه های پوز به عنوان فروش موثر و
 ۳۰درصد تخفیف در نظر گرفته می شود.
متولی مالیاتی استان خاطرنشان کرد :اما
این موضوع نیز عدد قابل توجه ای بود که
به موجب قانون ضریب مالیاتی از  ۱5درصد
به  ۴درصد کاهش پیدا کرد که نتیجه آن
معاف از مالیات بسیاری از مشاغل می باشد
بهاطالعاتمالیپزشکان
دسترسیداریم
مدیرکل امور مالیاتی استان درباره عدم نصب
دستگاه پوز در برخی از مطب های پزشکان
نیز بیان کرد :اطالعات پزشکان عموما از
بسیاری مشاغل برای سازمان مالیات شفاف
تر است .وی افزود :در استان پزشکان با
بیمه های کشور ارتباط موثری دارند که
اطالعات آنها از این طریق دریافت می شود.
احسانی مهر با بیان اینکه طبق نظر قانونگذار
پزشکان از سال  98مکلف به نصب دستگاه
پوز در مطب خودشان هستند ،گفت :برخی
از پزشکان از مردم طلب پول نقد یا دریافت
مبلغ کارت به کارت را می کنند که بهتر
است شهروندان را به زحمت نیاندازند .این
مقام مسئول افزود :اطالعات حساب های
بانکی پزشکان توسط اداره مالیات رصد می

برخی از امکانات را نداشته باشد.موسوی نژاد
یادآور شد :آموزش و پرورش در راستای
تحقق عدالت آموزشی درصدد فراهم کردن
این امکانات است.وی با بیان اینکه مدارس
هیئت امنایی و دولتی هنگام ثبت نام فقط
باید پول کتاب و بیمه را از والدین دریافت

مدیرکل امور مالیاتی درخصوص امهال
مالیاتی صاحبان مشاغل با بیان اینکه
شرایط مناسبی را برای این افراد در نظر
گرفته شده ،بیان کرد :برای بخشودگی
جرایم مساعدت های الزم در نظر گرفته
شده فقط باید عدم توانایی متولی برای این
سازمان احراز شود .وی درباره چگونگی
احراز این مورد هم گفت :صورت نامه ها
و اظهارنامه های مالیاتی و شناخت این
سازمان از صاحبان مشاغل جزو موارد احراز
این عدم توانایی می باشد .به گفته احسانی
مهر این سازمان همه تالش خودش را
برای کمک به این صاحبان خواهد کرد.
اظهارنامهمالیاتیرا
درمکانمطمئنتکمیلکنید
وی در پایان این گفتگو با اشاره به زحمات
مربیان اداره مالیاتی افزود :مربیان قبل از
تکمیل اظهارنامه ها و فرم تبصره  ۱۰۰با
این سازمان مشورت های الزم را انجام
دهند و قبل از تکمیل این فرم ها از آن شغل
اطالعات کامل داشه باشند تا بتوانند اعتماد
کنند .این مقام مسئول اضافه کرد :مودیان
اگر در کافی نت ها به تکمیل اظهارنامه
مالیاتی اقدام می کنند ،حتما به آن مکان
اعتماد داشته باشند تا مورد سوءاستفاده قرار
نگیرند .احسانی مهر با بیان اینکه همکاران
ما در کنار فعاالن اقتصادی هستند ،افزود:
شماره  ۱526راه ارتباطی این سازمان با
شهروندان و مربیان برای بیان هرگونه
سوال ،نقد ،شکایت و ...می باشد .وی افزود:
همچنین به درگاه ملی خدمات الکتریکی
مالیاتی به نشانی  my.tax.gov.irدر
صورت لزوم مراجعه نمایید.

کند ،خاطرنشان کرد :مدارس حق دریافت
هیچگونه وجهی را هنگام ثبتنام دانش
آموزان مدارس به استثنای حق بیمه و کتاب
را ندارد و مدارس غیردولتی نیز تنها براساس
الگوی شهریه مصوب ،میتواند شهریه
دریافت کند.

دیوار آجری دامداریهای استان؛جایی برای زندگی راحت "کنه تب کنگو"

ایسنا  -مدیرکل دامپزشکی گفت :دیوار
آجری دامداریها محل خوبی برای پرورش
کنه ایجادکننده تب کریمه کنگو است؛ البته
باید گفت تاکنون هیچ فردی در استان به
این بیماری مبتال نشده است .اصغرزاده با
بیان اینکه کنه ایجاد کننده بیماری تب
کریمه کنگو حشرهای مهلک است که در
بدن دام و مکانهای تاریک زندگی میکند،
اظهار کرد :تب کریمه کنگو با عنوان
اختصاصی  cchfسوغات قاچاقچیان دام به
کشور است .وی با بیان اینکه در استانهای

همجوار گزارشاتی به دست رسیده که باعث
نگرانی شده است و بایستی رعایت نکات
بهداشتی صورت گیرد ،تصریح کرد :بیماری
مشترک بین انسان و دام که در دام عالئم
خاصی ندارد یعنی فقط ناقل بیماری است،
اما در انسان در دو مرحله بروز میکند.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه
داد :در مرحله اول تب ،بدن درد ،خستگی
و عدم اشتها عالئم آن بوده و در مرحله دوم
گاهی منجر به خونریزی در ناحیه دهان،
چشم یا ساق دست و پا میشود .اصغرزاده

تصریح کرد :گزش کنه آلوده یا له کردن
آن روی پوست ،تماس با دام آلوده و ذبح
غیر قانونی و مصرف گوشت تازه خام یا
نیمه پز یا تماس با خون و ترشحات بیمار از
راههای انتقال این ویروس است .وی یادآور
شد :مردم میتوانند گوشت مورد نیاز خود
را از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی
دریافت کنند یا در صورت ذبح گوشت توسط
خود فرد آن را در دمای صفر تا  ۴درجه
یخچال به مدت  2۴ساعت نگهداری و
سپس استفاده کنند.

* در ارتباط با برگزاری مراسم سالم
فرمانده و همراهی مردم  ،ما مردم ایران
میلیونهابارثابتکردیمهمدلیم.دوستان
بایدکاریبکننبرایاینمردم.نهبهبهانه
های مختلف بخوان تست بکنن مردم
رو  .خیالشون راحت ما همدلیم
*ازشهرداریخواهشمندمبهکوچههای
فرعی فردوسی هم یک سری بزند و از
نظر نظافت و آسفالت رسیدگی کند
* شرم آور است که برای حل هر مشکل
اولین جایی که دولت برنامه ریزی می
کند فشار آوردن به مردم است  .همه می
دانند گازوئیل قاچاق می شود اما برای
جلوگیری از قاچاق باید به جای بستن
مرزها و نظارت دقیق تر بیایید مردم را
به دردسر بیاندازید که صف های گازوئیل
ایجاد شود .آقای استاندار اصال در استان
زندگیمیکنند؟مدیرعاملشرکتنفت
خودش حاضر است در این صف ها
بایستد ؟ نمایندگان مجلس ما کجایند ؟
آفرین که از مردم استان ما مظلوم تر پیدا
نمی شود که هر طرحی را روی سر ما
امتحان می کنند دم مسئولین گرم.
*از تالش ها و زحمات رئیس جهاد
کشاورزی استان به خاطر عملکرد فوق
العاده اش ممنونیم .امیدوارم این عملکرد
سرلوحهمسئوالندیگرشود.
*سالم به مسئولین زحمت کش استان
در محدوده 9دی مهرشهر ساکن هستم
و با اینکه محدوده9دی،شرافت،احمدی
روشنجزشهراستمتاسفانهفاقدهرگونه
امکانات ازجمله نانوایی ،سوپرمارکت می
باشد.نیازاصلیاهالیاینمحلکهمدرسه
ابتدایی هست تاکنون رنگ واقعیت به
خودش ندیده .امیدوارم مسئوالن به فکر
مردم این محدوده هم باشند.
*چرا شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰در
برابر تخلفات ساختمانی کوتاه می آیند و
به جریمه اکتفا می کنند حق و حقوق
همسایه ها چه می شود؟ حتما باید در
رسانه ها مختصات ساختمان را اعالم
کنیمتابررسیکنید؟
*دیدگاه شما را درباره سرود سالم
فرمانده خواندم .به عنوان یک همشهری
از وحدت و همدلی مردم استان حمایت
می کنم و امیدوارم مسئوالن قدرت این
موضوعراببنند.
* متاسفانه با اینکه استان گرمسیری
هستیم اما هدر رفت آب در منطقه ما
زیاده .وقت آن رسیده که مسئوالن آب
و فاضالب و آب منطقه ای اقدامات
جدی برای ترویج آبرسانی نوین انجام
بدهند .روستایی را می شناسم که قنات
آن  6۰لیتر بر ثانیه است اما همینجوری
بی هدف از آن استفاده می کنند.
* چه زمانی قصد دارید برای مهرشهر
ورودیدوماحداثکنید؟حتمابایداتفاقی
بیفتند که شما در این موضوع اقدام کنید.
چندساله این موضوع مطرحه اما هیچ
کس زیر بار اجرای آن نمی رود.
* اگر نظر ما مردم برایتان مهم است
به خواسته اهالی بلوار جماران جامه
عمل بپوشانید و با اتصال این بلوار
به محله سراب این گره را باز کنید.
همچنین نبود یک پارک در این منطقه
واقعا احساس می شود.
*درخصوصگالیهازاجارههااگروضعیت
عمومیاقتصادواشتغالمردمشهرستان
و استانمون درست میشد ،هیچ وقت
نگران اجاره نبودیم .تا وقتی درآمدی
نباشه ،همه چیز برای ما گرونه .اصال
دقت کردید روزانه چند نفر از مردم همین
شهر دارن سر تو سطل های آشغال
میکنند تا فقط یه لقمه نون دربیاورند
که از گرسنگی تلف نشوند؟ مملکتی
که هر سانتش گنجه ،چرا مردم باید
همچین حال و روزی داشته باشند؟ چه
کسی باید زمینه ها رو درست کنه؟ البد
خود مردم ،دولت هم که قربونش برم...
مردم هم تو این اوضاع حاضر نیستند
به هم رحم کنند ...طرف میگه ملکش
 ۱میلیارد می ارزه ،اگه همین پول رو تو
بانک بذاره ،کلی سود گیرش میاد ،میگه
مگه چی ارزونه که اون بخواد ملکش رو
ارزون در اختیار دیگران بذاره ،بخشی از
مردمتنهاسرمایشونهمینملکه،درسته
برخی هم سوء استفاده می کنند ،ولی این
مسایل خیلی ریشه ای تر باید حل بشه
اولین اقدام هم ایجاد درآمد برا مردمه ،نه
صدقه دادن بهشون و تزریق پول توی
جامعه ...این خانه اقتصاد مملکت خیلی
وقته دچار مشکل است.
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فناوری اطالعات

اینستاگرام در حال آزمایش ابزار هوش
مصنوعیتخمینسنکاربران
اینستاگرام مشغول آزمایش روشهای جدیدی
برای تأیید سن کاربران است که از جمله میتوان
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خاوران می رود .نویسنده این مجموعه سمیه محسنی
نیک ،سید مرتضی حسینی و مرضیه خوشحال هم
مجریان آن هستند .در بخش نمایشی زنده سعی شده
ماجراها مبتنی بر واقعیت های اجتماعی با چاشنی طنز
باشد تا عالوه بر ایجاد لحظاتی خوش و انتقال مفاهیم،
مخاطبان نیز با شخصیت ها احساس همزاد پنداری
بیشتری نمایند .خانم حمیده رضایی نویسنده و آقای
محسن ملک آبادی کارگردان بخش نمایشی شب
های زعفرونی هستند و حمید رضا دباغی ،رقیه فاضلی

فر ،اصغر پناهی ،حسین اعتمادی نیا ،ساره مزروعی،
مهدی حقگو ،فردین مقدوری ،از جمله بازیگران این
نمایشهاهستند.گزارشگرانآقایمحمدرضازرینپناه
و حجت کدخدا .شما هم استانی های عزیز می توانید
با ارسال یکی از گزینه های زیر به سامانه پیامکی
 ۳۰۰۰۰5۶5رضایتمندی خود از این برنامه را اعالم
نمایید .۱.بسیارخوب  .۲خوب  .۳متوسط  .۴ضعیف.
همچنین ما در سامانه  ۱۶۲آماده شنیدن نظرها و
پیشنهادهای شما در خصوص این برنامه هستیم.

هرگز به این قسمت از مرغ لب نزنید

شاتوت،میوهمعجزهگر

استحکام عضالت بدن با قره قروت

پوست مرغ آلودگیهای محیطی خیلی زیادی
را میتواند منتقل کند .چربیهای اشباع شدهای
که دارد ،میتواند میزان کلسترول را باال ببرد و به
کبد آسیب برساند ،اگر زندگی سالم میخواهید یا
میخواهیدخودرادربرابربسیاریازبیماریهابیمه

شاتوت ،منبع عالی از ویتامین  cو آهن است.
یک ویتامین ضروری که برای سالمتی پوست و
عملکردهای مختلف بدن مهم است .ماده معدنی
مهم که وظایف مختلفی دارد ،مانند انتقال
اکسیژن در سراسر بدن .می تواند فشار خون

قرهقروت حاوی پروتئین ،کربوهیدرات و چربی
است .پروتئین موجود در این فرآورده نقش
ساختاری و استحکامی در بدن (عضالت) دارد
و به رشد و نمو کمک میکند .قند موجود در
قرهقروت از نوع الکتوز است که از بهترین قندهای

گیالس از میوههای بسیار خوشطعم تابستان
است که مواد مغذی فراوانی دارد و یک فنجان
آن حاوی  ۹۰کالری است که در سالمتی بدن و
حتی طول عمر انسان بسیار موثر است.بنا بر نظر
متخصصانتغذیه،گیالسسرشارازآنتیاکسیدان،

کنید بهتر است از خوردن چربی حیوانی در حد
امکان پرهیز کنید .حتی پوست ماهی هم میتواند
بسیاریازآلودگیهاوبیماریهارابهمصرفکننده
منتقل کند و زمینه ساز چاقی در بدن نیز می شود.

و خطر بیماری قلبی را کاهش دهد .یک
آنتی اکسیدان قوی است .میوه شاتوت برای
کسانی که دیابتی هستند؛ بسیار مفید بوده و
جایگزینی مناسب برای قند است.

طبیعیمیباشدوانرژیکمترینسبتبهقندمعمولی
دارد.الکتوزطیفرآیندتولیدقرهقروتشکستهشده
و به قند سادهتر تبدیل میشود ،بنابراین مصرف
قرهقروتمشکلیایجاد نمیکند.

ویتامین و فیبر است و در پیشگیری از سرطان
و تقویت حافظه به افراد مسن کمک میکند.
گیالس ،ده برابر بیشتر از تمشک و توت فرنگی
مالتونین دارد که بی خوابی را درمان می کند.

نیمه دوم تیم ملی ایران با ارائه یک بازی بهتر
موفق شد نتیجه بازی را به سود خود بازگرداند و
 ۲۰ - ۱۹این نیمه را به اتمام رساند.در پایان دو
گیم و با تساوی دو تیم ،کار به ضربات تنبهتن
کشید .در ضربات تن به تن دو تیم پایاپای پیش
رفتند و با اینکه ایران در بسیاری از لحظات تیم
برتر بود و فرصت پیروزی داشت اما در نهایت قطر
موفق شد با نتیجه ۹بر ۸به پیروزی دست یابد تا در
پایان بازی  ۲بر یک پیروز میدان باشد .رقابتهای
هندبال ساحلی قهرمانی بزرگساالن جهان از ۳۱
خردادبهمیزبانیهراکلیونیونانآغازشده است.
فرهنگ و هنر

“برف بیصدا میبارد”
مجددا ًبه آنتن شبکه سه برمیگردد

هرگز در این زمان ها ماست نخورید!

سریع ترین راه تشخیص تخم مرغ تاریخ مصرف گذشته

خوردن “ماست” کنار غذا برای خیلیها تبدیل به یک عادت شده است اما باید دانست که طبیعت ماست،
سرد و تر بوده و اسید الکتیک موجود در آن ،در صورت عدم رعایت برخی موارد ،میتواند خطراتی را
بهدنبال داشته باشد .ماستی که چکیده نباشد طبیعتش نسبت به ماست چکیده ،سردتر است .یک چهارم
ماست را اسید الکتیک تشکیل میدهد؛ اسید الکتیک موجود در ماست ایجاد اسیدوز در بدن میکند؛
این اسیدوز شدن میتواند به ریهها ،کلیهها و مغز و اعصاب آسیب برساند .برای کم کردن عوارض جانبی
مصرف ماست معمولی ،آن را حتم ًا با نمک و مصلحات آن مانند نعناع ،آویشن ،زنیان ،موسیر ،پونه،
کاکوتی و گل محمدی مصرف کنید.

زمانی که تخممرغ تازه در آب انداخته میشود ،چون حجم کیسه هوا بسیار کوچک است تخممرغ در کف ظرف
به صورت افقی قرار میگیرد .رفته رفته با گذشت زمان ،حجم کیسه هوا افزایش یافته و سر پهن تخممرغ به
دلیل سبکتر بودن به سطح آب نزدیک میشود ،به طوری که تخممرغ بعد از  ۲۰روز نگهداری حالت قرار
گرفتن آن در ظرف پر از آب کامال عمودی خواهد شد .با این روش به طور تقریبی میتوانید عمر نگهداری
تخممرغ را حدس بزنید.تخممرغهای کهنه بوی نامطبوعی دارد که ناشی از آزاد شدن ترکیبات گوگردی
است و به مرور طی نگهداری شدت این بو افزایش مییابد.دوم این که با بررسی شکل ظاهری سفیده و زرده
میتوانید تخمین خوبی از تازگی تخممرغ داشته باشید و از تخممرغهای کهنه استفاده نکنید.
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علوم فني -امر به آوردن -۱۰
ماده ژل هاي و شفافي که فضاي
پشت عدسي چشم را پرکرده
است -چاشني غذا -تیم فوتبال
فرانسوي  -۱۱درخت جدولي -نام
امام چهارم شیعیان -نوعي درخت
از گونه درختان مخروطي همیشه
سبز  -۱۲لباس اتاق عمل -تیر
پیکاندار -حضور داشتن -از حروف
انگلیسي  -۱۳فشرده گویي -درج
هبندي شده  -گهواره بچه -۱۴
داستان کوتاه  -خاک آرامگاه
امامان -بازسازي  -۱5بزرگي،
شکوه -یکي از شاعران بزرگ
سدههشتم
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برگ سبز و سند خودروی سواری پژو سیستم
 405جی ال ایکس آی  8/1به شماره پالک ایران
796 85د 52و شماره موتور  NAAM01CA49فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
K
ایزوگام شرق و دلیجان
و شماره شاسی  917504به نام علی ساالری
با کد ملی  3873345706مفقود گردیده و از مدیریت  :حسن آراسته
امیرآباد -نبش ولی عصر(عج) 4
درجه اعتبارساقط می باشد.
09155658268 - 09156693515

فیلمنامه سریال “برف بیصدا میبارد” به
کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی
محمدرضا شفیعی برای  ۲۰۰قسمت به قلم
مرحوم مسعود بهبهانینیا نگاشته شده است که
فصل اول سریال شامل ۱۰۰قسمت بوده که سال
گذشته  ۶۸قسمت آن از شبکه سه سیما پخش
شد.به دلیل همزمانی با عید نوروز و ماه رمضان
پخش سریال متوقف شد و اکنون قرار است ۳۲
قسمت باقی مانده فصل اول بعد از سریال “تازه
وارد” روی آنتن شبکه سه سیما برود .فرهاد آئیش،
مائده طهماسبی ،پوریا پور سرخ ،الیکا عبدالرزاقی،
پوریا شکیبایی ،پاشا رستمی ،پانته آ سیروس ،مریم
شیرازی ،مهسا طهماسبی ،آتیال پسیانی ،ثریا
قاسمی ،فریبا متخصص ،امید روحانی ،مینا وحید،
سیامکادیب،هالهگرجی،هادیدیباجی،شایسته
ایرانی ،رضا رویگری ،امیر جنانی ،سینا کرمی،
ترکیب بازیگران این سریال را تشکیل میدهند.
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عمودي -۱ :بازیگر مرد فیلم چ
اثر ابراهیم حاتمي کیا -زینت سر
خانمها  -۲کمربند زمین -به هدف
رسیده -یار عذرا  -۳درویشي-
شهرصنعتياستانقزوین-دیلماج
 -۴تمام پوشش خانه -امر به
نشستن -حرف صلیب -مخفف
سیاه  -5هزار سال پس از تاریخ
معین -مرغ سخنگو -دختر -۶
پنکه -حسرت ،دریغ -شهري در
استان خراسان شمالي  -۷همیشه
و دائم -آگاه باش -امپراتور مونث
 -۸سردار اشکاني -جمله قرآني-
کاشف  -۹ظرف سفالي شبیه
کاسه بزرگ -روش و حرفه کاربرد

5

تیم ملی هندبال ساحلی ایران در سومین دیدار
خود در مرحله دوم رقابتهای قهرمانی جهان در
مصافی نزدیک و پر برخورد با نتیجه  ۲بر یک
مقابل قطر پر افتخارترین تیم هندبال ساحلی آسیا
مغلوب شد.در نیمه نخست این دیدار قطر تیم برتر
میدان بود و موفق شد با نتیجه  ۲۲ - ۱۷مقابل
ملیپوشان ایران به برتری دست پیدا کند ،اما در

س
اط

افقي -۱ :از نت های موسیقی-
غذایي خوشمزه اما پرکالري
 -۲ضایع و مفتضح -ذکاوت-
نامناسب و ناهماهنگ  -۳گوهر
یکتا و بي مانند -بلند -گوالیدن
 -۴ماچ  -گاه بر سر آن جان
بازند -معرب نرگس -الي آخر
 -5مهمترین خداي مصر باستان-
دشنام -میو ه هاي خشک مرکب
از پسته ،بادام ،نخود ،فندق ،تخم
کدو و ....تف داده و نمک زده
 -۶سکه طالي باستاني -پاسخ
داده شده -حرف فاصله -۷
بخش رنگدانه دار چشم -سیاره
زهره  -همراه هرج  -۸رودي
در آلمان -بهترین وضع -متعفن
 -۹شاهزاده -کوشش کننده-
مخلوطي از رنگهاي سرخ و سفید
است -۱۰برج کج داستاني -حالل
رنگ  -مرکز استان کردستان -۱۱
بهشت -خجسته -مرطوب -۱۲
ماه فوتبالي -نوعي پارچه -درون
دهان-بلهعرب -۱۳سدآذربایجان
شرقي -از حروف یوناني -پولي که
هنگام دیدن عروس بدهند -۱۴
تعریف کردن -مملکت -تفرجگاه
تهران  -۱5عصرانه اي مناسب
براي خانواده -شهر رازي

به زیبایی بیندیش ،نه برای انگیزش ،که در جهت تعالی .زیبایی
به هر جا آرامش می آورد ،چه دست ساز انسان و چه طبیعی.
(پاولویلسون)

دورهمی های خانواده ها با شب های زعفرونی

جدول کلمات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

شکستهندبالساحلیایرانمقابلقطر

گیالس،سرشارازآنتیاکسیدان

جدول 5228
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یکشنبه  5تیر  * ۱۴۰۱شماره 5۲۲۸

دیالوگماندگار

شهید حسین قربانی :برادرم ما را فراري از مرگ نیست و با مردن نیز فراري از حکم خدا
نیست خوشا به حال آنان که زندگي شان براي خداست و مرگ شان در راه خدا .خوشا به حال
آنان که جز راه خدا راهي ندارند و جز ذکر خدا یادي.

جنگ شبانه شب های زعفرونی با هدف فراهم نمودن
لحظاتی خوش و دلپذیر برای مخاطبان هم استانی
با رویکردی شاد و مفرح و پاسداشت سبک زندگی
اسالمی -ایرانی و همچنین شعار سال تولید و پخش
می شود .شب های زعفرونی به تهیه کنندگی آقای
داوود شیخ از  ۱۷اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱آغاز و تا قبل از
شروع ماه محرم ادامه می یابد .این برنامه از شنبه تا
چهارشنبه هر شب ساعت ۲۱به مدت ۶۰دقیقه در باغ
اکبریه بیرجند به صورت زنده اجرا و به روی آنتن شبکه

به ابزار هوش مصنوعی این پلتفرم اجتماعی اشاره
کرد که با همکاری شرکت دیگری ساخته شده
است .این ابزار فقط با اسکن چهره افراد میتواند
سن آنها را تخمین بزند .درحالحاضر ،حداقل سن
رسمی برای ثبتنام در اینستاگرام  ۱۳سال است؛
اما این شرکت تا سالها تالش چندانی برای
اجرای این قانون نکرد .این شبکهی اجتماعی تا
سال  ۲۰۱۹حتی به خود زحمت نمیداد سن افراد
را هنگام ثبتنام دریافت کند ،چه رسد به اینکه
بخواهد سن آنها را تأیید کند .بااینحال ،این
پلتفرماجتماعیپسازمواجههباانتقادکارشناسان
حفظ حریم خصوصی و ایمنی کودکان،
ویژگیهای بیشتری برای تأیید سن و روشهایی
برای جداکردن کاربران جوان از کاربران بزرگسال
معرفی کرده است.
اینستاگرام درحال حاضر فقط زمانی از کاربران
درخواست میکند سن شان را تأیید کنند که
نوجوانان بکوشند تاریخ تولد خود را ویرایش
کنند تا آن را  ۱۸سال یا بیشتر نمایش دهند.
کاربران میتوانند برای تأیید سن خود از تصاویر
کارتهایشناساییمختلفاستفادهکنند.کاربران
ایاالت متحده از امروز دو گزینهی اضافهی
جدید در این زمینه دراختیار خواهند داشت :یکی
ضمانت اجتماعی و دیگری تخمین سن با هوش
مصنوعی.در روش ضمانت اجتماعی ،اینستاگرام
از سه دنبالکنندهی کاربر درخواست میکند که
سن او را تأیید کنند .سن این دنبالکنندگان باید
بیش از  ۱۸سال باشد و آنان سه روز فرصت دارند
تا به درخواست این شبکه اجتماعی پاسخ دهند.
روش تخمین سن با هوش مصنوعی نیز شامل
ارسال ویدئویی سلفی برای شرکت است که از
سیستمهای یادگیری ماشینی برای تخمین سن
افراد بهره میبرد ..فراموش نکنید که این شرکت
اعالم کرده است هیچیک از دادههایی که با آن
بهاشتراک میگذارید ،ذخیره نخواهد کرد .اعداد
بهدستآمده از این آزمایش براساس سال ،میزان
خطای تخمینی سنی را برای محدودههای سنی و
رنگپوستوجنسیتهایمختلفنشانمیدهد.
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یاد یاران

ورزشی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی (نوبت اول)

شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت بیرجند

شماره ثبت 131 :شناسه ملی 10360006862 :شماره 15 :تاریخ انتشار1401 /4/5 :
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت بیرجند ساعت  10صبح روز پنجشنبه
 1401/5/6در محل دفتر شرکت واقع در خیابان پاسداران جنب میدان قدس برگزار می گردد .از کلیه اعضا دعوت می شود برای
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند .ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی شخصا حضور نیابد
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگه وکالتنامه را تنظیم و برگه ورورد به جلسه
مجمع را دریافت نمایند .حداکثرآرای وکالتی هر عضو 3رأی و هر فرد غیر عضو یک رأی می باشد .ضمنا داوطلبان عضویت در
سمت هیئت مدیره و بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدوردعوتنامه تشکیل مجمع عمومی
عادی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند .دستور جلسه-1:استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

مرغکاملاکبرجوجه

بهدرخواستمشتریانعزیز
چلوکبابکوبیده،چلوجوجهکباب
هم به منوی غذا اضافه شد

از ۱۱و نیم تا  23به صورت یکسره

آدرس  :نبش توحید  19تلفن 32439492 -09151611408 -09155629021 :

خیابانشهیدرجایی

جک پارکینگی  ،کرکره و سکوریت اتومات

نبـشرجایـی15
09155614880

-2طرح و تصویب صورت های مالی سال های -3 1400،1399،1398طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401

-4انتخاب پنج نفر عضو اصلی هیئت مدیره و دو نفر عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال -5انتخاب یک
نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی -6اتخاذ تصمیم در خصوص اخذ وام از منابع

کلینیک دندانپزشکی موسسه خیریه

هیئت مدیره شرکت

بانکی و غیره -7تعیین خط مشی آتی شرکت

درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا (س)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت نمایشگاه های بین المللی خراسان جنوبی (سهامی خاص)

کشیدن  -جرم گیری  -درمان ریشه

به شماره ثبت  2042و شناسه ملی 10360037570

اطفال  -ترمیم  -گرافی دندان

بدین وسیله به اطالع کلیه سهامداران شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان جنوبی(سهامی خاص) می رساند
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساعت  18روز دوشنبه  1401/04/20در محل شرکت واقع در بیرجند-

بخش مرکزی  -دهستان باقران  -آبادی علی آباد لوله  -محله شهرک بعثت  -جاده (یک متری علی آباد لوله) پالک0

بیرجند  -خیابان مطهری  -مطهری 6

طبقه همکف به کدپستی 9717197112تشکیل خواهد شد .لذا از صاحبان سهام دعوت میشود در این جلسه حضور
به هم رسانند.

دستور جلسه -1 :طرح و تصویب صورت های مالی سال های 1400-99-98-97
-2انتخاب بازرس قانونی و تعیین روزنامه کثیراالنتشار -3انتخاب اعضای هیئت مدیره
-4طرح و تصویب بودجه سال 1401

هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

شرکت نمایشگاه های بین المللی خراسان جنوبی (سهامی خاص)
شماره ثبت 2042 :شناسه ملی10360037570 :

بدین وسیله به اطالع کلیه سهامداران شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان جنوبی(سهامی خاص)
می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ساعت  19روز دوشنبه  1401/04/20در محل شرکت واقع در
بیرجند  -بخش مرکزی  -دهستان باقران  -آبادی علی آباد لوله  -محله شهرک بعثت  -جاده (یک متری علی آباد
لوله) پالک  -0طبقه همکف به کدپستی 9717197112تشکیل خواهد شد .لذا از صاحبان سهام دعوت میشود
در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه  - 1 :استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت از
مبلغ ( 8.000.000.000هشت میلیارد) ریال به مبلغ ( 100.000.000.000یکصد میلیارد) ریال -2طرح و
تصویب تصویب افزایش سرمایه  -3سایر موارد قابل طرح که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

هیئت مدیره

32220574
05632227878

ساعت کاری :همه روزه صبح و عصر

به جز ایام تعطیل

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند
تاریخ انتشار1401/04/05 :

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند ساعت  17روز یکشنبه  1401/05/09در محل
پاسداران  - 12انتهای کوچه دبیرستان شهید شریفی پناه برگزار می شود .از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم
نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند .ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به
جلسه مجمع را دریافت نمایند .حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد .ضمنا داوطلبان
عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت  5روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل
مجمع عمومی عادی ،مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه-1 :استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرسان -2طرح و تصویب صورت های مالی سال 1399و

-3 1400طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال  1401و تعیین خط مشی شرکت تعاونی ( کوتاه مدت ،میان مدت،
بلند مدت) -4طرح و تصویب مبلغ کارشناسی شده دادگستری ساختمان مرکزی به سرمایه اعضا و به روز رسانی
سهام در هر سه سال ،یک بار انجام گیرد -5طرح و تصویب نابرابری سهام و افزایش سرمایه و عضو گیری اعضای
جدید -6اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین مبلغی جهت استرداد اعضای مستعفی -7اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف
برای ساختمان در اختیار مستاجر -8انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال -9انتخاب
بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی.

هیئت مدیره

یادداشت

اهمیت راه اندازي مرکز
علمي و پژوهشي در استان
علي احساني مقدم :کارشناس
اسناد و مدارک سازمان اسناد و
کتابخانه ملي ایران

در پژوهش هاي تاریخي ،اسناد و مدارک
مکتوب به عنوان منابع دست اول از اعتبار و
جایگاه خاصي برخوردارند و یکي از ابزارهاي
مهم شناخت دقیق تاریخ ملّي و محلي
است .به قدر مسلّم ،این جایگاه تا آنجایي
اهمیت یافت که زمان زیادي براي حرف
ها و تخصصي کردن این رشته گردید .نگاه
پژوهشگران به اسناد که اغلب توسط کاتبان
محلّي به رشته تحریر درآمده است و نیز
میزان و تنوع اسناد و نویسندگان آن ،نشان
از وجود فرهنگي غني در کشور ایران را دارد.
زیرا اسناد از لحاظ مطالب و نکات بسیاري
دربارة مسائل تاریخي ،فرهنگي ،هنري،
سیاسي ،اقتصادي ،جغرافیایي ،اجتماعي،
قضایي ،مالي و نظامي داراي اهمیت
فراواني است .اسناد ملي و آثار مکتوب
گذشته در استان خراسان جنوبي مي تواند
روشن کننده ابهامات و زوایاي دیده نشده
تاریخي این استان پهناور باشد و اگر ما

بتوانیم برای پژوهشگران و عالقه مندان به
تاریخ محلي این منابع دست اول را یک جا
طبقه بندي و سازماندهي و برای استفاده به
صورت دیجیتال آماده سازي نماییم خدمت
بزرگي به جامعه پژوهشي کشور و استان
خود کرده ایم .امید که مسئوالن فرهنگي
ارشد استان در استانداري و دانشگاه بیرجند،
با توجه به اهمیت این موضوع آینده نگر
باشند و به کتابخانه و مرکز اسناد گسترده تر
با کارایي بیشتر ،تدبیري نمایند تا در این
منطقه از کشور عزیزمان هم مردم صاحب
سازمان فرهنگي بزرگي گردند و با توجه به
نقش مهم و ساختار و وظایف تخصصي و
خاص ،این مهم راه اندازي گردد و توسط
این مرکز فرهنگي بزرگ تبادالت فرهنگي
بیشتري بین کشورهاي همسایه همچون
پاکستان و افغانستان برقرار گردد و چه بسا
از خروج اسناد و مدارک مهم جلوگیري شود
و ان شاءا ...در کنار وظایفي که دارد مکانی
برای تبادل و مناسبات فرهنگي ایران با
همسایگان گردد.

برخالف تصور مسئوالن
چاه ناحیه صنعتی زیرکوه
خشک از آب در آمد
فرماندار شهرستان زیرکوه از لنگ ماندن
فعالیت ناحیه صنعتی این شهرستان به علت
نبود آب در چاه حفر شده این منطقه خبر داد.
غیرتی گفت :یکی از مشکالت بزرگی که
در شهرستان زیرکوه به بحران تبدیل شده
است مشکل آب در سه بخش خانگی،
کشاورزی و صنعتی است .وی گفت :ناحیه
صنعتی شهرستان زیرکوه وقتی ایجاد شد
تصور نمیشد در هنگام حفر چاه آبی نباشد
و هم اکنون امکان جا به جایی ناحیه صنعتی
هم وجود ندارد و این مشکل باید حل شود.
غیرتی گفت :زیرساختهای حفر چاه قبل از
آماده شدن ناحیه صنعتی ایجاد شد و آب به
صورت موقت تأمین شد ،اما هم اکنون برای
تأمین آب پایدار در این منطقه آبی وجود ندارد.
فرماندار شهرستان زیرکوه گفت :در سفری
که استاندار به شهرستان زیرکوه داشت از
ناحیه صنعتی این شهرستان بازدید کرد و در
جلسهای که در دفتر معاونت عمرانی استاندار
برگزار شد ،مقرر شد شهرداری ،چاه آب حفر
کند .وی گفت :آب منطقهای به میزانی که
شهرک صنعتی آب نیاز دارد مجوز برداشت
آب از چاه را میدهد و با اجرای حدود 8
کیلومتر خط انتقال آب مشکل این ناحیه حل
میشود .غیرتی گفت :انتقال آب در دستور
کار قرار دارد و در هفته دولت به بهره برداری
میرسد .فرماندار شهرستان زیرکوه گفت :در
بخش خانگی به دلیل خشکسالیهای پیاپی
چاه های آب شرب خشک شده است و شاهد
تنش آبی هستیم ،برای حل این مشکل در
تالشیم به شبکه آبرسانی متصل میشویم.
او گفت :برای حل مشکل تأمین آب شرب
قطعا همراهی مردم الزم است؛ اگر در نقطهای
آب منطقهای تشخیص دهد چاه حفر شود
مردم همگام با مسئوالن باشند ،زیرا برای حفر
چاه همه مسائل مدنظر است .غیرتی گفت:
چاه آب شرب حفر شده و تنها انتقال باقی
مانده که به زودی به بهره برداری میرسد.

برگزاری مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی در بیرجند
مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی ویژه دبیران در پژوهش سرای دانش آموزی جابر بن حیان بیرجند برگزار شد .مدیرکل آموزش و پرورش خراسان
جنوبی در حاشیه مرحله استانی این مسابقات گفت :مسابقات آزمایشگاه علوم تجربی ویژه دبیران با حضور  8۴نفر از دبیران استان و در قالب ۴2
تیم منطقهای برگزار شد .موسوی نژاد گفت :در پایان مسابقات یک تیم ،راهی مسابقات کشوری میشود.

امام جمعه بیرجند :نظارتها باید مانع از وقوع خطا شود
ایرنا  -نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی
و امام جمعه بیرجند گفت :پیشگیری و
نظارت مسئله مهم در سازمان قضایی
نیروهای مسلح است و با نظارتهای قوی
باید مانع شویم که مسئول خطا کند .حجت
االسالم و المسلمین سیدعلیرضا عبادی در
دیدار با رئیس و کارکنان سازمان قضایی
نیروهای مسلح خراسان جنوبی اظهار کرد:
اگر نظارتها قوی باشد ،ریشه این نظارتها
دلسوزی و دوستی است و اگر مانع از خطاها
شود ،دو کار مهم میشود یکی اینکه خود
شخص حفظ میشود و دیگری اینکه
شخصیتش در جایگاهش حفظ شود.
وی افزود :تا اینکه نظارتی با تساهل فرد را

وادار به خطا کند و اینکه مسئولی از کشور
فرار میکند و یا در دادگاه محاکمه میشود،
خیلی بد است ،هم سرمایه مردم و هم
شخصیت خودش ضایع شده است .امام
جمعه بیرجند تصریح کرد :موضوع نظارت از
پیگیریهامهمتراست،همانطورکهبهداشت
از درمان مهمتر است چرا که هم خود فرد
حفظ میشود و هم به عنوان شخصیت،
سرمایه جامعه حفظ میشود .وی ادامه داد:
امیدوارم این بیداری و هوشیاری برای همه
مسئوالن متولی که جنبه نظارتی دارند ،وجود
داشته باشد ،هر فرد صفر کیلومتر را نمیتوان
در مسئولیت قرار داد و خیلی هزینه میشود تا
کسی مدیر و مسئول شود و این افراد سرمایه

جامعههستند.
رئیس سازمان قضایی نیروی مسلح خراسان
جنوبی هم گفت :در قانون اساسی یکی از
مراجع تخصصی رسیدگی به جرایم ،سازمان
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قضایی نیرویهای مسلح است ،در زمینه
آموزش و پیشگیری از جرم در سطح مختلف
نیروهای مسلح با تخصص الزم کار میکنیم.
محمد حسین محمدپور افزود :در هر یگان و

قول مساعد استاندار برای حل
مشکالتمهرشهربیرجند
یکشنبه  5تیر  * ۱۴۰۱شماره 5228

مجموعهای براساس نیازها و آسیب شناسی
که انجام شده در زمینه آموزش و پیشگیری
از جرایم کار میشود .وی با بیان اینکه در
ابتدای امر سازمان قضایی نیرویهای مسلح
استان در زمینه پیشگیری و آموزش پیشرو
بوده است ،اضافه کرد :یکی از اقدامات دیگر
سازمان قضایی نیروهای مسلح نظارت بر
زندانها و یگانها است که در این خصوص
مستمر کارکنان سازمان در یگانهای
مختلف حضور دارند .محمدپور از ائمه جمعه
خراسان جنوبی و مردم خواست اگر در هر
زمینهای در مرکز استان و شهرستانها در
امور نظامیان مسئلهای وجود دارد ،منتقل
شود تا ورود پیدا کنیم.

تعامل سه قوه فرصت مطلوبی برای خدمت به مردم است
فارس -استاندار خراسانجنوبی گفت :تعامل
سه قوه مجریه ،قضاییه و مقننه ،فرصت
بسیار مطلوبی برای خدمت بهتر به مردم
است .جواد قناعت ،در دیدار با رئیس کل
دادگستری استان ،اظهار کرد :ارتباط بسیار
خوب سران سه قوه و تعاملی که در راستای
حل مشکالت کشور به وجود آمده ،شرایط
را برای خدمترسانی بهتر فراهم آورده
است.
وی با بیان اینکه این تعامل را باید به

فال نیک بگیریم و در سایه این همدلی
و همافزایی ،شاهد پیشرفت و ترقی کشور
بیش از گذشته باشیم ،افزود :این تعامل باید
در حوزههای زیردستی در استان نیز رقم
بخورد تا بتوانیم در راستای رفع مشکالت
استان ،گامهای مؤثرتری برداریم.
رئیس کل دادگستری خراسانجنوبی نیز
به تشریح بخشی از دستاوردهای دستگاه
قضایی خراسانجنوبی پرداخت و گفت:
حسب فرمایشات رهبر معظم انقالب

اسالمی (مدظله العالی) مبنی بر تشریح
دستاوردهای انقالب اسالمی و با توجه به
ضرورت ارتباط تنگاتنگ با مردم ،حضور در
جمع مردم را به طور ویژه در دستور کار
قرار دادهایم.
حجتاالسالم موحدیراد با ارائه آماری
از وضعیت استان به لحاظ میزان شیوع
آسیبهای اجتماعی و اقدامات حوزه
قضایی در این زمینه ،دادههای درست و به
روز را مهمترین عامل در توفیق برنامهها در

هفت موضوع مهم در این قرارگاه با افق سه
ساله پیگیری میشود ،اضافه کرد :بحث
تأمین آب شرب موضوع اول رسیدگی در
قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) در سطح کشور

است که در این راستا  66۰روستا در خراسان
جنوبی برای آبرسانی و اصالح شبکه پیشنهاد
شده که در مجموع به  2هزار و  5۰۰میلیارد
تومان اعتبار نیاز دارد.

کلیه دستگاهها عنوان کرد .وی از اقدامات
و پیگیری های استاندار درخصوص راه
اندازی مرکز ماده  ۱6قدردانی کرد و گفت:

وی اظهار امیدواری کرد :با ورود قرارگاه
امام حسن مجتبی(ع) ،طرحهای آبرسانی به
روستاهای استان در یک بازه زمانی کوتاه
مدت به پایان برسد .عباسزاده با بیان اینکه
در حال حاضر براثر خشکسالی  ۳۳۰روستای
استان با تانکر آبرسانی میشود تصریح کرد:
کم آبی مهمترین مشکل ما در خراسان
جنوبی است با این وجود در شبکههای
آبرسانی استان به صورت میانگین هدرفت
باالی  ۴۰درصدی آب را داریم .وی اجرای
طرحهای آبخیزداری و احیای قنوات را از
دیگر اقدامات قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)
عنوان کرد و گفت :در سطح استان هفت
هزار و  ۳۰۰رشته قنات ثبت شده که بر

 ۳۵۴زندانی در خراسان جنوبی از پابند الکترونیک بهرهمند هستند

ایرنا -مدیرکل زندانهای استان گفت :با
توجه به اهمیت استفاده از مجازاتهای
جایگزین  ۳5۴زندانی استان در حال حاضر
از پابند الکترونیک بهرهمند هستند .غالمرضا
روشان به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه
قضاییه در جمع خبرنگاران افزود :در ابتدای
شروع استفاده از پابندهای الکترنیک قابلیت
استفاده  ۱۳نفر بر اساس زیرساختها

وجود داشت که خوشبختانه شاهد افزایش
چشمگیری در این زمینه هستیم .وی ادامه
داد :سازمان زندانها  2رسالت دارد که یکی
از رسالتها اجرای احکام قضایی و نگهداری
از مجرمان و محکومیت بوده که رسالت
امنیتی است اما رسالت دوم بحث اصالح و
تربیت و بازپروری جامعه هدف است.
روشان اظهار کرد :زندانی مجرم است اما
اشرف مخلوقات بوده که باید برابر شرع فقط
مجازات شود که در اسالم فقط خود فرد
مجازات میشود و نباید خانواده زندانی دچار
مشکل شود .وی یادآور شد :امام خمینی(ره)
میفرمایند “زندانها باید به دانشگاه تبدیل
شود” که اگر درست انجام شود الگوی تمام
دنیا در زندانبانی اسالمی خواهد شد.
وی افزود :براساس شاخص های کاهش
جمعیت کیفری ،خراسان جنوبی در سال ۹۹
از رتبه  2۹به رتبه چهار کشور دست یافت
و در بخشی از شاخصهها رتبه اول کشور را

کسب کرده است .روشان گفت :در بحث
آزادی زندانیان جرایم غیر عمد  ۱۴۷زندانی
آزاد و  ۷۰نفر در زندانهای استان به سر
میبرند امیدواریم در سال جاری خراسان
جنوبی بدون محکوم مالی باشد.
وی خاطرنشان کرد :کانون اصالح و تربیت
محل نگهداری مددجویان زیر  ۱8سال
است که در پایان  ۹۹هدفگذاری کردیم با
تعامل قضات آمار را به صفر برسانیم که در
اردیبهشت  ۱۴۰۰این هدفگذاری محقق
شد و اولین مرکز نگهداری مددجویان زیر
 ۱8سال بعد از انقالب در بیرجند به صفر
رسید .مدیرکل زندانهای خراسان جنوبی
گفت :در زندان مرکز بیرجند تالش شده که
اشتغال و حرفهآموزی مورد توجه قرار گیرد
که سال گذشته مرکز ثابت فنی و حرفهای
را در زندان مرکزی بیرجند راهاندازی کردیم.
وی یادآور شد :در بحث ساخت منزل
مسکونی با کمک کمیته امداد  ۴6منزل

راهاندازی این مرکز ،بخش عمدهای از
دغدغهها و مشکالت را در بحث جمعآوری
معتادان متجاهر رفع خواهد کرد.

برای خانواده زندانیان ساخته شد که تاکنون
 ۱۷منزل تحویل شده و سه منزل به کمک
خیران در دست ساخت داریم.
وی افزود :با توجه به دوره تحول قوه
قضاییه در بحث اصالح مجرمان نیاز به
بهسازی فضاهای زندان داریم که بهسازی
اندرزگاه نگهداری زنان در دستور کار قرار
گرفته که در کشور بینظیر است و تمام
شاخصهها در این زندان رعایت شده است.
وی از فعالیت  ۱25زندانی در اندرزگاه قرآنی
زندانهای استان خبر داد و گفت 22۰ :نفر از
خانوادههای زندانی هم در فعالیتهای قرآنی
شرکت کردند .روشان ادامه داد :در بحث
آموزش رسمی  ۱۰5زندانی در حال تحصیل
هستند و در بحث آموزش غیر رسمی ۱2
هزار و  ۴5گواهینامه آموزش صادر شده
است .وی از جمع آوری چهار میلیارد
تومان در جشن گلریزان سال جاری برای
آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد خبر داد و

روی  ۷۰درصد این قنوات تاکنون هیچ
عملیات بازسازی انجام نشده و مرمت قنوات
اولویتدار استان به هزار میلیارد تومان اعتبار
نیاز دارد .معاون هماهنگی امور عمرانی
استاندار خراسان جنوبی ،امنیت غذایی،
اشتغالزایی ،احداث راههای روستایی،
مسکن روستایی و بازآفرینی محالت
شهری را از دیگر موضوعاتی دانست که
توسط این قرارگاه دنبال میشود .عباس زاده
اظهار کرد :مسئوالن متولی طرحهای اولیه و
موردنیاز خود در این حوزهها را احصا کنند تا
به قرارگاه امام حسنمجتبی(ع) ارسال شود و
بعداً این طرحها در قالب تفاهمنامه در استان
اجرایی شود.

گفت :برای هدفگذاری به صفر رساندن بند
نسوان تاکنون کاهش قابل توجهی در این
زمینه داشتیم و آمار به حدی کم شده که
برخی اتاقها خالی شده است.
روشان یادآور شد :با پیگیری سازمان
زندانها سود حاصل از تولید در زندانها با
نرخ مالیات صفر درصد محاسبه میشود که
در همین راستا هزار و  ۴۴۱نفر دارای اشتغال
مولد در استان هستند .وی از برگزاری ۹5
درصدی دادگاه زندانیها به صورت آنالین
خبر داد و افزود :استقرار  2قاضی ناظر به
منظور خدمات یکپارچه در حوزه قضایی
بیرجند ،نهبندان ،سربیشه و خوسف خدمت
قابل توجهی در این حوزه است .وی گفت:
در حال حاضر هزار و  2۳۰خانواده تحت
پوشش سازمان حمایت از خانواده زندانیان
خراسان جنوبی هستند که سال گذشته
 ۱۱میلیارد تومان خدمات مختلف به جامعه
هدف ارایه شده است.

ثبت نام پذیرش مهر  1401علمی -کاربردی جهاد دانشگاهی با  6رشته جدید آغاز شد
رئیس مرکز علمی  -کاربردی جهاد
دانشگاهی خراسان جنوبی گفت :از یکم
تیرماه نام نویسی دانشگاه جامع علمی -
کاربردی در مقطع کارشناسی آغاز شد.
علیرضا معصومی ،به خبرنگاران رسانه های
گروهی اظهار کرد :با توجه به رسالت دانشگاه
جامع علمی -کاربردی و جهاد دانشگاهی در
ارائه آموزشهای اشتغال محور و دانش بنیان،
برای اولین بار در استان رشته های کاردانی
فنی کسب و کارهای دیجیتالی ،کاردانی فنی
پشتیبانی سیستم های رایانه ای ،کارشناسی
مهندسی تولید و مدیریت محتوای دیجیتالی
و مهندسی مدیریت و پشتیبانی فناوری

اطالعات در حوزه نیازهای شغلی جدید حوزه
فناوری اطالعات و رشته های جدید کاردانی
حرفه ای سینما  -فیلمسازی ،کاردانی
تصویربرداری کاردانی حرفه ای گردشگری،
کاردانی حرفه ای خدمات مشاوره امالک و
کارشناسی حرفه ای طراحی گرافیک ارائه
می شود .وی گفت :عالقه مندان همچون
سال های گذشته می توانند مطابق عالیق،
استعدادها و نیازهای شغلی خود در سایر رشته
های این مرکز شامل کاردانی و کارشناسی
ناپیوسته حقوق ،کاردانی و کارشناسی
ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی ،کاردانی
و کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری

اطالعات ،کاردانی و کارشناسی ناپیوسته
عمران  ،نقشه برداری و کاردانی و کارشناسی
ناپیوسته باغبانی گیاهان دارویی و معطر نام
نویسی نمایند .رئیس مرکز علمی -کاربردی
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی در خصوص
اعطای امکانات رفاهی به دانشجویان بیان
کرد :هر ترم عالوه بر تقسیط شهریه ،مبلغ
یک میلیون و  ۳۰۰هزار تومان به عنوان
وام قرض الحسنه به دانشجویان متقاضی
پرداخت می شود و بازپرداخت آن  ۹ماه پس
از فارغالتحصیل است و در صورت مشمول
شدن فارغ التحصیالن به خدمت سربازی،
بازپرداخت به پایان دوره سربازی موکول

نجمه خدمتی  ،یک ظرفیت
برای کشور است
ایرنا  -استاندار در دیدار با نجمه خدمتی و
خانواده این ملیپوش گفت :نجمه خدمتی
ورزشکار المپیکی یک ظرفیت برای استان و
کشور است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
قناعت اظهار کرد :هفته آینده جلسهای برگزار
خواهد شد و موضوعات مطرح شده در این
دیدار مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا بخشی
از انتظارات را برآورده کنیم.

انسداد  ۱۰حلقه چاه غیرمجاز
سروری ،مدیر عامل آب منطقه ای خراسان
جنوبی گفت :با تالشهای گروههای گشت
و بازرسی از منابع آبی ،همکاران حقوقی پس
از اخذ دستور قضایی در  ۳ماهه ابتدای سال
 ۱۰حلقه چاه غیرمجاز را در استان مسدود و
از برداشت غیر مجاز  22هزار متر مکعب آب
از سفرههای آب زیرزمینی جلوگیری کردند.

اجرای طرح جهادی ارایه خدمات
الکترونیکی قضایی در روستاهای
فندخت و استند

هدر رفت  ۴۰درصدی آب در شبکههای آبرسانی ۳۳۰/روستا با تانکر آبرسانی میشود
تسنیم -معاون هماهنگی امور عمرانی
استاندار خراسان جنوبی گفت :بر اثر
خشکسالی  ۳۳۰روستای استان با تانکر
آبرسانی میشود و کم آبی مهمترین مشکل
در خراسان جنوبی است با این وجود در
شبکههای آبرسانی استان به صورت میانگین
هدر رفت باالی  ۴۰درصد آب را داریم.
علیرضا عباسزاده در قرارگاه محرومیت
زدایی استان خراسان جنوبی اظهار کرد:
قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) برای هماهنگی
نهادهای خدمت رسان در کشور تشکیل
شده تا خدمترسانی به مردم به شکل بهتر
و ویژهتر رقم خورد .معاون هماهنگی امور
عمرانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه

ایرنا -استاندار در بازدید از منطقه  ۹دی
مهرشهر بیرجند با جمعی از شهروندان در
مسجد امام حسن عسکری (ع) دیدار و گفتگو
کرد .جواد قناعت در این بازدید تامین یک
میلیارد تومان اعتبار برای ساخت مسجد امام
حسن عسکری (ع) ،پیگیری برای رسیدگی
به مسایل بهداشت و درمان منطقه و ایجاد
نانوایی منطقه  ۹دی مهر شهر را وعده داد.

می شود .معصومی ادامه داد :با تمهید و تفاهم
موسسه علمی -کاربردی جهاد دانشگاهی و
بانک قرض الحسنه مهر ایران ،دانشجویان
این مرکز می توانند کل مبلغ شهریه دوره
کاردانی یا کارشناسی خود را بهصورت
تسهیالت دریافت و پرداخت نمایند.
وی تأکید کرد :مطابق هماهنگی به عمل
آمده ،دانشجویان این مرکز می توانند در کنار
آموزش های رسمی دانشگاهی ،از دوره های
کوتاه مدت مهارت افزایی برگزار شده توسط
مرکز علمی -کاربردی و معاونت آموزش،
کارآفرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی برای
کمک به ورود موفق به بازار کار بهره مند

شوند و تخفیف هایی نیز برای دانشجویان
علمی -کاربردی در نظر گرفته شده است.
رئیسمرکزعلمی-کاربردیجهاددانشگاهی
خراسان جنوبی یادآور شد :متقاضیان ثبت
نام عالوه بر مراجعه مستقیم به وبگاه
سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی
 www.sanjesh.orgمی توانند
برای دریافت مشاوره و ثبت نام رایگان در
ساعات اداری به نشانی مرکز :بیرجند ،تقاطع
بلوار غفاری و قدس شرقی ،مرکز علمی
کاربردی جهاد دانشگاهی مراجعه نمایند،شماره  ۰56۳22۰۷۰56نیز پاسخگوی
سواالت مرتبط با ثبت نام است.

اولین طرح جهادی ارایه خدمات الکترونیکی
قضایی رایگان در روستاهای فندخت و استند
زیرکوه اجرا شد .حیاتی ،رئیس اداره حقوقی
دفاتر خدمات قضایی مرکز آمار و اطالعات
قوه قضاییه ،گفت :طرح خدمات جهادی در
راستای دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر
ارایه خدمت به مناطق کمتر توسعه کلید خورد
و قرار بر این شد این طرح با اعالم هماهنگی
مسئوالن خراسان جنوبی به عنوان پایلوت در
استان انجام شود.

تولید  ۳هزار و  ۲۰۰تن محصول
گلخانهای در خراسان جنوبی
شایسته ،مدیر امور باغبانی سازمان جهاد
کشاورزی با بیان اینکه در سه ماه اخیر،
 ۳هزار و  2۰۰تن محصول گلخانهای در
خراسان جنوبی تولید شده است ،گفت :ارزش
محصوالت تولید شده استان در این مدت ۴8
میلیارد تومان است.

تعمیرات  665مورد ماشین آالت
راهداری از ابتدای امسال
رئیس اداره ماشینآالت اداره کل راهداری
و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی از
تعمیرات  665مورد ماشین آالت راهداری
استان از ابتدای سال برای خدمات رسانی
بیشتر به کاربران جاده ای خبر داد .به گزارش
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای خراسان جنوبی ،حسن سپاهی ،گفت:
در حال حاضر در اداره کل راهداری و حمل و
نقل جاده ای استان  ۱۴5خودرو نیمه سنگین
و  ۱۱۹خودرو سنگین مشغول فعالیتهای
راهداری است که متوسط عمر خودروهای
سنگین استان  26سال است.

توزیع بسته های لبنی
بین مددجویان بهزیستی
سرپرست بهزیستی خراسان جنوبی گفت :به
مناسبت هفته بهزیستی (از  25تا  ۳۱تیرماه)،
سه هزار و  ۹۰۰بسته لبنی با اعتباری بالغ
بر یک میلیارد و  ۹5۰میلیون تومان بین
مددجویان بهزیستی در شهرهای نهبندان،
سربیشه ،درمیان زیرکوه و خوسف توزیع می
شود .حسن شرفی با بیان اینکه به مناسبت
هفته بهزیستی سه هزار و  ۹۰۰بسته لبنی
بین مددجویان توزیع خواهد شد ،افزود :هر
سبد لبنی به ارزش  5۰۰هزار تومان است و
برای تهیه این میزان بسته اعتباری بالغ بر
یک میلیارد و  ۹5۰میلیون تومان هزینه شده
است .شرفی گفت :این بسته ها با پیگیری
حوزه مشارکت های مردمی و تعامل معاونت
پشتیبانی و منابع انسانی اداره بهزیستی استان
تهیه شده است.

فوت یک نفر در واژگونی وانت
مسئول فوریت های پزشکی شهرستان
خوسف از فوت یک نفر در حادثه واژگونی
خودرو وانت در جاده خوسف  -خور خبر داد.
مشمولی گفت :ساعت  ۹:2۱دیروز یک مورد
واژگونی خودرو در کیلومتر  ۷جاده خوسف -
خور به مرکز اورژانس  ۱۱5شهرستان خوسف
اعالم شد که بالفاصله یک تیم دو نفره به
محل حادثه اعزام شدند .وی گفت :در این
حادثه راننده خودرو در دم جان باخت .مشمولی
گفت :دیگر سرنشین خودرو با آمبوالنس به
مرکز درمانی شهرستان خوسف منتقل شد.

بیرجند ،شهدا  ، 8ساختمان آوا صندوق پستی  136تلفن  32224582 :نمابر 32234583 :
شماره تماس آگهی09155665782 :
عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ  :چاپ و نشر گلرو  -بها  2000 :تومان

رئیس جمهور با اشاره به سیر نزولی کاهش ابتال
و خسارات جانی ناشی از کرونا گفت :اینکه میزان
ابتال به بیماری کاهش یافته و در برخی روزها
به لطف خدا حتی یک مورد فوتی هم نداشتیم،
نباید سبب عادیانگاری نسبت به رعایت اصول
بهداشتی شود .رئیسی افزود :رسانه ملی و
مسئوالن دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت
بهداشت همواره به موضوع آموزش و هشدار به
موقع نسبت به شیوع بیماری اهتمام داشته باشند
تا زمینه اوجگیری مجدد بیماری به وجود نیاید.

کانال تلگرامی @ avanews724 :

وزیر امورخارجه :آمادگی داریم مذاکرات را از سر بگیریم
وزیر امورخارجه ایران با بیان اینکه گفت
وگوهای مفصل و عمیق و دقیقی را در
خصوص مطالبات ایران با نماینده عالی
سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه
اروپا داشتیم ،اظهار کرد :آمادگی داریم در
روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم،
نفع اقتصادی ملت ایران برای دولت مهم
هست .امیرعبدالهیان افزود :بحث تداوم

شجاعباشیدوعواقبتصمیمات
نسنجیدهتانرابرعهدهبگیرید
نادری ،نماینده مجلس در توییتی نوشت« :جناب
میرکاظمی فرموده اند :بخشی از گرانی ها ناشی از
حذف ارز ترجیحی است که مصوبه مجلس است.
گویا فراموش کرده اند که حذف ارز ترجیحی اصرار
دولت بود و ما مخالف بودیم .اگر یادشان رفته ،می
توانم صحبت های عزیزان در مجلس را پخش
کنم .شجاع باشید و عواقب تصمیمات نسنجیده
تان را بر عهده بگیرید.
عملیاتبتنریزیدیوارهساختمان واحد
دومنیروگاهاتمیبوشهرآغازمیشود
رئیس سازمان انرژی اتمی از عملیات بتنریزی
رآکتور واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد و
گفت :عملیات بتنریزی دیواره ساختمان رآکتور
واحد دوم از سطح منهای ۴.۵تا صفر آغاز میشود.
اسالمی افزود :در این راستا برنامههای الزم برای
تسریع در رآکتورهای دوم و سوم نیروگاه هستهای
بوشهر تدوین شده است.

نامه رئیس دولت اصالحات به رهبری
با محوریت مسائل کشور

رویداد  2۴نوشت :اخیراً در فضای مجازی خبری
مبنی بر ارسال نامهای از طرف سید محمد
خاتمی به مقام معظم رهبری منتشر شد .در
ادامه این خبر آمده که رهبر انقالب پاسخ نامه
مذکور را دادهاند .در واکنش به این خبر جواد امام،
چهره نزدیک به سید محمد خاتمی گفت :سال
قبل نامهای با محوریت مسائل کشور خطاب به
مقام معظم رهبری نوشته است.این فعال سیاسی
اصالحطلب از اینکه نامه پاسخی گرفته یا خیر،
ابراز بیاطالعی کرد.
هشدارمعاونرئیسیبهنمایندگان
درباره وزیر جدید کار
حسینی ،معاون پارلمانی رئیس جمهور ،در
واکنش به اینکه تعدادی از نمایندگان از دخالت
سایر همکاران خود در انتخاب وزیر جدید کار
خبر دادهاند ،گفت :همانطور که حضرت آقا
فرمودند در همه امور مشورت کنید ،اما اینکه به
عنوان مثال یک نماینده بخواهد بر نظر خودش
در انتصاب یک مدیر اجرایی ،چه در سطح وزیر
یا مدیران استانی ،اصرار کند ،خالف است در
نهایت دولت باید پاسخگو باشد؛ لذا این به نفع
نمایندگان است که درباره وزیر جدید کار در حد
مشورت پیشنهاد بدهند نه بیش از آن.
واکنشزنگنهبهشایعهدستگیری
دخترش به اتهام جاسوسی
زنگنه ،وزیر سابق نفت در توئیتی نوشت :پیرو
نشر خبری دروغ مبنی بر دستگیری دختر
اینجانب به نام ماندانا زنگنه به عنوان جاسوس،
باید به اطالع افکار عمومی برساند :اینجانب
دختری با این نام و مشخصات ندارم .اینگونه
افتراها متاسفانه عمدتا مورد تعقیب کیفری قرار
نمی گیرد.
فعال اصولگرا :دولت در بسیاری موارد
صرفاتماشاگراست
ندیمی ،فعال اصولگرا گفت :دولت میل به
سرعت دارد؛ یعنی وقتی میگوید ارز ترجیحی
باید حذف شود ،به سرعت این کار را میکند
و به مردم هم میگوید مشغول جراحی بزرگ
اقتصادی هستیم و باید صبر کنید .مردم هم
میگویند این همه سال که صبر کردهایم چه
شد؟ افزون بر این دولت در بسیاری از موارد
صرفا تماشاگر است و اتفاقا تماشاگر کمحوصله
و بیبرنامهای است.
دولت بایدن سپاه را از فهرست
تروریستیآمریکاخارجکند
معاون وزیر خارجه در دولت اوباما پیرامون
دالیل کند شدن روند مذاکرات وین گفت:
تحریم سپاه پاسداران هیچ تاثیری در سیاست
های منطقه ای ایران نداشته و بایدن باید آن
را لغو کند .رابین افزود :پیش از خروج ترامپ از
برجام ،سپاه در فهرست تروریستی آمریکا نبود.

مذاکرات ایران و طرف های دیگر برای
لغو تحریم مورد بررسی قرار گرفت و آقای
بورل از من خواستند که چگونه میتوانیم
از بن بست و توقفی که بعد قطعنامه
آژانس است ،بیرون برویم .بنده گفتم که
ایران همیشه از مسیر مذاکرات استقبال
میکند .در ادامه این نشست خبری جوزف
بورل نماینده عالی سیاست خارجی و امور

امنیتی اتحادیه اروپا گفت :برای ما مهم بود
که به ایران بیایم و هنوز سفر ما تمام نشده
است و جلسه دیگری خواهم داشت.هدف
اصلی سفر من شکستن بن بست برجام
و کم کردن تنش هاست .وی ادامه داد:
برای من مهم است که بن بست برجام را
از بین ببریم و قرار است مذاکرات برجام را
در روزهای آینده و به سرعت آغاز کنیم.

۹۵درصد نمایندگان این مجلس در انتخاباتآینده رأی نمیآورند
فعال سیاسی اصولگرا درباره چرایی نگاه
منفی جامعه به نمایندگان مجلس یازدهم
گفت :این نمایندگان زمان انتخابات
شعارهایی دادند ،اما دو سال گذشت و
به هیچ کدام آن شعارها عمل نکردند.
از سال سوم هم عمال مقدمات ورود
به انتخابات بعدی آغاز میشود ،بنابراین
فرصت طالیی این مجلس برای خدمت
به مردم از دست رفت .خادمی افزود:

نمایندگان در انتخابات سال  ۹۸خود را
ضدفساد معرفی کردند ،کسانی که به
خود نمیاندیشند و فقط در فکر خدمت
به ملت و کشور هستند ،بنابراین اگر به
مجلس راه پیدا کنند وضعیت معیشت
مردم را ارتقا میدهند .یادمان نمیرود
روزهای اول این نمایندگان اعالم کردند
خودرو و وام نمیگیرند ،اما بعد رفتند
گرفتند .این تناقضها را مردم میبینند و

قضاوت میکنند .وی با اشاره به وضعیت
گرانیهای روزافزون اقالم و کاالها ادامه
داد :قرار بود این نمایندگان با ورود به
پارلمان اوضاعی را رقم بزنند که به نفع
مردم و نظام شود ،اما نه تنها سرمایه
اجتماعی را افزایش ندادند بلکه عامل
ریزش شدند .با این اوصاف در انتخابات
مجلس آینده کمتر از  ۱۰نفر از نمایندگان
این مجلس یعنی حدود  ۹۵درصد دوباره

رأی میآورند .رأی آوری این  ۱۰نفر نیز
بیشتر به خاطر آرای قومی و طایفهای
شان خواهد بود.

خیلی از مشکالت کشور نه از کابینه ،بلکه از عملکرد مردم است

واکنش کوثری به تغییر رئیس اطالعات
سپاه :اتفاق غیرمنتظرهای رخ نداد
کوثری ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی با تاکید بر اینکه حجتاالسالم طائب
در کارش خبره و مقتدر است و تاکنون این
موضوع را به خوبی نشان داده است ،اظهار کرد:
این جابهجایی که در اطالعات سپاه اتفاق افتاد ،از
اختیارات فرمانده کل سپاه و کام ً
ال طبیعی است و
اتفاقعجیبوغیرمنتظرهاینیفتادهاست.

سامانه پیام کوتاه 3000272424 :

فعال سیاسی اصولگرا گفت :در خیلی از
مشکالت کشور مقصر دولت سیزدهم
نیست ،بلکه مقصر عملکرد مردم است
به این دلیل که جزو کم کارترین و پر
مصرفترین کشورهای دنیا هستیم .هر
کس که کاالی خارجی میخرد به اقتصاد

و اشتغال و ارزش پول ملی لطمه میزند.
وی اظهار کرد :آیا مردم از خرید کاالی
خارجیپرهیزمیکنند؟خیر.
نمی توان کاالی خارجی بخری و بگویی
چرا ارزش پول ملی پایین آمده و در نتیجه
تورم باال رفته است .چون تو باعث آن

هدف اصلی جریان اصالحات باید حضور در قدرت باشد
قائم مقام حزب اعتماد ملی و عضو
جبهه اصالحطلبان در گفتگو با روزنامه
آرمان به ریزش سرمایه اجتماعی اصالح
طلبان اذعان کرد و گفت :ریزش سرمایه
اجتماعی اصالحطلبان از قبل پیش بینی
میشد و در نهایت نیز این اتفاق رخ داد.

اگر مدیریتی خوبی ،راهبردی برای
حفظ آرای اصالحطلبان نداشته باشد
این واقعیت عیان خواهد شد که این آرا
به سبد اصولگرایان ریخته نخواهد شد.
گرامی مقدم افزود :هدف اصلی جریان
اصالحات باید حضور در قدرت باشد ،تا

زمانی که در قدرت حضور نداشته باشید
نمیتوانید در سطح جامعه تأثیرگذار باشید
و دغدغههای جامعه را نمایندگی کنید.
وی ادامه داد :رویکرد اصالحطلبان باید
صندوق محوری و جامعه محوری باشد تا
بتوانند مطالبات جامعه را نمایندگی کنند.

شدی .بنابراین باید برای مردم این مسائل
را روشن کنیم .قدیری ابیانه افزود :به نظرم
مردم اهمیت کاری که رئیسی درباره ارز
دولتی انجام داد ،درک نخواهند کرد .چون
اگر این کار انجام نمیشد ،ایران با قحطی
نان مواجه میشد.

امام علی علیه السالم فرمودند:
الحیا َة
لم یُک ِسب ْ ُک ُم َ
اِکتَ ِسبوا ال ِع َ

دانش به دست آورید تا به شما زندگی بخشد.
(غررالحکم ،ح )2486

اوقات شرعی مرکز استان

رسانه ملی نسبت به شیوع مجدد
بیماری کرونا هشدار دهد

روزنامه اجتماعی  ،فرهنگی  ،ورزشی و اقتصادی
صاحب امتیاز  :غالمرضا جعفرپور مقدم مدیرمسئول  :علی جعفرپور مقدم

حدیث روز

email:ava.khjnews@yahoo.com

هیچدولتیبرایمقابلهبا
تحریمها اقدامبرجستهاینکرد
ر
فعال سیاسی اصالح طلب گفت :هیچ
کس و هیچ نهادی نمیآید بگوید باید
چه کار کرد؛ نه دولت میگوید و نه
مجلس و نه هچ مسئولی .هاشمی طبا
افزود :من آینده را چندان امیدوارکننده
نمیبینم البته ممکن است شرایط خوب
شود اما باتوجه به گرانیهای زنجیرهای
موجود ،خیلی نمیتوان امیدوار بود .گفته
شد اگر ارز ترجیحی حذف شود ،پنج قلم
کاال بیشتر گران نمیشود اما خیلی بیشتر
از این حرفها گران شد و مردم واقعا
تحمل ندارند .وی ادامه داد :عالوه بر
مشکالت اقتصادی شرایط ژئوپلیتیکی و
شرایط داخلیمان هم خوب نیست .هم
تحریم هستیم و هم سیاستی برای مقابله
با تحریمها نداریم ،نه آقای رئیسی و نه
روحانی و احمدینژاد ،هیچیک نیامدند یک
برنامهدقیقوراهبردیبرایچگونگیمهار
تحریمها ارائه دهند و آن را اجرایی کنند.

نماینده مجلس :برگ برنده
خوبی در مذاکرات داریم
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس با بیان اینکه ما به دنبال
نتیجه خوب در مذاکرات هستیم،گفت:
باید تا جای ممکن ،از طرف مقابل امتیاز
بگیریم و حتیاالمکان امتیاز ندهیم.
عباس زاده مشکینی افزود :خوشبختانه
در مذاکرات برگههای برنده بسیار خوبی
داشتیم و هنوز هم داریم؛ همچنین روز
به روز دست ما ُپرتر از قبل میشود .وی
ادامه داد :ما به دنبال نتیجه خوب هستیم،
چه با توافق و چه بی توافق برایمان فرقی
نمیکند؛ ولی اعتقاد داریم آنها به توافق
بیش از ما نیاز دارند و می توانیم امتیاز
بیشتری از آنها بگیریم.

اذان ظهر
اذان مغرب
نیمه شب شرعی
اذان صبح
طلوع آفتاب

12 : 36
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23 : 46
3 : 46
5 : 26

www.ava724.ir
وضعیت صنعت خودرو قابل قبول نیست
وزیر صمت با بیان اینکه برای اولین بار در  ۵سال
متوالی تورم باالی  3۰درصد را در کشور شاهد
هستیم ،گفت :وضعیت صنعت خودرو قابل قبول
نیست اما روند تولید قابل قبول است.فاطمی امین
افزود :اگر خودروسازان دو شیفت کار کنند باالی
سه میلیون ظرفیت مونتاژ خواهیم داشت.
اگر تعرفه پستی افزایش نیابد
شرکتپستورشکستهمیشود
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :اگر تعرفه
پستی افزایش نیابد همین االن شرکت پست زیان
ده است و ماهی ۱۵۰تا  2۰۰میلیارد ضرر می دهد،
اگر با این روند جلو برود ورشکسته می شود و
پستی باقی نخواهد ماند که خدمت رسانی کند.
زارعی افزود :تعرفه های پست از سال  ۹۸تا کنون
افزایش پیدا نکرده بود .وی ادامه داد :در کشور چه
چیزی از سال  ۹۸افزایش پیدا نکرده و چند درصد
افزایش داشته است؟
بازگشایی مرز شلمچه
پس از  28ماه انتظار
معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر گفت:
پس از وقفهای  2۸ماهه به دلیل شیوع کرونا،
مرز شلمچه برای عبور کاروانهای زیارتی عتبات
عالیات از روز گذشته بازگشایی شد .عمیدزاده با
اشاره به اعزام چهار کاروان به عتبات عالیات،
خاطرنشان کرد 2 :کاروان از استان فارس و 2
کاروانازاستانهرمزگانازمرزبینالمللیشلمچه
عازم کشور عراق شدند.
هشت ماه کشور بدون ریالی
استقراض اداره شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :با وجود
تحویل خزانه مقروض ،کشور را بدون استقراض
اداره کردیم ،برای کنترل تورم با وجود رشد شدید
قیمت های جهانی برنامه خوبی در حال تدوین
و اجرا است .میرکاظمی افزود :سه عامل بدهی
های تلنبار شده گذشته ،رشد قیمت های جهانی
و برخی تصمیمات اقتصادی که بر اساس تکلیف
قانونی انجام شده از علل رشد تورم است.
افزایش  8درصدی مراجعه به مراکز
معاینهفنیخودرو
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروها از افزایش
هشت درصدی مراجعه خودروها به مراکز
معاینه فنی خبر داد و گفت :در سه ماه نخست
امسال ۵۰2 ،هزار خودرو به مراکز معاینه
مراجعه کرد.

قابل توجه همشهریان محترم

 - 1پزشک متخصص

قلب و عروق  - 2پزشک متخصص داخلی

درمانگاهدارالشفاء
امام حسین(ع)

پولدارها شانس قبولی بیشتری
در دانشگاههای دولتی دارند

 - 3پزشک فوق تخصص اطفال ،شاملخدماتذیلدرخدمتمراجعانمحترممیباشد.

کلیه و مجاری ادراری  - 4پزشک عمومی  - 5پزشک جراح و دندانپزشک عمومی

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت:
شانس قبولی دهکهای باالتر جامعه نسبت به
اقشار ضعیفتر با معدل مساوی بیشتر است.
به گفته ساعی ،مجموع قبولیهای کنکور از
طبقات باالتر جامعه به نسبت دهکهای
پایینتر جامعه با همان معدل ،بیشتر بوده است
و به این موضوع کسی اهمیت نمیدهد .در
تهران بیشترین قبولیهای دانشگاهها را داریم و
میزان معدلهای قبولی در استانهای محروم
مانند سیستان و گلستان بسیار پایینتر است.

 - 6کارشناس ارشد تغذیه  - 7کارشناس ارشد مامایی  - 8تزریقات خواهران

و برادران  - 9همچنین خدمات عمومی شامل نوار قلب ،فصد خون ،پانسمان،

شستشوی گوش ،فشار خون ،تست قند و ختنه

خیابان پاسداران  -بین پاسداران ۱و ۳دارالشفا امام حسین (ع)

ساعت کاری دارالشفاء امام حسین (ع) :همه روزه به جز پنجشنبهها از ساعت  ۱۶الی ۲۰

آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه (نوبت دوم)
نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی

مجمععمومیعادیساالنه(نوبتدوم)سازماننظاممهندسیمعدناستانخراسانجنوبی در تاریخ چهارشنبه۱4۰۱/۰4/۰8

از ساعت  ۱8الی  ۲۰در محل سالن اجتماعات قلم چی (واقع در خیابان توحید  )44برگزارخواهدشد.اعضاییکهدارای

قطعی پنج ساعته آب برای پرمصرفها

عضویتمعتبرهستندحقرایخواهندداشت.برایتسهیل،اعضاییکهبدهیحقعضویتداشتهباشندمیتوانندبدهیخودرا

همانروزنقداًپرداختکردهوبرگهورودبهجلسهدریافتکنند.ضمناعزیزانیکهداوطلبدرسمتبازرسسازمانمیباشند

مقتضیاستحداکثرتاتاریخ۱4۰۱/۰4/۰7درخواستکتبیخودرابهدفترسازمان(خیابانطالقانی-طالقانی-۱۰نبش
فرعیاولودوم-سازماننظاممهندسیمعدن)ارائهنمایند.الزمبهتوضیحاستکهشرایطداوطلبانبازرس:تابعیتجمهوری

اسالمیایران،دارابودنحداقلپروانهاشتغالمعتبررتبه،۲عضویتدرسازماناستانوعدمبدهیحقعضویت،میباشد.
دستور کار مجمع به شرح ذیل است:

شنیدن گزارش عملکرد ساالنه  -بررسی و تصویب ترازنامه مالی سال  - ۱۴۰۰تصویب برنامه و بودجه سال
- ۱۴۰۱انتخاب بازرس  -تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره برای تعیین حق عضویت  ،ورودیه و سایر دریافتی ها و
پرداختهای ارکان سازمان طبق دستورالعمل های مصوب  -تعیین روزنامه کثیراالنتشار -بررسی ضرورت تشکیل
مجمع عمومی فوقالعاده  -بررسی سایر امور

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی

استودیوفیلموعکس
حدیث
خاطراتخودرادرسایهامنیت؛ازخطرنابودینجاتدهید!!!
تنها مرکز تخصصی تبدیل و ترمیم کلیه فیلم وکاست های
ویدئویی قدیمی و جدید با استفاده از به روز ترین و مجهزترین
دستگاه ها و انتقال آن بر روی دی وی دی ،فلش ،رم و هارد
توسط اپراتور بانو در محیط قرنطینه و امن
* با بیش از ربع قرن تجربه
* تحویل فوری در کمترین زمان
* با مناسب ترین هزینه و بهترین کیفیت
* آمادگی همکاری با کلیه آتلیه داران و عکاسان

ارائه خدمات ثبت احوال در

دفتر پیشخوان آوا

تعویض شناسنامه و کارت ملی

ثبت نام کارت هوشمند ملی

ثبت درخواست وقایع ازدواج و طالق
فرامرزبهدانی
۰۹۱۵۵۶۲۰۹۶۱

آدرس :خیابان مدرس  ، 3جنب پالک ۲۶

آدرس  :میدان شهدا  ،پشت بانک صادرات

ساختمان آوا 32234532 -

مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور گفت:
با افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف ،سعی در
کنترل الگوی مصرف شده است و اگر رعایت
نکنند ،مطابق جداول طراحیشده از نیم ساعت
تا  ۵ساعت با قطع آب مواجه خواهند شد.
جعفری افزود :امیدواریم به این مرحله نرسیم و با
همکاری مردم ،مصرف مدیریت شود.
ضرر قطعی برق صنایع
متوجه مردم میشود
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :باید
وزارت نیرو از قبل اطالع رسانی درستی برای
قطعی برق به صنایع داشته باشد اما این نکته
هم مهم است که در نهایت ضرر قطعی برق
صنایع به مردم وارد می شود .یوسفی گفت:
حواس مان باشد که ضرر نهایی قطع برق صنایع
متوجه مردم می شود ،وقتی برق سیمان ،فوالد
و شرکت های پتروشیمی صنعتی قطع شود
تولید محصوالت شان پایین آمده و هزینه برای
فروش افزایش پیدا می کند ،در نهایت معیشت
کارگر به خطر می افتد که باید اقدام عاجلی برای
حل این مشکل صورت گیرد.
تدریس معلمان مرد در دبیرستانهای
دخترانهممنوعشد
کاظمی ،معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش
و پرورش از ممنوعیت تدریس دبیران مرد در
تمام مدارس متوسطه دخترانه خبر داد.

