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     دو برابر هزینه تجهیز
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      رشد 10 درصدی دانش آموزان 
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هواپیمای فالیت چک
 عازم فرودگاه بیرجند می شود
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در سه ماهه اول امسال بیش از 40 
کیلومتر از راههای استان روکش آسفالت شد
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بهره مندی 93 درصدی جمعیت 
شهری خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی
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حسین کمالی :
تعابیر نظامی مانند آتش بس

 نباید بین سیاسیون رواج پیدا کند

محمد کاظم انبارلویی کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی :
اصالح طلبان مراقب 

نمره مردودی مردم باشند

سیدرضا اکرمی :
دولت با نقد های سازنده 

در عملکرد ش تغییرایجادکند

حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسالمی :
اگر سپاه را تقویت نمی کنید

 حداقل تضعیف نکنید

واعظی: 
دولت، به دنبال 

ارتباط نزدیک با سپاه است
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه2 صفحه 2

جایی پشت دروازه های قیامت

* هرم پور

 وقتی در جریان مصاحبه چند روز پیش مدیرعامل 
محترم شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی خبر از 
اتمام مطالعات حفر چاه ژرف تا پایان سال دادند؛ تمام 
بدنم به یکباره لرزید؛ بیشتر از وقتی که داستان ماهها 
حقوق نگرفتن تعدادی از کارکنان همین شرکت آب 
منطقه ای استان و مشکالتی که برای خودشان و 
خانواده هایشان ایجاد شده بود را برایم تعریف کردند! 
مهندس »امامی« با همان زیرکی همیشگی بدون 
توضیح درباره اینکه چاه ژرف چیست؟ از آن گذشت و 
 خبرنگاران محترم هم با بی رغبتی و شاید کمی عجله،
موضوع را نوشتند و بی تفسیر منعکس کردند، غافل 
از اینکه فردای 14 تیر به جای زدن تیترهای بی حال 
و بی رمق، خوِد این خبر می توانست یک تیتر بزرگ 
و البته ملی و البته قابل تأمل و توجه برای همه ی 
رسانه های استان باشد! تیتری که خواب آرام را از 
منابع طبیعی و زیست  از دلسوزان  برخی  چشمان 
ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (  (  ... بگیرد.    محیطی کشور 

رنا حفر نخستین چاه ژرف استان در دستور کار صفحه 7
 ای

س:
عک

در جستجوی
 آب

استاندار خراسان جنوبی از تخصیص بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار قرض الحسنه با اولویت روستاهای مرزی و محروم خبر داد و 
گفت: طرح مطالعاتی حفر نخستین چاه ژرف استان را در دستور کار قرار داده ایم که 14 میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده 
است.به گزارش ایرنا سید علی اکبر پرویزی در شورای اداری شهرستان درمیان، افزود: در این ارتباط ....   )مشروح  در صفحه 7  و سرمقاله (

جایی پشت دروازه های قیامت

لیست امالک مازاد
بانک صادرات مدیریت شعب   

خراسان جنوبی
شرح در صفحه آخر  

دختر عزیزمان فاطمه زهرا بذرگر
موفقیت چشمگیر تو را در 

قبولی مدارس استعدادهای درخشان )تیزهوشان(
 که نشان از تالش و پشتکارت می باشد، تبریک عرض می نماییم.

پدر و مادرت

1- منزل فروشی واقع در امیرآباد خیابان 
ولی عصر)عج( 11 ، دارای امتیاز آب ، برق 

وگاز با قیمت کارشناسی
2- یک واحد در حد سفت کاری شده

 دو طبقه واقع در حاجی آباد 
خیابان مقداد17  قیمت توافقی 

یا معاوضه با خودرو     09151641120

سرکـار خانـم طیبـه ایـزدی
انتصاب بجا و شایسته شما را به عنوان اولیـن بانـو در ریـاست اداره ثبت شرکتهـای استـان 

تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون تان را از درگاه خداوند مسئلت می نماییم.

محمد ولی خزاعی مقدم و بانو و فرزندان

همکار محترم سرکار خانم ایزدی
 ریاست محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان

 انتصاب بجا و شایسته شما را به عنوان اولین رئیس اداره ثبت شرکتهای استان تبریک عرض نموده و برایتان توفیق روز افزون از خداوند متعال خواستاریم. 

از طرف همکاران تان در اداره ثبت شرکتهای استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس رضا محزون
ریاست محترم شرکت بیمه کوثر خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان نایب رئیس 
شورای هماهنگی شرکت های بیمه ای استان خراسان جنوبی 
که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما 
در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است، 

تبریک عرض نموده موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند 
منان مسئلت داریم.

همکاران شما در شرکت بیمه کوثر شعبه خراسان جنوبی

بیمارستان ولی عصر )عج( واقع در خیابان غفاری با داشتن سه کلینیک ویژه آماده ارائه خدمات به شما همشهریان عزیز می باشد 

قابل توجـه همشهریـان محتـرم

1- کلینیک ویژه شماره )1( واقع در بیمارستان ولی عصر 
)عج( همه روزه به جز پنجشنبه ها 

نحوه نوبت گیری : تلفن گویا ساعت 12 ظهر روز قبل لغایت 
24 همان روز 

حضوری همان روز از ساعت 13/30
شماره تلفن گویا: 32441195- 32441191     

ساعت حضور پزشکان: 17
برنامه پزشکان کلینیک شماره )1( در سایت دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند موجود است و به شرح ذیل می باشد:
1- جناب آقای دکتر رئیسی )متخصص داخلی(

2- جناب آقای دکتر خادمی )جراح و متخصص چشم(
3- جناب آقای دکتر نوروزپور )جراح و متخصص چشم(
4- جناب آقای دکتر صالحی )فوق تخصص قلب اطفال(

 5- جناب آقای دکتر حسین زاده )فوق تخصص جراحی قلب و عروق(
6- جناب آقای دکتر آموزشی )فوق تخصص جراحی قلب و عروق(
 ۷- جناب آقای دکتر اصغری )جراح  و متخصص گوش و حلق و بینی(

8- جناب آقای دکتر صابر محمدزاده رضایی )متخصص اطفال(

9- جناب آقای دکتر موسوی میرزایی )متخصص مغز و اعصاب و 
ستون فقرات(

10- جناب آقای دکتر پاشایی )متخصص بیماری های عفونی(
11- سرکار خانم دکتر فشارکی نیا )فوق تخصص کلیه و مجاری 

ادراری اطفال(
 12- سرکار خانم دکتر بلندی )فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری اطفال(

13- سرکار خانم دکتر احمدی )متخصص مغز و اعصاب(
14- سرکار خانم دکتر سوار رخش )متخصص زنان(

15- سرکار خانم دکتر تمیزی )متخصص زنان(
16- سرکار خانم دکتر آزاده خزایی )متخصص زنان(

1۷- سرکار خانم دکتر پرتوی )متخصص قلب و عروق(
18- سرکار خانم دکتر حنفی )متخصص قلب و عروق(

19- سرکار خانم دکتر آرین )متخصص داخلی(
20- سرکار خانم دکتر حیدری )متخصص داخلی(

21 -  سرکار خانم دکتر اعظم رضایی )متخصص داخلی(
برنامه کلینیک شماره 1 در سایت دانشگاه موجود است

هر که دارد هوس کربُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال به صورت محدود
اعزام زمینی مورخ 1396/5/31
شهادت امام جواد )ع( و سالروز ازدواج

 حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( 
در سرزمین مقدس نجف اشرف و کربالی معال 
شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم 
آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21 

جنب بانک رسالت
تلفن: 32222265 - 32226749



2
دوشنبه *19 تیر 1396 * شماره 3828

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی به ازای افزایش نیروی کار 

باشگاه خبرنگاران جوان- کامل تقوی نژاد رئیس سازمان مالیاتی کشور گفت: در بخش نظام مالیاتی فعالیت های معدنی در مناطق محروم مالیات صفر درصدی دارند. در مناطق کمتر 
توسعه یافته هم معافیت مالیاتی تا ۱۰ سال و برای سایر مناطق تا ۵ سال برای واحد های تولیدی در نظر گرفته شده است. همچنین آن دسته از واحد های تولیدی که بیش از ۵۰ 

نیروی انسانی دارند اگر در دوره معافیت مالیاتی خود اشتغال بیشتری را تولید کنند از معافیت مالیاتی بیشتری برخوردار خواهند شد.

سرمقاله

)ادامه سرمقاله( و شما مطمئن باشید که اگر آب شیرینی 

در اعماق زمین پیدا شود به این آب هم رحم نخواهد 
شد و نگرانی در اینجاست.« من معتقدم خوش خیالی 
بیش از حد و بی مباالتی بیش از اندازه، ما را به همان 
جایی خواهد برد که قحطی های انتهای قرن ۱3 و 
ابتدای قرن ۱4 شمسی مردم ما را به  فالکت و بدبختی 
آنچنانی کشاند. مردم! باور کنید که موضوع جدیست. 
مدیران محترم باور کنند که بی خیالی شان در این 
حوزه هیچ چیزی جز خیانت نیست. واقعاً باور کنیم که 
قیامت قحطی و خشکسالی ما خیلی نزدیک است!    
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰494383۱ ارسال فرمایید(         

اگر ۱۰ درصد در مصرف صرفه جویی نشود 
شبکه برق در ریسک کامل قرار می گیرد

ایسنا- هوشنگ فالحتیان، معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی با اشاره به این مطلب که امسال در 
سه ماهه اول تابستان با گرمای زودرس در برخی 
به طوریکه گرمای  بودیم  استان های کشور مواجه 
بیش از ۵۵ درجه سانتیگراد را در برخی استان ها 
به ۱۰  برق  متوسط مصرف  افزود:  کردیم،  تجربه 
درصد بیش از مدت مشابه در سال گذشته افزایش 
یافت و در چنین شرایطی رکورد مصرف برق در 
۱4 تیرماه جاری به ۵۵ هزار و 4۰۰ مگاوات رسید 
که در صنعت برق کشور بی سابقه بود. وی با بیان 
اینکه مردم بایستی بدانند این حداکثر توان صنعت 
برای تأمین برق بوده است، افزود: اگر مردم ۵ تا ۱۰ 
درصد صرفه جویی را در برنامه خود نداشته باشند 
شبکه های برق در شرایط ریسک کامل قرار گرفته 

و ممکن است دچار آسیب شود.

سالمت الکترونیک تا پایان دولت 
در شبکه ملی اطالعات بارگذاری می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت:چند روز پیش 
شبکه علمی کشور در بستر شبکه ملی اطالعات 
راه اندازی شد در این زمینه با وزیر بهداشت صحبت 
الکترونیک   سالمت  اهمیت  به  توجه  با  تا  کردیم 
این موضوع  تا پایان دولت در شبکه ملی اطالعات 
بارگذاری و اجرا شود. در این مجموعه حضور همه 
دارد.وزیر  اهمیت  علمیه  حوزه های  و  دستگاه ها 
ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشان کرد:  تا پایان 
این دولت از هیچ تالشی برای کاهش چالش ها دریغ 
نمی کنیم وزیر بعدی نیز باید این مسیر را ادامه دهد.

دولت با نقد های سازنده در عملکرد ش تغییرایجادکند

سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز درباره 
شرایط انتقاد و برخورد دولت با منتقدین اظهار داشت: 
انتقاد نسبت به مسائل کشور باید امری مثبت تلقی 
شود و منتقدان نباید در انتقاد به دنبال ُمچ گیری و 
اشکال گیری های بی مورد باشند و باید تنها هدف 
نقد شفاف سازی و رفع ضعف ها مورد نظر باشد. دولت هم باید نقد های 
صادقانه را بپذیرد و بر اساس انتقادات سازنده در عملکرد خود تجدید نظر کند.

واعظی: دولت، به دنبال ارتباط نزدیک با سپاه است

به  واکنش  در  ارتباطات  وزیر  واعظی  محمود 
قرار  هم  مقابل  برای  کنندگان  تخریب  تالش 
خواهد  می  گفت: هرکسی  سپاه،  و  دولت  دادن 
باعث  بیاورد،  به وجود  و سپاه  دولت  بین  تقابل 
تضعیف کشور، آرمان های انقالب و منویات و 
این  دولت  قطعی  سیاست  می شود.  انقالب  معظم  رهبر  رهنمودهای 

است که با سپاه به عنوان نهاد انقالبی ارتباط نزدیک داشته باشد.

حاجی دلیگانی: وزیر نفت روشنگری کند

حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: از وزیر نفت می خواهم 
درمورد قراردادهای این وزارتخانه با شرکت توتال به 
صورت شفاف اطالع رسانی کند. آنچه درمورد این 
قراردادها ابهامات زیادی ایجاد کرده این است که هم 
طرف خارجی قرارداد شرکتی بدعهد و خائن نسبت به 
منافع ملت  ایران است و هم افرادی که از طرف ایران در پی انعقاد قرارداد بودند 
بعضا در محاکم قضایی به دلیل مفاسد و امضای قرارداد کرسنت محکوم شدند.

به  اشاره  با  انبارلویی  کاظم  محمد 
اینکه دیپلمات های خارجی در سفر 
به تهران از توسعه یافتگی پایتخت 
ترین  شدید  تحت  که  کشوری 
تحریم ها بوده تعجب می کنند گفت: 
متاسفانه امروز کسانی مدیریت دکتر 
قالیباف را مورد انتقاد قرار می دهند 
ارائه  در  درخشانی  کارنامه  خود  که 
خدمات به مردم ندارند در حالی که به 
جرات می توان گفت مدیریت شهری 
در دوران اقای قالیباف یکی از طالیی 
ترین دوران مدیریتی در شهر تهران 
است که به عنوان مدیریت جهادی 

می توان از آن یاد کرد.
و  سیاسی  مسائل  کارشناس  این 
مدیریت  افزود:  ادامه  در  اجتماعی 
مردم  منافع  براساس  که  جهادی 
از  کرد  وظیفه  انجام  ملی  منافع  و 
نمونه ها و مصادیق مطلوب مدیریت 

شهری است که نه جای تخریب دارد 
نه جای توهین و تهمت. خوشبختانه 
در  تهران  شهرداری  کارنامه 
قرار  مردم  عموم  دید  معرض 

بلکه  تهران  مردم  تنها  نه  دارد، 
وارد  که  خارجی  های  دیپلمات 
شهر می شوند نمی توانند باور کنند 
به پایتخت کشوری وارد شده اند که 
سالها زیر شالق تحریم های جهانی 

قرار داشته است.
بهتر  گفت:  خاتمه  در  انبارلویی 
نشر  جای  به  دوستان  این  است 
برنامه  طرح  دنبال  به  اکاذیب 

مردم  چراکه  باشند  شهر  برای 
رصد  را  شده  انجام  فعالیتهای 
که  کسانی  به  مسلما  و  کنند  می 
اند  نکرده  یا  آنها خدمت کرده  به 
نمره قبولی یا مردودی می دهند.

اصالح طلبان مراقب نمره مردودی مردم باشند
کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی :

حزب  کل  دبیر  کمالی  حسین 
پیش  ماه  چند  گفت:  کار  اسالمی 
»آشتی  پیشنهاد  دوستان  از  یکی 
ملی« را مطرح کرد. معتقدم پیشنهاد 

یک  بیانگر  یکطرفه«  بس  »آتش 
فضای متشنج و تند غیردموکراتیک 
درون جامعه است، بر همین اساس 
برای  تعابیری  چنین  از  استفاده 
توصیف وضعیت درونی جامعه ایران 

ایران  مردم  دانم.  نمی  شایسته  را 
وحدت ملی دارند بنابراین وضعیت 
طوری نیست که بگوییم منازعه ملی 
وجود دارد یا نخبگان جامعه در حدی 

رو به روی هم قرار گرفتند که می 
توان این وضعیت را به جنگ تشبیه 
مخاصمه  ترک  برای  حاال  و  کرد 
اعالم آتش بس حتی یکطرفه نیاز 
است.در مجموع استفاده از این تعابیر 

شاید بین نظامی ها مرسوم باشد اما 
پیدا  رواج  سیاسیون  بین  در  نباید 
کند و به صورت یک امر عادی در 
بیاید. ما باید یک گفتمان منطقی و 
سازنده را در جامعه ترویج و از هر 
پرهیز  تندخویی  و  تندگویی  گونه 
کنیم. آقای زاکانی پیشنهاد »آتش 
از  کمتر  در  را  خود  یکطرفه«  بس 
48 ساعت پس گرفت و گفت در 
باید  توتال  با  نفتی  قرارداد  موضوع 
آتش به اختیار بود؛ در حالیکه رهبر 
معظم انقالب در تشریح »آتش به 
اختیار  به  »آتش  فرمودند  اختیار« 
در  قانونی  و  تمیز  فرهنگی  کار 
مقابل جنگ نرم دشمن است«، آیا 
تغییر  را  انقالب  اینکه سخن رهبر 
برای  را  اختیار«  به  و »آتش  دهند 
مقابله با برنامه ها و اقدامات دولت 
به کار ببرند، رویکرد درستی است؟

تعابیر نظامی مانند آتش بس نباید بین سیاسیون رواج پیدا کند

اگر سپاه را تقویت نمی کنید حداقل تضعیف نکنید

اظهار  با  اسالمی  موتلفه  حزب  دبیرکل  حبیبی 
تأسف از سخنان رئیس جمهور علیه سپاه گفت: 
جزو  که  سپاه  کفان  بر  جان  اگر  جمهور  رئیس 
تقویت  را  هستند  ملی  اقتدار  و  امنیت  ارکان 
نمی کند حداقل تضعیف نکند. ایشان اگر در مقام 
تجلیل از خدمات سپاه نیست، الاقل با در نظر داشتن مطالبی که امام 

و رهبری و دلسوزان انقالب در مورد سپاه گفته اند سکوت بفرمایند.

 حسین کمالی دبیر کل حزب اسالمی کار :

جایی پشت دروازه های قیامت

* هرم پور

( دیروز هم استاندار محترم  از صفحه ۱   )ادامه سرمقاله 
در جریان سفر به شهرستان درمیان دوباره از اجرای 
این طرح خبر دادند و آن را نقطه تغییر و تحولی برای 
آغاز  ژرف،  چاه  اینکه  از  غافل  کردند؛  ذکر   استان 
دغدغه ای بزرگ و تلنگر آغاز یک فاجعه خاموش 
سرزمین  برای  محیطی  زیست  و  طبیعی  انسانی، 
ماست. به اینکه  حفر این چاهها و بهره برداری اش 
مجوز می خواهد یا نه، و اینکه آیا مطالعات درباره آن 
به نتیجه خواهد رسید یا نه، کاری ندارم. مهم این 
است که انگار به دروازه های قیامت نزدیک شده 
ایم  و حاال نوبت ذخایر استراتژیک آبی مان رسیده 
است که اینچنین باید با چشمانی سرشار از خجالت، 
به آینده چشم بدوزیم!! اگر از من صدها بار بپرسید 
مقصر این شرایط کیست؟ می گویم؛ مردم و مدیران، 
مردم و مدیران، مردم و مدیران،... یعنی خوِد خوِد ما 
و خوِد خوِد شما! مایی که  که بی پروا فقط نادرست 
مصرف کردن را آموخته ایم  و شمای مدیری که 
درست مدیریت کردن منابع آب را نیاموخته ای!. اجاز 
بدهید در خصوص آب های ژرف توضیح مختصری 
بگویم؛ اصل ماجرا این است که در این سالها وزارت 
نیرو راه حل جدیدی برای رفع مشکل کم آبی در 
مناطق کشور را بررسی می کند و آن هم حفر چاه های 
یا  ژرف  آب های  از  استفاده  برای  متری  هزار  چند 
فسیلی است.دکتر عبداله سعیدی مشاور زمین  شناسی 
ساختمانی مؤسسه تحقیقات آب در پروژه پژوهشی 
 پتانسیل یابی پهنه  های مستعد آب های ژرف کشور 
می گوید؛ »پروژه آب  های  ژرف اکنون در آغاز راه 
است و از نظر اینجانب هنوز وقت استفاده از آب  های 
ژرف فرا نرسیده است.« او تأکید می کند »ما کمبود 
به شدت هدر می  دهیم«.   را  نداریم، ولی آب  آب 
چندی پیش هم وزارت نیرو از آغاز پروژه ۲۵۰ میلیون 
با  ایران  ژرف  ذخایر  در  آب  اکتشاف  برای  دالری 
مشارکت روسها خبر داده و اعالم کرده بود: »طبق 
این تصمیم، انجام مطالعات عملیاتی ژئوفیزیک برای 
شناسایی آب های ژرف در عمق بیش از هزار متری 
زمین خواهد بود و عملیات حفاری در جستجوی منابع 
تجدیدپذیر آب در مناطق اولویت بندی شده کشور 
در  که  دهد  می  نشان  برآوردها  گیرد.  می  صورت 
مناطقی مانند خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و 
بلوچستان، اولویت حفاری برای رسیدن به آب ژرف 
وجود دارد.حفاری هر حلقه چاه اکتشافی در بلوک ها و 
نقاط عمیق و ژرف به حدود 3۰ میلیارد تومان اعتبار به 
صورت ساالنه نیاز دارد« وزارت نیرو در مورد اینکه آب 
ژرف استحصالی باید مورد استفاده باشد یا خیر، اعالم 
کرده است که »برخی از آب های ژرف به دلیل داشتن 
آلودگی ازجمله آلودگی های اتمی و یا شوری بیش از 
حد، قابل استفاده نیستند«.این وزارتخانه در مورد حجم 
آب پیش بینی شده نیز حداکثر ۱/۵ تا ۲ میلیارد لیتر 
مکعب  آب ژرف تجدیدپذیر در کشور را تخمین زده 
است. سالها پیش در اوایل دهه 9۰ شمسی، پیش بینی 
می شد که تا بیست سال آینده جنگ های منطقه 
غرب آسیا بر سر آب باشد، ولی همان »پیشبین ها«،  
پیش بینی نکردند که خیلی قبل تر از آن بین استانهای 
ما، بین شهرهای ما و بین مردم ما، با خاطر بستن 
سد، به خاطر مسدود کردن یک بند، به خاطر تغییر 
مسیر یک سیالب، و به خاطر حفر یک چاه، مردم 
به روی هم اسلحه خواهند کشید!! این روزها وقتی 
رئیس جمهور محترم  پشت تریبون رسمی از کشور 
همسایه به خاطر زدن  دوازده سد روی رودخانه هایش 
انتقاد می کند، وقتی مسأله آب روی میز دبیر شورای 
عالی امنیت ملی قرار می گیرد، وقتی در بولتن های 
محرمانه سران کشور، هر روز از تهدید امنیتی و انسانی 
ماجرای آب چیزی نوشته می شود، و وقتی در همین 
استان برخی تجمعات مقابل استانداری و فرمانداری ها 
رنگ و بوی آب دارند، تازه خیلی ها از خواب بیدار می 
شوند که انگار واقعاً موضوع جدیست!! بله.واقعاً موضوع 
با بی پروا مصرف  با بی خیالی مردم، و   جدیست! 
این  انسانی در  برای زندگی  ما، رمقی  کردن های 
استان باقی نخواهد ماند و دیر یا زود، تر و خشک به 
پای هم خواهیم سوخت. دست دولت برای اقدام یکه 
و تنها، کوتاه و ناتوان است، مراجع محترم با فتوایی 
راهگشا، دستگاه قضایی با ابالغ دستورالعملی سخت 
گیرانه، و دانشگاهها با دستی پر از تحقیق و راهکار، اگر 
در این وانفسای نیاز، به وسط میدان نیایند، آمدنشان 
بعد از مرگ سهراب سودی بیشتر  از همان نوشداروی 
افسانه ای دارد؟ فاجعه خشکسالی و قیامت بی آبی، 
هر لحظه به ما نزدیک تر می شود، کارشناسان وزارت 
نیرو  تأکید دارند در  اجرای پروژه هایی مثل آبهای 
ژرف، برای پیدا کردن منابع آب شیرین تضمین ۱۰۰ 
درصدی وجود ندارد. آنها باز هم تأکید می کنند راه 
حل پایدار برای برون رفت از چالش کم آبی، اصالح 
الگوی مصرف و کاهش نیاز و مصرف آب است نه 
و  است  ملی  افزایش عرضه آب! آب جزو سرمایه 
در قانون اساسی و قانون ملی شدن آبها هم، آب 
جزو سرمایه های مشترک ملی محسوب می شود. 
به همین دلیل نباید به همین راحتی بپذیریم چیزی 
مقام  برود.   تاراج  به  نیز هست  آیندگان  که سهم 
مسئولی در وزارت نیرو با تاکید براینکه استفاده از این 
 منابع آب تجدید ناپذیر ژرف را به هیچ وجه توصیه 
نمی کنم، تصریح می کند: »هم اکنون در هر ۲ کیلومتر 
در کشور یک چاه وجود دارد. . . . )ادامه  در ستون مقابل(

»حمید بقایی« بازداشت شد

کانال تلگرامی منتسب به هواداران احمدی نژاد ضمن  اعالم خبر بازداشت 
حمید بقایی عنوان کرد: امروز به دستور بازپرس، حمید بقایی از مقابل منزل 
بازداشت و به دادسرا برده می شود. بازپرس قرار کفالت قبلی را به قرار وثیقه 
۵۰ میلیارد تومانی تغییر می دهد که تامین چنین وثیقه ای برای آقای بقایی 
غیرممکن بوده و به همین دلیل بازپرس بار دیگر حکم به بازداشت ایشان داده 
است. این در حالی است که حسینی وکیل حمید بقایی درباره صحت بازداشت 
حمید بقایی گفت که اطالعی ندارم و این خبر را تایید یا تکذیب نمی کنم.

شرط آقای وزیر برای ماندن در کابینه 

به گفته یک منبع آگاه در وزارت بهداشت، در جلسه 
نمایندگان پزشک، دندانپزشک و پرستار مجلس با 
دکتر حسن هاشمی، وزیر بهداشت بار دیگر بر عدم 
حضورش در کابینه ی بعد تأکید کردو گفت: رئیس 
جمهور  برای سومین مرتبه از من خواسته در کابینه 
بمانم. اما من درنهایت گفتم تیم سیاسی-اقتصادی کابینه را خواهم دید؛ اگر درحد 
انتظارات و خواست و مطالبه مردم بودند، میمانم؛ واال به فکر فرد دیگری باشید.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

میهمان نشست ارتباط مردمی مسئولین استان در روزنامه آوای خراسان جنوبی 

 خواهند بود. جهت ارتباط با ایشان و طرح سواالت و انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود می توانید از روش های ذیل اقدام فرمایید:
سواالت، انتقادات و پیشنهادات خود را حضورا در محل دفتر با ایشان مطرح نمایید.
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  دفتر روزنامه آوای خراسان جنوبی 

سرپرست اداره کل  جناب آقای محمدرضا پاک گهر
امور مالیاتی استان

روابط عمومی روزنامه آوای خراسان جنوبی

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

۱۰۰ درصد 

تضمینی

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات( 

09155614880 - 09303107002

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف

 و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065  
    علـی آبادی 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09155642959
09159634038
32414702
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نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت   09159632924- امیرآبادیزاده

نقاشــی  ساختمـــان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک،  مولتی کالر،  کنیتکس 

کناف و...  با قیمت مناسب    09156633230- برگی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند )سهامی خاص(

به اطالع سهامداران محترم شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند )سهامی خاص( دارای شماره ثبت 
2971 و شناسه ملی 10980181476 می رساند: 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت از ساعت 11 الی 13 روز شنبه 96/4/31 در محل سالن 
اجتماعات شرکت آرد گلبرگ برگزار می گردد. حضور کلیه سهامداران الزامی و مزید امتنان خواهد 
سایرین  یا  قانونی  امضای  حق  دارای  مدیران  از  اعم  حقوقی  محترم  سهامداران  نماینده  ضمنا   بود. 
می بایست به صورت کتبی به مجمع معرفی گردند و سهامداران حقیقی می بایست شخصا در جلسه 
شرکت نموده یا وکیل محترم با وکالت نامه رسمی دفاتر اسناد رسمی در جلسه حضور یابند. حداکثر 

آرای وکالتی هر سهامدار، سه رای می باشد.

دستور جلسه:
گزارش هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرس قانونی )حسابرس(- طرح و تصویب صورت های مالی سال 

1395- تعیین شرکت حسابرسی برای سال 1396
 هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی  فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند )سهامی خاص( 

به اطالع سهامداران محترم شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند )سهامی خاص( دارای شماره ثبت 
2971 و شناسه ملی 10980181476 می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده سالیانه شرکت از 
 ساعت 13 الی 14 روز شنبه 96/4/31 در محل سالن اجتماعات شرکت آرد گلبرگ برگزار می گردد.

حضور کلیه سهامداران الزامی و مزید امتنان خواهد بود. ضمنا نماینده سهامداران محترم حقوقی اعم 
از مدیران دارای حق امضای قانونی یا سایرین می بایست به صورت کتبی به مجمع معرفی گردند و 
سهامداران حقیقی می بایست شخصا در جلسه شرکت نموده یا وکیل محترم با وکالت نامه رسمی دفاتر 

اسناد رسمی در جلسه حضور یابند. حداکثر آرای وکالتی هرسهامدار، سه رای می باشد.
دستور جلسه:

بررسی و تصویب اساسنامه جدید شرکت ابالغ شده از شرکت شهرک های صنعتی ایران

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960276 محکوم علیهم مریم سلمانی زاده و سید محمد تقی 
حسینی فرزند سید غالمرضا محکومند متضامنا به پرداخت مبلغ 425/197/320 ریال بابت اصل خواسته و غیره 
در حق محکوم له آقای علی علی نژاد و پرداخت مبلغ  20/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با 
توجه به توقیف پالک ثبتی شماره 2745 فرعی از 245 اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به محکوم علیه ردیف 
اول واقع در سجادشهر - اندیشه 8 - پالک 256 دارای 206/8 مترمربع عرصه و 34/08 متر اعیانی زیرزمین و 
145/23 مترمربع اعیانی همکف که به مبلغ 2/400/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده 
در روز یکشنبه تاریخ 1396/05/01 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان 

داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

فروش پیکان وانت مدل 92 نقدی یا معاوضه با پراید   09335611664
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جریمه وارد کننده قاچاق تلفن همراه 83 میلیون ریال
امیرآبادیزاده-وارد کننده تلفن همراه در طبس محکوم به پرداخت 83 میلیون ریال شد. انصاری مدیر کل تعزیرات حکومتی 
استان گفت: از این فرد 74 تلفن همراه قاچاق کشف شده بود که پس از بررسی پرونده وی در شعبه ویژه قاچاق کاال 

و ارز شهرستان طبس، عالوه بر ضبط کاال به پرداخت 83 میلیون و 200 هزار ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.
زیادی است فاضالب کشی خیابان  سالم مدت 
صدف به اتمام رسیده ولی برای آسفالت اقدامی 
خیابان  این  دیگر  اینکه  به  توجه  با  لطفا  نشده. 
جایی برای کندن ندارد یک روکش کامل انجام 

بشه بهتره.
915....083

شهرمان  اتوبوسرانی  سازمان  به  میشه  جان  آوا 
این  مقاومتی  اقتصاد  از  منظور  که  کنی  اعالم 
آن  تای  نه  واحد  اتوبوس  ده  هر  از  که  نیست 
در این هوای گرم کولر نداشته باشه خدا گواهه 

داخل اتوبوس از گرما حالت تهوع می گیرم.
938...431

شما  از  قدردانی  با  رانندگی  و  راهنمای  سالم  
قوانین  رانندگانی که  پرسنل خواهشمندم جلوی 
را  نمینمایند  را  شهر  امامت سجاد  بلوار  در  تابلو 
با بودن شما ما احساس آرامش خواهیم  بگیرید 

نمود
915...644

سالم واقعا برای دانشگاه ... متاسفم که بسیاری 
ازجوانان ما با مدرک لیسانس بیکارهستند اونوقت 
خود دانشگاه راننده سیکل استخدام میکنه یعنی 
داشته  کلفت  گردن  حتمابایدپارتی  افرادلیسانس 

باشند.پس درس خوندن هیچ فایده ای نداره
915...460

فکری  یه  قراره  کی  محترم  مسئوالن  باسالم، 
آسایش  که  توحید  خیابان  های  نمایشگاه  بحال 
رو از ما سلب کردن بردارید. مگه قرار نبود همه 
بشن؟؟؟  صیادمنتقل  خیابان  به  ها  نمایشگاه 
 .... و  بیجا  های  تجمع  سیگار،  دود  باید  کی  تا 
رو  ما  اشتباه  محترم  شهروندان  کنیم؟؟؟  تحمل 
تکرار نکنید و توحید خونه نخرید. آقای استاندار، 
یه  آقای شهردار خواهش میکنم  آقای فرماندار، 
فکری بردارید یا حداقل یه بازدید داشته باشید. 

خدا خیرتون بده.
 ارسالی به تلگرام 
اقدام  متخلف  تعاونیهای  با  برخورد  راه  تنها  آیا 
کنیم  مراجعه  کسی  کجاوچه  به  است  قضایی 
نزدیک به سه سال شده اقساط وام مسکن مهر 
پرداخت می کنیم ولی هنوز آسانسور راه اندازی 
اطفا حریق  و  نشانی  آتش  فاقد سیستم  و  نشده 
هستیم با اینکه نزدیک دوسال شده پول آسفالت 
انجام  آسفالتی  ولی  ایم  کرده  پرداخت  راهم 
نشده,لطفارسیدگی  گرفته  کارهم  وپایان  نشده 

فرمایید)مهر11بیرجند (
915...494

سالم خدمت آوای پرتالش و زحمتکش از اینکه 
رسانید  می  مسؤالن  گوش  به  را  مردم  دل  درد 
کمال تشکر را دارم. ازشهردار محترم تقاضا دارم 
سطل  بردارند  ها  زباله  تفکیک  حال  به  فکری 
زباله های داخل کوچه ها همه نوع آشغال دارد از 
زباله ترگرفته تا نان خشک وبطری نوشابه وغیره 
و زباله گردها هم برای رسیدن به هدفشان همه 
فرهنگی  شهر  برای  کنند  می  روپاره  پالستیکا 
فکری  یک  واقعا  تأسفه  جای  ما  نواز  ومهمان 

بکنید شما روبه خدا ......
935...520

پیگیری  لطفا  بیرجند  محترم   شهرداری  سالم 
ارتش  سایت  ولگرد  سگهای  اوری  جمع  کنید 
باغ وحش هرشب حدود 10ها سگ  شبها شده 
خواب را از کودکان ما گرفته اند تا صبح پارس و 

سرو صدا می کنند .
915...498

سایت  اهالی  ما  نماید  پیگیری  آوا.لطفا  سالم 
ولگرد  سگهای  دست  از  ناصری  شهید  ارتش 

کالفه شدیم لطفا به دادمان برسید.با تشکر
937...009

ما اهالی خراسان جنوبی از توصیه های سرمقاله 
نویستان سید محمد امین حسینی درمورد کمبود 
ومسوالن  مردم  به  خطاب  ان  پیامدهای  و  آب 

تشکر می کنیم.انشاا... مسوالن به فکر باشند
915...685

به  لطفا  آوا  روزنامه  اوامر  خدمت  وتشکر  سالم 
گوش مسوالن برسانید از جمله اداره راه خوسف 
یک فکر اساسی برای جاده مزارشاه سلیمان علی 
بکنن فقط یه تیکه وسط راه دوسال شده درست 

نمیشه . انشاا... هرچه زوتردرست بشه.
915...521

باعرض  استان   مالیاتی  امور  محترم  سرپرست 
مالیات   پرداخت  مزایای  نباشید  وخسته  سالم 
برای شهر واستان ماچیست؟ وچه ضرورتی دارد 

که ما مالیات پرداخت نماییم؟ 
910...357

خیلی واسم جالب بود امروز رفتم آبمیوه فروشی 
طرف گفت یخ بندازم بعد تایید کردم وقتی بهم 
داد 5 تیکه یخ نصف لیوان رو گرفته بود بعد پول 
ابمیوه که من مصرف کننده دادم پول ی لیوان 
آب میوه کامل رو دادم نه نصف لیوان یخ نصف 

آب میوه!!!دزدی شاخ و دم نداره حالل ندارم
935...395

برق  اداره  زحمتکش  کارکنان  خدمت  باسالم 
وایثارکمال  جوادیه  خیابان  جای  زیباوبه  ازطرح 

تشکرازاین عزیزان زحمتکش دارم.باتشکر.
938...309

عفاف  نمایشگاه  در  امروز  عنوان ی شهروند  به 
و حجاب شرکت کردم واقعا جای سوال بود چرا 
اکثر مسئوالن استانی نبودند!! ، افرادی که دغدغه 
و  معروف  به  امر  موضوعات  و  عفاف  و  حجاب 
نکردند گویا  پیدا  دارند چرا حضور  منکر  از  نهی 
از  اند  نگران  دارند و  فقط پشت صندلی دغدغه 

وضع بد حجابی شهر...به خود بیایید...
ارسالی به تلگرام آوا

اینکه  به  اشاره  با  مالیاتی  امور  کارشناسان   
آموزشی،  امور  دولت صرف  مالیاتی  درآمدهای 
می  شود،  می  درمان  و  بهداشت  و  پژوهشی 
تولید،  رونق  با  همسو  مالیاتی  قوانین  گویند 
اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی بازنگری شده 
اند و مانعی از این بابت در مسیر سرمایه گذاران 
ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  ندارد.به  وجود 
هرچند مالیات در اصول علم اقتصاد کالسیک 
برای  ها  دولت  درآمدی  ابزارهای  از  یکی 
آنها اطالق می شد  ذاتی  پوشش هزینه هایی 
اما در دهه های اخیر این رویه دستخوش تحول 
شده و دولتها از آن به عنوان ابزاری در زمینه 
سیاست گذاری های اقتصادی بهره می گیرند.
تعیین مالیات صفر یا همان معافیت مالیاتی یکی 
از راهکارهایی است که دولت ها برای تشویق 
سرمایه گذاران برای ورود به عرصه هایی که 
مورد نظر آنهاست به کار می گیرند که از جمله 
توسعه  برای  مالیاتی  به مشوق های  توان  می 
بنیان  دانش  های  شرکت  و  اطالعات  فناوری 
مناطق  سمت  به  گذاران  سرمایه  هدایت  یا  و 
نسخه  کرد.آخرین  اشاره  یافته،  توسعه  کمتر 
که  مستقیم  های  مالیات  قانون  شده  اصالح 
مرجع اصلی تصمیم گیری سازمان امور مالیاتی 
برای تعیین پایه های مالیاتی، معافیت ها و ساز 
و کارهای مالیاتی به شمار می رود، در تیر ماه 
سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسالمی 
کلید  ابتدای سال 1395  از  آن  اجرای  و  رسید 
قانون  در  گویند  می  مالیاتی  خورد.کارشناسان 
مالیاتی  های  معافیت  از  وسیعی  گستره  جدید، 
اقتصادی در نظر گرفته شده که  برای فعاالن 
شرط نخست برای بهره مندی از آن، شفافیت در 
فعالیت مودیان است یعنی اینکه آنها همه ساله 
در موعد مقرر )ماه های خرداد و تیر( اظهارنامه 
مالیاتی خود را تسلیم سازمان امور مالیاتی کنند.
تنگناهای  رفع  بررسی  برای  و  پیوند  این  در 
مالیاتی در مسیر توسعه سرمایه گذاری در ایران 
آرمان«  »بهمن  حضور  با  تخصصی  میزگرد 
اقتصاددان و استاد دانشگاه، »سعید توتونچی« 
مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی و »محمد 
حسابرسی  و  فنی  دفتر  کل  مدیر  برزگری« 

سازمان مالیاتی در ایرنا برگزار شد.

 تاکید بر انتقال سود سهام شرکت ها 
در بخش سرمایه گذاری

»بهمن آرمان« اقتصاددان و استاد دانشگاه در 
این میزگرد به انتقال سود سهام شرکت ها در 
سرمایه گذاری و توسعه فعالیت شرکت ها تاکید 
کرد و گفت: باید آن بخش از سود سهام شرکت 
شرکت  های  فعالیت  توسعه  مسیر  در  که  ها 
معافیت  مشمول  شود،  می  گذاری  سرمایه 
گذارِی  سرمایه  به  ها  شرکت  تا  شود  مالیاتی 
بیشتر تشویق شوند.وی اضافه کرد: در دنیا سود 
اختصاص داده شده به سرمایه گذاری مشمول 
مالیات نمی شود و در مقابل، به سودی که به 

هایی  مالیات  پرداخت می شود،  نقدی  صورت 
سنگین تعلق می گیرد.

آرمان به توزیع 80 درصد از سود شرکت ها بین 
سهامداران انتقاد کرد و گفت: از آنجا که هیچ 
سهام  سود  گرفتن  تعلق  برای  مالیاتی  مشوق 
شرکت ها به توسعه سرمایه گذاری وجود ندارد، 
به گسترش سرمایه گذاری  تمایلی  شرکت ها 
از طریق سود سهام ندارند.این اقتصاددان گفت: 
بر اساس آخرین آماری که سازمان بورس - به 
عنوان دماسنج اقتصادی کشور- منتشر کرده ، بر 
آورد می شود در سال 1395 رقمی بیش از 600 
هزار میلیارد ریال سود به صورت نقدی پرداخت 
شود؛ این رقم 6 برابر بزرگتر از بودجه عمرانی 
کشور است.وی در بخش دیگری از سخنان خود 
با تاکید بر نقش مالیات در اقتصاد کشورها گفت: 
ابزارهای تنظیم کننده سیاست  از  مالیات یکی 
های اقتصادی در دولتها به شمار می رود و از 
آن به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت در 
سیاست گذاری های اقتصادی استفاده می شود.

 معافیت های 5 تا 13 ساله
 برای سرمایه گذاران در ایران 

مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان 
با  شد:  یادآور  میزگرد  این  در  مالیاتی  امور 
که  هستیم  آن  شاهد  بشری،  جوامع  توسعه 
دولت  بودجه  تامین  برای  ابزاری  دیگر  مالیات 
با هدف  ابزار سیاستی  به یک  بلکه  ها نیست، 
توسعه و جهت دهی به فعالیت های اقتصادی 
تغییر کرده است،»سعید توتونچی« با بیان اینکه 
این است که  بر  اهتمام دولت و مجلس  امروز 
بیشترین و بهترین استفاده را از این ابزار برای 
مالیات  جدید  قانون  باشد،  داشته  کشور  توسعه 
های مستقیم مصوب 1394 را برآیند این نگاه 
دانست.این کارشناس مالیاتی تاکید کرد: امروز 
منطقه  در  ایران  که  گفت  توان  می  جرات  به 
خاورمیانه از معدود کشورهایی است که سرمایه 
گذاری را به طور متوسط تا 13 سال از مالیات 
معاف کرده است.وی با اشاره به ماده 132 قانون 
جدید مالیات های مستقیم اظهار داشت: طبق 
این قانون و از ابتدای سال 95 هر کس در ایران 
سنگی روی سنگ بگذارد، کارگاهی تجهیز کند، 
یا  بازسازی کند و   ، انجام دهد  سرمایه گذاری 
پروانه بهره برداری بگیرد، می تواند از معافیت 
های جدید مالیاتی استفاده کند.وی یادآور شد: 
بر اساس این ماده درآمد ابزاری ناشی از فعالیت 
های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی 
در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای 
این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای 
آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج 
و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای 
خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی 
گردشگری اشخاص یاد شده که از مراجع قانونی 
ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز 
یا  برداری  بهره  تاریخ شروع  از  صادر می شود 

استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق 
کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر 

مشمول مالیات می شود.

 دوره 5 تا 7 ساله
 برای بازگشت سرمایه 

مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان 
امور مالیاتی کشور دوره بازگشت سرمایه در ایران 
را بین پنج تا هفت سال برآورد کرد و گفت: در 
سرمایه  مستقیم  های  مالیات  قانون  ماده 132 
گذار می تواند به طور متوسط حداقل بین 5 تا 
13 سال به اشکال مختلف معافیت مالیاتی بگیرد.
قانون  به نظر می رسد  اظهار داشت:  توتونچی 
مالیاتی  امور  زمینه  در  گذاری،  سیاست  نظر  از 

و معافیت های آن برای تولید و اشتغال، سنگ 
تمام گذاشته است و هر سرمایه گذار داخلی و 
خارجی می تواند از این معافیت ها استفاده کند که 
گستره این معافیت ها با تمهیداتی که در قانون 
آمده نظیر استفاده از پیمانکار داخلی برای سرمایه 
گذاران خارجی، بیشتر هم می شود.این کارشناس 
اقتصادی تاکید کرد: اگر منصف باشیم، نمی توانیم 
گذاری  سرمایه  حوزه  در  ها  مالیات  به  ایرادی 
بگیریم و بگوییم چون مالیات می گیریم، سرمایه 
اجرای  در عین حال  آید.وی  نمی  گذار خارجی 
کامل قانون جدید مالیات های مستقیم را زمان بر 
دانست و گفت: در کنار قانون جدید مالیات های 
مستقیم، در قانون رفع موانع تولید نیز تمهیداتی 
برای معافیت های مالیاتی دیده شده ، برای نمونه 
تسهیالت پرداختی به واحدهای تولیدی هم جزو 
هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود که خود 
گام بزرگی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال 
گذاران  سرمایه  اگر  البته  گفت:  است.توتونچی 
خواهان معافیت های بیشتر هستند، می توانند از 
ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استفاده کنند 

که تا 20 سال معافیت مالیاتی دارد.

 حمایت قانون
 از فعالیت های شفاف و مولد

توتونچی با تاکید بر اینکه قانون جدید مالیات 
های مستقیم با هدف حمایت از سرمایه گذاری 
اقتصادی  های  فعالیت  در  شفافیت  و  جدید 
برای  جدید  قانون  گفت:  است،  شده  نگاشته 
و  مالیاتی  غیرشفاف  و  غیرمولد  های  بخش 
فعالیت  کردن  کتمان  دنبال  به  که  آنهایی 
برخورد  و  است  دردسرساز  هستند،  خود  های 
بود. خواهد  شدید  آنها  با  مالیاتی  امور  سازمان 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در مجموع 
قانون از نظر امتیازدهی به سرمایه گذاران کم 
نگذاشته و به طور موسع معافیت های مالیاتی را 
پیش بینی کرده است و این مودیان هستند که 
باید با ارائه اظهارنامه های خود در موعد مقرر 
امکان استفاده از این معافیت ها را فراهم کنند.

مالیات پاکترین درآمد 
برای مدیریت کشور 

توتونچی با یادآوری اینکه درآمد مالیاتی کمترین 
آسیب را بر اقتصاد کالن وارد می کند و پاک 
می  شمار  به  کشور  مدیریت  برای  پول  ترین 
به سهم خود  مالیاتی  امور  رود، گفت: سازمان 
هزینه اضافه مالیاتی را از نظام اقتصادی ایران 
به حداقل رسانده است.توتونچی اظهار داشت: 
اکنون با سیستمی شدن شیوه محاسبه و دریافت 
و  مالیاتی  ممیز  و  مودی  رابطه  قطع  مالیات، 
مکانیزه شدن تشخیص و وصول مالیات هزینه 
مشکل  کرد:  تصریح  است.وی  کار  دستور  در 
سرمایه گذاری در کشور از سال 95 به بعد دیگر 
مشکل مالیاتی نخواهد بود، زیرا در ماده 132 
قانون، این معافیت ها به طور دقیق تعیین شده 
است.توتونچی تاکید کرد: اگر در گذشته صادرات 
کاال از پرداخت مالیات معاف بود، امروز صدور 
خدمات فنی و مهندسی هم شامل این معافیت 
می شود.وی با یادآوری اینکه در سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی بر جلوگیری از خام فروشی 
قانون  در  نمونه  برای  گفت:  است،  شده  تاکید 
که  آنهایی  معدنی  محصوالت  میان  از  جدید، 
دارند،  تولید  زنجیره  ایجاد  برای  را  الزم  زمینه 
از معافیت کمتری برخوردار می شوند تا جلوی 

خام فروشی گرفته شود و در عین حال به نسبت 
ایجاد زنجیره های تولید از معافیت های مورد 

نظر در قانون بهره مند می شوند.

درآمد مالیاتی برای خود 
مردم مصرف می شود

مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان 
مالیاتی  درآمدهای  هزینه  محل  مالیاتی،  امور 
دولت را امور دفاعی و امنیتی، آموزش و پژوهش، 
و  کرد  عنوان  درمان  و  سالمت  و  ها  دانشگاه 
گفت: مردم باید بدانند که مالیات های آنان برای 

خود آنها و آینده فرزندانشان مصرف می شود.

 موانع مالیاتی 
از مسیر سرمایه گذاران برداشته شد

و  فنی  دفتر  کل  مدیر  برزگری«  »محمد 
حسابرسی سازمان امور مالیاتی نیز در این نشست 
تخصصی تاکید کرد: برای رشد روز افزون صنایع 
باید موارد بسیاری رعایت شود که یکی از آنها 
سیاست گذاری مالیاتی است.وی درباره سیاست 
نقد به  برخی کشورها در پرداخت نکردن سود 
سهامداران شرکت ها و هدایت آن برای سرمایه 
گذاری مجدد برای بهره مندی از معافیت های 
مالیاتی اظهار داشت: در ایران نیز این موضوع در 
الیه های مختلف قوانین مالیاتی مورد توجه قرار 
با بیان اینکه این موضوع  گرفته است.بزرگری 
در حوزه معافیت های ناشی از توسعه، بهسازی 
و نوسازی صنایع دیده شده است، اظهار داشت: 
عالوه بر اصالحیه سال 1394 قانون مالیات های 
مستقیم، در قانون رفع موانع تولید نیز بسیاری از 
موانع از مسیر تولیدکنندگان برداشته شده است.

سیاست  با  کرد:  تاکید  مالیاتی  کارشناس  این 
هدفمند  مالیات  امروز  شده  انجام  های  گذاری 
شده و یارانه غیرمستقیم دولت به بخش های 
اطالعات،  فناوری  بهداشت،  اشتغال،  تولید، 
گردشگری تبدیل شده است.بزرگری گفت: امروز 
اگر شرکت ها به سمت سرمایه گذاری و افزایش 
سرمایه و تقویت بینه مالی خود حرکت کنند، می 

توانند از نرخ صفر مالیاتی بهره مند شوند.

حمایت از فعالیت های اقتصادی شفاف 
امور  سازمان  حسابرسی  و  فنی  دفتر  کل  مدیر 
مالیاتی اظهار داشت: در گذشته فعاالن اقتصادی 
همواره این نقد را داشتند که اعمال قوانین مالیاتی 
به ضرر کسانی تمام می شود که در اقتصاد شفاف 
عمل می کنند.برزگری ادامه داد: بر این اساس 
در اصالحیه قانون جدید به سمت شفاف سازی 
و شناسایی مودیانی که غیرقانونی و غیرشفاف 
عمل می کنند حرکت کردیم و بر همین اساس 
شدند.برزگری  شناسایی  جدید  مودیان  که  بود 
در ادامه به ماده 132 قانون جدید مالیات های 
این ماده میزان  مستقیم اشاره کرد و گفت: در 
مالیات برای فعالیت های تولیدی و معدنی برای 
مدت پنج سال با نرخ صفر مالیاتی تعیین شده 

است که اگر این فعالیت در مناطق کمتر توسعه 
یابد.مدیر  می  افزایش  سال  به 10  باشد،  یافته 
کل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی 
ادامه داد: حال اگر تولیدکنندگان یا بهره برداران 
شوند،  مستقر  صنعتی  های  شهرک  در  معدن 
میزان معافیت آنها به 7 سال و اگر در شهرک 
های صنعتی مناطق کمتر توسعه یافته باشند تا 
13 سال معافیت دارند.وی ادامه داد: در یکی از 
بندهای ماده 132 قانون نیز تاکید شده که اگر 
این واحد تولیدی یا معدنی سالی 50 درصد به 
نیروی کار خود اضافه کند، یک سال دیگر به 
معافیت های آنها اضافه می شود.برزگری سرمایه 
دیگر  شیوه  را  تولیدی  واحدهای  مجدد  گذاری 
اعمال معافیت ها در قانون جدید عنوان و تاکید 
کرد که دست سرمایه گذاران برای بهره مندی از 
انواع معافیت های مندرج در قانون باز است.وی 
معافیت شرکت های دانش بنیان را متذکر شد و 
گفت: این قانون در سال 1389 تصویب شد اما تا 
سال 1392 اجرایی نشده بود؛ پس از اعمال این 
معافیت ها در سال 1392 حدود 40 شرکت دانش 
بنیان داشتیم که در سال 1395 به 2800 شرکت 
رسید.بزرگری تاکید کرد: این ارقام نشان می دهد 
سیاست های مالیاتی دولت کورکورانه نبوده بلکه 
به طور هدفمند دنبال شده است.این کارشناس 
مالیاتی تاکید کرد: تا پیش از سال 1396 تغییرات 
نرخ ارز مشمول مالیات بود اما از سال 1396 سود 
تسعیر ارز هم باهدف توسعه صادرات از مالیات 
معاف شده است.وی ادامه داد: در گذشته فعاالن 
اقتصادی درباره پایه ها و نرخ های مالیاتی گالیه 
داشتند که در ماده 131 قانون جدید این موارد 
برای تامین نظر آنها اصالح شد.بزرگری اظهار 
داشت: همسان سازی نرخ حقوق کارکنان دولت 
مالیاتی  امور  دستاورد  دیگر  بخش خصوصی  و 
بوده ضمن آنکه در ماده 139 معافیت های امور 
فرهنگی، هنری و مطبوعاتی را به تفصیل تعیین 
کرده است.این کارشناس مالیاتی گفت: به نظر 
می رسد معافیت های مالیاتی به سمت اولویت 
های کشور هدایت شده است یعنی قوانین را به 
سمت اشتغال، صادرات و افزایش شفافیت بردیم 
و امیدواریم کسب و کارها در اهداف مورد نظر، 
نظیر شرکت های دانش بنیان، فناوری اطالعات 
و گردشگری و سرمایه گذاری بیشتر در مناطق 

کمتر توسعه یافته هدایت شود.

فرار مالیاتی جرم است
برزگری گفت: یکی دیگر از دستاورهای قانون 
فرار  انگاری  جرم  مستقیم،  های  مالیات  جدید 
مالیاتی است؛ بر این اساس اگر کسی شفافیت 
مالیاتی نداشته باشد و اظهارنامه ارائه نکند، فرار 
مالیاتی داشته و مجرم است.مدیر کل دفتر فنی و 
حسابرسی سازمان مالیاتی تاکید کرد: اگر فعاالن 
اقتصادی با سازمان همکاری کنند و اظهارنامه 
های خود را در خرداد و تیرماه ارایه کنند، سازمان 

هم قول همکاری می دهد.

بعد از انقالب اسالمی سال 1357 در ایران از 
طرف انجمن قلم ایران چهاردهم تیر به نام روز 
قلم نامیده شده. البته باید گفت این نام پیشینه 
در  زیرا  دارد.  ما  سرزمین  تاریخ  در  دیرینه  ای 
ایران باستان اجداد ما در طول سال اعیاد فراوانی 
داشته اند که در این روزها به جشن و سرور و 

بزرگداشت می پرداختنند.
یکی از آن اعیاد روز سیزدهم تیر، تیرگان نام 
داشته است- علت آنهم این بود که ستاره تیر یا 
عطارد را کاتب و منشی انجم می دانستند، و نیز 
از نظر آنها ستاره زهره و ناهید نماد رامشکری 
چنگ  نماد  بهرام  و  نوازندگی  نماد  مشتری  و 
استاما  بوده  قضاوت  و  داوری  نماد  برجیس  و 
متاسفانه در این روزگاران، توجه چندانی به این 
مناسبت ها نداریم و از کنار آنها به سهولت می 
گذریم و حال آنکه اینها نشانه ها و نمادهای از 
فرهنگ دیرینه سرزمین ما بوده است.دانشمندان 

و فرهیختگان برای فرهنگ تعاریف مختلفی را 
نظر  به  که  تعاریف  این  از  یکی  اند  کرده  ذکر 
کاملتر می رسد این است که گفته اند: فرهنگ 
 ، هنری   ، معنوی  ذخائیر  و  ها  یافته  مجموعه 
علمی ، ادبی یک قوم یا ملت است و در مورد 
صنعت گفته اند مجموعه یافته ها و ذخایر مادی 

انسانها را صنعت گویند.
تاریخ نشان داده است که حفظ و نگهداری و 
و  پایداری  و  قوام  باعث  فرهنگ  از  پاسداری 
ماناای یک قوم و یا ملت می باشد در این مورد 
شاعر نام آور معاصر ما ملک اشعرای بهار طی 

چامه ای آورده است که
اقوام روزگار به فرهنگ زنده اند

قومی که گشت فاقد فرهنگ مردنی است
تاریخ  طول  در  مختلفی  ملتهای  و  اقوام  دلیل 
وجود داشته اند که به علت سهل انگاری و بی 
و  زوال  راه  به سهولت  مبانی  این  به  توجهی  
نامی  تاریخ  در  اند و حاال حتی  پیموده  نیستی 
هم از آنها بجا نمانده است. بنابراین هر ملتی 
به  خود  بقای  و  ماندگاری  برای  بایست  می 
فرهنگ و مواریث و آثار خود پای بند بوده از آنها 
مواظبت و حراست الزم را به عمل آوردند. اما 
در دنیای مادی و ماشینی امروز چنانکه گذشت 
ما توچه چندانی به این بارقه های فرهنگی خود 
نداشته و از کنار آنها به سهولت می گذریم.در 

این وانفسای غارت و بحران فرهنگ و تمدن 
کمر  به  همت  دامن  که  شود  می  پیدا  افرادی 
بسته و راهی غیر از راههای معمولی و متعارف 
امروزی را می پیماید آنها با تالش و مجاهدت 
خستگی ناپذیر و صرف وقت و عمر و مال در پی 

احیای این مآثر و مواریث فرهنگی برمی آیند.
از این بزرگان استاد دکتر محمود رفیعی  یکی 
برجسته  نویسنده  و  دانشمند  و  متعهد  پزشک 
معاصر دیار ماست. که غیر از استادی دانشگاه 
و تدریس چند ساله طب اطفال که متخصص در 
این رشته می باشد با کوشش و تالش خستگی 
فرهنگی  آثاری  نشر  و  چاپ  به  اقدام  ناپذیر 
و مسقط  که وطن  قهستان  بزرگان  به  مربوط 
الراس ایشان است نموده اند که تعداد این آثار به 

حدود 30 جلد می رسد. 
ایشان با اهتمام و نفقه شخصی خود این آثار را 
اقدام به چاپ و نشر کرده اند که در حقیقت با 
این عمل خدا پسندانه هم این آثار را از نابودی و 
تطاول زمان رهانیده اند و هم نام پدیدآورندگان 
جاودانه  همیشه  برای  را  آثار  این  خالصان  و 

ساخته اند.
اما چنانکه شاید و باید ما در شهرمان از ایشان 
خوشوقتی  جای  ایم.  نکرده  تجلیل  و  تقدیر 
است که انجمن آثار مفاخر فرهنگی ایران که 
ریاست آن را دانشمند گرامی جناب آقای دکتر 

مهدی محقق برعهده دارند بخاطر این تالشها 
با  که  ای  جلسه  در  سال 1394  در  مساعی  و 
کشور  فرهیختگان  و  بزرگان  از  جمعی  حضور 
برگزار شد از زحمات این استاد نمونه تجلیل و 
تقدیر به عمل آورده اند که انعکاس قابل توجهی 

داشته است.
اخیرا  که  بود  این  مقاله  این  نگارش  از  غرض 
استاد دکتر رفیعی اقدام به چاپ دو اثر دیگر به 
حکیم  رباعیات  و  منظوم  های  )نامه  های  نام 
محرمانه  گزارشهای  نیز  و  قهستانی  نزاری 
کنسولگری انگلیس در سیستان و قاینات( نموده 
اند.و کما فی السابق از هرکدام یک جلد برای 
اینجانب ارسال فرموده اند که جا دارد در اینجا از 
این همه بزرگواری و لطف ایشان سپاسگزاری 

و تشکر نمایم.
دوستان  با  که  برخوردهایی  در  متاسفانه  اما 
که  شدم  متوجه  داشتم  فرهنگی  و  دانشگاهی 
اکثر آنها اطالع  چندانی از نشر این آثار نداشته 
و آنها را مورد مطالعه قرار نداده اند حتی اغلب 
کتابفروشی ها هم از انتشار این آثار اظهار بی 
اطالعی می نمودند.جای پرسش دارد که چرا ما 
از انتشار این آثار بی خبریم وچرا جای آنها در 
کتابفروشی های شهرما و حتی کتابخانه های 
شخصی ما خالی است و چرا ما قدر دانشمندان و 
بزرگان شهر خود را نمی دانیم. چرا با اینکه بارها 

تذکر داده شده در نامگذاری خیابانها و میادین و 
پارک ها از نام بزرگان گذشته و معاصر استفاده 
نمی کنیم و چرا در این شهر خیابانی یا پارکی 
بنام عالمه سید محمد فرزان یا دکتر شکوهی، 
دکتر آیتی، دکتر معتمد  نژاد و دکتر تهامی و 
دکتر رفیعی، دکتر رضوانی و .... وجود ندارد. اگر 
ما امروزه چنین اقدامی به عمل نیاوردیم کم کم 
و به مرور زمان نام این بزرگان از صفحه خاطره 
فراموشی  به  و  شد  خواهد  کمرنگ  و  محو  ها 
خواهد رفت. یادم هست در محفلی فرهنگی که 
آقای دکتر رفیعی حضور داشتند خاطره ای نقل 
کفاشی  یک  در  روزی  من  فرمودند  که  کردند 
روبروی مقبره حکیم نزاری نشسته بودم جوانی 
که خود را دانشجوی رشته علوم انسانی دانشگاه 
بیرجند معرفی کرد به همین مغازه مراجعه نمود 
و وقتی نشست حس کنجکاوی مراوداشت از او 
بپرسم که شما می دانید مقبره روبرو مربوط به 
چه کسی است پاسخ داد اطالع چندانی ندارم 
طرف  از  برسردرآن  که  ای  نوشته  پارچه  از 
می  تصور  است  آویخته  خوشنویسان  انجمن 
کنم که ایشان خطاط خوبی بوده است اگر شما 
هم مطلبی دارید که باید با خط خوش نوشته 
هم  االن  که  بدهید خطاطانی  توانید  می  شود 
در آنجا هستند برای شما بنویسند. آری اطالع 
یک دانشجوی علوم انسانی از حکیم نزاری در 

این حد بوده در پایان بی مناسبت نمی دانم چند 
آثار از طرف آقای  انتشار این  از  بیتی که پس 
دکتر رفیعی بخاطر مساعی جمیله ایشان سروده 

ام را بیاورم.
زنده کردی نام شهر ما تو در دوران رفیعی
برکشیدی شهرت آن را تو تا کیوان رفیعی

پایمردی و جوانمردی نه ارزانی هر کس
هست توفیقی ز سوی قادر سبحان رفیعی
نام المع را نمودی زنده و پاینده بی شک

منتشر کردی تو شعرش را و هم دیوان رفیعی
از نزاری من چه گویم آن حکیم فحل دانا

آنکه فخر قاینات است و نه بل ایران رفیعی
زندگانی مرحم آثارش تو کردی نشر  و شعرش

جامعه پوشیدی امل ها در انظار یاران رفیعی
بود گمنام و فراموش ار  نمی کردی تو همت 
اجر و پاداش تو را بی شک دهد یزدان رفیعی
گویش شهر خودت را چاپ کردی آفرین ها

پرتوو دکتر رضایی مرد هر میدان رفیعی
این نتایج از سحر باشد بود تا صبح دولت 

بردمد با کوشش تو نیست این پایان رفیعی
عمر طوالنی امید است آنکه بخشد برتو ایزد

تا کنی زنده نام تو نام این چنین مردان رفیعی
از خدا خواهد غنی انجام فکر عالیت را 

در کمال کامیابی در خور و شایان رفیعی
کاظم غنی

معافیت 13ساله سرمایه گذاران

سیری در تاریخ و فرهنگ قهستان )خراسان جنوبی(
 به مناسبت روز قلم

درآمدهای مالیاتی صرف بهداشت وآموزش می شود
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رعایت قانون ...

پلیس جلوی ماشین طرف رو میگیره میگه:  توجاده 
که  هستی  نفری  اولین  حاال  تا  صبح  از  شما  سالم، 
به  شده  قرار  دلیل  همین  به  بستی.  رو  کمربندت 

بدیم  جایزه  کنند  می  رعایت  رو  قانون  که  افرادی 
تعلق میگیره.  بهتون  تومان جایزه  این80 هزار  بنابر 

باهاش چیکار کنی؟  ببینم میخوای  بگو  حاال 
باهاش میرم گواهینامه می گیرم. طرف میگه: 

وقت  هر  شوهرم  سروان  جناب   ... نه  میگه:  زنش 
من  بده  باید  میگه.  زیاد  بال  و  پرت  میکشه  شیشه 

خرج زندگی و بچه ها کنم.
بچشش از عقب میگه: چی شده ...

دزدی  ماشین  گفتم  که  من  کردن؛  دستگیرمون 
... نیست  کارخوبی 

یه صدا از صندوق عقب میگه: چی شد ...
از مرز رد شدیم ...

داستان طنز

مکان  نصرالدین  مال  روستای  نزدیکی  در 
مرتفعی بود که شبها باد می وزید و فوق العاده 

سرد می شد. دوستان مال به او گفتند:
از  آنکه  بدون  تا صبح  بتوانی یک شب  اگر 
ما  بمانی،  تپه  آن  در  کنی  استفاده  آتشی 
باید  تو  گرنه  و  دهیم  می  تو  به  سور  یک 
مال  بدهی.  ما  همه  به  مفصل  مهمانی  یک 
و  رفت  آنجا  به  قبول کرد. شب  نصرالدین  
تا صبح به خود پیچید و سرما را تحمل کرد 
و صبح که برگشت گفت: من برنده شدم و 

باید به من سور دهید.
گفتند یعنی از هیچ آتشی استفاده نکردی؟

در  من  به  شعله  ترین  نزدیک  نه!  گفت:  مال 
یکی از دهات اطراف بود که گویا شمعی در 
آنجا روشن بود. دوستان گفتند: همان آتش تو 
را گرم کرده و بنابراین شرط را باختی و باید 
و  کرد  قبول  نصرالدین   مال  بدهی.  مهمانی 

گفت: فالن روز ناهار به منزل ما بیایید.
ناهار  از  نشانی  اما  آمدند  یکی  یکی  دوستان 

نبود. گفتند: انگار نهاری در کار نیست.
آماده  هنوز  ولی  چرا  گفت:  نصرالدین   مال 
باز  گذشت  هم  دیگر  ساعت  سه  دو  نشده، 
آب  گفت:  نصرالدین   مال  نبود.  حاضر  ناهار 
هنوز جوش نیامده که برنج را درونش بریزم. 

چگونه  ببیننند  رفتند  آشپزخانه  به  دوستانش 
آب به جوش نمی آید. 

به  بزرگ  دیگ  یک  نصرالدین   مال  دیدند 
طاق آویزان کرده دو متر پایین تر یک شمع 

کوچک زیر دیگ نهاده.
از  تواند  نمی  کوچک  شمع  این  مال  گفتند: 
فاصله دو متری دیگ به این بزرگی را گرم 
فاصله  از  چطور  گفت:  نصرالدین   مال  کند. 
تپه  روی  مرا  توانست  می  کیلومتری  چند 
جوش  آب  تا  بنشینید  هم  شما  کند،  گرم 

بیاید و غذا آماده شود ... !

 اِشپِشو ِد ِزِمِستُو پَناِهه: کنایه از اینکه در شبهاي سرد زمستان که آدمي باید در پناه بادوسوز وسرما بنشیند، شپش هم خود پناهي است.

 اَحَمَدك نِِمره بِه سيستُو ايِر ِمبُرَدن: کنایه از اینکه شخصي نمي خواهد کاري را انجام دهد او را مجبور به انجام آن مي کنند.

سالم بر آوایی ها

در  شده  مطرح  شایعات  برخالف  تندرو- 
برخی رسانه های زرد   اصاًل قرار نیست 
نقد در این ستون تعطیل شود و برای اینکه 
مضافاً تو دهنی محکمی بر این عده قلیل 
باشد با قدرت و سرعتی بیشتر از قبل به کار 
خود ادامه می دهیم. ابتدا الزم است بگویم 
نقد از تدریس مهم تر است، نقد از ریاست 
جمهوری مهمتر است، نقد از ریاست دوره 
تر  مهم  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  ای 
از کاری که پطرس فداکار هم  نقد  است، 
کرد مهم تر است، کال کاری که که من می کنم 
از همه چیز مهم تر است. این از این. اما 
همین  از  بنده  مطلب.  اصل  به  برگردیم 
تریبون اعالم می کنم که حال آدم  ناخوُش 
می شود با شنیدن یک سری سخنان. در 
تلگرام در حال چرخ زدن بودم که در یکی 
دو کانال دیدم ُپستی گذاشته اند مبنی بر 
جنوبی،  خراسان  برای  است  قرار  اینکه 
استاندار زن به خدمت بگمارند و در مسند 
نقد  نباید  قرار دهند. خب االن من  قدرت 
کنم این را؟ به جان خودم نباشد، به جان 
شماها این ها همه توطئه های استعماری 
است، معلوم نیست این آمریکایی ها کار و 
زندگی ندارند که عین کنه چسبیده اند به ما 
و هر سیاستی در پیش می گیریم زارت یک 
کارت در تقابل با آن رو می کنند. اصاًل ما 
انقالب کردیم که زن ها به منصبی آنهم 
از نوع بزرگش دست نیابند. به حول و قوه 
نخواهد  ناشگونی  اتفاق  اینچنین  االهی 
افتاد. هرکار از دستتان بر می آید بکنید،  از 
اعتراضات مدنی از جمله اینکه بدون بلیط 
اتوبوس سوار شدن یا در تاکسی را سفت 
ها  اجنبی  این  نشوید.  غافل  هم  بستن 
حقوق  دنبال  بروند  خواتین  خواهند  می 
ما  ولی  بگویند  زور  مردها  ما  به  و  شان 
مردها نباید کم بیاوریم. شرمنده خانممان 
صدایمان می زند، هنوز که نیامده گردنمان 
را از هفت جا بشکند از حضورتان مرخص 

می شوم، سنگر را ول نکنید، بدرود ... 

* ویرگول هم نشدیم هر کی بهمون رسید مکث کنه!
* موبایل هم نشدیم، روزی هزار بار نگامون کنی!

* پایان نامه هم نشدیم ازمون دفاع کنن!
* مانیتور هم نشدیم ازمون چشم برندارن!

* کیبورد هم نشدیم ملّت به بهانه تایپ یه دستی به 
سر و کله مون بکشن!

* صندلی هم نشدیم چهار نفر بهمون تکیه کنن!
* بزم نشدیم یه علفی چیزی به دهنمون شیرین بیاد!

* لواشکم نشدیم که یکی برامون ضعف کنه ...
مامان  خواستیم  چی  هر  که  نشدیم  آخرم  فرزند   *

بخرن! برامون  بابامون 
* مامور راهنمایی رانندگی هم نشدیم موقع امتحان 

از زنا کلی بخندیم! گرفتن 
انسانی  حلقه  دورمون  نشدیم  هم  ارومیه  دریاچه   *

... بدن حمایتمون کنن  تشکیل 

1. هیچ وقت مجبور نیستی به تعداد موهای سرت بری 
با  اونم  بگی  کوچولو  “بله”  یه  فقط  خواستگاری.کافیه 

هزار منت و ناز و کرشمه.

تو  رو  پسر  تا  چند  می تونی  خوردن  آب  سادگی  به   .2
کوچه به جون هم بندازی. )روشش رو خود خانما بهتر 

نیازی به نوشتن نیست!!( می دونن. پس 

3. هیچ موجود دیگه ای مثل تو تا این حد ریزبین و با 
دقت نیست که در یک نگاه، مارک کفش زری خانم یا 

مدل موهای اقدس جونو بفهمه.
4. خوب می تونی نقش بازی کنی.

راحته! صد  سربازی  بابت  از  خیالت  پوئن:  بزرگترین   .5
سال سیاهم که دانشگاه قبول نشی ککتم نمی گزه.

6. تو اماکن عمومی  با خیال راحت می تونی جیغ و داد 
راه بندازی چون به هر حال کی وجودشو داره که رو یه 
بلند کنه؟!! دختر صداشو و احیانًا خدایی نکرده دستشو 

7. در تاریخ جهان به باهوشی معروفی.
ببینی  رو  فیلم رومئو و ژولیت  بار هم  8. می تونی هزار 

و باز گریه کنی.
خجالت  کردنت  گریه  از  وقت  هیچ  اینکه  تر  مهم  9.و 

نمی کشی.
10. یه چیز باحال: هم دامن می پوشی و هم شلوار! در 

صورتی که مردا نمی تونن دامن بپوشن.
11. بهشتم که زیر پای امثال شماست.

تو  زده  بارون  خاک  بوی  می دونی  که  تویی  فقط   .12
پاییزی چه جوریه. شبای 

13. از قدیم گفتن: پشت هر مرد موفقی زنی با ذکاوت 
بوده.

می گذره؟  چی  فکرت  تو  دقیقًا  نمی دونه  کی  هیچ   .14
سوالی  بزرگترین  گفته:  جهان  روانشناسی  پدر  فروید، 
که هرگز پاسخ داده نشده و من هم هرگز پاسخ آن را 

نیافته ام این است که یک زن چه می خواهد؟
خاطر  به  جهان  تاریخ  بزرگ  جنگ های  از  تا  چند   .15

عشق شدید مردها به جنس تو بوده.
16. نماد الهه عشق، زیبایی، جنگ و عقالنیت در یونان 

باستان به شکل زنه.
17- با اینکه از مردا ضعیف تری ولی الزم نیست صدتا 
این جور چیزا بری به یه  از  کالس کاراته و تکواندو و 

چنگ و گیس کشی بسنده می کنی.
یه  رو  کدوم  هر  که  داری  خنده  مدل  جور  هزار   -18

بقیه می دی. موقع تحویل 
سال  شش  که  می گیری  رو  چی  همه  زود  آنقدر   .19

زودتر از آقایون به سن تکلیف می رسی.
20. یادت باشه که خداوند، تمام جهان رو به خاطر برکت 
وجود یک زن آفرید. )خانم فاطمه زهرا )س(( / پارس ناز

هیچی نشدیم ...

تنها ۲۰ دلیل که به دختر بودنت باید افتخار کنی !

کاریکاتور سيد محمد سياحرضا باقری شرف قاب عکس اثرات کم خوابی بر بدن:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

زن: عزیزم! یادته روز خواستگاری وقتی ازت پرسیدم 
چرا میخوای با من ازدواج کنی، چی گفتی؟

شوهر: آره، خوب یادمه.
گفتم: میخواهم یک نفر را در زندگی خوشبخت کنم

زن: خوب، پس چی شد؟
شوهر: خوب، خوشبخت کردم دیگه

زن: کیو خوشبخت کردی؟
شوهر: همون بیچاره ای رو که ممکن بود با تو ازدواج کنه !

یک نفر را خوشبخت کردم!
مسافرت !

به منظور صفا و عشق و حالی!
سفر رفتیم یک شهر شمالی
هوای شهر ما آلوده بود و

هوای شهر آن ها بود عالی!
پتو و سفره را برداشت مادر

پدر هم توی دستش بود قالی
لب دریا رسیدیم و نشستیم

به سختی جور شد یک جای خالی!
نشد یک خانه یا ویال بگیریم!

) دلیلش نیست اصال ضعف مالی!(
دو ساعت بعد داداش بزرگم

خرید از سوپری پاچین و بالی!
من و داداش دیگر هم در این حین

به فکر گوجه بودیم و زغالی!
بگویم با شما چیزی که دیدم
نباشد حرف من هرگز خیالی

عزیزی بر سر خود روسری داشت!
یکی هم داشت یک مقدار شالی!
به پای عده ای شلوارِک شیک!
َو طرحش گل گلی یا خال خالی!

یکی قلیان لیمو می کشید و
یکی دنبال طعم پرتقالی!

صدای ضبط ماشینی بلند و
گروهی هم شده حالی به حالی!

َو دریا بود تیره از کثیفی!
َو ساحل هم شبیه آشغالی!
تمام نرخ ها چندین برابر

به طوری که ُمخم کرد اتصالی!
ولی با این همه از بهر سوغات
خریدم یک عدد ظرف سفالی
یقین دارم حسابی سود کرده
به جز آلوچه ای، َمرد باللی!
خیابان در خیابان بود خودرو

چه ایرانی، چه چینی، چه نپالی!!
به جان مادرم دریا ندیدم

ز فرط جمعیت در آن حوالی.

*  امیرحسین خوشحال

سربازی !

خوشا روزی که من پنج ساله بودم
درون کوچه ها آواره بودم

چرا مادر مرا بیست ساله کردی
میان پادگان آواره کردی
دم دروازه شهر که رسیدم

صدای طبل و شیپور را شنیدم
به خود گفتم که این طبل نظام است

دو سال شخصی گری بر من حرام است
گروهبانان مرا بیچاره کردند
لباس شخصیم را پاره کردند

به خط کردند تراشیدند سرم را
لباس آشخوری کردند تنم را

لباس آشخوری رنگ زمین است
برادر غم مخور دنیا همین است
نگو خدمت بگو زندان هارون

که دل را در جوانی می کند خون
نگو خدمت بگو سرچشمه غم

نگهبانی زیاد مرخصی کم
مسلسل لوله خودکار دارد

گهی تک تیر گهی رگبار دارد
کالغ پر می روم کاسه به دندان

برای خوردن یک لقمه نان
نوشتم نامه ای با برگ چایی

که هر وقت می خوری یادم بیایی
در این حین خوابم آمد محبت های مادر یادم آمد

نمیرد آن که سربازی بنا کرد
تمام دختران را چشم به راه کرد
از آن روزی که سربازی بنا شد
ستم بر ما نشد بر دختران شد

گمان کردم که سربازی دو سال است
ندانستم که عمر یک جوان است

*  بیتوته

مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد 
وقتی پولها را دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک 
کرد و پرسید: آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی 
کنم؟ مرد پاسخ داد: بله قربان من دیدم. سپس دزد اسلحه 
را  به سمت شقیقه مرد گرفت و او را در جا کشت. او 
او ایستاده بودند و  رو به زوجی کرد که نزدیک  مجدداً 
از آنها پرسید آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی 
کنم؟ مرد پاسخ داد: نه قربان. من ندیدم اما همسرم دید!

از فرصت ها استفاده نکنید!

من دست مامانبزرگم اينا

سرماخوردگیدردهای معدهاختالل در يادگيری

کج خلقی سردرد و ميگرن
و تغيير خلق و خو

کاهش فعاليت جنسیاختالل در بينايیاضافه وزن

تاالر پذیرایـی درویش 
مفتخر است پذیرای کلیه مجالس شما باشد

ده
مـژ مـژده

کلیه غذاهای سنتی با برنج ایرانی ممتاز دو کشت ) علیزاده بابل( توسط سر آشپز بین المللی دارای کد استاندارد ۸۹-۴- 31/37/1/1 پخت میگردد

تلفن سفارشات:3۲3۲۴۴۴۴      آدرس : محالتی تقاطع استقالل ،اول خیابان سپیده کاشانی

ش تاالر ۴۰۰ نفر
گنجای

هدیه ویژه تقدیم به عروس و دامادهای عزیزی که از عید سعید فطر تا عید سعید قربان ظرفیت کامل تاالر را جهت مجالس خود رزرو نمایند

پژو ۴۰5 فروشی مدل ۸۲ فوق العاده تمیز -فنی وموتوری عالی،1۰سال تخفیف بیمه-تعویض رنگ از عنابی
 به نقره ای با مدارک کامل فوق العاده سر پا و آماده فی:11.۴۰۰ تماس: ۰۹15361۲۲3۰
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عوامل موثر بر ترس از تغییر را بشناسیم

امنیت  به  مبرمی  نیاز  افرادی که  تغییر،  از  در ترس 
مقاومت  تغییر  دربرابر  بیشتری  میزان  به  دارند، 
به خطر  را  امنیت آن ها  تغییر احساس  زیرا  می کنند 
که  باشد  افتاده  اتفاق  هم  شما  برای  می اندازدشاید 

چیزی را از دست داده باشید. 
کار،  محیط  زندگی  از  ای  مرحله  در  است  ممکن 
از  را  متفاوتی  چیزهای  یا  و  دوستان  همکاران، 
دست داده باشید. در این شرایط همه ی افراد، دچار 
می  ترس  همه،  از  تر  مهم  و  ناراحتی  و  سردرگمی 
شوند چون فکر می کنند نمی توانند خود را با شرایط 
جدید تطبیق دهند و اعتماد به نفس الزم را در خود 
انجام  کاری  چه  شرایط  این  در  باید  اما  بینند.  نمی 
داد؟ مقاومت به تغییر واکنشی طبیعی است، بنابراین 
باید منتظرش بود و برای آن برنامه  داشت و آن را 
نیست  معنا  این  به  تغییر  برابر  در  مقاومت  پذیرفت. 
که تغییر یا افراد مخالف با آن بد هستند، بلکه باید 
آن را به عنوان یک واکنش طبیعی پذیرفت و راه را 

برای عبور از آن هموار کرد.
در  تغییر  فرآیند  در  را  زیر  نکات  بتوانید  شما  گر 
نظر بگیرید، به خوبی می توانید این بخش را پشت 

بگذراید: سر 
* دالیل ترس را برای خود مشخص کنید 

* اطالعات الزم را برای عبور از این مرحله به دست 
آورید. چه اطالعاتی الزم دارید؟ 

و  باز  نگاهی  با  را  تغییر  چشم اندازهای  و  دالیل   *
شفافیت بیشتر برای خود ترسیم کنید. 

در رو  پیش  تغییرات  برای  زمان بندی  یک   * 
نظر بگیرید. 

موثر  ارتباطات  و  کنید  صحبت  زمینه  این  در   *
داشته باشید.

پادشاه وتخته سنگ

وسط  در  را  سنگی  تخته  پادشاهی  قدیم،  زمان های 
را  مردم  عکس ِالعمل  که  این  برای  و  داد  قرار  جاده 
ببیند، خودش را جایی مخفی کرد. بعضی از بازرگانان 
و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت ازکنار تخته سنگ 
می گذشتند.بسیاری هم غرولند می کردند که این چه 
عجب  شهر  این  حاکم  ندارد.  نظم  که  است  شهری 
مرد بی عرضه ای است و با وجود این هیچ کس تخته 
سنگ را از وسط راه برنمی داشت.نزدیک غروب، یک 
روستایی که پشتش بار میوه و سبزیجات بود، نزدیک 
سنگ شد. بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی 
بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را کناری 
قرار داد.ناگهان کیسه ای را دید که وسط جاده و زیر 
تخته سنگ قرار داده شده بود. کیسه را باز کرد و داخل 
آن سکه های طال و یک یادداشت پیدا کرد.پادشاه در 
آن یادداشت نوشته بود:هر سد و مانعی می تواند یک 

شانس برای تغییر زندگی انسان باشد.

قشنگ ترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن
 و نه حتی قابل لمس کردن هستند. 
بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید

تمام افکار خود را روی کاری که دارید
 انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای
 خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.

شیشه عطرم تهی از محتوا و انتها
جمله یارانم مرا خالی تحمل می کنند
جلوه های الفت و دلدادگی را همچنان

با خلوص و رغبت خاصی تفضل می کنند

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید 
ننشینید زیرا در عمل خواهید دید

 که همیشه وقت کم و کوتاه است.

رنجدیده! اگر بکوشی تا چیزی از مال 
خویش را به مردم بذل کنی بی تردید 

رستگاری. جبران خلیل جبران

به  جامعه شناسان  و  روان شناسان  اخیر ،  سال  چند  در 
بررسی اطالعات درباره پرسشی پرداخته اند که قبالً  برای 
فالسفه مهم بود: چه چیزی باعث رضایت ما می شود؟ 
پژوهشگران به این منظور تحقیقات گسترده ای در سراسر 
جهان انجام داده اند تا ببینند چگونه چیزهایی مانند پول، 
نگرش، فرهنگ، حافظه، تندرستی، نوع دوستی و عادات 

روزانه بر احساس بهروزی ما تأثیر می گذارد. 
یافته های جدیدی  از  پر  مثبت  روان شناسی  حوزه جدید 
بر  چشمگیری  تأثیر  ما  اعمال  که  است  آن  از  حاکی 
احساس خوشبختی و رضایت ما از زندگی دارد روش10 

راهبرد ثابت شده برای افزایش عبارتند از:
لحظات روزانه زندگی را درک کنید

هر از چندی مکث کنید تا گل سرخی را ببویید یا کودکان 
تا  درنگ می کنند  که  کنید کسانی  تماشا  بازی  را حین 
وقایعی را که به طور عادی با عجله پشت سر می گذارند، 
فکر  روزانه  خوشایند  وقایع  به  روز  طول  در  یا  ببینند 
می کنند، افزایش قابل توجهی را از نظر رضایت و کاهش 

افسردگی گزارش می کنند
از مقایسه بپرهیزید

چشم و هم چشمی جزئی از بسیاری از فرهنگ هاست اما 
به رضایت و عزت  با سایرین می تواند  مقایسه خودمان 
نفس لطمه وارد کند. به جای مقایسه کردن با دیگران، 
توجه خود را به دستاوردهای شخصی معطوف کنید تا به 

رضایت بیشتری دست یابید.
بیش از اندازه به پول توجه نکنید

خود  اولویت های  فهرست  رأس  در  را  پول  که  کسانی 
و  اضطراب  افسردگی،  معرض  در  بیشتر  می دهند،  قرار 
عزت نفس پایین هستند. این امر در ملل و فرهنگ های 
در  را  رضایت  بیشتر  چقدر  هر  است.  یکسان  گوناگون 

کاالهای مادی بجوییم، کمتر آن را می یابیم.
 رضایت، عمر کوتاهی دارد و گذراست. پول دوستان نیز 

در آزمون پویایی و خودشکوفایی نمره اندکی می گیرند.
اهداف معنادار داشته باشید

کسانی که برای تحقق چیزی ارزشمند تالش می کنند، 
آرزویی  یا  رؤیاها  که  هستند  کسانی  از  راضی تر  بسیار 
ندارند. این اهداف می تواند به سادگی یاد گرفتن مهارتی 
باشد.  اخالقی  شیوه ای  به  بچه ها  آوردن  بار  یا  جدید 
انسان همواره برای رشد به نوعی معنا نیاز دارد. به گفته 
دانشمندان، رضایت و خوشبختی در محل تالقی لذت و 
معنا قرار دارد. هدف چه در محل کار و چه در خانه آن 
است که فعالیت هایی انجام دهیم که از نظر شخصی هم 

لذت بخش و هم مهم باشد.
در کار ابتکار به خرج دهید

به  ابتکاری که  به  تا حدی  از شغل  میزان رضایت شما 
خرج می دهید، بستگی دارد محققان معتقدند که خالقیت 
به خرج می دهیم، به دیگران کمک می کنیم و راه های 

بهبود در امور را پیشنهاد می کنیم یا کارهای اضافی انجام 
می دهیم، از کارمان بیشتر احساس اغنا می کنیم.

دوست پیدا کنید و به خانواده اهمیت دهید
افراد راضی معموالً  خانواده، دوست و روابط بهتری دارند. 
اما صرف کمیت رابطه با افراد کافی نیست، بلکه کیفیت 
دارد؛  نیاز  نزدیک  رابطه  به  انسان  دارد.  اهمیت  نیز  آن 

رابطه ای که در برگیرنده تفاهم و توجه باشد.
لبخند بزنید، حتی زمانی که حالش را ندارید

راضی  افراد  است.  مؤثر  بسیار  اما  می رسد  ساده  به نظر 
را می بینند. وقتی  امکانات موجود، فرصت ها و موفقیت 
وقتی  و  هستند  خوشبین  می کنند،  نگاه  آینده  به  آنان 
را  مثبت  گزینه های  معموال  می کنند،  مرور  را  گذشته 
می بینند. حتی اگر از بچگی اینگونه بزرگ نشده اید که 
نیمه پر لیوان را ببینید، با تمرین نگرش مثبت به عادت 

تبدیل می شود.
طوری تشکر کنید که گویی

 واقعاً قدردان هستید
کسانی که عادت به سپاسگزاری دارند، معموالً  سالم تر 
اهداف  تحقق  سوی  به  بیشتر  و  هستند  خوشبین تر  و  
که  افرادی  می دهد  نشان  تحقیقات  می کنند.  پیشرفت 
تشکرآمیز  نامه  کرده اند،  کمک  آنان  به  که  کسانی  به 
نظر  از  و  باال  سطح  در  رضایت  نظر  از  می نویسند، 
افسردگی در سطح پایینی قرار دارند. به عالوه اثر یک 

نامه تشکرآمیز تا هفته ها طول می کشد.
ازخانه بیرون بروید و ورزش کنید.

اندازه  به  می تواند  ورزش  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
حال  عین  در  و  باشد  مؤثر  افسردگی  درمان  در  داروها 
هیچ گونه عوارض جانبی نیز نداشته باشد. به عالوه، هزینه 

آن نیز به مراتب کمتر است.
 ورزش منظم حس تحقق چیزی را به انسان می دهد، 
را فراهم می کند، هورمون های  با دیگران  تعامل  امکان 
عامل احساس خوب را در بدن آزاد می کند و عزت نفس 

را افزایش می دهد.
بخشش را فراموش نکنید

نوع دوستی و بخشش را به جزئی از زندگی خود تبدیل 
کنید و از این کار مقصودی را بجویید. محققان می گویند 
کارهای  انجام  برای  داوطلب شدن  همسایه،  به  کمک 
عام المنفعه یا اهدای کاال و خدمات باعث ایجاد احساس 
نظر  از  زیادی  مزایای  که  می شود  شخص  در  خوبی 
تندرستی به همراه دارد که از ورزش کردن یا ترک کردن 

سیگار هم بیشتر است. 
گوش کردن به درد دل دوست، یاد دادن مهارت ها، توجه 
به موفقیت های دیگران و روحیه گذشت نیز به رضایت 
می افزاید. محققان می گویند کسانی که برای دیگران خرج 
می کنند، بیشتر از کسانی که برای خودشان خرج می کنند، 

احساس رضایت می کنند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم پس گفت ای قوم من خدا را بپرستید که برای شما 
معبودی جز او نیست من از عذاب روزی سترگ بر شما بیمناکم. )سوره اعراف / آیه ۵۹(

حدیث روز  

تعّجب دارم از کسی که  به خاطر ضررهای غذا نسبت به ) تشخیص خوب و بد ( خوراکش   اهتمام می ورزد ، چگونه نسبت به گناهان 
به خاطر زشتی و زیانش اهمّیت نمی دهد. امام سجاد )علیه السالم(

سبک زندگی

روش هایی  برای افزایش رضایت از زندگی

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 1- از قبایل سرخ پوستان 
- پوشیده - پشم 2- گیاهی است 
- ناز، خرام - پرنده ای است شبیه 
کالغ 3- برهنه - کوچکترین ذره 
- پشت سر هم - مروارید درشت 
4- مساوی - مبارکی - کلید افزار 
فلزی 5- دست کم - جمع احد - 
معنی، مضمون 6- فرش مالیدنی 
رودخانه،   -7 اقوام   - میانجی   -
و  خشک  زمین   - بزرگ  نهر 
سخت- باریک و کم پهنا 8- نام 
 - سر  پرچم 9-   ، بیرق   - آذری 
قلب-گروهی از دانشجویان دارای 
تحصیالت عالی که زیر نظر استاد 
پیامبران  بپردازند 10-  تحقیق  به 
یا  فنجان   - صفات  آراستگی   -
جامی از طال یا نقره 11- ضروری 
- نشانه - محل   خرید و فروش 
اصیل  نژاد  از  که  اسبی   -12
باشد - قد و قامت - ستون بدن 
ماه سوم  13- عالمت مفعولی - 
ماه فرنگی - ستم - حیوان مفید 
14- زه کمان - نادان - کسی که 
به داد ستم دیده ای برسد 15- از 
شهرهای کرمان - همراه کتری - 

مونث نادی.
 - پادشاهی  تاج   -1 عمودی: 

یاری   -2 بهشت  شادمانی،  جای 
آذری  پدر   - عالم   - دهندگان 
3- جمع نکته - فرمان - گیاهی 
پخته مصرف  هم  و  خام  هم  که 
شلوار  همراه   -4 رخ   - شود  می 
کبوتر   - شده  داده  قدرت   -
صحرایی 5- جمع اول - خدمت 
کار پیر - خراج، مالیات 6- ظلم 
یکدیگر   -7 ورق  جمع   - راه   -
 - بودن  هم  مخالف  راندن،  را 
کردن  فراموش   - شماره  پیش 
آید - حیران  8- همراه چل می 
شدن - مونث اسمر - قوم غیور 

9- مرتجع فلزی - صد متر مربع 
- آلتی که درجه حرارت را معین 
داخل   - نیاکان   -10 کند  می 
شده - جسم تیره رنگ شبیه به 
آه  و  ناچیز، معدوم -  بخار 11- 
ناله - از نزوالت آسمانی 12- هر 
چیز خوب و زیبا - نامراد - علت 
 - رمه  پیشرو   -13 بیماری  و 
هر   - رمز   - کردن  مهربانی 
باشد  دایره  شکل  به  که  چیزی 
درهم  وزین   - جوانمرد   -14
بها  کم  و  کوچک  پول   - ریخته 

15- بیماری یابی - نقل کننده
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 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳۲۳۷۱۳۵۴ - ۳۲۳۷۱۳۵۵

قالیشویــی ملکــه

به یک نفر همکار جهت کار در فروشگاه 
توزیع و پخش لوازم یدکی و شراکت در کار 

نیازمندیم.  
  0۵6۳۲۳۱۷9۱۳ -09۱۵8۲۵۴۱۷۲

یک شرکت راهسازی به 
یک راننده کمپرسی جهت 
کار در زابل نیازمند است.

09۱۵۵6۲۳۴۴۱

به تعدادی نیروی دائم 
نقاش ساختمان نیازمندیم.

090۳00006۷۵

شرکت معتبر دارویی جهت تکمیل 
کادر علمی و فروش در استان 

خراسان جنوبی دعوت به همکاری
 می نماید. بازاریاب فروش ۲ نفر

نماینده علمی ۱ نفر
09۱۵۲0۵۵00۱- ۳۲۲۵۵۷۳۴

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09۱۵96۴۷۳98

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده بستن قرارداد با ارگان ها و اداره ها

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس ۲۷- انتهای پارک
  09۱۵۳۱۷۳۲۱8 - 09۱۵۱0۵۳۳۵۳

0۵6۳۲۴۴8696

درب های اتوماتیک نوین تکنیک 
پخش کلی و جزئی

 کلیه ملزومات کرکره در شرق کشور
کرکره برقی، بازوئی، شیشه ای، ریلی

09۱۵۳6۳۴۷6۷

اجرا و نصب کامل سردخانه های ثابت 
با نازل ترین قیمت و بهترین کیفیت

 در مقایسه با شرکت های بزرگ صنعتی
09۳6666۱6۵۴ - 09۱0۵۷۷60۲0- موسوی

فروش کارواش کاربیست 
واقع در آخر خیابان توحید بلوار جماران
 کنار رستوران زیتون با موقعیت عالی 
و سابقه کاری ۷ ساله با تمامی امکانات 

09۱۵96۳۲۴۲6

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  09۱۵۱6۳۳90۳ - دهشیبی

واگذاری فست فود 
با کلیه امکانات

 نبش مدرس 6۷
09۳00۲۳۴00۱

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

را تجربه کنید.   09۱۵866800۲

کارت ماشین و برگ سبز خودروی 
ماکسیما مدل 88 به نام مجید رزمجوئی 
فرزند بهمنیار به شماره پالک ایران 9۳ 
۳۴9 ط ۱6 رنگ شیری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153415704 - جعفری

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری

رنگ آمیزی ، بازسازی منازل

مشاوره و طراحی در محل

بیست متری سوم شرقی، پالک 58

09155610111

توجه                       توجه
فـروش ویژه ایرانیت سیمانـی 

مخصوص سایه بان کولر
۳0 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

و بازدهی کولر
خیابان مدرس، بیست متری دوم شرقی

فروشگاه بهمن، پالک ۷۷
  ۳۲۲۳۱۷۷۷  

 09۱۵۵6۱۱896 - چاجی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کار خوب اتفاقی نیست



* با تقویت قدرت اعتماد به نفس، تصمیم گیری و 
از بین بردن افسردگی و کمرویی فرزندان، آنها را در 
برابر شرایط آسیب زا مقاوم سازید * قوانین مناسب 
و سازنده مشخصی را در خانواده وضع کنید و برای 
سرپیچی از آن، تنبیهات مناسبی را در نظر بگیرید و 
قاطعانه آنها را اجرا نمایید * سعی کنید در ساعات غذا 

خوردن، همه اعضای خانواده را دور هم جمع کنید * 
فرزندان خود را قبل از رسیدن به سنین بحرانی، نسبت 
به مضرات و عواقب ویرانگر مصرف سیگار آگاه کنید 
* از چگونگی دوست یابی و معاشرت فرزندان خود با 
دیگران آگاه باشید * برای اوقات فراقت فرزندانمان 
برنامه ریزی کنیم * آنان را بر رعایت اصول مذهبی 

و انجام فرایض دینی تشویق کنید * فرزندانتان را به 
خاطر رفتارهای مثبت آنان تشویق کنید * در موقعیت 
همراه  و  راهنما  ها،  تنش  و  فشارها  بحرانی،  های 
فرزندان باشید * به منظور پیشگیری از سیگاری شدن 
فرزندان، قدرت »نه« گفتن را در آنان تقویت کنید.

مرکز بهداشت شهرستان بیرجند 

دخانیات تهدیدی برای توسعه و سالمت )4(
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برگزاری دومین اردوی آمادگی 
تیم منتخب کوهنوردی استان خراسان جنوبی

 پیشه ور- روابط عمومی هیات کوهنوردی و صعودی های ورزشی 
گفت: تعداد 50 نفر از کوهنوردان استان از شهرستان های بیرجند، 
قاین، طبس، فردوس و خوسف در این اردو حضور داشتند. قهستانی 
استعداد فنی، مهارت و قدرت جسمی  توان روحی و روانی،  افزود: 
شرکت کنندگان طی دو روز مورد محک قرار گرفته و سنجیده شد. 
وی خاطر نشان کرد: رئوس برنامه ها و آموزش های انجام  شده 
استفاده  برداری در شیب ها،  اردو شامل نحوه صحیح گام  این  در 
برای  انتخاب کوله پشتی مناسب  باتوام، نحوه  از  درست و صحیح 
و  مدیریت  اصول  آن،  در  تجهیزات  صحیح  چینش  و  کوهنوردی 
سنگوردی  میانی  و  شب  در  صحیح  یابی  جهت  تیم  سرپرستی 
غیر  ابزارهای  با  طناب  از  فرود  و  نورد  سنگ  های  گره  شامل 
مستقیم  نظارت  با  اردو  این  داد:  ادامه  باشد. وی  می  قفل شونده 
و  کوهنوردی  فدراسیون  ای  حرفه  و  رسمی  مربیان  مستمر  و 
صعودی های ورزشی کشور در ارتفاعات باقران بیرجند برگزار شد.

پیروزی جوانان بسکتبال ایران مقابل مال؛
فرار از رتبه آخر

جوانان بسکتبال ایران در آخرین بازی خود با برتری مقابل مالی به 
تنها پیروزی خود دست یافت و از آخر شدن در رقابت های جهانی 
رهایی کرده و به عنوان پانزدهمی رسید. به گزارش ایرنا، روز گذشته 
)یکشنبه( در آخرین روز رقابت های بسکتبال زیر 19 سال جهان در 
مصر، تیم ایران که با شکست های متوالی سنگین روبه رو شده بود، 
آفریقا رفت و در نهایت به  قاره  نمایندگان  از  مالی یکی  به مصاف 
پیروزی 70 بر 60 دست یافت تا با قرار گرفتن در رتبه پانزدهمی به کار 
خود پایان دهد. تیم های ایتالیا و کانادا برای کسب عنوان قهرمانی 
و اسپانیا با آمریکا برای رسیدن به مقام سومی رقابت خواهند کرد.

رامین رضائیان لژیونر جدید فوتبال ایران شد

به  فصل  دو  مدت  به  قراردادی  عقد  با  رضائیان«  »رامین  ایرنا- 
ایران  فوتبال  جدید  لژیونر  تا  شد  ملحق  بلژیک  »اوستنده«  تیم 
از  گذشته  فصل  اواسط  که  پوش  ملی  بازیکن  این  بگیرد.  لقب 
وجود  با  و  گرفت  قرار  پرسپولیس  مازاد  فهرست  در  برانکو  سوی 
در  بازگردد  سرخپوشان  جمع  به  نتوانست  فراوان  های  تالش 
فصل  در  که  رضائیان  پیوست.  بلژیک  »اوستنده«  تیم  به  نهایت 
قرار  تهران  استقالل  باشگاه  توجه  مورد  به شدت  انتقاالت  و  نقل 
تایید سرمربی  با  و  »اوستنده«  تمرینات  در  از حضور  داشت، پس 
این تیم، قرارداد رسمی و دو ساله خود را امضا کرد. پیش از این 
به  تهران  استقالل  گذشته  فصل  مهاجم  رضایی«  »کاوه  نیز، 
فوتبال  اوصاف  این  با  نهایتًا  بود.  شده  ملحق  بلژیک  »شارلوای« 
ایران در فصل جدید لیگ فوتبال بلژیک دو لژیونر خواهد داشت.

چرا نباید خونریزی  مقعدی را 
نادیده بگیرید؟ 

اگرچه اکثر مردم باور دارند که خون موجود در 
مدفوع نشانه ی بواسیر است، اما اصل داستان 
این نیست و دالیل زیادی می توانند عامل بروز 
این مساله باشند، مانند: 1. ترک خوردگی پوست 
مقعد: در واقع خراش یا زخمی در سوراخ مقعد 

است که به خاطر دفع شدید مدفوع یا یبوست 
و در برخی موارد به خاطر حرکت کند مدفوع 
رخ می دهد که  زمانی  بواسیر:  رخ می دهد 2. 
رگ های ناحیه ی مقعدی متورم شده و بعد به 
خون ریزی می انجامد. در خالل الیه ی گوارشی 
معده، چین های زیادی دیده می شود 3. جراحت 
گوارشی: وجود سوراخ در دستگاه گوارشی که 
به خاطر عفونت یک نوع باکتری رخ می دهد.

قهوه با بدن ما چه می کند؟ 

بیش  قهوه  که  می کنیم  زندگی  عصری  در 
از  بهتر است  دارد. پس  از همیشه محبوبیت 
اثراتش بر بدنمان مطلع باشیم: 1. جلوگیری 
از دیابت 2. بهبود حافظه 3. مبارزه با سرطان 
)دانه های قهوه سرشار از آنتی اکسیدان هستند 
و توانایی مبارزه با طیف گسترده ای از بیماری ها 

از مشکالت پوستی تا سرطان را دارند( 4. ضد 
افسردگی ) قهوه حزن و اندوه را دور می کند( 
با سرطان  مبارزه  میل جنسی 6.  افزایش   .5
پوست 7. کبد سالم )افرادی که حداقل یک 
 20 می کنند،  مصرف  روز  در  قهوه  فنجان 
کبدی  بیماری های  معرض  در  کمتر  درصد 
8. افزایش چربی سوزی 9. بازیابی  هستند( 
عضالت 10. افزایش پایداری و استقامت.

خارج شدن تومور شش کیلویی
 از بدن بیمار طبسی 

بیمارستان  در  ساله   36 خانم  بدن  از  کیلویی  شش  تومور 
به  شد.  خارج  طبس  شهرستان  خمینی  مصطفی  شهید 
خراسان  استان  مرکز  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش 
طبس  خمینی  مصطفی  شهید  بیمارستان  سرپرست  جنوبی، 
و  تدریجی  بزرگی  با  بیمار  این  گفت:  خبر  این  تشریح  در 
احساس سنگینی شکم به پزشک مراجعه کرده بود که پس 
از بررسی های تشخیصی و مشخص شدن تومور، جراح  با 
عمل الپاراتومی، تومور شش کیلوئی با قطر 40 سانتی متر 
را از بدن بیمار خارج کرد. ملکی زاده افزود: در حال حاضر 

است. بسیار رضایت بخش  بیمار  خوشبختانه حال عمومی 

تکذیب خبر منتشر شده در فضای مجازی؛ مرگ زن 75 ساله به دلیل تب کریمه کنگو صحت ندارد

نمناک- یک زن 75 ساله روز شنبه به دلیل ابتال به بیماری تب کریمه کنگو در یکی از بیمارستان های تهران فوت کرد. 
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت این خبر را تکذیب کرد. بر اساس این گزارش یکی از اقوام این فرد 
با بیان اینکه مسئوالن بیمارستان، علت احتمالی فوت این خانم 75 ساله را ابتالی وی به تب کریمه کنگو اعالم کرده اند، 
گفت:صبح روز چهارشنبه گذشته خانواده خانم »فاطمه م« به دلیل اختالل تنفسی وی را به بیمارستان »ش« منتقل کردند و 
مسئوالن درمان این بیمارستان نیز با توجه به سطح هوشیاری پایین بیمار، بالفاصله اقدام به بستری کردند. وی ادامه داد:پس 
از گذشت حدود 4 ساعت از شروع روند درمانی این بیمار، پزشکان بیمارستان وی را به اتاق ایزوله منتقل کرده و این بیمار را 
ممنوع المالقات اعالم می کنند. این فرد با بیان اینکه کبودی دست و پا و زخم در پشت بدن، جزو عالئم بیماری وی بوده 
است، گفت:این عالئم بالینی پزشکان را نسبت به ابتال بیمار به تب کریمه کنگو مشکوک کرده بود و پزشک با توجه به این 
عالئم، ابتال این خانم به تب کریمه کنگو را به خانواده وی اعالم می کنند. محمد مهدی گویا رئیس با اشاره به انتشار خبری 
مبنی بر فوت یک زن 75 ساله به دلیل ابتال به بیماری تب کریمه کنگو در فضای مجازی اظهار کرد: انتشار این خبر به دلیل 
بیماری تب کریمه کنگو صحت ندارد. وی از رسانه ها خواست، از انتشار اخبار غیر موثق در مورد این بیماری خودداری کنند.

له شدن دختر بچه زیر چرخ های پیکان وانت 

رکنا- رئیس پلیس راه شمال فارس از جان باختن یک دختر 2 و نیم 
ساله در برخورد با وانت پیکان خبر داد. سرهنگ احمد احمدی رئیس 
پلیس راه شمال فارس گفت: مأموران از وقوع یک فقره حادثه رانندگی 
در بخش الیزنگان شهرستان داراب مطلع و به محل اعزام شدند. وی 
ادامه داد: در بررسی های انجام شده مشخص شد یک دستگاه وانت 
پیکان در هنگام برگشت به سمت عقب دختر بچه دو و نیم ساله را 
زیر گرفته که بر اثر این حادثه دختر بچه در دم جان باخته است. رئیس 
پلیس راه شمال استان فارس علت وقوع این حادثه را بی احتیاطی راننده 
خودرو در بی توجهی به رانندگی هنگام دنده عقب اعالم کرد. سرهنگ 
احمدی توصیه کرد: رانندگان هنگام رانندگی در مناطق مسکونی دقت 
بیشتری داشته باشند تا شاهد تکرار این چنین حوادث دلخراشی نباشیم.

روزانه مقداری پودر کنجد 
روی پنیر بریزید و بخورید، اما چرا؟

دانه های پهن، ریز و بیضی شکل کنجد، طعم 
مطبوع و خوشایندی به بیشتر غذاهای آسیایی 
می بخشد. مصرف روغن کنجد برای افرادی 
برای  کنجد  پودر  و  دارند  باال  خون  فشار  که 
زنان یائسه بسیار مفید است چون این دانه های 

مفید باعث کاهش فشار خون و چربی خون 
می شود. اگر روزانه ) 22،5 گرم ( روغن کنجد، 
) 11 گرم( دانه یا )50 گرم ( پودر کنجد  به 
غذاهایتان  یا به پنیر صبحانه اضافه کنید میزان 
آنتی اکسیدان های خونتان را باال می برد. کنجد 
دارای آنتی اکسیدان، منگنز، روی، آهن، فسفر  و 
کلسیم است. لیگنان های آن برای درمان برخی 
از چربی های خون مانند کلسترول بد مفید است.

خواص درماني زیره سیاه

زیره  سیاه  گیاهي  است  دوساله  که  ارتفاع  آن  به  
30 تا 80 سانتیمتر مي رسد. طبع  زیره  سیاه  خیلي  
گرم  و خشک  است . زیره  سیاه  داراي  خواص  
مدر، بادشکن ، مقوي ، زیادکننده  شیر، قاعده آور، 
نیرودهنده ، ضد کرم ، هضم  کننده ، ضد تشنج ، 
قابض ، معرق ، مقوي  معده ، قاطع  اسپرم  است . 

زیره  سیاه  در موارد بلع  هوا، نفخ  شکم ، برطرف  
کردن  سوءهاضمه ، تسهیل  هضم  غذا، دل  پیچه  
کودکان ، انگل  معده  و روده ، دفع  بادهاي  کلیه  و 
مثانه ، تنگي  نفس ، خفقان  سرد، سکسکه  نفخي ، 
استسقاء به کار مي رود. مقوي  بدن  و چاق  کننده  
است . معده  را گرم  و تقویت  مي کند و کرم  تنیا را 
دفع مي کند. و اثر قابل  مالحظه اي  در جلوگیري  از 
ایجاد بادهاي  اضافي  در روده  و درمان اسهال  دارد.

دانه های سفید اطراف چشم را 
چگونه درمان کنیم؟

یک فوق تخصص پالستیک و ترمیمی پلک 
عنوان کرد: دانه ها یا جوش های سفید اطراف 
دکتر  نیست.  خطرناکی  بیماری  نشانه  چشم 
ابوالفضل کسایی درباره علل بروز جوش های 
سفید رنگ در اطراف چشم، گفت: جوش های 

سفید اطراف چشم عمدتا به دلیل تجمع چربی 
برخی  در  ویروسی  عفونت  به  ابتال  یا  پوست 
سفید  جوش های  اگر  که  می شود.  دیده  افراد 
به دلیل تجمع چربی بروز کرده باشد تنها راه 
درمان لیزر جوش ها و از بین بردن آن است. 
اما اگر جوش های سفید به دلیل ابتال به عفونت 
تحت  دارو  با  ابتدا  باشد  کرده  بروز  ویروسی 
درمان قرار می گیرد سپس جراحی یا لیزر شود.

آموزشگاه کیاست برگـزار می کند: آموزش زبان انگلیسی گردشگری و هتلداری
 آدرس: خیابان طالقانی - طالقـانی 16 - طبقه اول   تلفـن: 32236080 مقدماتی - متوسطه - پیشرفته با مدرک بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

31104

نمایندگی فروش انواع

 میز پینگ پنگ 
به همراه یک ساعت آموزش رایگان 

توسط مربی سطح یک بین المللی

نماینده رسمی مرکز پینگ پنگ ایران
09151611608 - علیرضا چمنی
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پیش بینی هواشناسی از وزش تند باد همراه با گرد و خاک در خراسان جنوبی

ایرنا- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: با شکل گیری مجدد الگوی تابستانه و تقویت هم زمان اختالف 
فشاری حاکم بر جو نیمه شرقی کشور در سه روز آینده پدیده وزش باد شدید سبب خیزش گرد و خاک در نیمه شرقی استان خواهد شد. برهانی افزود: 
بررسی همدیدی و آینده نگری نقشه های پیش یابی هواشناسی حاکی از این است که در این مدت کاهش دید افقی در این مناطق دور از انتظار نیست.

هواپیمایفالیتچک
عازمفرودگاهبیرجندمیشود

امیرآبادیزاده-مدیر کل فرودگاه های استان گفت 
باید  ناوبری  کمک  تجهیزات  بررسی  و  چک   :
به  مشخص  زمان  و  جهانی  استانداردهای  طبق 
خوشبختانه  که  شود  انجام  مستمر  و  مداوم  طور 
پس از خرید هواپیمای فالیت چک توسط شرکت 
ها  این چک  ایران  هوایی  ناوبری  و  ها  فرودگاه 
عملیاتی و به روز گردیده است و به همین منظور و 
برای افزایش ایمنی سیستم های ناوبری و کمک 
وارد  تیر   23 جمعه  شده  یاد  هواپیمای  ناوبری 
فرودگاه بیرجند خواهد شد سالمی افزود: از مرداد 
بیرجند  المللی  بین  فرودگاه  که  گذشته  ماه سال 
به عنوان سومین فرودگاه در کشور مورد وارسی 
پرواز قرار گرفت این سومین مرحله حضور فالیت 
چک در بیرجند می باشد که ضمن چک دوره ای 
 DME/VOR ناوبری  کمک  دستگاه های 
و  ورودی  طرح های  وارسی  پاپی   چراغ های  و 
خروجی فرودگاه بیرجند را در برنامه  خواهد داشت.
اضافه کرد: چک دوره ای سیستم های  سالمی 
ناوبری و کمک فرودگاه بیرجند جزو اولویت های 
پیش از شروع  پرواز های حج تمتع بود که با این 

مرحله وارسی محقق  خواهد گردید.

بهسازیبوستانآزادیادامهدارد

امین جم-در هفته گذشته پیامک های انتقادی از 
وضع نابسامان پارک آزادی و نیمه کاره رها شدن 
رسید.در  روزنامه  بوستان،به  این  بازسازی  پروژه 
انصاری رئیس سازمان پارک ها و  با  باره  همین 
فضای سبز شهر بیرجند گفتگو کردیم.وی با اشاره 
بازسازی   پروژه  پیش  سال  یک  حدود  اینکه  به 
پارکهای آزادی و پارک صیاد شیرازی به مساحت 
کرد:کارهای  است،عنوان  شده  شروع  هکتار   16
 ، رو  پیاده  ایجاد   : از  امروز،عبارتند  تا  انجام شده 
آب نما ، گذاشتن نیمکت ها و سطل زباله های 
جدید و همچنین سیستم روشنایی که 50 درصد 
آن تکمیل شده است.وی با بیان این پروژه متوقف 
نشده است و در حال اجرا است ، تاکید کرد: ما می 
خواهیم این پارک به گونه ای باشد که جمعیت 
را به خود جلب کند.انصاری علت طوالنی شدن 
و  به شکل مقطعی  بودجه ها  پرداخت  را   پروژه 
مرحله حدود 330  این  تا  افزود:  و  دانست  اندک 
میلیون تومان هزینه شده و برای اتمام کار 500 

میلیون تومان دیگر الزم است

آغازاستخراجکانسارطال
ازمعدنهیردبرایتستفرآوری

صدا و سیما-استخراج کانسار طال از معدن هیرد 
نهبندان برای تست فرآوری آغاز شد. عیار طالی 
این معدن 92 صدم پی پی ام است. معاون امور 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  معادن 
 10 حدود  استخراج  و  بار  آتش  درعملیات  گفت: 
هزار تن کانسار طال از این معدن برداشت و برای 
ارسال می  تست پیش فرآوری به موته اصفهان 
شود.ساالری افزود: پس از مشخص شدن نتیجه 
تست پیش فرآوری، قرار است با سرمایه گذاری 
کارخانه  ایران،  معدنی  مواد  تولید  و  تهیه  شرکت 

فرآوری طال در این منطقه احداث شود.

چهارمینیادوارهلشگرفرشتگان
۲۴تیردربیرجندبرگزارمیشود

انجمن  اتحادیه  تربیتی  فرهنگی  شبستان-معاون 
تیرماه  اینکه 2۴  بیان  با  جنوبی  اسالمی خراسان 
چهارمین یادواره لشگر فرشتگان برگزار می شود، 
 گفت: در این یادواره از 12 بانوی مجاهد تقدیر می شود. 
لیال فلسفی به منظور تشریح برنامه های یادواره 
لشگر فرشتگان اظهار کرد: انجمن اسالمی تنها نهاد 
دانش آموز محور است که به فرمان امام راحل در 
سال 58 تشکیل شد و تنها تشکلی است که به طور 

مستقیم زیر نظر مقام معظم رهبری قرار دارد.

برگزاریاولیندورهتخصصیغواصی
درخراسانجنوبی

به  استان  در  غواصی  دوره  وسیما-اولین  صدا 
بندها و سدهای کوهستانی  صورت تخصصی در 
بیرجند برگزار شد. مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
شهرداری بیرجند گفت: این دوره با حضور 18 نفر از 
آتش نشانان سازمانهای آتش نشانی شهرداری های 
استان به مدت 5 روز به میزبانی سازمان آتش نشانی 

شهرداری بیرجند  برگزارشد.

وزارتبهداشتباکمبود۱7۰هزارنفر
نیرویانسانیروبهرواست

بهداشت،  وزارت  انسانی  منابع  تسنیم-مدیرکل 
درمان و آموزش پزشکی از کمبود 1۷0 هزار نفر 
نیروی انسانی شاغل در این  وزارتخانه خبر داد.احمد 
ماهی در دوره آموزشی مقدماتی قوانین استخدامی 
در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: بخشی 
از مشکالت این کمبود را با اضافه کاری، شیفت 
وی  می کنیم.  برطرف  فرد  بودن  کاره  چند  دوم، 
نیروهای  تامین  برای  که  دانشگاه هایی  در  افزود: 
پزشک متخصص با مشکل روبه رو هستند و جزو 
موارد بحرانی محسوب می شوند با اعالم دانشگاه ها 

به صورت پیمانی نیرو جذب شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

حوزههاودانشگاههاتنهانباید
بهاندیشهقناعتکنند

تسنیم-نماینده ولی فقیه با بیان اینکه اندیشه باید با 
انگیزه باشد گفت: حوزه و دانشگاه که محل تولید 
اندیشه و عقل نظری است ایجاب می کند که به 
این اکتفا نکند و احساس تکلیف بیشتری در یک 

داشته  انگیزه  با  اندیشه  نظر  از  وسیع تری  دایره 
افتتاح هشتمین  ا... عبادی در مراسم  آیت   باشند. 
دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه بیرجند 
اظهار داشت: ضیافت اندیشه ضیافت انسانی است.

وی افزود: اندیشه و فکر از خواسته های نوع انسان 
به  معلومات  از  فرمول  این  در  می تواند  که  است 
مجهوالت پی ببرند و کشف کنند.رئیس دانشگاه 
بیرجند نیز در این جلسه با بیان اینکه این بحث 
فراتر از گفتمان دانشگاهی است بیان کرد: اکنون 
در مدارس و در خانواده های ما صحبت از آموزش 
عالی و دریافت آن بسیار زیاد است و در همه جا 
بحث کیفیت آموزش عالی، مفید بودن آن، راندمان، 
بهره وری و جهت گیری آن مطرح است. خلیلی با 
بیان اینکه امروز مسئله ای که همه ما را تکان داد 
داشت:  اظهار  بود  کنکور  در  شرکت کنندگان  آمار 
علوم  رشته  کنکور  متقاضیان  درصد   60 از  بیش 
تجربی و 180 هزار متقاضی علوم انسانی بودند و 
متأسفانه چند سال است تعداد شرکت کنندگان در 

رشته ریاضی کاهش یافته است.

درسهماههاولامسالبیشاز۴۰کیلومتر
ازراههایاستانروکشآسفالتشد

راه  نگهداری  اداره  مسئول  گفته  امیرآبادیزاده-به 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، در 
راستای افزایش ارتقاء ایمنی محورهای مواصالتی 
استان و به منظور رفاه حال مسافران در سه ماهه 
اول امسال بیش از ۴0 کیلومتر از محورهای حوزه 
اصلی،  راه های  بزرگراه،  شامل  استان  استحفاظی 
فرعی و روستایی روکش آسفالت شده است.عباسی 
از  افزود: برای اجرای این عملیات بیش  ادامه  در 
32000 هزار تن آسفالت به مصرف رسیده که رقم 
ریالی انجام این عملیات در حدود 15 میلیارد تومان 
است.وی تصریح کرد: خراسان جنوبی دارای بیش 
از1۷هزار کیلومتر جاده بین شهری و روستایی است 
که عملیات روکش آسفالت محورها، همه ساله به 
تناسب اعتبارات و یا با تأمین قیر رایگان در برنامه 
این اداره کل قرار می گیرد که با توجه به خرابی 
محورها و اولویت بندی انجام شده نسبت به انجام 

روکش محورهای منتخب اقدام می گردد.

بهبودفضایتولیدوبرطرفکردنموانع
دراستاندردستورکاراست

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  تسنیم-رئیس 
گفت: در سال 96 باید به برطرف کردن مشکالت 
و موانعی که در استان وجود دارد و بهبود فضای 
تولید در خراسان جنوبی کمک شود.داوود شهرکی 
اظهار کرد: سال گذشته سفرهای خوبی به استان 
اتفاق افتاد و واحدهای خوبی افتتاح شد.وی افزود: 
شاید اتفاقاتی که سال گذشته در بحث دعوت از 
اتفاق  استان  به  معدن  و  صنعت  وزارت  مقامات 
اتفاق  شدت  این  به  دیگری  حوزه  هیچ  در  افتاد 
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  است.  نیفتاده 
گذشته  سال  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  تجارت 
و  وزیر  سطح  در  وزارت  سفرمقامات   1۷ حدود 
معاون وزیر را داشتیم و در هر سفر ما مصوباتی 

داشتیم که بخشی از آن به نتیجه رسید.

بهرهمندی93درصدیجمعیتشهری
خراسانجنوبیازنعمتگازطبیعی


پیشه ور - مدیر عامل شرکت گاز استان  خراسان 
جنوبی از بهره مندی 93 درصدی خانوار شهری 
استان از نعمت گاز خبر داد گفت93 درصد خانوار 
شهری مشتمل بر 21 شهر از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار هستند که با بهره برداری از طرح های 
جمعیت  به  درصد   6، اجرا  دست  در  رسانی  گاز 
بهره  میزان  و  گردیده  اضافه  برخوردار  شهری 
مندی جمعیت شهری استان از نعمت گاز طبیعی 
به 99 درصد خواهد رسید . فرشید دشتی افزود : 
به منظور توسعه شبکه گاز رسانی و پوشش جامع 
مناطق مختلف شهری و روستایی استان تاکنون 
در  توزیع  و  تغذیه  کیلومتر شبکه  از ۴۴00  بیش 
خراستان جنوبی اجرا شده است که از این میزان 
شبکه اجرا شده بیش از2300 کیلومتر آن متعلق به 

شبکه تغذیه و توزیع شهری است. 

کاهشداممتکیبهمرتع
ازاولویتهایوزارتجهادکشاورزی

صدا وسیما-مدیر کل مرکز اصالح نژاد دام کشور 
گفت: کاهش دام متکی به مرتع از اولویتهای وزارت 
جهادکشاورزی است. صالحی در سفر به شهرستان 
طبس و دیدار با مسئوالن این شهرستان گفت: با 
ایجاد واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی پرورش دام 
، اصالح نژاد و استفاده از نژادهای خارجی از جمله 
بز سانن، دام متکی به مرتع را کاهش دهیم. وی 
پیش بینی کرد: در پایان برنامه ششم با بکارگیری 
100 هزار راس بز  شیری و اصالح شده، تولید 
شیر در کشور که هم اکنون کمتر از 350 هزارتن 

است، به ۷00هزارتن برسد.

استاندار اگر این طرح نتیجه دهد آینده استان در موضوع آب تغییر می کند

طلب 58 میلیارد تومانی تامین اجتماعی از کارفرمایان 
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حفرنخستینچاهژرفاستاندردستورکار
استاندار خراسان جنوبی از تخصیص بیش از 
با  5 هزار میلیارد تومان اعتبار قرض الحسنه 
اولویت روستاهای مرزی و محروم خبر داد و 
گفت: طرح مطالعاتی حفر نخستین چاه ژرف 
که 1۴  داده ایم  قرار  کار  دستور  در  را  استان 
میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده 
است.به گزارش ایرنا سید علی اکبر پرویزی در 
شورای اداری شهرستان درمیان، افزود: در این 
ارتباط تفاهم نامه سه جانبه ای میان معاونت 
علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری، وزارت 
نیرو و استانداری به امضا رسید. وی ادامه داد: 
اگر این طرح به نتیجه برسد آینده استان و 
منطقه در حوزه آب دگرگون می شود، برای 
این منظور باید هزار و ۴00 حلقه چاه حفر شود 
تا به نتیجه کارشناسی برسیم.وی بیان کرد: 
استان مجاور در حال  از دو  انتقال آب  برای 
پیگیری موضوع هستیم، این طرح ها بیش 
از دو هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، برای 
توان  از  هستیم  تالش  در  طرح  این  اجرای 
وی  گفته  کنیم.به  استفاده  خصوصی  بخش 
به  آب  انتقال  طرح  مطالعات  گذشته  سال 
آهنگران نهایی شد، با اجرای این طرح مشکل 
کم آبی شهرستان های زیرکوه و قاینات رفع 
مشکل  حل  برای  افزود:  شد.پرویزی  خواهد 
کم آبی استان طرح های خوبی از محل های 
مختلف در حال اجرا و پیگیری است، اگر به 
نتیجه برسد تحول خوبی در تامین آب استان 
داد.استاندار  خواهد  رخ  آینده  سال   30 برای 
بدهی 2۷  پرداخت  برای  پارسال  شد:  یادآور 
روستاهای  به  سیار  آبرسانی  ریالی  میلیارد 
گرفت  صورت  زیادی  های  پیگیری  استان 

و تعداد تانکرهای آبرسانی به استان افزایش 
رحیم  اینکه  به  اشاره  با  است.پرویزی  یافته 
میدانی، معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو 
به  آبی  کم  مشکل  بررسی  برای  قبل  سال 
شهرستان درمیان سفر کرد، گفت: با پیگیری 

تعهدات  و  تصمیم  تمام  گرفته  های صورت 
شد. خواهد  اجرایی  استان  در  وزیر  معاون 

کاال صادرات  برابری   2  افزایش 
 از خراسان جنوبی به افغانستان

مشکالت  از  یکی  جنوبی  خراسان  استاندار 
مناطق مرزی را نبود اشتغال دانست و افزود: 
در  اشتغال  ایجاد  برای  دولت  گذشته  سال 
مناطق مرزی و محروم الیحه ای به مجلس 
ارایه کرد، امید است، 2 هفته آینده این طرح 
برسد. تصویب  به  مجلس  علنی  صحن  در 
با اجرای این طرح وام قرض  وی ادامه داد: 
الحسنه برای اشتغال روستاییان مناطق مرزی 
و محروم در نظر گرفته شود، ما هم تالش 
از  کمتر  نرخ  با  تسهیالت  این  کرد  خواهیم 
از محل  چهار درصد به مردم پرداخت شود، 

آن استان هایی که درآمد سرانه کمتری دارند، 
سهم بیشتری دریافت خواهند کرد.وی با تاکید 
باقران  باید مشکل کارخانه سیمان  اینکه  به 
درمیان پیگیری و رفع شود، اظهار کرد: بخشی 
از مشکل کارخانه باید توسط استانداری رفع 

شود، توسط فرماندار درمیان پیگیری تا بتوان از 
محل منابع مختلف کمک کرد.پرویزی با بیان 
اینکه برای صادرات سیمان کارخانه از طریق 
بازارچه گلورده شهرستان پیگیری های زیادی 
صورت گرفت، افزود: بر اساس پیگیری های 
های  بازارچه  بازگشایی  برای  گرفته  صورت 
بازارچه  این  مرزی خراسان جنوبی مقرر شد 
های در قالب گمرکات رسمی فعالیت کنند.به 
گفته وی بازگشایی بازارچه های استان در گرو 
همکاری افغانستان است، در صورت بازگشایی 
ها  بازارچه  در  امکانات  و  ها  زیرساخت  تمام 
فراهم خواهیم کرد.وی با بیان اینکه از ابتدای 
سال جاری صادرات کاال از استان به افغانستان 
برخی  اضافه کرد:  یافت،  افزایش  برابر  به 2 
روزها تا 800 کاال کامیون حمل بار از گمرک 
و بازارچه ماهیرود به افغانستان تردد می کند.

وی ادامه داد: ساعت کار کارکنان در گمرک 
به  صادرات  رونق  برای  سربیشه  ماهیرود 

افغانستان افزایش یافته است.

عملیات اجرایی فاز نخست راه آهن 
به زودی آغاز می شود

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در 
در  یکسال گذشته  آب  و  آهن  راه  راه،  حوزه 
اظهار کرد:  انجام شد،  اقدامات خوبی  استان 
مشکل استان به صورت مستمر پیگیری می 
شود ولی بر این اعتقاد هستیم تا کار به مرحله 
نشود.پرویزی  رسانی  اطالع  نرسد،  عملیاتی 
یادآور شد: برای احداث جاده بیرجند - قاین 
نیروها در سه شفیت کار می کنند، پیشرفت 
 2 نیز  نزدیک  آینده  در  است،  مناسب  پروژه 
بازدید  طرح  این  از  راه  وزیر  معاونان  از  تن 
خواهند کرد.وی از آغاز عملیات اجرایی اولین 
به طول  بیرجند - کال شور  آهن  راه  قطعه 
50 کیلومتر با حضور وزیر راه خبر داد و گفت: 
قول سفر ریاست جمهوری به استان با اجرای 
این طرح اجرایی خواهد شد.وی عنوان کرد: 
با کمک های خوب که به شهرستان درمیان 
خواهد شد بودجه 2 برابر افزایش خواهد یافت، 
امیدواریم که اقدامات خوبی انجام شود.وی از 
مدیرعامل شرکت گاز استان خواست روند گاز 
رسانی به برخی روستاها و شهر های درمیان 
را تسریع کند تا این طرح ها قبل از زمستان 
96 به بهره برداری برسد.به گفته پرویزی هر 
دهیاری فعال و دارای برنامه و تیم کاری باشد، 
مجموعه  آن  به  خوبی  ی  کمک  استانداری 
خواهد کرد تا بتوانند برنامه ها و طرح های 

عمرانی خوبی را در روستاها اجرا کنند.

هزار و 500 میلیارد ریال سال 95 
در حوزه بهداشت استان هزینه شد

به گفته وی در حوزه بهداشت و درمان هزار و 
500 میلیارد ریال در کمتر از یک سال گذشته 
هزینه شد، کارهای بهداشتی و درمانی خوبی 
در دولت تدبیر و امید انجام و طرح های خوبی 
هم در حال اجراست.پرویزی در ادامه با تشکر 
خصوص  به  استان  مردم  گسترده  حضور  از 
کرد:  اظهار  انتخابات،  در  درمیان  شهرستان 
تالش  با  جدید  دولت  استقرار  با  امیدواریم 
بیشتر مشکل استان پیگیری و برای توسعه 
قدم های خوبی برداشته شود.وی اضافه کرد: 
با تیم کاری جدید می توان خیلی از مشکالت 
را با همراهی مردم ، مسئوالن و ذی نفوذان 
سیاسی و اجتماعی حل کرد.وی با اشاره به 
سیاسی  حوزه  در  شده  مطرح  مباحث  برخی 
و اجتماعی عنوان کرد: در جامعه صداقت ها 
کمرنگ تر و دروغگویی ها بیشتر شد، گفت: 
دروغگویی  و  دارد  هزینه  صداقت  جامعه  در 
بدون هزینه است ، همه ما اعتقاد به اسالم 
باید مکارم اخالقی  اطهار داریم پس  ائمه  و 
را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.وی ادامه 
داد: گاها رذایل اخالقی در جامعه جای خود 
جلوی  کنیم  تالش  باید  است  کرده  باز  را 
در  ها  بداخالقی  نگذاریم  و  شود  گرفته  آن 
مدیران  شد:  یادآور  یابد.وی  افزایش  جامعه 
مشکل  حل  برای  سخت  شرایط  در  استان 
حل  مسئوالن  باید  کنند،  می  تالش  مردم 
مشکالت را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند.

قوسی-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
حاشیه افتتاح نمایشگاه عفاف و حجاب ضمن 
گالیه از مدیرانی که برای این مراسم دعوت 
شده بودند ولی حضور نیافته بودند، بیان کرد: 
متاسفانه مسئولین هر جا فرصتی پیش می 
سخن  آن  مشکالت  و  حجاب  به  راجع  آید 
با این ظرفیت  می گویند ولی وقتی بستری 

فراهم می شود، فقط دو سه نفر حضور پیدا 
می کنند. وی افزود: چرا اعضای کارگروه مد 
و لباس استان حضور پیدا نکردند؟ صبح روز 
گذشته نمایشگاه حجاب و عفاف در نگارخانه 
اقتصادی  امور  معاون  حضور  با  شهرداری 
کمیسیون  دبیر  و  بیرجند  شهردار  استاندار، 
کل  اداره  همت  به  شهر  شورای  فرهنگی 

فرهنگ و ارشاد افتتاح شد. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد بیان کرد: نمایشگاه عفاف و حجاب 
شرعی  سواالت  به  پاسخ  های  بخش  دارای 
و مشاوره فرهنگی، سیری بر تاریخ پوشش و 
لباس، عرضه کتاب، بخش کودک و نوجوان 
می باشد. محبی با اشاره به این که هدف ما بر 
این بوده است که دست طراح را در دست تولید 

آثار  و  تصاویر  کرد:  اضافه  دهیم،  قرار  کننده 
به نمایش در آمده در این نمایشگاه، برگزیده 
جشنواره مد و لباس سال قبل بوده است که 
همه این ها به تولید انبوه قرار است ختم شود. 
وی توضیح داد: این نمایشگاه در دو وقت صبح 

و عصر و به مدت چهار روز دایر می باشد.
)Ava.news14@gmail.com(

با  استان  اجتماعی  تأمین  مدیرکل  قاسمی- 
اجتماعی  تأمین  معوقه  مطالبات  اینکه  بیان 
میلیارد   58 کارفرمایان  از  جنوبی  خراسان 
تومان است، افزود: این کارفرمایان یا اشخاص 
حقیقی هستند یا حقوقی می باشند. رقمی که 
با توجه به گفتۀ »فیروزی« معاون درمان تأمین 
برابر هزینه تجهیز  اجتماعی چیزی حدود 2 
بیمارستان ابالفضل)میالد( به عنوان بزرگترین 

مرکز درمانی تأمین اجتماعی استان است. 
اجتماعی  تأمین  مدیرکل  درویشی«،  »مجید 
روز گذشته در نشست خبری به مناسبت هفته 
تأمین اجتماعی اظهار کرد که با توجه به شعار 
امسال و سال گذشته که اقتصاد مقاومتی بود 
سیاست سازمان تأمین اجتماعی نیز در همین 
راستا و تعامل با واحدهای اقتصادی می باشد. 
واحدهای  اینکه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  وی 
ما  سازمان  دارند  متفاوتی  مشکالت  تولیدی 
طی بخش نامه و دستورالعمل هایی که صادر 
و ابالغ کرده است در پی کمک به واحدهای 
تولیدی می باشد. به گفتۀ وی از جمله آن می 
توان به تقاتر مطالبات پیمانکاران با اسناد خزانه 
جرائم  بخشودگی  و  جاری  سال  در  اسالمی 

بیمه ای در سال 95 و 96 اشاره کرد.
 تشکیل پرونده فنی الکترونیک برای 

تمام افراد تحت پوشش 
مدیرکل تأمین اجتماعی با اشاره به خدمات 
الکترونیک بیمه ای عنوان کرد که این طرح 
راستا  این  در  و  گرفته  قرار  کار  دستور  در 
تامین  سازمان  مخاطبان  نویسی  نام  طرح 
اجتماعی آغاز شده است. »درویشی« اضافه 

کرد که  تشکیل پرونده فنی الکترونیک در 
تا  و  اجرایی شده  اجتماعی  تأمین  65 شعبه 
پایان شهریورماه در سراسر شعب انجام خواهد 
و  امنیت  این کار  با  تأکید کرد که  شد. وی 
بگیران  مستمری  و  شدگان  بیمه  اطالعات 
کامال حفظ خواهد شد و تمام اقشار می توانند 
پرونده درمانی و چگونگی رسیدگی به آن و 

سابقه بیمه خود را در آن مشاهده کنند.
پلتفرم یکپارچه دولت همراز به صورت 
آزمایشی فعال و راه اندازی شده است
راه  از  همچنین  اجتماعی  تأمین  مدیرکل   
نرم  )بستر  پلتفرم  یک  فاز  آزمایشی  اندازی 
افزاری( یکپارچه دولت همراز خبر داد و افزود: 
مخاطبان می توانند در مرحله اول این طرح، 
استعالم درمان و فیش مستمری خود را ببینند. 
فاز دوم هم که در  داد: در  ادامه  »درویشی« 
آینده راه اندازی خواهد شد، برای کارفرمایان 
می باشد که می توانند نمایش بدهی و امکان 
داشته  موبایل  سیستم  طریق  از  را  پرداخت 
باشند و در فاز سوم هم سیرهای درمانی خود 
را بیماران مشاهده کنند. وی بیان کرد که در 
۴ سال اخیر بالغ بر 80 درصد، حقوق مستمری 
در  و  یافته  افزایش  اجتماعی  تأمین  بگیران 
اواخر فروردین امسال هم افزایش 12.5 تا 25 

درصدی حقوق داشته ایم.
 بالغ بر 300 هزار نفر تحت پوشش 
خدمات بیمه تأمین اجتماعی در استان
آمار  اظهار کرد که  اجتماعی  تأمین  مدیرکل 
بیمه شدگان اصلی استان  11۴ هزار و 1۷5 
نفر است که در مجموع با احتساب افراد تبعی، 

جمعیت  از  نفر   ۴32 و  هزار    3۴6 از  بیش 
استان تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی 
تعداد  کرد:  تصریح  »درویشی«  باشند.  می 
مستمری بگیران تأمین اجتماعی ما 1۴ هزار 
و 60۷ نفر هستند که در کل ۴5 درصد جمعیت 
استان تحت پوشش بیمه ای این سازمان قرار 
دارند. وی بیان کرد که ضریب پشتیبانی تامین 

اجتماعی در استان 8 به یک نفر است.

 پرداخت 220 میلیارد تومان
 تعهدات به بیمه شدگان استان

مدیرکل تأمین اجتماعی با بیان اینکه در سال 
گذشته 208 میلیارد تومان از تعهدات پرداخت 
شده است، افزود: این برای تعهدات بلند بود 
و همچنین  9 میلیارد و 300 میلیون تومان 
هم برای تعهدات کوتاه مدت پرداخت شده 
است. »درویشی«  اظهار کرد که در کل سال 
گذشته 220 میلیارد تومان پرداختی داشته ایم 

و برای بیمه بیکاری هم  11 میلیارد و 100 
میلیون تومان مقرری پرداخت شده است. وی 
جدید  شده  بیمه  اکنون جذب  که  کرد  بیان 
محل  از  ولی  ندارد  وجود  بافان  قالی  برای 
بودجه سال جاری آیین نامه بیمه خبرنگاران 

تنظیم می شود.
بیمارستان  دیالیز  بخش  اندازی  راه 

ابالفضل )میالد( در روزهای آینده

از  استان  اجتماعی  تأمین  درمان  معاون 
حضرت  بیمارستان  دیالیز  بخش  راه اندازی 
ابوالفضل در روزهای آینده خبر داد و تصریح 
کرد که مشکلی تخت بیمارستانی در استان 
وجود ندارد و در مقایسه با سایر استان ها این 
فیروزی«  »فرزاد  دارد.  بهتری  وضع  استان 
میالد  بیمارستان   2 اکنون  که  کرد  عنوان 
شدگان  بیمه  به  بیرجند  رحیمی  شهید  و 
تأمین اجتماعی و سایر بیمه شدگان خدمات 

که  کرد  نشان  خاطر  وی  می دهند.  ارائه 
از  بهره برداری  شاهد  امسال  و  گذشته  سال 
استان  اجتماعی  تأمین  در  زیادی  پروژه های 
بودیم و در سال جاری آغاز کلنگ زنی برخی 
از پروژه ها در دستور کار قرار دارد. به  دیگر 
گفتۀ وی یکی از این کلنگ زنی ها مربوط 
در  آموزشی  و  همایش  رفاهی،  مجتمع  به 
بیمارستان میالد می باشد و در روزهای آینده 
بیمارستان  دیالیز  راه اندازی بخش  نیز شاهد 

حضرت ابوالفضل )میالد( خواهیم بود.
بیمه  به  رسانی  خدمات  درصد   16

شدگان در بیمارستان میالد
به  اشاره  با  اجتماعی  تامین  درمان  معاون 
اینکه بیمارستان میالد بیرجند از اواسط سال 
کرد  عنوان  است،  کرده  کار  به  آغاز  گذشته 
توسط  خدمات  درصد   16 راستا  این  در  که 
توسط  خدمات  درصد   ۴9 و  بیمارستان  این 
انجام شده  بیرجند  بیمارستان شهید رحیمی 
میلیارد   30 که  کرد  تصریح  فیروزی  است. 
بیمارستان  برای  پزشکی  تجهیزات  تومان 
متوسط  افزود:  است. وی  هزینه شده  میالد 
بیمه شده می  برای هر  بار  بیماردهی 11.5 
باشد که از خدمات تامین اجتماعی استان اعم 
بستری  و  سرپایی  غیرمستقیم،  مستقیم،  از 
استفاده کرده اند و میزان هزینه های درمان 
و همچنین متوسط بیماردهی در استان بسیار 
مشکالت  از  یکی  وی  گفتۀ  به  است.  زیاد 
اصلی بیمارستان های میالد و شهید رحیمی 
کمبود پزشک متخصص است که اکثر آنان 

جذب بیمارستان های دانشگاهی می شوند.

عکس:ایرنا

گالیه شدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد از حضور نداشتن مسئوالن در نمایشگاه عفاف و حجاب

دو برابر هزینه تجهیز بیمارستان میالد

با  پرورش،  و  آموزش  کل  امیرآبادیزاده-مدیر 
اشاره به پیش بینی رشد 10 درصدی دانش 
آموزان و مدارس غیر دولتی در استان، یاد آور 
شد: پیش بینی می شود در سال تحصیلی آینده 
آموز دختر و پسر در  2۴ هزار و 500 دانش 

دوره های مختلف تحصیلی در ۷86 مدرسه 
نمایند.  تحصیل  استان  دولتی  غیر  مرکز  و 
المعی گفت:تخصیص 25درصد نیروی انسانی 
پیش  المنفعه،  عام  مدارس  به  دولتی  بخش 
بینی تسهیالت بانکی متناسب با نیاز مدارس 

و مراکز غیردولتی، پیش بینی واگذاری اراضی  
و ساختمان های مازاد بر نیاز آموزش و پرورش 
به بخش غیر دولتی و برخورداری از تخفیفات 
و معافیت های مالیاتی و عوارض از جمله مهم 
ترین خدمات ارائه شده به این مدارس در استان 

است.وی افزود:با احتساب طرح خرید خدمات 
آموزشی، قریب 22 هزار دانش آموز دختر و پسر 
دوره های مختلف تحصیلی در مدارس غیر 
دولتی استان مشغول ادامه تحصیل می باشند.
مدیر کل آموزش و پرورش  با بیان این که این 

میزان، 23/1۴ دانش آموز کل استان را شامل 
می شود، اظهار کرد: در سال گذشته تحصیلی 
آموزشی  خدمات  خرید  طرح  احتساب  با  و 
در 12  دولتی  غیر  مرکز  و  تعداد ۷65مدرسه 
شهرستان و منطقه استان فعالیت می کردند.

مدیر کل آموزش و پرورش خبر داد:رشد 10 درصدی دانش آموزان در سال تحصیلی آینده

عکس:احسان توال
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امام علی عليه  السالم می فرمایند :
أبَخُل الّناِس َمن بَِخَل علی نفِسِه بمالِِه و خلَّفُه لُِوّراثِِه

بخيل ترین مردم كسی است كه مال خویش را از خود دریغ دارد و براى وارثانش بگذارد.    
)غرر الحكم : ح3253(

 شماره پالک نشاني نام شهر نام ملك نام استان رديف
 ثبتی

 نوع كاربري نوع ملك نوع مالكيت مساحت )متر مربع (

 قيمت پايه نوع سند

 متصرف
 نوع بهره
 برداري
 فعلي

 توضيحات
 اعيان عرصه

 ملكي ،
 تمليكي ،
 سرقفلي ،

 اوقافي / غير
 اوقافي

 ساختمان ،
 آپارتمان ،

 مغازه ، زمين
 ، ساير

 بانك ، تجاري ، اداري ،
 مسكوني ، صنعتي ، رفاهي
 ،آموزشي ، ورزشي ، انبار ،
 مزروعي ، كارگاه ، ساير

 ندارد /دارد
 ) بانكي /

غير بانكي (

 تخليه ،
 اشغال ،

 بالاستفاده

 خراسان1
 جنوبی

 ساختمان تجاري
 )اداره مركزی
 سابق بانك
صادرات (

 بيرجند

  بيرجند- خيابان
 مدرس - بيست متري

 اول غربي - اداره
 مركزي سابق بانك

 صادرات

 تخليه ندارد26,517,996,000ششدانگ تجاري ساختمان ملكي1427/3228595/81417/76

 اسكلت فلز - در چهار طبقه
 با قدمت حدود 9 سال- داراي

 آسانسور - طبقه چهارم دكوراتيو
 چوبي - مجهز به موتور خانه و شوفاژ
 -امتيازات شامل آب ، برق ، گاز ) به

شكل موجود (

 خراسان2
 جنوبی

 مرغداري به
 ظرفيت 30 هزار

 قطعه
آرين شهر

 آرين شهر - ابتداي
 جاده چاهك موسويه ،

 سمت چپ
 كشاورزي ساير تمليكي89 16532557841 /128

 مشاعی ) سهم بانك 2/66
 دانگ از ششدانگ

می باشد (
 دارد ) غير1,993,500,000

اشغالبانكي (
   ) به شكل موجود ( سهم بانك

 2/66 دانگ از ششدانگ می باشد
 ) قيمت پايه مربوط به سهم بانك

 می باشد (

 خراسان3
 جنوبی

 زمين كشاورزی و
قايندامداری

 قاين- روستای
) به شكل موجود (اشغال ندارد1,482,300,000ششدانگ كشاورزی زمين تمليكی1680/2872173.5883محمدآباد علم

 خراسان4
 جنوبی

 ساختمان
  بيرجند - خيابان توحيد بيرجند مسكونی

 زمين و تمليكی315/245360212/3نبوت 7 - پالک 28
 اشغال ندارد3,555,000,000 سند تك برگی مسكونی ساير

 يك باب ساختمان با نمای آجر
 سفال و سيمان كف موزائيك

 دارای انشعابات و قدمت 25 سال

 خراسان5
 نهبندان - شهرک نهبندان كارخانه سنگبری جنوبی

 ساختمان و تمليكی766/399361877 صنعتی
 تخليه ندارد20,062,773,000 جانشينی صنعتی زمين

 سوله صنعتی - ساختمان مديريت
اداری و پرسنلی و اموال

 )به شكل موجود (

 خراسان6
 جنوبی

  سهم مشاعی
 از ساختمان

 مسكونی
 بيرجند

 بيرجند - خيابان
 پاسداران - پاسداران

2-پالک 36
 دارد ) غير1,008,000,000انتقال اجرايی مسكونی ساختمان تمليكی249/17/3048336444

 اشغالبانكي (
 سهم بانك يك دانگ و شش
دهم دانگ مشاع از ششدانگ

  ) قيمت پايه مربوط به سهم بانك
می باشد (

 خراسان7
 جنوبی

 سهم مشاعی
 از ساختمان

 مسكونی
 بيرجند

  بيرجند - خيابان عدل
 عدل 23- خيابان باهنر

 شرقی - پالک 41-
 مقابل مدرسه

 دارد )غير471,600,000 انتقال اجرايی مسكونی ساختمان تمليكی249/3375200203/2
 اشغالبانكي(

 سهم بانك يك سهم و چهاردهم
 مشاع از كل ده سم از ششدانگ
 ) قيمت پايه مربوط به سهم بانك

می باشد (

 خراسان8
 جنوبی

 سهم مشاعی
 باغ و مرغداری

 روستای علی آباد
 داورآباد

 بيرجند
 بيرجند

  روستای علی آباد
 داور آباد

 ساختمان و تمليكی769/2450001352
 دارد )غير1,729,800,000 انتقال اجرايی مزروعی زمين

 اشغالبانكي(
 بيست و پنج سهم و يك چهارم

 سهم مشاع از 47 سهم مشاع از 840
 سهم مشاع از ششدانگ ) قيمت پايه

 مربوط به سهم بانك می باشد (

 خراسان9
 جنوبی

 شركت توليدی
 قاين - كيلومتر 5 جادهقاين آجر سفال

اشغالندارد9,954,000,000 انتقال اجرايی صنعتی ساير تمليكی131/183780112/503640 اسفدن - قاين

 ساختمان اصلی كوره - سالن
 توليد - انبار قير - اتاقك

  پمپ - ساختمان اسكان كارگران
 ساختمان مديريت سوله انبار  -
  ماشين آالت شامل سيلوی خاک

 والس- مخلوط كن - مخلوط
  كن پرس - پرس - پمپ وكيوم

 مجموعه برش - نوارهای نقاله و ...
 تأسيسات برق ، آب و تجهيزات

متفرقه  ) به شكل موجود (

 خراسان10
 جنوبی

 ساختمان
 تجاری به همراه

 ساختمان
 مسكونی

 سرايان - خيابان امام سرايان
1/857/2911 خمينی ) ره (

419
  متر مربع
 كل زمين
 تجاری و
مسكونی

 208 مترمربع
تجاری

  125 متر مربع
مسكونی

 تخليه ندارد10,407,800,000 ششدانگتجاری مسكونی ساختمان ملكی

 سازه ساختمان تجاری اسكلت
 فلزی و سازه ساختمان مسكونی
 به صورت نيمه اسكلت - نما آجر

 سه سانت - كف سازی سنگ
 و سراميك - سيستم گرمايش
 شوفاژ - سيستم سرمايش كولر

 آبی - دارای انشعاب برق سه فاز و
 تك فاز 25 آمپر و آب و گاز و تلفن

 خراسان11
 قاين - خيابان امام قاين منزل مسكونی جنوبی

 تخليه ندارد595,000,000 ششدانگ مسكونی ساختمان ملكی1585/485150116/75 خمينی 24- پالک 5
 از اعيان ملك 97 متر مربع
 مسكونی و 19/75 متر مربع

 پاركينگ می باشد ،  اعيان يك
طبقه می باشد .

 خراسان12
  بيرجند - ميدان آزادی بيرجند ساختمان تجاری جنوبی

 تخليه ندارد16,000,000,000 ششدانگ تجاری ساختمان ملكی1554/4873114649/67 نبش كانال

 ساختمان شامل يك زير زمين و
  طبقه همكف به مساحت هر كدام
 111/75 مترمربع  و طبقه اول ، دوم
 و سوم با بالكن هر كدام 125/75
 متر مربع و طبقه چهارم با بالكن

 35/30 متر مربع و نيم بالكن
13/62 متر مربع

 خراسان13
 جنوبی

 سهم مشاعی
 مزرعه و باغ

 پسته
 زمين - تمليكی-665/9591382 دشت مختاران بيرجند

 مزروعی ساير

 مشاعی ) سهم بانك 67
 سهم و پنجاه و چهار

 شصتم سهم مشاع از كل
 288 سهم ششدانگ (

 دارد )غير4,693,771,867
 اشغالبانكي(

 پالک 9 فرعی دهستان قيس آباد
 پالک 665  اصلی بخش 4 بيرجند
 در جريان ثبت بوده و در مرحله

 تحديد حدود می باشد و پيگيری
 ادامه عمليات برعهده خريدار

 خواهد بود . ضمناً مالكيت بانك
 بر يك چهارم چاه آب به شماره
 پروانه بهره برداری 18009/410  با
 دبی 15 ليتر بر ثانيه قطعی بوده
 و پروانه چاه به نام بانك صادرات

 خراسان جنوبی می باشد .

 خراسان14
 جنوبی

 ساختمان تجاری
  قاين - ميدان طالقانی قاين و مسكونی

 تخليه ندارد15,620,000,000 ششدانگتجاری مسكونی ساختمان ملكی1266/28/475221/80528/58 نبش كوچه كاوه

 عرصه در سند مالكيت 221/80
 متر مربع می باشد ولی در وضعيت
 موجود برابر 197/34 متر مربع می
 باشد - همكف با زيربنا 198/52 )
 شعبه و پاركينگ  و سرويس پله
 طبقات ( طبقه اول با زير بنا مفيد

 184/65 - طبقه دوم با زيربنا مفيد
 117/67 متر مربع - ساختمان
 6 سال ساخت - اسكلت فلز

 نما سنگ و آلومينيوم - همكف
 سراميك - دارای ديوار پوش و

 نمای داخلی طبقات تلفيق سنگ
 ، گچ و رنگ آميزی و دارای

  كابينت ام دی اف پكيچ
  رادياتور، اسپيلت و كولر و

 امتيازات كامل

 خراسان15
 جنوبی

 ساختمان تجاری
 نهبندان و مسكونی

  نهبندان - خيابان
 شهدا نبش شهدا 13 -

 پالک 198
  ساختمان شامل يك طبقه همكف تخليه ندارد3,757,921,000 ششدانگتجاری مسكونی ساختمان ملكی1/2230117/70222/38

 نيم طبقه و طبقه اول می باشد

لیست امالک مازاد بانک صادرات           مدیریت شعب خراسان جنوبی                    )مزایده 96/2 (

نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول ذیل می باشد :

میزان پرداخت غیر نقدی ) باقیمانده در اقساط (میزان پرداخت نقدی شرایط پرداخت ) گروه (ردیف

  اولویت با پرداخت نقدی ، پیشنهاد غیر نقدی با اولویت پرداخت ، به ترتیب ذیلز1
  ) 2-3-4- 5( قابل بررسی خواهد بود .

 30% در اقساط 12 ماهه ) با سود بانکی (2%70
50% در اقساط 24 ماهه ) با سود بانکی (3%50
70% در اقساط 36 ماهه ) با سود بانکی (4%30
90% در اقساط 60 ماهه ) با سود بانکی (5%10

 بانک صادرات خراسان جنوبي

آگهــي مزایــده ) 96/2 (
بانک صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد 15 واحد از امالک مازاد و ماشين آالت  
مازاد خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان شرکت در 
مزايده مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر از روز درج آگهی يکشنبه مورخ 96/04/18 
الی96/04/24 نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و تا پايان وقت اداري )ساعت 14( روز سه 
شنبه مورخ 96/05/03 به نشاني بيرجند -  خيابان مدرس - نبش مدرس 9  اداره مرکزي بانک 
صادرات طبقه اول - دايره تدارکات و ساختمان نسبت به عودت آن اقدام نمايند. پاکت هاي 
پيشنهادي ارائه شده رأس ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 96/05/04 در محل فوق با حضور 
اعضای کميسيون معامالت بانک و متقاضيان خريد مفتوح ، قرائت و برندگان مشخص خواهد 
 شد. الزم به ذکراست، اسناد شرکت در مزايده بايستي تا پايان وقت اداری مورخ 96/05/03 

فقط به دايره تدارکات و ساختمان بانک تحويل و رسيد اخذ گردد.
توضيحات و شرايط : 

1- جهت دريافت اسناد مزايده، ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ 100/000 ريال به شماره حساب 
 0101532454002 به نام دايره تدارکات و ساختمان بانک صادرات خراسان جنوبي الزامي است.

2- مبلغ سپرده شرکت در مزايده معادل 5 درصد قيمت پايه مندرج در آگهي مي باشد که 
طبق مندرجات اسناد مزايده مي بايست اقدام گردد. 

3- بازديد از امالک و اموال مورد مزايده در روزهاي اداري از ساعت 8 تا 14 فراهم و برای 
تمامی شرکت کنندگان ضروری مي باشد.

4- مزايده گذار در رد يا قبول يک يا تمامي پيشنهاد خريد مختار است. 
5- کليه امالک با وضع موجود به فروش می رسد.


