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5صد درصد جاده های اصلی زیر پوشش تلفن همراه است  5حقوق معوقه معدنکاران پیگیری می شود 6بدنه  تنومند خدمات بهداشتی و درمانی ثمره  چهلمین سالگرد انقالب اسالمی

ضلع سوم!

  اگر قرار بود روزی شمایل پسرفت ها)یا 
محترمانه تر بگویم؛ تصویر درجازدن 
اخیر  استانمان را طی سالهای  های( 
بکشم، با آنکه نقاش خوبی نیستم - و 
آنقدر مدلهای این استان طی این سالها 
اعوجاج داشته اند که چیره ترین نقاش 
هم نمی تواند نقشی از آنها بکشد!- اما 
حتماً مثلثی می کشیدم که یک ضلعش 
مدیریت نامناسب باشد، ضلع دیگرش 
ضلع  و  شعارزدگی،  و  برنامگی  بی 
سومش واژه ی شوم »اختالف«!... و 
امروز الجرم با این ضلع سوم، یعنی 
یعنی همان واژه ی شوم »اختالف« 

کار دارم و شاید... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* هرم پور

 

کنایه وزیر ارتباطات 
به پراید!

صفحه 2

تحمل یک نقد سازنده
 را ندارند

صفحه 2

هاشمی طبا، احمدی نژاد و 
روحانی در عمل یکی بودند

رئیس جمهور: دوران انسداد
 گذشته است

صفحه 2

صفحه 2

یرنا
  :  ا

س
عک

استقبال مردم از بازدیدهای سرزده استاندار
ا ستاندار خراسان جنوبی در سومین روز سفر به شهرستان طبس سرزده و بدون تشریفات به بازار مرکزی شهر طبس رفت و از نزدیک مشکالت و 
درخواست های کسبه و مردم را بررسی کرد. معتمدیان صبح سه شنبه از رواق های بازار طبس در میدان امام خمینی )ره( که بازسازی شده است و رواق 
های در حال بازسازی خیابان نواب صفوی نیز بازدید کرد.وی همچنین از پاساژ در حال ساخت »طبسیان« در خیابان نواب صفوی را  بازدیدکرد.  ساماندهی 
بازار، آسفالت معابر و خیابان ها به ویژه شهرک ولی عصر)عج( و پایین محله، یک طرفه شدن بخشی از خیابان محمد منتظری و متضرر شدن کسبه این 
محدوده، ضربه زدن به کسبه شهر با برپایی نمایشگاه های فصلی از جمله مشکالت و خواسته هایی بود که ... ) مشروح در صفحه ۵ (

پیام هشدار استاندار به مسئوالن استان از طبس ؛

قانون برای حل مشکالت استان
نه مشکل افکندن درکار مردم

سرمایه بلوکه شده درخانه های خالی !
                                                  در خراسان جنوبی 139 خانه خالی نسبت به هر هزار خانوار وجود دارد

صفحه 5

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور فرد
درگذشت برادر گرامی تان 

حاج غالمعلی کریم پور فرد
 را حضور شما  و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده 

و برای آن عزیز علو درجات الهی را مسئلت داریم.
جمعی از کارکنان شرکت پخش پاسارگاد

جنـاب آقـای

 حاج غالمحسین کریم پور فرد
اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تان
 تسلیت عرض می نماییم.

صنایع سنگ آراکس اصفهان - نقدی

جناب آقای  حاج علی اکبر کریم پور فرد
ضایعه درگذشت پسر عموی گرامی تان

 حاج غالمعلی کریم پور فرد
 ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و 

طول عمر با عزت برای جناب عالی از درگاه خداوند متعال خواهانم.
سید علی موسوی خواه

جناب آقای عباس کریم پور فرد
جناب آقای محمد کریم پور فرد

با نهایت تأسف و تألم  ضایعه درگذشت عموی عزیزتان 

شادروان حاج غالمعلی کریم پور فرد
 را تسلیت عرض  نموده، ضمن ابراز همدردی از خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده 

غفران واسعه الهی و برای سایر بازماندگان  صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم. 
علی خالدی

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور فرد
تسلیت و همدردی ما را در فراق اندوهناک

 زنده یاد حاج غالمعلی کریم پور فرد 
پذیرا باشید. از درگاه خداوند سبحان برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی

 و برای شما بازماندگان گرامی صبر و شکیبایی آرزومندیم.
بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی بیرجند

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور فرد
اندوه ما را در غم از دست دادن برادر بزرگوارتان در واژه ها نمی گنجد

 تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام 
طلب نماییم.

صنایع سنگ گلچین مشهد- نیکروان

اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق عمران و آبادانی ایران اسالمی هیچ گاه از یاد نخواهد رفت
مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

جناب آقای فالحی  فرماندار محترم شهرستان سربیشه 
جناب آقای مهندس راستکار  بخشدار محترم مود

 جناب آقای فتحی رئیس محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سربیشه
جناب آقای مهندس خراشادی زاده

کارشناس محترم اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان سربیشه 
 از تالش و زحمات مستمر شما عزیزان در اجرای پروژه ساخت سد و افزایش آب قنات روستای قدسیان 

که موجب بازگشت اهالی و رونق منطقه گردیده، تقدیر و تشکر می گردد. 
جمعی از اهالی روستای قدسیان

جناب آقای دکتر حمیدرضا ریاسی
فلوشیپ نورولوژی )فوق تخصص مغز و اعصاب(

از اینکه با سعه صدر،  حس نوع دوستی، حسن اخالق و به پشتوانه دانش روز،  با همت،  حمیت،  
تالش جدی،   با ظرافت و دقت نظر در جهت بهبودی اینجانب بی بی صدیقه موسوی

 در نهایت فرهیختگی اهتمام ورزیده اید،  در کمال ادب و ارادت از شما پزشک بزرگوار سپاسگزارم.
از طیب عشق برای آن طبیب مهر صحت، سالمت، سعادت و سیادت مسئلت دارم.

خاندان محترم کریم پور فرد و گلشنی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت حاج غالمعلی کریم پور فرد 

را صمیمانه تسلیت عرض نموده،  از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران
 و برای شما طول عمر با عزت مسئلت  داریم.

خانواده یوسفیان

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور فرد
درگذشت برادرگرامی تان

 حاج غالمعلی کریم پور فرد
  را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نمایم و آرزوی صبر و سالمتی برایتان دارم.

صنایع سنگ بیهق تهران- راز قندی

آن دم که مرا به خاک بردند احباب     آید ملکی به جانب من به شتاب
گوید که به دل مهر که آورده ای      گویم که حسین)ع( ، گوید آهسته بخواب

بدینوسیله به حق پیوستن روح مادر بزرگوارمان

مرحومه حاجیه خانم کنیز رضا لطفی  
)همسر مرحوم حاج حسن حقیقی(

را به اطالع کلیه اقوام ، دوستان و همشهریان محترم بیرجند می رساند:  مراسم یادبود آن مرحومه 
 چهار شنبه 97/11/17  از ساعت15:30 الی 16:30 در محل مصلی بیرجند منعقد می باشد. 

خانواده حقیقی و اقوام وابسته

دریغا از آن نونهال برومند  از آن عقل و آگاهی و پاک جانی
دریغا از آن روی و آن خلق نیکو  و از آن درفشانی و شیرین زبانی

سرا پا وقار و کمال و شرافت  همه لطف بود و همه مهربانی
از جناب عالی دعوت می شود در چهلمین روز فراق

 شادروان محمدرضا مطلبی پور 
با ذکر فاتحه ای روح آن عزیز را شاد و تسلی بخش بازماندگان باشید.

زمان: جمعه 19 بهمن 97  ساعت 10:15 الی 11:15 صبح
مکان: هیئت ابوالفضلی بیرجند )مصلی(

فـروش  استثنـایی
یک واحد ساختمانی با کاربری مطب و دفتر وکالت واقع در فلکه 
طالقانی - طبقه چهارم آزمایشگاه شفا )دکتر زردست( به وسعت 

۹۳ مترمربع،  نوساز،  با کلیه امکانات و پارکینگ اختصاصی 
 فی متری ۴ میلیون     تلفن: ۰۹۱۵۱۶۱۳۰۸۷

به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسر، پدر و برادر عزیزمان 
شادروان حاج سید محمد خاتمی

 )بازنشسته دادگستری(
  جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 97/11/17 از ساعت 15 الی 
16 در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، تشریف 

فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.
خانواده های: خاتمی،  زرین قلم

جناب آقای عباس کریم پورفرد
فقدان عموی بزرگوارتان حاج غالمعلی کریم پور فرد 

ما را نیز اندوهگین ساخت.
 غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت از پروردگار

 برای جناب عالی خواهانیم. 

جمعی از کارکنان صنایع سنگ پاسارگاد بیرجند

آگهی مناقصه
یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد: جهت ایاب و ذهاب پرسنل به صورت روزانه 
و در مسیر 100 کیلومتری جاده بیرجند - طبس و بالعکس نسبت به اجاره 4 تا 6 دستگاه اتوبوس 
بین شهری مجهز به سیستم گرمایشی - سرمایشی ، صندلی استاندارد و مبله مطابق با قرارداد 
کارفرما از طریق مناقصه اقدام نماید. داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت 
فرم مناقصه حداکثر تا تاریخ 1397/11/23 با شماره های 05632479762 - 09120391660 و 

09105479979 از ساعت 8 صبح الی 20 )به جز ایام تعطیل ( تماس حاصل نمایند.
ایفای بخشی از مسئولیت های اجتماعی شرکت سیمان باقران* از عالقه مندان با هر توان دعوت به همکاری می نماید * 

به گزارش دبیرخانه هیئت مدیره،  شرکت سیمان باقران در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
با هدف مرتفع نمودن مشکالت مناطق محروم استان و به منظور تسهیل امر کمک رسانی به مراکز 
عام المنفعه غیردولتی از زمان راه اندازی بالغ بر 700 تن سیمان را به صورت رایگان به این امر 
خداپسندانه اختصاص داده است. همچنین در همین راستا و با هدف بزرگداشت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، 350 تن سیمان در اختیار تعدادی از فرمانداری های استان قرار گرفته تا 

دبیرخانه هیئت مدیره سیمان باقراندر جهت کمک به مراکز فوق الذکر اهدا گردد.

آگهی مناقصه باطله برداری، آماده سازی، استخراج، بارگیری و حمل 
شرح در صفحه 2سنگ گچ از معدن گچ پاتنگ به کارخانه سیمان باقران

صفحه 3
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بخشودگی جرائم بیمه شخص ثالث به مناسبت دهه فجر
آخرین خبر- رئیس کل بیمه مرکزی از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث تمامی وسایل نقلیه 
تا پایان بهمن ماه خبر داد. سلیمانی همچنین اعالم کرد: جرائم بیمه شخص ثالث موتور سواران و وسایل نقلیه کشاورزی 
تا ٦ ماه آینده نیز بخشیده شده است.

سرمقاله

ضلع سوم.........!

*هرم پور
 
)ادامه سرمقاله...( واژه ی شوم »اختالف«!... و امروز 
الجرم با این ضلع سوم، یعنی همان واژه ی شوم 
قلمم  دل  وقتی  تازه  شاید  و  دارم  کار  »اختالف« 
خنک شود که نیش پردردش را به پهلوی بعضی از 
این اختالف آفرین ها و تولید کنندگان و صادرکنندگان 
و عرضه کنندگان و حتی تبلیغ کنندگان  اختالف در 
خراسان جنوبی بزنم! باور کنید خجالت از  بی پروایی 
و وقاحت و جسارت در مقابل ساحت مقدس و محترم 
و معزز این مردم شریف و نجیب و عزیز، آنهم بر سر 
چیزهای بی ارزش و بی بهاء هم  چیز خوبیست که 
متأسفانه بسیاری از ما، به ویژه آن دسته از »ما«یی که 
مثال »ما«تریم، مثاًل مدعی تریم، مثاًل مدیرتریم و شاید 
خودمان را مثاًل باال نشین تر می دانیم و می بینیم، 
هیچ بویی از شرافت و قداست و نجابت آن خجالت 
نبرده ایم! حوزه های سیاسی استان پر از ادعا و اختالف 
های آشکار و پنهان، حوزه های اجتماعی  مملو از 
اختالف های مشهود چه در نظرها و تصمیم ها و چه 
در ابالغ ها و اجراها، حوزه ی ورزش لبریز از بی حرمتی 
و شکستن حریم بزرگان و ادعا پروری بعضی تازه به 
دوران رسیده ها برای پیشکسوتان، فرهنگ و هنر و 
موسیقی و تئاتر و حتی برخی حوزه های مکتوبمان 
را هم که خودتان هر از چندگاهی کاماًل شاهدید که 
مهیای اختالف و کشمکش و شمشیر به دستی برای 
این و آن است، فضای مجازی مان تلنبار از کوهی از 
انواع توهین ها و تهمت ها و هتک حرمت ها و لِه کردن 
حیثیت ها، و ایضاً اقتصادمان هم دریایی از ناهمگونی 
های بی هدف و بی مقصد و باری به هر جهتی و غیر 
همسو بودن های عمدی برای خالی کردن زیر پای 
دیگران! آنوقت شما فکر می کنید نتیجه این اختالف 
ها در استان چه می شود؟ نه مدیران توان مدیریت 
دارند و نه مسؤوالن رغبتی به برنامه ریزی، که واقعًا 
به دیده انصاف، در صحنه جنگی چنین، مدیر را چه 
به برنامه ریزی و مدیریت؟! از آن سو، مافیای البی 
های پشت صحنه از زیر پوست شهر یواش یواش به 
روی پوست می خزد و زمام حرکت افراد و جریان ها 
و فکرها را بدست می گیرد، و همین است که وقت ها 
به باد فنا می روند و هزینه ها به دریای بیهودگی ها و 
اسراف ریخته می شوند و فکرها مچاله شد در چاله ی 
ناامیدی دفن می شوند و مدیر توانمند دلسوز، شهروند 
متخصص دغدغه مند و هم استانی متفکر خالق هم 
ناامید تر از همیشه کنار همان چاله، و در گورستان نا 
امیدی های محض، قبری می گیرد و خود را تا ابد، 
زنده به گورِ آرزوها و دغدغه هایش برای استان می 
کند! باور کنید هرکس به هر نحوی، به هر طریق و 
مقابل...( ستون  در  سرمقاله  )ادامه  روشی،  و  شیوه 

مهر- معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تغییر در نحوه 
توزیع گوشت تنظیم بازار در دولت در دست بررسی است، 
گفت: اگر تولیدکننده نهاده را گران می خرد، خودش مقصر 
است. رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
اینکه وقتی یک کاال دو نرخ داشته باشد طبیعی است که برای 
آن ایجاد صف شود، گفت: این صف به معنی وجود قحطی 
نیست. با این حال ما معتقدیم که سیستم توزیع گوشت های 
تنظیم بازاری باید تغییر کند. معاون وزیر جهاد کشاورزی با 
تأکید بر اینکه این مسئله در دولت در دست بررسی است، 
افزود: توزیع این کاال باید هدفمند باشد.وی افزود: این احتمال 
وجود دارد که گوشت های تنظیم بازار قبل از عرضه عمومی 

در فروشگاه ها به صورت سبد کاال یا کارت در دهک های 
پایین به صورت هدفمند توزیع شود.رضایی با اشاره به اینکه 
پیش بینی شده برای پایان سال، واردات بیشتری انجام شود، 
گفت: ۲۰ هزار تن گوشت منجمد گوسفندی در بنادر در حال 
ترخیص است ضمن اینکه گوشت گرم نیز از استرالیا و آسیای 
میانه وارد می شود.معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره مباحث 
مطرح شده مبنی بر خروج دام مولد از کشور نیز بیان کرد: 
کشورهای جنوبی خلیج فارس معموالً استعداد پرورش دام را 
ندارند که بخواهند دام های مولد ما را ببرند و اقدام به پرورش 
دام کنند. به اعتقاد بنده این بیشتر یک نوع جوسازی است که 
روی کشور ما سایه انداخته است. اگر هم دام مولد ماده ای 
از کشور خارج شده این اتفاق بسیار موردی رخ داده است. 
رضایی گفت: در حال حاضر هیچ محدودیتی در تأمین و حمل 
نهاده ها وجود ندارد و هر دامدار و یا مرغداری که نهاده را 
بیش از قیمت مصوب خریداری می کند، اعالم کند تا دستگاه 
های نظارتی بالفاصله با فرد متخلف برخورد کنند.وی تصریح 
کرد: اگر دامدار یا مرغداری اقدام به پرداخت مبلغ بیشتر از نرخ 

مصوب بابت خرید نهاده ها می کند، خودش مقصر است.

)ادامه سرمقاله...( در هر کجا، به اندازه کم یا زیاد، عامدانه 
یا سهل انگارانه، به آتش اختالف ها در استان ما بدمد، 
خائِن علی االطالق است و بس. و تا در این استان، 
ُرخ به ُرخ و رو در روی هم، دوستی و خنده باشد و 
هم آغوشی و مهر پروری،  و پشتش اختالف های 
به  فروکردن  برای  آماده  و  تیز  خنجرهای  و  خونی 
قلب همدیگر، وضع همین است و الغیر! حضرت 
مدیریت  و  قبول مسؤولیت  اینجا  که  میکائیل هم 
بفرمایند، باز اسرافیلی ناگزیر باید باشد که در صوِر 
حذر یافتن از اختالف ها برای ما خراسان جنوبی ها 
بدمد و عزرائیلی که جاِن  اختالف آفرین ها را َدم به 
َدم بستاند و جبرائیل مکرمی که مدام،  منادی فضای 
دوستی و مودت و مهربانی واقعی باشد، نه آنچه اکنون 
تکراریست! شعار  چند  از  ای  پوسته  فقط  و  هست 

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰494383۱ ارسال فرمایید(         

نمایش بلیت هواپیما به صورت
 چارتری در سایت ها ممنوع شد

فارس-مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری 
گفت: ارائه و نمایش بلیت هواپیما به صورت چارتری 
در سایت های فروش بلیت ممنوع است.رضا جعفرزاده 
اظهار کرد: در راستای سیاست های اعالمی از سوی 
با شرکت های  راه و شهرسازی و هماهنگی  وزیر 
به صورت  پروازها  فروش  عدم  مورد  در  هواپیمایی 
چارتری به جز مسیرهای کیش، قشم و مناطق نفت 
خیز و همچنین با توجه به سیاست های کلی این سازمان 
مبنی بر عدم ارائه پروازهای چارتری هر گونه ارائه و 
نمایش بلیت ها به صورت چارتری در سایت های فروش 
بلیت تخلف محسوب می شود. وی افزود: در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف از سوی سایت شرکت ها، 

برخورد قانونی الزم انجام خواهد پذیرفت.

اگر مردم مخالفند، نباید
 قیمت بنزین را باال برد

مهر-وزیر نفت به افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و 
گفت: باید دید مردم چه نظری درباره افزایش قیمت 
بنزین دارند و اگر مخالف این اقدام هستند نباید نسبت 
به افزایش قیمت اقدام کرد. زنگنه گفت: ما مشکالتی 
مثل قاچاق داریم مشکل بنزین را باید در کارخانه های 

خودروسازی دنبال کنید نه داخل پاالیشگاه ها.

تغییر در نحوه توزیع گوشت تنظیم بازار

اگر تفریح تان تمام شد، سری هم به بازار بزنید

الرگانی، نماینده مجلس گفت: آقای رئیس جمهور! در 
کنار این موج ناامیدی و همزمان با انفجار قیمت ارز، 
سکه و مسکن، تصاویری از تفریح شما در توچال و 
جشن تولد معاون اول تان در کاخ سعدآباد، جان و دل 
همه را آتش زد؛ آیا نشنیده اید این سخن مردم را که 

می گویند اگر تفریح گروهی تان تمام شده، سری همه به بازار بزنید.

در صورت تداوم تجاوز اسرائیل پاسخ قاطع خواهیم داد

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی تجاوزگری 
اسرائیل به خاک سوریه و اقدام علیه ارتش و نیروهای 
مقاومت را غیر قابل قبول عنوان کرد و گفت: در 
صورت تداوم این اقدامات، تدابیر پیش بینی شده برای 
بازدارندگی و پاسخ قاطع و متناسب به گونه ای که درس 

عبرتی برای حکام دروغگو و جنایتکار اسرائیل باشد، فعال خواهد شد.

هاشمی طبا، احمدی نژاد و روحانی در عمل یکی بودند

هاشمی طبا، کاندیدای دوازدهمین انتخابات ریاست 
مختلف  رئیس جمهورهای  ما  کرد:  بیان  جمهوری 
داشتیم، آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و 
روحانی همه شان دارند یک کار می کنند. منتها تظاهرات 
خاصی هم داشتند ولی در عمل یکی بودند در عمل 

می خواستند با منابع کشور مردم را راضی کنند، همه شان یکی بودند.

روحانی: دوران انسداد گذشته است

 رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با فیلتر سوال و شبهه 
پاسخ داده نمی شود، اظهار کرد: دوران انسداد گذشته 
است و باید با عقل، دانش به سواالت پاسخ داد. باید 
با دلیل و برهان به بهترین شکل به سواالت پاسخ 
بدهیم. روحانی گفت: دوران انسداد گذشته است اگر هم 

نگذشته باشد در دنیای امروز ما نمی توان با آن مشکلی را حل کرد. 

کنایه وزیر ارتباطات به پراید!

 وزیر ارتباطات با کنایه به پراید از فعالیت های ماهواره ای 
دفاع کرد.محمدجواد آذری جهرمی اظهار کرد: جزو 9 
کشوری هستیم که ماهواره می سازیم. حاال که چه؟  با 
این دانش شغل ایجاد کنیم، بهتر مدیریت کنیم و منابع 
ارزشمند رو هدر ندیم.  وی ادامه داد: بروید پراید درست 

کنید که با واگذاری کار به مردم و دانش جوان ها امکان پذیر است.

تحمل یک نقد سازنده را ندارند

ضرغامی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی  گفت: 
تخصصی  جلسه  یک  در  که  است  آن  فیلترینگ، 
می خواهید حرف تان را بزنید، اما اجازه ندهند و تحمل 
یک نقد سازنده را در یک جلسه کارشناسی نداشته 
باشند، این فیلترینگ است. اما آنکه ما می گوییم مدیریت 

کنیم و کاری کنیم که این امکان در اختیار مردم بیاید کجایش فیلترینگ است؟

ایسنا-معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: تعرفه 
مشترکان پرمصرف برق، به صورت پلکانی افزایش خواهد 
یافت؛ به گونه ای که در مرحله اول، ٥۰ درصد و در مرحله 

دوم نیز ٥۰ درصد دیگر افزایش می یابد.
پیش  در  را  کاری  و  ساز  کرد:  اظهار  حائری  همایون   
گرفته ایم که تعرفه برق برای ۱٥ درصد مشترکان، یعنی 
مشترکان پرمصرف با هدف هدایت این مشترکان به دسته 
مشترکان کم مصرف افزایش یابد.وی افزود: اگر مشترکان 
پرمصرف در میزان مصرف خود مدیریت داشته باشند، 
هیچ افزایش قیمتی برای آن ها صورت نخواهد گرفت اما 
اگر این اتفاق نیفتد، تعرفه برق به صورت پلکانی برای 
این دسته از مشترکان افزایش می یابد.معاون وزیر نیرو در 

امور برق و انرژی، با اشاره به این که تغییر تعرفه مشترکان 
پرمصرف به زودی ابالغ خواهد شد. 

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره توسعه استفاده 
متأسفانه  کرد:  ابراز  دولتی،  ادارات  در  نو  انرژی های  از 
علیرغم این که قرار بود ادارات دولتی انرژی تجدیدپذیر 
را در مراکز خود توسعه دهند، درصد کمی از این اتفاق 
محقق شده است، اما برنامه هایی را برای توسعه این امر 
در دستور کار داریم.به گفته معاون وزیر نیرو در امور برق 
و انرژی، تعامالت بخش برق با بخش خصوصی نیز قرار 
است توسعه یابد که در این راستا نیز جلسات متعددی 
را با سندیکای صنعت برق برگزار کرده ایم و قصد داریم 
که در این حوزه ساز و کارهایی را اجرایی کنیم. معاون 
وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته برای گذر از پیک، گفت : بر اساس آمار، هر ساله 
شاهد رشد پنج درصدی پیک بار در ایران هستیم که سال 
گذشته با اقدامات صورت گرفته توانستیم ۲٥۰۰ مگا وات 
صرفه جویی در صنعت برق انجام دهیم که این میزان 

موجب صرفه جویی ۲٥ هزار میلیارد تومان شد.

تعرفه مشترکان پرمصرف برق، پلکانی افزایش می یابد
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
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 آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قاین 
پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مقررات ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی اینک برحسب درخواست واصله، تحدید حدود اختصاصی امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
 بخش ۱۱ قاینات:  قطعه مفروزه مزرعه و قنات شاهیک پالک ۱۲۶۹- اصلی ۱۵۴۲ فرعي اقدس حسین زاده ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی در روز ۱۳۹۷/۱۲/۹ انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر به 
وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز مقرر ساعت ۸ صبح در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر باشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت 
فقط تا۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم 
اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از 
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 

را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
 تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷       علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی اخطاریه افراز پالک ۱۲۴/۵۵۴- اصلی بخش ۲ بیرجند
نظر به اینکه اداره منابع طبیعی شهرستان بیرجند برابر نامه شماره ۹۷/۱۰۱/۶۶۹۷-۱۳۹۷/۱۱/۱۴ درخواست افراز قسمتی از 

سهم مشاعی خود از پالک ثبتی ۱۲۴/۵۵۴- اصلی واقع در بخش ۲ بیرجند  موسوم به مرتع سینه چهکند را نموده است
 همچنین مالک اعالم نموده که به نام و آدرس سایر مالکین مشاعی دیگر دسترسی ندارد. اینک به استناد ماده ۱۷ آیین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی از کلیه مالکین و صاحبان حقیقی و حقوقی پالک مذکور دعوت می شود راس ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲ در محل 

ملک حضور بهم رسانند. عدم حضور در وقت مقرر مانع از اقدامات قانونی نخواهد بود. 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهـی مزایـده - نوبت اول 
شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه بیرجند در نظر دارد چند قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری واقع در شهر بیرجند را از طریق مزایده به استناد مصوبه ماده ۸ صورتجلسه مجمع عمومی و مصوبه 
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ هیئت مدیره به فروش رساند. متقاضیان می توانند برای دریافت مدارک از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ به آدرس دفتر شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه بیرجند واقع در خیابان ظفر انتهای 
ظفر ۲۴ نبش اردیبهشت ۱۰ بلوک ۱ واحد ۱۱۴ مراجعه و مدارک را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۵ به دفتر شرکت تحویل نمایند. شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادهای خود را در پاکت های 
جداگانه و مهر شده تحویل نمایند. پاکت الف: اصل ضمانتنامه بانکی معادل ۵% کل قیمت پایه مزایده قابل دریافت در کلیه شعب بانک های استان یا واریز وجه نقد )اصل فیش بانکی( به حساب شماره 
۴۲۰۰۰۰۰۲۱۴۹۳ به نام شرکت کارگشای سازه بیرجند در بانک مسکن مرکزی . ب : تکمیل فرم تقاضای شرکت در مزایده با درج مبلغ پیشنهادی در هر مترمربع با امضای متقاضی . برندگان مزایده 
موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز جهت تسویه حساب به حسابداری شرکت مراجعه و اصل فیش پرداختی را به حسابداری تحویل نمایند. عدم پرداخت بهای زمین در مهلت مقرر انصراف از خرید تلقی 
و مورد مزایده به برندگان دوم واگذار و در این صورت سپرده تودیعی به نفع شرکت ضبط و متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت. کلیه هزینه های متعلقه شامل نقل و انتقال، هزینه شهرداری و آماده 

سازی عوارض و مالیات متعلقه وغیره کال برعهده برنده مزایده می باشد.
مشخصات امالک مورد نظر

آدرس ملکوضیتمبلغ قابل پرداخت بابت سپرده ۵ درصدقیمت پایه هر متر مربعمساحتکاربریردیف

جمهوری ۳۲ و کوچه جمهوری ۳۰ )پای قلعه(دو معبر )دوکله(۱۶۶۸۴/۷۵۰/۰۰۰۳۹۶/۱۵۰/۰۰۰مسکونی۱

ظفر ۲۴دومعبر )دوکله(۱۷۵/۵۵۱۳/۰۰۰/۰۰۰۱۱۴/۱۰۷/۵۰۰مسکونی۲

انتهای ظفر ۲۲ بین اردیبهشت ۸ تا ۱۰ جنب فلکه اردیبهشتدو معبر )دوکله(۷۹۰/۰۷۲۹/۵۰۰/۰۰۰۱/۱۶۵/۳۵۳/۲۵۰تجاری۳

انتهای ظفر ۲۴ نبش اردیبهشت ۱۰ و ۸ جنب فلکه اردیبهشتدو معبر )دوکله(۴۳۰/۹۵۳۵/۵۰۰/۰۰۰۷۶۴/۹۳۶/۲۵۰تجاری۴
علی اکبر نوفرستی - مدیرعامل

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  0915

دهه فجر انقالب اسالمی و یوم ا... 22 بهمن
سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 

را به ملت بزرگ ایران  و همشهریان عزیز تبریک  می گوییم.

موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

برادر بزرگوار 

جناب آقای حاج غالمحسین نارمنجی
درگذشت اندوه بار خواهر گرامی تان را حضور جناب عالی و خانواده محترم 

تسلیت عرض می نماییم، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان داغدیده 
صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

حمل تخصصی اثاثیه منزل 
با کادری مجرب و ماهر

جابجایی اثاثیه منزل و اداری
 با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ 
و پتودار * 100 درصد تضمینی
عبدالهی:
 0۹15۳۶185۴۶ 
0۹15۶0085۴۶

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  0۹15۶۶5505۴ 

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
0۹15۳۶۳5015 - ناصری نژاد

آگهی مناقصه باطله برداری، آماده سازی، استخراج، بارگیری
 و حمل سنگ گچ از معدن گچ پاتنگ به کارخانه سیمان باقران

کارخانه سیمان باقران در نظر دارد: عملیات باطله برداری،  آماده سازی،  استخراج، بارگیری ، حمل 
و تحویل سنگ گچ از معدن گچ پاتنگ به محل دپوی مربوط به کارخانه سیمان باقران در مدت 
۷ ماه - ماهانه پنج هزار تن را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و توانمند 
واگذار نماید. متقاضیان  می توانند جهت دریافت اطالعات نحوه انجام مناقصه از تاریخ انتشار آگهی 
 به مدت ۱۰ روز به آدرس ذیل مراجعه نمایند. استان خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری -

www.bagherancement.com           ۵۲ بیست متری یاس - پالک 
واحد بازرگانی شرکت سیمان باقران
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آغاز توزیع 1280 بسته حمایتی غذایی در نهبندان

کاوش-رئیس جمعیت هالل احمر نهبندان از توزیع یک هزار و 280 بسته حمایتی غذایی بین مادران باردار و شیرده مناطق کمتر برخوردار شهرستان نهبندان خبر 
داد و گفت: توزیع این بسته های حمایتی تا پایان دهه مبارک فجر به پایان می رسد.رضایی با اشاره به اینکه توزیع این بسته های غذایی با حضور نماینده یونیسف 

 از شهردار تشکر می کنم آقای جاوید، خدمات شما از روستای چاه عباس اردونی آغاز شد، افزود: قرار است تا پایان دهه مبارک فجر یک هزار و 280 بسته حمایتی بین مادران باردار و شیرده توزیع شود.
در شهر کامال مشهود است انشاءا... همین گونه پیش 
بروید و کسی مانع از این عملکرد خوب شما نشود، هم 
آیلندهای بلوارها زیبا شدند و هم فضاهای سبزی که 

جدیدا ایجاد کردید اما هنوز با شهر زیبا فاصله داریم
ارسالی به تلگرام آوا
مدتی پیش شهرداری مهرشهر برای تخلیه جوی آب 
کوچه های مهرشهر اقدام کرد که جای تشکر دارد ولی 
بعضی از کوچه ها مثل بهجت 26 نیمه کاره رها شده 
جوی آب تا وسط کوچه تخلیه شده وهنگام بارندگی آب 

جلوی منازل جمع می شود.
915...465
 کسی منکر خدمات رسانی به روستاها بعد انقالب 
نیست ولی این روند به هر حال با پیشرفت جوامع 
رخ می داد، کاش اکنون که به چهل سالگی انقالب 
رسیدیم ، مسئوالن زحمات پدران ما و امام خمینی 
)ره( را با کم کاری و منفعت طلبی بر باد ندهند و 
حال که بر مسند قدرت نشستند صادقانه به این 
مردم خدمت کنند، هنوز بسیاری از روستاها وضع 
زندگی مردم خوب نیست و در تامین معیشت مشکل 
دارند، هنوز کودکانی هستند که آرزوهای بزرگشان 
اندازه کوچکترین آرزوی یک کودک شهری نمی 
انقالب  از  سال  چهل  که  حاال  مسئوالن  شود. 
گذشته نشان دهید وامدار خون شهدای انقالب و 
تمام کسانی هستید که رفتند تا این مردم در آسایش 

زندگی کنند.
ارسالی به تلگرام آوا
نمی دونم این بارش ها به خاطر بارورسازی ابرهاست 
یا لطف خدا شامل حالمون شده به هر حال بهتره از 
این فرصت استفاده بشه و جلوی روان آب هایی که 
به دشت ها می روندو هیچ استفاده ای نمی شود گرفته 
و پشت سد یا بندی ذخیره شوند ، در استان طی این 
یک سال اخیر طرح های آبخیزداری خوبی اجرا شده از 
مسئوالن خواهش می کنم بیش از پیش برای اجرای 
این طرح ها همت کنند. همچنین پیشنهاد می کنم 
دستگاه هایی که  مستقیم وظیفه ای در این باره ندارند 
نیز جلو بیانید و کمر همت ببندند و جهادی کار کنند به 
هر طریقی که امکانش هست تا از این ظرفیت و نعمت 
خدا به گونه ای استفاده کنیم که مشکل کم آبی استان 

تا حد کمی بر طرف شود.
ارسالی به تلگرام آوا
ما اهالی روستای شیرگ و باغستان از توابع بخش 
مرکزی شهرستان سربیشه مدتهاست دچارکمبود آب 
آشامیدنی هستیم به دلیل خشکسالی. می خواستم از 
این طریق ازدست اندرکاران آبرسانی سیار شهرستان 
سربیشه که باتمام کمبودها نسبت به آبرسانی سیار به 

روستای ماتالش می کنندتشکر و قدردانی کنم  
915...036
شهردار جهادی بیرجند هنوز وقت اون نرسیده که 
ساکنان حاشیه نشین شهر بر سفره مدیریت و افق دید 
متفاوت جناب عالی متنعم شوند و فکری بحال ساکنان 
سراب نمایید؟ تو این15سال اخیر سراب هیچ گونه نفعی 
ازحضورشهرداران مختلف نبرده وهیچ پارکی،کتابخانه 

ای وهیچ خدمتی ازمدیران دریافت نکرده.
915...268
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی مراکز بهداشتی شما 
در بیرجند گاهی ساده ترین ملزوماتشان را ندارند. مثل 
دستمال کاغذی یا لیوان یکبار مصرف و گاها مکمل ها. 
می پرسیم می گویند انبار ندارد. این با صحبت های اخیر 

شما تناقض دارد.
910...673

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

حسینی- »خانه های خالی« در هر شهری معضلی برای 
اقتصاد مسکن آن منطقه به شمار می رود. به خصوص در 
مواقعی که تعداد این خانه ها از تعداد خانوارهای بدون خانه 
بیشتر می شود. طبق بررسی کارشناسان حوزه مسکن این 

پدیده می تواند چندین علت داشته باشد. 
در برخی شهرهای بزرگ کشور ، به  علت گرانی سکونتگاه 
و دیگر مشکالت زندگی خانوارها ترجیح می دهند که در 
آپارتمان های بسیار کوچک  زندگی کرده و در عوض، در 
خارج شهر، خانه دومی برای گذراندن تعطیالت یا آخر هفته 
داشته باشند که این قبیل خانه ها در سرشماری ها به عنوان 
خانه خالی شمرده می شوند. مهاجرت و کوچ خانواده ها به 
دلیل نبود شغل و شرایط مناسب به خصوص در شهرهای 
کوچک دیگر علت خالی شدن واحدی از سکنه می باشد. 
دسته دیگر خانه هایی هستند که به  عللی جز موارد ذکر شده 
باید  واقع همان هایی هستند که  در  یعنی  خالی می مانند، 

»خانه خالی« تلقی شوند.

139 خانه خالی نسبت به هر هزار
 خانوار در خراسان جنوبی

بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395 نشان 
می دهد بیشترین تعداد واحدهای مسکونی خالی در استان 
های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب حدود 490، 
242 و 195 هزار واحد بوده است. طبق این آمار تعداد واحد 
مسکونی خالی خراسان جنوبی 31 هزار و 350 باب اعالم 
شد که در مقایسه با استان های همترازی همچون خراسان 
شمالی با 23 هزار و 78 خانه خالی، سمنان با 26 هزار و 
713 و کهگیلویه و بویراحمد با 13 هزار و 692 واحد خالی 
مسکونی ، در رتبه باالتر قرار گرفته است. در یک محاسبه، 
مشخص می شود که در خراسان جنوبی 139 خانه خالی 

نسبت به هر هزار خانوار وجود دارد.

3 میلیارد و 135 میلیون دالر سرمایه
 بلوکه شده در خانه های خالی استان

بر اساس اعالم وزیر راه و شهرسازی، هر واحد مسکونی  
حدود 100 هزار دالر قیمت دارد که با احتساب 2.5 میلیون 
واحد مسکونی خالی کشور می توان گفت، 250 میلیارد دالر 
در این خانه ها بلوکه شده است. با این احتساب، در خراسان 
جنوبی نیز 3 میلیارد و 135 میلیون دالر سرمایه در واحدهایی 
بلوکه شده که سکونتی در آن نیست. این در حالی است که 
مستاجران بسیاری به دلیل افزایش قیمت های رهن و اجاره  

فشارهای اقتصادی را تحمل  می کنند.

قانون مالیات بر واحدهای مسکونی خالی 
راهی برای جلوگیری از رسوب سرمایه

و  کارشناسان  خالی همواره  خانه های  از  تعداد  این  وجود 
از این ظرفیت برای خانه دار  تا  دولتمردان را برآن داشته 
شدن افراد جامعه استفاده کنند و در همین راستا قانون مالیات 
بر واحدهای خالی مصوب شد اما اجرا نشد. سال 94 دوباره 

جنبه قانونی به خود گرفت که طبق آن واحدهای مسکونی 
واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به 
استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور به عنوان »واحد 
خالی« شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات 
به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد. در این قانون مالیات 
واحدهای خالی در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، 
سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد 1.5 برابر 
مالیات متعلقه خواهد بود.تجربه برخی از کشورهای جهان در 
اخذ مالیات از خانه های خالی نشان می دهد که این کشورها 
مسکن  بازار  سوداگرانه  تقاضای  از  بخش  این  کنترل  در 

عملکرد مثبتی داشتند به طوری که در این کشورها تعداد 
خانه ها بسیار کمتر بود و سازندگان از ترس پرداخت مالیات، 

واحدهای خود را در اسرع وقت به بازار عرضه می کردند.
با این حال باز هم  قانون اخذ مالیات از خانه های خالی رنگ 
اجرا ندیده و به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، وزارت 
راه و شهرسازی از اجرای آن شانه خالی کرده و قرار است با 
تغییر قانون مسئولیت آن برعهده شهرداری ها گذاشته شود. 
در حالی در اجرای این قانون تعلل می شود که اخذ مالیات از 
خانه های خالی و حتی مالیات بر عوایدی سرمایه یکی از راه 
 های درآمدی دولت ها در کشورهای دیگر به شمار می رود
مولد  به بخش های  و  جلوگیری  ها  رسوب سرمایه  از  تا 

اقتصادی هدایت شود.

مهرشهر بیرجند  دارای
 بیشترین واحد مسکونی خالی

اربابی  با  از وضع استان در این زمینه،  برای درک بهتری 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفتگو کردیم که عنوان کرد: 

به دلیل باال بودن قیمت اجاره های این واحدهای مسکونی 
خالی، مستاجری پیدا نمی شود و از آنجایی که قیمت اجاره 
را موجر تعیین می کند، نمی توان در این موضوع دخالتی 
کرد. وی با بیان این که بیشترین تعداد خانه خالی قابل اجاره 
در منطقه مهرشهر بیرجند قرار دارد، اما کسی نمی پسندد، 
اضافه کرد: گرانی بازار مسکن نیز موجب افزایش تعداد این 

واحدهای مسکونی خالی می شود.

قانون مالیات بر خانه های خالی
 فقط ضرر برای مستاجران است

اربابی در بخش دیگری از سخنانش، قانون مالیات بر خانه 
های خالی را فقط ضرر برای مستاجران دانست و توضیح داد: 
در زمان دولت آیت ا... رفسنجانی، این قانون اجرا شد اما به 

دلیل مقاومت مردم شکست خورد. 
اکنون نیز با اجرای آن، فقط اتفاقی که رخ می دهد، مالکان 
واحدهای مسکونی خالی ، خانه را از حالت اجاره خارج کرده، 
در آن فرشی پهن می کنند و در صورت مراجعه مامور عنوان 

می کنند در خانه سکونت دارند.

با اجرای قانون، امکان دور زدن مامور مالیات نیز 
وجود نخواهد داشت

پاک گهر معاون مالیات حسابرسی مالیات های مستقیم نیز 
در گفتگو با آوا به قانون مالیات بر واحدهای مسکونی خالی 
اشاره کرد و گفت: این قانون تاکنون اجرا نشده است، قرار بر 
این بود که وزارت راه و شهرسازی سامانه ای را تحت عنوان 
»اسکان« طراحی و اطالعات این واحدهای خالی را در آن 
وارد کند تا بتوان از طریق آن قانون را اجرایی کرد که تاکنون 

اقدامی برای طراحی این سامانه انجام نشده است. وی با اشاره 
به این که در صورت اجرای قانون، امکان دور زدن مامور 
مالیات نیز وجود نخواهد داشت، اضافه کرد: از طرفی هنگامی 
که از مالک دارای خانه خالی یک سال مالیات گرفته شود، 
قاعدتا فرد به فکر اجاره دادن خواهد افتاد و این گونه قیمت 
اجاره ها نیز سرشکن می شوند. به گفته وی، از طرفی طبق 
تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم، درآمد ناشی 
از اجاره واحد مسکونی در تهران تا 150 مترمربع زیر بنای 
 مفید و در سایر شهرها تا مجموع دویست مترمربع زیر بنای

 مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره امالک معاف می باشد. 

این قانون تشویقی برای افرادی است که واحد مسکونی خود 
را اجاره می دهند.

تا حل نشدن مشکالت مساکن مهر،
همچنان شاهد واحد خالی خواهیم بود

پورقربان مدیر امور شعب بانک مسکن و کارشناس این حوزه 
نیز در این باره عنوان کرد: برای این که یک واحد مسکونی 
آرامش را برای ساکنانش به ارمغان بیاورد بایستی دارای حداقل 
هایی باشد که مواردی همچون بهینه سازی و استفاده از نقشه، 
مصالح ساختمانی، تاسیسات و امکانات رفاهی خوب و درخور از 

قبیل آسانسور، پارکینگ و... می باشد.
همچنین محل یا محله واحد ساخته شده در مطلوبیت یا 
عدم مطلوبیت آن تاثیرگذار است که می توان در این راستا 
به امکانات محله یا قشر ساکن در آن اشاره کرد. وی با بیان 
این که اگر برای بررسی واحدهای خالی مسکونی این موارد را 
در نظر بگیریم خواهیم دید  بیشتر آن ها، مسکن های مهر 
هستند، ادامه داد: نه فقط تعدادی از این مساکن هنوز به طور 

کامل برای استفاده مطلوب تکمیل نشده اند ، بلکه بدون توجه 
به زیر ساخت های مورد نیاز مثل فاضالب و.... و امکانات 
روبنایی از قبیل مسجد ، مدرسه، درمانگاه و... ساخته شدند. 
بنابراین مشخص است تا اینگونه مشکالت حل نشوند با وجود 

تقاضا همچنان شاهد واحدهای خالی خواهیم بود.

 مساکن مهر، تاثیر چندانی بر
 کاهش بهای اجاره نشینی نخواهد داشت

دالیل   که  این  به  اشاره  با  مسکن  حوزه  کارشناس  این 
برای فروش  احتکار  و  نگاه سرمایه ای  از جمله  گوناگون 
در مقاطع مناسب ، نیز از جمله علل خالی ماندن واحدهای 
مسکونی هستند، اضافه کرد: برای این دسته از واحدهای 
خالی بهترین روش برخورد، اجرایی شدن قانون مالیات بر 

واحدهای خالی می باشد.
پورقربان در پاسخ به این سوال که واحدهای مسکونی خالی 
چه تاثیری در اقتصاد مسکن دارند، عنوان کرد: با توجه به 
تامین نشدن بخشی از نیازهای افراد توسط اینگونه واحدها 
و نداشتن مطلوبیت قابل قبول، تاثیر چندانی بر کاهش بهای 
اجاره نشینی نخواهند داشت، مگر در مواردی که مستاجر به 

دلیل ناتوانی مالی ناگزیر به انتخاب چنین واحدهایی شود.
واحدهای  بر  مالیات  قانون  شدن  اجرایی  وی،  گفته  به 
مسکونی خالی ، حتما تاثیر مثبتی بر کم شدن آنها خواهد 
داشت و مالکان برای فرار از هزینه مالیاتی، یا امالک مذکور 
را می فروشند و یا حداقل به اجاره می دهند که البته اگر 
بحث معافیت مالیاتی به مقدار اجاره برای موجران مطرح 

شود می تواند به کاهش اجاره بها نیز کمک شایانی کند.

واحدهای خالی، فضای شهری را پر کرده اند
شهردار بیرجند نیز در پاسخ به این سوال که آیا این واحدهای 
مسکونی بر خدمت رسانی شهرداری تاثیری دارد یا خیر، 
عنوان کرد:  به طور کلی خیر، اما نمی توان منکر تاثیر منفی 
آن ها بر روی قیمت مسکن شد، به خصوص در وضعی که 
عرضه کم و نیاز بسیار است. از طرفی این واحدها فضای 
داخل شهر را پر کرده اند و امکان ساخت واحد جدید برای 
سکونت را نمی دهند، همچنین برای شهرداری ارائه خدمات 

در فضایی متمرکز بهتر از فضای شهری پراکنده است. 
 به گفته جاوید، شهرداری ملزم به ارائه خدمات آسفالت و جدول 
گذاری و ... است و چه بهتر که این خدمات برای واحدهای دارای 
 سکونت و برای شهروندان باشد تا خانه های خالی از سکنه!

به نظر می رسد به جز اجرای قانون مالیات بر واحدهای 
مسکونی چاره ای دیگر برای کاهش این واحدها نیست و 
در حالت ایده آل، انتظار می رود با اجرای قانون شاهد کاهش 
به  برای سکونت شهروندان  اجاره ها  بوده و  این خانه ها 
خصوص زوجین جوان کمتر شود. هر چند در استانی که تعداد 
شعب بانک ها و موسسات آن از بنگاه های اقتصادی فعال، 
بسیار بیشتر است، تصور دیگری جز این و انباشت سرمایه در 
زمین و مسکن نمی توان داشت. حال باید دید چه سرنوشتی 

در انتظار این خانه ها است.

سرمایه بلوکه شده  در خانه های خالی استان
حدود 3 میلیاردو135 میلیون  دالر!
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ش وی
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

استامبولی چهار شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  09155۴38۷۶0 و 32۴5۷033

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                     1۸ ماه گارانتی
ط   

سا
  اق

د و
نق

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

 فـروش ویژه فـرش و مبل هامـون
فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.   نقد *  اقساط

نبش مطهری 21/1 
 فرش هامون

  3222۸253   
09155620737

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری نسب

نت
نتر

س: ای
عک



موفقیت و انرژی

روابط و انگیزش

بی انگیزه ها و نمره باالی 20

انگیزگی بی  احساس  خود  در  که  افرادی  از   خیلی 
 می کنند اتفاقا خواهان موفقیت های بزرگ هستند .مثال 
 همیشه حرف از آرزوی داشتن خانه ای بسیار بزرگ می 
زنند یا می خواهند آخرین مدل ماشین را داشته باشند این 
افراد ترجیح می دهند یا در کارهای سخت و ریسک پذیر 
شرکت کنند یا در کارهای خیلی خیلی راحت. آنها یا صفر 
را می خواهند یا 20 را در حالی که بر اساس تحقیقات 
مک کله لند روانشناس مشخص شده افراد با انگیزه 
برخالف گروه بی انگیزه ها از انجام دادن کارهای بسیار 
ساده که موفقیت در آنها صد درصد است و از کارهای 
خیلی سخت که امکان موفقیت در آنها بسیار پایین است 
اجتناب می کنند افرادی که درون خود انگیزه قوی برای 
پیشرفت حس می کنند کارهایی را قبول می کنند که 

احتمال موفقیت در آنها 50 - 50 است.

موفقیت و ارتباط با دیگران

یک روانشناس مقاله هایی درباره زمینه ضریب هوشی 
و شخصیت ها نوشت و خصوصا روی موضوع “روابط 
و انگیزش” کار کرد. این روانشناس نیازهای درونی ما را 
ناشی از مشاهده اجتماعی و تجربه ها می دانست مثل 
نیاز به کسب قدرت برای این که به میل ما رفتار کنند 
یا نیاز به کسب موفقیت و یافتن مهارتی خاص برای 
 انجام دادن کارهای مشکلی که از عهده دیگران بر 
نمی آید و نیاز به ایجاد ارتباط با دیگران برای ارضای 

وجه اجتماعی شخصیتی که داریم. 
نکته جالب تحقیق او نتیجه ای بود که به دست 
آمد: نیاز به کسب موفقیت در ارتباط برقرار کردن 
در  را  انگیزش  بیشترین  قدرت  آوردن  دست  به  و 
که  هایی  موضوع  از  یکی  کند  می  ایجاد  افراد 
به  دادن  پاسخ  کرد  کار  آنها  روی  روانشناس  این 
را  موفقیت  به  نیاز  انگیزه  آیا  که  بود  سوال   این 
می توان به افراد آموزش داد و این نیاز را درون آنها 
ایجاد کرد؟ جواب این سوال مثبت بود او به این نتیجه 
رسید که یکی از راه های موثر در ایجاد انگیزه هم 
گروه شدن با فرد موفق است وقتی در میان جمعی 
قرار می گیریم که کاری را خوب انجام می دهند، 
میل به موفقیت دارند و مدام در حال پیشی گرفتن 
از همدیگرند، نا خودآگاه در مسیر آنها قرار می گیریم 
وقتی هم در میان جمعی قرار می گیریم که هیچ 
انگیزه ای برای پیشرفت ندارند و کسل و دلزده از 
محیطی هستند که در آن قرار گرفته اند حتی اگر با 
انگیزه وارد میدان شده باشیم به تدریج انگیزه خود را 
از دست می دهیم و در مدت زمانی نسبتا کوتاه شبیه 
اطرافیان خود می شویم بنابراین اولین قدم برای افراد 
انگیزه قرار گرفتن در جمع گروه و مسیری است که 

افراد موفق و با انگیزه ای در آن قرار گرفته اند.

کنترل اصالت فرآورده های
 سالمت محور

برای کنترل اصالت فرآورده خود  اعم از محصوالت 
غذایی،آرایشی و بهداشتی،دارویی و تجهیزات پزشکی 
وارداتی پس از کنترل برچسب از لحاظ  پاره نبودن آن، 

با دقت قسمت قابل خراشیدن روی برچسب را بخراشید 
تا اعداد کد اصالت )16 رقمی( که زیر برچسب قرار دارد 
نمایان گردد.کد اصالت از طریق تلفن، پیام کوتاه  به شماره 
20008822 ، سایت و اپلیکیشن  TTAC قابل بررسی 
می باشد. مرکز اطالع رسانی کمیته مبارزه با قاچاق کاال 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مولتی ویتامین ها می توانند 
جبران کننده رژیم غذایی باشند؟

این باور کامال اشتباه است. طی تحقیقی که انجام شد، 
خانم هایی که انواع ویتامین ها را مصرف می کنند، 
خیلی سالم تر از سایر خانم هایی که مصرف نمی 

کنند، نیستند. حداقل در بیماری های خیلی جدی مانند 
سرطان، بیماری قلبی و سکته مغزی این دو دسته 
تفاوت زیادی نداشتند. حتی خانم هایی که رژیم غذایی 
نامناسب داشتند، فایده زیادی از مصرف مولتی ویتامین 
ها نمی بردند، بنابراین مصرف مکمل ویتامین نمی تواند 

جبران کننده رژیم غذایی باشد. 

عفونت علت زرد بودن آب 
یا مخاط بینی

فقط از روی رنگ خلط و آب بینی نمی توان علت 
مشکل را تشخیص داد. مخاط رنگی ممکن است نشانه 
ویروس یا باکتری باشد ولی ممکن است به دلیل آلرژی 

هم ایجاد شود. زمانی که آب بینی زرد رنگ است یعنی 
گلبول های سفید در حال مبارزه با عفونت هستند ولی 
اگر بعد از گذشت 10 روز یا بیشتر این مخاط سبز رنگ 
شده بهتر است برای درمان به پزشک مراجعه نمایید. 
کاهش حس بویایی می تواند نشانه بیماری های مغزی 

مانند  ام اس یا آلزایمر باشد.

ماست میوه ای
خوب یا بد؟

ماست میوه ای در حقیقت ماست ساده است که با 
یک یا چند نوع میوه ترکیب شده باشد. به طور کلی 
میوه های تازه و پوره شده برای تهیه  چنین ماستی به 

آن اضافه می شود و این ماست یکی از محبوب ترین 
انواع آن در میان مصرف کنندگان به حساب می آید. 
اما باید دانست این ماست طعم دار میوه ای در مقایسه 
با ماست ساده حاوی مقدار زیادی قند و کالری است و 
به همین دلیل انتخاب ایده آلی برای افرادی که مراقب 

وزن خود هستند، نخواهد بود.

زمانی برای
 استراحت و بازیابی

استراحتی کوتاه، استراحتی چند ساعته، استراحتی یک 
روزه و شاید هم رفتن به یک تعطیالت. باالخره یک 
استراحت برای بازیابی انرژی و توان تمرکز برای ما 

ضروری است. استراحت کردن و بازیابی به ما برای  
شرایط  و  می کند  کمک  ذهنی  خستگی های  دفع 
آرامش را فراهم می آورد. توجه داشته باشید که هدف 
از این کار رها شدن از چالش های روزانه ای است که 
به خستگی و بی حالی بیشتر منجر می شوند و به هیچ 

وجه نباید تنبلی و فرار از کار  باشد.

پیش از این که عطر جدید خود را روی لباس خود اسپری کنید، شاید بهتر باشد دوباره فکر کنید. بیشتر عطرها 
از مواد سمی و مصنوعی درست می شوند که می توانند به سالمت انسان آسیب وارد کنند. در شرایطی که 
انسان ها هزاران سال است که از روغن های اساسی گیاهان دارویی، گل ها و مواد طبیعی دیگر برای خوشبو 
کردن خود استفاده می کنند، برخی تولیدکنندگان عطر استفاده از مواد مصنوعی ارزان و سمی که می توانند 

زمینه ساز بروز مشکالت سالمت شوند را در دستور کار خود قرار داده اند.
 باید به این نکته توجه داشته باشید که عطرها به محصوالت دیگر مانند پاک کننده ها، نرم کننده های 
لباس، خوشبوکننده های هوا و شمع های معطر نیز اضافه می شوند که بسیاری از آنها می توانند برای 

سالمت انسان مضر باشند.

بسیاری از قرص های الغری ادعای کاهش وزن بدون ورزش را دارند. بعد از اصالح رژیم غذایی، ورزش به عنوان 
دومین اولویت کاهش وزن قرار دارد. کاهش وزن بدون برنامه غذایی و ورزش غیر ممکن است و هرگونه ادعایی 
مبنی بر عدم نیاز به آنها از نظر علمی اشتباه است. در انتخاب های غذایی خود تغییرات سالم ایجاد کنید و زمانی را 
برای انجام فعالیت های ورزشی چه در خانه چه بیرون خانه تعیین کنید. قرار نیست سریعا تبدیل به فردی ورزشکار 
شوید که همه وعده های غذایی اش اصولی است. این ادعا زمانی مطرح شد که تولید کنندگان محصوالت الغری 
به مکمل های خود اپدرا اضافه کردند. سازمان غذا و دارو قرص اپدرا را به دلیل مشکالتی که برای سالمت به وجود 
 می آورد، ممنوع کرد. پس از آن مواد دیگری مانند چای سبز، سینافین و کافئین سعی کردند جای اپدرا را بگیرند. 

در تحقیقات انجام شده هیچکدام از این ترکیبات نتوانستند موجب کاهش وزن چشم گیری شوند.

قرص الغری بدون ورزش اثر دارد؟عطر و ادکلن ها چه خطراتی برای سالمت شما دارند؟

یکی از خصوصیاتی که به  منظور استفاده از تمام ظرفیت ها باید 
مد نظر قرار دهید، ریسک پذیری باالست. در زندگی هیچ چیز 
قطعی نیست و گاهی اوقات ممکن است نتیجه تصمیم هایی 
 که گرفته ایم، متفاوت از چیزی باشد که انتظارش را داشته ایم.
به جایگاه کنونی شان رسیده اند که  این خاطر  به  افراد موفق 
هنگام رسیدن زمان تصمیم گیری های دشوار، از زیر بار آن شانه 
خالی نکرده اند. به عالوه، آن ها در مواجه با تصمیم هایی که فقط 
احتمال نزدیک تر کردن  آن ها به هدف را افزایش می داده است، 
 ریسک ناشی از به نتیجه نرسیدن آن تصمیم ها را می پذیرفته اند.
البته منظور ما از ریسک پذیری، خطر کردن بی مهابا نیست و این دو 

با یکدیگر متفاوت هستند. اگر افراد موفق زیادی باشند که با ریسک 
کردن به جایگاه کنونی شان رسیده باشند، در سوی دیگر هم 
داستان های بی شماری وجود دارد از کسانی که بی گدار به آب زده اند 
و دار و ندار خود را از دست داده اند. بنابراین می توان گفت ریسک 
 کردن هم مالحظات و پیش بینی های مختص به خود را دارد.
و  معایب  باید  بپذیرید،  را  کاری  انجام  ریسک  آنکه  از  پیش 
مزایای احتمالی ناشی از آن را خوب ارزیابی کنید. هدف نهایی 
شما باید گرفتن تصمیمی باشد که کمترین ریسک و بیشترین 
چنین  به  رسیدن  البته  باشد.  داشته  را  نتیجه بخشی  امکان 
تصمیمی کار ساده ای نیست. گاهی  اوقات نمی توان راجع به 

 وقایع آینده اظهار نظر کرد و همه چیز نامعلوم به نظر می رسد.
داشتن میزان معقولی از دانش، درک و آگاهی نسبت به وضع 
 و موقعیت می تواند در تصمیم گیری کمک شایانی به شما کند.
 به این صورت می توانید از آینده نگری الزم برای اتخاذ تصمیم های 
حساب شده بهره مند شوید. البته در هر صورت همیشه میزان 
مشخصی از عدم قطعیت وجود خواهد داشت و این امریست 
اجتناب ناپذیر. گاهی اوقات برای آنکه به ادامه مسیر رو به پیشرفت 
خود ادامه دهید، باید تصمیم های دشواری بگیرید و البته این مسئله 
گاهی شجاعت شما را می طلبد و باید در صورت نیاز، رویکرد خود 

را با تصمیمی که گرفته اید سازگار کنید.

 پرورش ذهنیتی با ریسک پذیری باال

آیه روز

و قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و برای شما در آن وسایل معیشت نهادیم ]اما[ چه کم 
سپاسگزاری می  کنید. )سوره اعراف/ آیه 10(

سخن روز

بزرگترین ریسک، ریسک نکردن است! در این دنیا که به سرعت تغییر می کند، تنها استراتژی که شکست 
را تضمین می کند، ریسک نکردن است. “مارک زاکربرگ”
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

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

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،
 میز اداری و کنفرانس 

 09363050071 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

کار خوب اتفاقی نیست

سمساری و لوازم خانگی 
خرید و فروش با ما به نفع شماست.

09155614521- زارع

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

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

بـه یـک کـاردان بـرق 
ترجیحـا الکترونیک  نیازمندیم. 

09156678079

در فروشگاه لوازم  یدکی خودرو 
به یک همکار و شراکت در کار 
نیازمندیم.  09158254172

در هر مکان، زمان و 
شرایطی که هستید 

بازاریابی کنید و صاحب درآمد شوید
اطالعات بیشتر در تلگرام    
@Iraniancomplexchannel 

برگ سبز خودروی کامیونت - ون به 
شماره پالک ایران 83- 115ق 13 
به نام داود هاشمی به شماره ملی 
5139565838 مفقود گردیده 
و از درجه  اعتبار ساقط می باشد. 

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

0۹۱۵   0۵۶   ۲۱00 

سوپر مارکت با کلیه اجناس، با بهترین 
موقعیت و درآمد عالی به دلیل مهاجرت 

زیر قیمت بازار به فروش می رسد.
09157237922

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

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

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی ۲۳
0۹0۳۶۲40۶44

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

حمـل و نقل بار 
و هرگونه کاالی صنعتی
از جمله کاشی، سرامیک ، چوب، 
ضایعات و ... به تمام نقاط کشور

 با کامیون  تک 
ده چرخ ، تریلی

اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه بانکی 
باحقوق باالی یک میلیون تومان نیازمندیم.
 32236199- 32213735  / طالقانی 2
ساختمان آلما،طبقه دوم ، واحد 203و 204

به یک نیروی آقا جهت کار در 
خشکشویی و مبل شویی نیازمندیم.

09155632009

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

برق خورشیدی )۲۲0-۱۲( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی  

باغ و ویال     09151631498

حمل بار و اثاثیه منزل 
باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، 
با کارگران مجرب و ماهر 

درامر جابجایی اثاثیه، 
همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

به دو نفر خانم آشنا به کامپیوتر 
جهت کار در دفتر بیمه نیازمندیم.
32457383 -09332637010
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حقوق معوقه معدنکاران پیگیری می شود

برگزاری راهپیمایی 22 بهمن در 100 نقطه  استان

فارس-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی  گفت: راهپیمایی 22 بهمن امسال در بیش از 100 نقطه استان برگزار می شود. مالیی در ستاد هماهنگی و اجرایی چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب با اعالم اینکه همزمان با دهه فجر سه هزار و 556 عنوان برنامه فرهنگی و عمرانی در استان اجرا می شود، بیان کرد: این برنامه ها شامل کرسی های آزاداندیشی، برگزاری 

شب شعر و خاطره، برگزاری مسابقات، برگزاری سلسله نشست های تبیین دستاوردهای انقالب، رونمایی از مستندهای تولیدی استان و برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقالب است.

تالش برای راه اندازی فوالد قاین

 گروه خبر-معاون امور معادن و صنایع معدنی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت  با  اشاره به  نگرانی 
های نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی پیرامون 
اگر کارگری  بیان کرد:  معوقه کارگران  حقوق 
حقوق معوقه دارد، حتما پیگیری می شود چراکه 
تاکنون گزارشی از این استان نداشتیم. سرقینی 
روز گذشته در دیدار با نماینده ولی فقیه با اشاره به 
دستاوردهای چهل ساله انقالب در حوزه صنعت و 
معدن بیان کرد: تولید فوالد در کشور طی چهل 
سال گذشته، چهل برابر شده است.وی افزود: امروز 
ظرفیت تولید سیمان به ۸۷ میلیون تن رسیده که 
از افتخارات جمهوری اسالمی ایران است. وی با 
بیان اینکه در تولید سیمان رتبه چهارم دنیا را داریم، 
افزود: همچنین به لحاظ ظرفیت در رتبه سوم 

کاشی و سرامیک قرار داریم.

وی با اشاره به مشکالت موجود در معادن خراسان 
جنوبی اظهار کرد: به دنبال نگرانی های نماینده 
ولی فقیه در استان و پیگیری های انجام شده 
توسط وزارت صمت، بخشی از زغال شویی طبس 
راه اندازی شده است. سرقینی با بیان اینکه کارخانه 
سیمان باقران هم به ظرفیت تولید رسیده است، 

افزود: تالش می کنیم که کارخانه فوالد قاین به 
زودی راه اندازی شود.

سهم مردم از معادن فقط 
صدای ماشین ها و گرد و خاک

نماینده ولی فقیه نیز با بیان اینکه باید به مسائل 

مرزی و بیکاری روستائیان توجه بیشتری کرد 
گفت: استخراج معادن انجام می گیرد اما سهم 
خاک  و  گرد  و  ماشین ها  صدای  فقط  مردم 
آن هاست. عبادی افزود: در شرق کشور و استان 
خشکسالی 20 ساله ای حکم فرماست بنابراین 
منطقه  این  سرمایه  مهمترین  معدنی  صنایع 
مشاغلی  کرد:  اظهار  بیرجند  است.امام جمعه 
که باید توسط دولت ایجاد می شد، انجام نشده 
و صنایع تبدیلی در کنار معادن وجود ندارد و 
سهم مردم و بهره بردن از معادن بسیار ناچیز 
است.عبادی مطرح کرد: مشاهده می شود همان 
شرکت هایی که حقوق معوقه کارگر را نمی دهند 
و به این شکل کارشان را پیش می برند رتبه نیز 
می آورند و نمونه نیز معرفی می شوند، این مسائل 

باید مورد بررسی قرار گرفته و رفع شود.

۲۰ تن طال شناسایی شد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هم با 
اشاره به شناسایی 20 تن طالی قابل استحصال 
در استان گفت: احداث دو کارخانه طال در دستور 
کار است.شهرکی بیان کرد: مسدود کردن راه 
صادرات چهار قلم کاالی صادراتی شامل کاشی 
و سرامیک، سیمان، آهن آالت و میلگرد از سوی 
افغانستان علت بخشی از بروز این دغدغه است. 
وی ادامه داد: به کشور افغانستان اولتیماتوم داده 
ایم که اگر این روند ادامه یابد، نیازهایی مانند برق 

و سوخت آن ها را رفع نمی کنیم.
شهرکی بیان کرد: به دنبال پیگیری های انجام 
شده، قول اجرای پنج طرح را از سازمان گسترش 
صنایع گرفته ایم که موظف است با سرمایه 

گذاری بخش خصوصی انجام دهد.

کارخانه فرآوری آندالوزیت
 در نهبندان افتتاح شد

ایرنا-کارخانه فرآوری آندالوزیت معدن سرتل در پنجمین 
روز دهه فجر با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در شهرستان نهبندان افتتاح شد. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان روز گذشته در آیین 
افتتاح این طرح گفت: معدن آندالوزیت سرتل شهریور 
92 با ذخیره یک میلیون تن پروانه بهره برداری شد و 
ذخیره اکتشاف حین استخراج آن 10 میلیون تن است. 
شهرکی اظهارکرد: مبلغ سرمایه گذاری این طرح یکصد 
میلیارد ریال بوده که برای 35 نفر اشتغال ایجاد کرده 
است. مدیرعامل شرکت آرشیا اورنگ و سرمایه گذار 
طرح فرآوری آندالوزیت در نهبندان نیز گفت: این طرح 
براساس اقتصاد مقاومتی و در شرایط تحریم به عنوان 

یک الگو ارائه شده است. 

لزوم  تغییر تفکرات مدیریتی مسئوالن 
برای ارتقای ورزش 

فارس-مدیرکل ورزش و جوانان در مجمع عمومی 
انتخاب رئیس هیئت تیر و کمان به ساختار معیوب 
از  گفت:  و  کرد  اشاره  ورزشی  هیئات  نهادینه  شده 
توانمندی  های موجود دستگاه ها و نیروی انسانی بالقوه 
استفاده هدفمند نمی شود.سرپرست تأکید کرد: با تغییر 
تفکرات مدیریتی مسئوالن و رعایت استانداردهای 
سازمانی می توان زمینه رشد رو به جلوی ورزش را 
تضمین و به جایگاه واقعی استان در کشور دست یافت. 
وی گفت: بر اساس ارزیابی سال 95 وزارت ورزش 
جایگاه نهم استان های درجه 3 کشور از آن استان بوده 
و این در حالی است که به  رغم تزریق حدود 3 میلیارد 
و 500 میلیون تومان به هیئت های ورزشی در سال 96 
این جایگاه سه رتبه نزول داشته و بین 12 استان مقام آخر 
را کسب نموده است. نایب رئیس فدراسیون تیر وکمان 
نیز از اهدای 10 کمان استاندارد و 10 فوم تیراندازی 
به استان خبر داد و گفت: به منظور شناسایی و پرورش 
استعدادهای بالقوه و توازن امکانات تفاهم نامه همکاری 
دوجانبه با وزارت آموزش و پرورش انعقاد شده است.

همایش” یاوران انقالب” در شهرستان ها 
برگزار  می شود

تسنیم-مدیرکل آموزش و پرورش از برگزاری همایش” 
یاوران انقالب” در تمام شهرستان ها خبر داد و گفت: 
استواری نظام در پاینده بودن نظام و والیت فقیه است و 
نسل جوان و نوجوان انقالب باید پشتیبان نظام اسالمی 
باشند. واقعی، دیروز در حاشیه همایش بزرگ “یاوران 
انقالب” خطاب به دانش آموزان تاکید کرد: باید نسل 
جوان و نوجوان انقالب پشتیبان نظام اسالمی باشند چرا 
که استواری نظام در پاینده بودن نظام و والیت فقیه است.

 دبیرکل جمعیت هالل  احمر
 به خراسان جنوبی سفر می کند

غالمی- دبیرکل جمعیت هالل احمر 1۷بهمن به 
استان سفر می کند. همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی، با حضور محمودرضا پیروی، دبیرکل 
جمعیت هالل احمر چندین پروژه و طرح به بهره 
برداری و رونمایی می رسد. رونمایی از بالگرد امدادی 
و سه خودروی نجات در این سفر انجام می شود و 
ساختمان اداری هالل احمر سرایان به بهره برداری می 
رسد.دیدار با مسئولین استانی، بازدید از انبارهای امدادی، 
پایگاه امداد ونجات بین شهری سه راهی روم و شرکت 
در جمع معاونان جمعیت هالل احمر استان از دیگر  

برنامه های این سفر است.

تقدیر از 48 چهره قرآنی

طی مراسمی، از 4۸ فعال قرآنی استان تجلیل شد. 
چهره های  تکریم  مراسم  اولین  ایسنا،  گزارش  به 
قرآنی استان،  دوشنبه شب به همت سازمان تبلیغات 
امور  و  اوقاف  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  اسالمی، 
خیریه، دارالقرآن بسیج سپاه انصارالرضا)ع( استان و 
خبرگزاری ایکنا برگزار شد. در این همایش از شش 
قرآنی  استعداد  از شش  قرآنی حوزه حفظ،  استعداد 
حوزه قرائت، سه پیشکسوت قرائت، یک پیشکسوت 
حفظ قرآن، دو پیشکسوت مفاهیم و تفسیر قرآن، دو 
پژوهشگر قرآنی، دو خیر و واقف قرآنی، دو نفر هنرمند 

قرآنی و سه فعال حوزه فضای مجازی، تقدیر شد.

پوشش گاز در مناطق روستایی قاین
 به 78 درصد می رسد

ایرنا - فرماندار قاین گفت: با اجرای طرح گازرسانی به 
6 روستای این شهرستان میزان برخورداری مناطق 
روستایی از گاز طبیعی به ۷۸ درصد می رسد. کریمی 
روز گذشته در آیین افتتاح و کلنگ زنی طرح های 
عمرانی دهه فجر افزود: پروژه گازرسانی به 6 روستای 
قاین با اعتبار 10 میلیارد و 600 میلیون تومان آغاز شد 
که در یک سال آینده به اتمام خواهد رسید. وی اظهار 
چاهک  روستای  ای  جاده  بین  اورژانس  برای  کرد: 
موسویه نیز 60 میلیون تومان از محل خودیاری مردم 

روستا تامین شده است. 

تذکر کتبی نماینده  مردم شهرستان های 
سربیشه و نهبندان به دو وزیر

در  نهبندان  و  سربیشه  مردم  صداوسیما-نماینده 
مجلس شورای اسالمی در خصوص بازنگری در مورد 
ممنوعیت صادرات خوراک دام و طیور - کارخانجات 
خوراک دام استان خراسان جنوبی و کارخانه خوراک دام 
و طیور شرکت ستاره کیان شهرستان سربیشه  به کشور 
افغانستان به وزاری جهاد کشاورزی و صنعت ، معدن و 

تجارت تذکر کتبی داد.

تکمیل موزه های دفاع مقدس بیرجند و 
طبس؛ نیازمند اعتبار 14 میلیاردی

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
گفت: برای تکمیل موزه شکست استکبار در طبس و 
پارک موزه دفاع مقدس در بیرجند نیازمند 14 میلیارد 
به گزارش فارس، محمدرضا  اعتبار هستیم.  تومان 
فخر در نشست خبری، با بیان اینکه همزمان با سالروز 
شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( خراسان جنوبی میزبان 
یک شهید گمنام است، اظهار کرد: مراسم تشییع و 
تدفین پیکر این یادگار دوران دفاع مقدس در روستای 
افین شهرستان حاجی آباد برگزار می شود. وی با بیان 
اینکه بنیاد حفظ آثار رسالت نشر ارزش هایی را دارد که 
سلحشوران دفاع مقدس طی هشت سال از آن دفاع 
کردند، تصریح کرد: رهبر انقالب اسالمی دفاع مقدس 
را گنجینه نظام دانسته و بیان داشتند؛ »اگر بخواهیم 
مشکالت ما حل شود باید نگاه، رفتار و منش ما به 

دوران دفاع مقدس باشد«. 

بهره برداری نزدیک به 300 طرح دراستان

صداوسیما-در پنجمین روز از دهه فجر انقالب حدود 
300 طرح با هزینه 45 میلیارد تومان مورد بهره برداری 
قرار گرفت.سیستم آبیاری تحت فشار، واحد پرورش مرغ 
تخم گذار، ساختمان بنیاد مسکن، گازرسانی به 45 واحد 
صنعتی و تولیدی خوسف ، پل و اصالح راه روستایی، واحد 
پرورش ماهی های زینتی، استخر ذخیره آب و پرورش 
ماهی، 10 مسکن و واحد پرورش بز سانن بشرویه  و 
واحد واحد پرورش شتر مرغ و پرورش دام سبک،  تامین 
برق دو روستا، کلینیک گیاه پزشکی و  ساختمان پاسگاه 
پلیس راه سربیشه، باغستان علیا، واحد پرورش کبک، 
برق رسانی به مسجد کوشک، مرمت سه رشته قنات، 
واحد پرورش ماهیان گرمابی و نمایشگاه دائمی صنایع 

دستی آبگرم در فردوس از جمله این طرح ها بود.

*پروژه آبیاری تحت فشار مجتمع تحقیقات گیاهان 
دارویی  با حضور مسئوالن استانی افتتاح شد.

دانشگاه  در  استرلینگ  موتور  آزمایشگاهی  *نمونه 
بزرگمهر قاین ساخته شد.

*نونهاالن خراسان جنوبی به اردوی منتخبین اسکواش 
کمتر از 9 و 11 سال کشور پیوستند و برترین اسکواش 

بازان مسابقات »جام فجر« استان معرفی شدند.
*54۸ اثر از شاعران به دبیرخانه هفتمین جشنواره شعر 

فجر خراسان جنوبی در خوسف ارسال شده است.
گفت:تعداد  بیرجند  فاضالب  و  آب  امور  *مدیر 
مشترکان فاضالب بیرجند در سال 9۷ به 60 هزار 

و 534 مشترک افزایش یافت.

اخبار کوتاه استان

خبر ویژه

 استقبال مردم از بازدیدهای 
سرزده استاندار

به  سفر  روز  سومین  در  جنوبی  خراسان  استاندار    
بازار  به  تشریفات  بدون  و  شهرستان طبس سرزده 
مرکزی شهر طبس رفت و از نزدیک مشکالت و 
درخواست های کسبه و مردم را بررسی کرد. معتمدیان 
صبح سه شنبه از رواق های بازار طبس در میدان امام 
خمینی )ره( که بازسازی شده است و رواق های در 
حال بازسازی خیابان نواب صفوی نیز بازدید کرد.وی 
همچنین از پاساژ در حال ساخت »طبسیان« در خیابان 
نواب صفوی را  بازدیدکرد.  ساماندهی بازار، آسفالت 
معابر و خیابان ها به ویژه شهرک ولی عصر)عج( و پایین 
محله، یک طرفه شدن بخشی از خیابان محمد منتظری 
و متضرر شدن کسبه این محدوده، ضربه زدن به کسبه 
شهر با برپایی نمایشگاه های فصلی از جمله مشکالت 
و خواسته هایی بود که کسبه و مردم طبس در حضور 
استاندار خراسان جنوبی مطرح کردند. استاندار  همچنین 
در نشست بررسی اهم مسائل و مشکالت این شهرستان 
با حضور جمعی از مسئوالن استان و شهرستان حضور 
داشت. وی مشکالت و خواسته های مردم این منطقه 
را از نزدیک شنید و دستورات الزم را برای پیگیری آنها 
صادر کرد.  این دومین سفر شهرستانی معتمدیان به  
طبس دورترین شهر از مرکز استان است آغاز سفرها 
از نهبندان دیگر شهر دور ومحروم استان بود. سفرهای 
غیر تشریفاتی وکاری معتمدیان وحضور سرزده او در 
شهرها وروستاها این روزها با استقبال گسترده مردم 
مواجه شده وبازخوردهای مثبت فراوانی داشته است 
برخی از شهروندان با تایید این  رویه استاندار که منجر  
به رویت واقعیتها شده و به گفته آنها سازمانها را به حالت 
آماده باش در آورده است خواستار استمرار این شیوه 
برای همیشه شده اند. )خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

قانون برای حل مشکالت استان نه مشکل افکندن درکار مردم
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه مدیران 
استان قانون را برای رفع مشکالت مردم اجرا 
افکندن در کارشان گفت:  برای گره  نه  کنند 
مدیریت صحیح موجب دلگرمی بیش از پیش 
مردم به نظام می شود. به گزارش ایرنا، معتمدیان 
شامگاه دوشنبه در نشست بررسی اهم مسایل و 
مشکالت شهرستان طبس افزود: خدمت بدون 
منت وظیفه شرعی و قانونی مسئوالن است 
و مدیران باید به عنوان سیاست اصلی دولت 
تکریم ارباب رجوع را در دستور کار قرار دهند.

به  استانی و شهرستانی  وی گفت: مسئوالن 
عنوان یک برنامه مشخص یک روز در هفته 
را به مالقات های مردمی اختصاص دهند تا  
مستقیم درخواست ها بررسی شود.وی بیان کرد: 
در وضعی که مشکل مردم زیاد است مسئوالن 

باید خدمات خود را افزایش دهند و بازرسی استان 
نسبت به نحوه خدمت رسانی نظارت کند.وی 
با بیان اینکه خدمت رسانی نباید در مسیر رفع 

تکلیف قرار گیرد، تصریح کرد: مدیران تبصره 
های قانونی کمک کننده را برای توسعه استان 
به کار گیرند. وی تعیین تکلیف پروژه های نیمه 

تمام را یکی از مهمترین برنامه ها در استان ذکر 
ابالغ شده  به سیاست های  بنا  و گفت:  کرد 
دولت، پروژه ها براساس درصد پیشرفت فیزیکی 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. معتمدیان ادامه 
داد: جذب سرمایه گذار در حوزه های معدنی 
باید مورد توجه  از دیگر ظرفیت ها است که 

ویژه قرار گیرد.وی با تاکید بر اینکه دستگاه ها 
در خدمات رسانی به عشایر فعال شوند، گفت: 
عشایر نیروی مولد اما کم برخوردار کشور است 

رسد.  می  کمتر  مسئوالن  به  آن  صدای  که 
معتمدیان خطاب به آموزش و پرورش با توجه 
تاکید کرد:  آموزان  دانش  اهمیت تحصیل  به 

مشکالت مربوط به ایاب و ذهاب دانش آموزان 
عشایر حل شود تا دوری از مدرسه مشکلی در 
روند تحصیل ایجاد نکند.وی با بیان اینکه طبس 
23 درصد از بزرگراه های استان را دارد، افزود: 
در حوزه راه های طبس باید توجه ویژه صورت 
گیرد و در کارگروه ویژه راه های خراسان جنوبی 
در سطح ملی بررسی شود.مشکالت مربوط به 
فرودگاه طبس، گازرسانی به شهر و روستاهای 
اصالح  شرق،  آهن  راه  آب،  تامین  دیهوک، 
شبکه آب شهری، فاضالب شهر طبس، خانه 
جوان، آبرسانی به عشایر، برق، دستگاه ام آر آی، 
فرستنده رادیویی، پرورش ماهی، زغال سنگ 
پروده، قنات و تکمیل پروژه عمرانی فنی و حرفه 
ای خواهران از مهمترین موضوعات مورد بررسی 

در این جلسه بود.

تشکیل دبیرخانه سیمای اقتصاد در اتاق بازرگانی بیرجند
 غالمی-رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق 
بازرگانی بیرجند از راه اندازی دبیرخانه سیمای 
اقتصاد در اتاق بازرگانی بیرجند خبر داد. صباغ زاده 
اتاق  معدن  و  صنعت  کمیسیون  رئیس  نایب 
بازرگانی بیرجند در جلسه هماهنگی جهت تشکیل 
دبیرخانه سیمای اقتصاد با حضور نمایندگان بخش 
خصوصی، دولتی و معاونت های صدا و سیما، 
خبر، برنامه ریزی و نظارت صدا و سیما در اتاق 
بازرگانی بیرجند اظهار کرد:  از برنامه پیش رو این 
است که با همکاری رسانه ها به ویژه رسانه ملی 
فرصت ها، ظرفیت ها و انتظارات واحدهای تولیدی 
خراسان جنوبی را بیش از گذشته بیان کرده و به 

گوش متولیان امر برسانیم. 

معرفی واحد های تولیدی
 تأثیرگذار در اشتغال زایی

اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس  خیریه 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز 
در این جلسه بیان کرد: معرفی واحدهای تولید 
صنعتی و کشاورزی نقش مهمی در اشتغال 
کرد:  اظهار  وی  دارد.  جنوبی  خراسان  زایی  

جنوبی  خراسان  کشاورزی  بخش  معرفی  در 
می توان از  مسائل و موضوعاتی چون کمبود 
آب، بهره وری آب، آبیاری تحت فشار، کشت 
مشکالت  و  نیازها  از  بسیاری  و  ای  گلخانه 
دیگر گزارش رسانه ای تهیه و بر روی آن کار 
کرد. .خیریه ادامه داد: در معرفی مزیت ها و 
ظرفیت های خراسان جنوبی در حوزه صنعت 
و کشاورزی باید از کم گویی و یا زیاده گویی 

پرهیز کرده و واقعیات را مطرح کنیم.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی بیرجند نیز گفت: میزان صادرات 
ایران از مرز خراسان جنوبی به کشور افغانستان 
دالر  از 100میلیون  کمتر  و  دالر  میلیارد   2.۷
واردات از این کشور داشته ایم. خامه زر، با اشاره 
به اینکه موقعیت و جایگاه مرز مشترک خراسان 
جنوبی و افغانستان را باید پررنگ تر کنیم، اظهار 
کرد: بخشی از تحقق این امر بر عهده فعاالن 
اقتصادی خراسان جنوبی و بخشی دیگر نیز با 
پشتیبانی رسانه ها صورت می گیرد. وی با اشاره 
به اینکه در خراسان جنوبی 10 کارخانه لبنی 
داریم، اظهار کرد: متأسفانه شیر خام تولیدی در 

خراسان جنوبی به سایر استان ها برده و در آنجا 
تبدیل به محصوالت لبنی می شود که در این 

فرآیند دامدار آسیب می بیند.

همایش بیابان لوت
 گامی مهم در رونق گردشگری

دستجردی، دبیر کمیسیون گردشگری، اقتصاد 
عمومی  روابط  مدیر  و  هنر  اقتصاد  و  ورزش 
همایش بین المللی گردشگری بیابان لوت نیز 

در این جلسه با بیان اینکه بیابان لوت اولین اثر 
طبیعی کشور که ثبت جهانی شده است، افزود: 
تاکنون اقدام شایسته ودرخور توجهی در خصوص 
معرفی این اثر ثبت شده انجام نشده است. وی 

اظهار کرد: از این رو دانشگاه بیرجند با همکاری 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 
و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  کل  اداره  و 
گردشگری استان درصدد است اولین همایش 
بین المللی گردشگری بیابان لوت را در تاریخ 11 
و 12 اردیبهشت  در دانشگاه بیرجند برگزار نماید.

برنامه سازی در حوزه تولید
 نیازمند دقت و آگاهی

وفادار، معاون سیمای صدا و سیما نیز در این 
جلسه گفت: در زمان سفر رئیس جمهور برنامه 
ویژه ای درباره ظرفیت گردشگری بیابان لوت و 
جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی ساختیم 

چرا که اهمیت گردشگری را باور داریم. وی ادامه 
داد: درباره معرفی فرصت های سرمایه گذاری و 
صنعتی خراسان جنوبی باید با مراقبت و دقت 

فوق العاده و آگاهی کامل برنامه سازی کنیم.
دهشیبی معاون برنامه ریزی صدا و سیما نیز 
در این جلسه گفت: در تولید برنامه در راستای 
ظرفیت های تولیدی خراسان جنوبی و طرح 
مشکالت هیچگاه به دنبال سودآوری نبود و نگاه 
مادی به این موضوع نداشته ایم.وی یادآور شد: تا 
کنون نیز برنامه های بسیار خوبی به وسیله برنامه 
سازان توانمند خراسان جنوبی در حوزه اقتصاد 

ساخته شده است.
کامیابی معاون صدا هم اظهار کرد: در رادیوی 
چون  چالشی  های  برنامه  جنوبی  خراسان 
پرسمان به صورت تخصصی و دقیق مطالبه 
گری صورت می گیرد که تا کنون نیز مخاطبان 
بسیار خوبی داشته است.وی با اشاره به اینکه در 
بسیاری از برنامه های رادیو می توان موضوعات 
اقتصادی را مطرح کرد، ادامه داد: برنامه هایی 
چون فرصت بالندگی، شهر به شهر و میز خدمت 

از جمله این برنامه ها هستند.
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صد درصد جاده های اصلی زیر پوشش تلفن همراه است  
امین جم - مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان 
جنوبی در نشست خبری با خبرنگاران با بیان 
اینکه افتخار می کنیم در سازمان و شغلی قرار 
گرفتیم که مستقیم با مردم در ارتباط هستیم 
و هر روز متناسب با نیاز مردم خدمات ارائه می 
کنیم  افزود:  ثواب خدمت کردن در استان کمتر 
از شرکت درجنگ و دفاع مقدس نیست..  وی 
ادامه داد:با افتخار می گوییم که صد درصد جاده 
های اصلی استان دارای پوشش تلفن همراه است،

کاهش فاصله فناوری در کشور
 از دستاورد های انقالب است 

مهمترین  از  اینکه  به  اشاره  با  زاده،  عیدی   
و  مخابرات  حوزه  در  انقالب  دستاوردهای 
کشور  در  فناوری  فاصله  کاهش  ارتباطات، 
و  ما  افزود: در گذشته فاصله میان  بوده   است، 
دنیای ارتباطات، به بیست سال می رسید اما 
حاال هر  فناوری که در زمینه ارتباطات در دنیا 
به وجود می آید، به فاصله کمتر از یک سال در 
ایران نیز پیاده سازی می شود.وی تصریح کرد: 
دستاورد دیگر ما تولیدی داخلی بودن بیش از 
پنجاه درصد تجهیزات و وسایل ارتباطی است 
که گام بسیار مهمی است ودر این سال ها در 

کشور عملیاتی شده است. 

 صد درصد جاده های اصلی استان 
دارای پوشش تلفن همراه است 

 مدیرعامل شرکت مخابرات با اشاره به پوشش 
جمعیتی خدمات مجموعه مخابرات ، اظهار کرد: 

بیش از 99 درصد جمعیت روستایی از امکانات 
مخابراتی استفاده می کنند و بالغ بر 94 درصد 
جمعیت روستایی از تلفن خانگی برخوردار و ۸5 
درصد زیر پوشش شبکه تلفن همراه هستند.

عیدی زاده افزود: فقط همراه اول از اپراتور های 
تلفن همراه، بیش از ۷۸0 هزار سیم کارت توزیع 
کرده که تقریبا معادل صد درصد جمعیت استان 
است.وی با اشاره به اینکه صد درصد جاده های 
اصلی استان دارای پوشش تلفن همراه است، 
فرعی   های  جاده  درصد  کرد: 99  خاطرنشان 

نیز تحت پوشش هستند. وی با بیان اینکه تمام 
شهرها تحت پوشش اینترنت 4G همراه اول 
هستند ، اظهار کرد: 5900 کیلومتر از  مساحت 
خراسان جنوبی به فیبر نوری مجهزاست که جزو 

نسل های جدید ارتباطات و مخابرات محسوب 
می شود. مدیرعامل شرکت مخابرات   عنوان کرد 
:کاهش شکاف دیجیتال و استفاده از تعرفه های 
یکسان برای همه مردم از دستاورد های چند ساله 
است،  به گفته  وی هم کد سازی باعث شد تعرفه 
ها عادالنه باشد و ارتباط بین شهرهای استان با 

هزینه بسیار کمتری محاسبه شود. 
 

خبر خوش برای روستاییان 
 وی با بیان اینکه در چهل سالگی انقالب ، خبر 

خوشی برای روستاییان عزیز نیز داریم، عنوان 
کرد: ثبت نام تلفن روستایی از 12 بهمن شروع 
شده است که متقاضیان می توانند بدون پرداخت 
هزینه، از طریق پورتال مخابرات  ثبت نام کنند و 

نیازی به مراجعه حضوری نیست.
وی افزود: پس از بررسی و تجمیع اطالعات، به 
متقاصیان برای تکمیل روند اهدای تلفن ثابت 

پیامک ارسال خواهد شد. 
 

مخابرات به سمت حذف قبوض
 کاغذی پیش می رود 

وی با بیان اینکه مطابق مسئولیت اجتماعی و 
محیط زیستی مخابرات برای حذف قبوض کاغذی، 
تمهیدات  گوناگونی اندیشیده و عملیاتی شده است ، 

گفت : این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد اما در کنار 
این موضوع ، مخابرات برای تسهیل پرداخت بدهی 
و بررسی ریزجزئیات قبوض روش هایی ارائه کرده 
است. وی افزود: سامانه تلفنی 2000 ، کد USSD با 
شماره # 2020*  و همچنین سایت مخابرات استان 
، از جمله راه هایی است که شهروندان به سهولت 
می توانند  با  استفاده  از آن وضع خطوط تلفن  خود 
را بررسی وبرای پرداخت بدهی خود اقدام کنند. 

 امواج آنتن های مخابرات 
هیچگونه مشکلی ایجاد نمی کند 

نیز  استان  مخابرات  سیار  ارتباطات  مدیریت   
در این جلسه با بیان اینکه مردم دغدغه های 
و  دارند   BTS های  آنتن  امواج  درباره  زیادی 
شایعات زیادی نیز در این باره بین مردم پخش 
شده است ، گفت: طبق بررسی های سازمان 
نمی  ایجاد  ها مشکلی  آنتن  این  اتمی  انرژی 
کنند و جای هیچ نگرانی وجود ندارد. علی ورقانی 
افزود: متاسفانه این شایعات که هیچ پایه علمی 
ایجاد نگرانی مردم و  ندارند باعث  نیز  درستی 
حتی در برخی مواقع جلوگیری از ایجاد سایت 
های جدید BTS در استان شده که کار مخابرات 
را در خدمات دهی با مشکل مواجه کرده است.
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چهلمین  گرامیداشت  مناسبت  آبادی-به  محمودی 
ایام  همچنین  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
سوگواری بانوی دو عالم حضرت زهرا )س( دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند، با هدف ارزیابی شرایط سالمتی 
ساکنان پر جمعیت شهر بیرجند در مهر شهر و حاجی 
آباد دیدار مردمی با مسئوالن هیئت رئیسه دانشگاه 
بیماران  رایگان  ویزیت  همچنین  و  پزشکی  علوم 
بهداشتی  های  مراقبت  ارائه  بر  داد. عالوه  انجام  را 
به همراه ویزیت رایگان پزشک عمومی و معاینات 
دندانپزشکی در مرکز خدمات جامع سالمت شهری 
فرزندان شاغل شهدا و  با  روستایی مهرشهر دیدار 
ایثارگر از دیگر برنامه های هیئت رئیسه دانشگاه در 
مهرشهر بود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
در جمع ساکنان مهرشهر و حاجی آباد با اشاره به 
و  بهداشت  حوزه  در  اسالمی  انقالب  دستاوردهای 
درمان گفت: دستاوردهایی که امروز دانشگاه علوم 
پزشکی به آن رسیده است قابل مقایسه با قبل انقالب 
نیست.دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی، دانشگاه علوم 
از مهمترین دستاوردهای   پزشکی بیرجند را یکی 
 انقالب اسالمی در این منطقه معرفی کرد که تا کنون
، علمی  مختلف  های  بخش  در  سال  هر   توانسته 

های  موفقیت  ها  رشته  کد  افزایش  و  پژوهشی 
چشمگیری به دست آورد. وی درباره دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند تاکید کرد: در خراسان جنوبی 10 
دانشکده و آموزشکده داریم که بیش از 3 هزار و 600 
دانشجو در 59 کد رشته  در سطح استان تحصیل 
می کنند. وی تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه 
را نیز بیش از 260 نفر عنوان کرد. دکتر دهقانی با 
مقایسه میزان دسترسی مردم به خدمات بهداشتی 
بهداشتی  به خدمات  انقالب گفت: دسترسی  قبل 
درمانی در کشور کمتر از 5 درصد بود، اما اکنون تمام 
جمعیت استان به شکل کامل تحت پوشش خدمات 
بهداشتی درمانی هستند. عالوه بر این قبل از انقالب 
به ازای 30 هزار نفر جمعیت یک پزشک داشتیم در 
حالی که امروز به ازای هر 3 هزار و 470 نفر یک 
حوزه  در  امروز  همچنین  داریم.  عمومی  پزشک 
بهداشت 155 و در حوزه درمان 182 پزشک عمومی 
خدمات ارائه می دهند. در حالی که قبل از انقالب 

اغلب پزشکان غیر ایرانی بودند.

خانه های بهداشت ونظام ارجاع
دکتر دهقانی فیروزآبادی جایگاه و اهمیت خانه های 

بهداشت را مد نظر قرار داد و افزود: قبل انقالب به 
هیچ عنوان خانه بهداشت وجود نداشت، اما به ثمره 
انقالب نظام ارجاع به وجود آمد و اکنون در تمامی 
بهداشت  خانه  و  بهداشتی  خدمات  روستایی  نقاط 
داریم که آمار آن در استان به 314 مورد رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در ایران تا 
قبل انقالب پوشش واکسیناسیون 30 درصد بود، اما 
اکنون 100 درصد مردم کشور واکسیناسیون رایگان 
دریافت می کنند. عالوه بر این در ابتدای انقالب از هر 
هزار تولد 130 کودک به یک سالگی نمی رسیدند، 
در حالی که اکنون این آمار به 11 و نیم نفر کاهش 
یافته است.دکتر دهقانی فیروزآبادی افزود: قبل انقالب 
ساالنه 147 مورد مرگ کودک زیر 5 سال در کشور 
داشتیم، در حالی که امروز در خراسان جنوبی این 
آمار به 14 مورد کاهش یافته است. همچنین آمار 
قبل انقالب نشان می دهد در استان از هر 100 هزار 
زایمان 245 مادر فوت می کردند، اما امروز به لطف 
نفر در استان رسیده است. این آمار به 11  انقالب 

تخصص  دندانپزشکی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اعالم اینکه 

قبل از انقالب 3 دندانپزشک عمومی در استان فعالیت 
داشتند، افزود: در حال حاضر 49 دندانپزشک عمومی 
در استان مستقر هستند و به فعالیت می پردازند.

دکتر دهقانی با بیان اینکه تا قبل از انقالب ما از نعمت 
دندانپزشک متخصص محروم بودیم اشاره ای به وجود 
 39  متخصص دندانپزشکی در استان  داشت و گفت :
این آمار برای سایر تخصص ها نیز فقط در حد 10 
متخصص در استان بود، اما امروز در خراسان جنوبی 
265 متخصص در رشته های متفاوت خدمات رسانی 
می کنند. وی تعداد تخت های ثابت بیمارستانی استان 
را نیز هزار و 400 مورد و تخت های فعال را هزار و 150 
مورد عنوان کرد و گفت: در حوزه پایگاه های اورژانسی 
در ابتدای انقالب چیزی به عنوان پایگاه اورژانسی وجود 
نداشت، اما در استان خراسان جنوبی امروز 71 پایگاه 
اورژانس جاده ای و شهری داریم، یعنی در حالی که 
استاندارد پایگاه جاده ای هر 40 کیلومتر است ما در 
خراسان جنوبی به ازای هر 35 کیلومتر یک پایگاه داریم.

نقطه عطف، طرح تحول سالمت
وی طرح تحول سالمت را نیز یکی از گام های مهم 
در جمهوری اسالمی ایران دانست و گفت: اجرای 

این طرح در استان طی سال های گذاشته باعث شد 
تعداد بیمارستان ها ، تعداد اورژانس ها، همچنین 
تعداد آمبوالنس و پزشک در این استان رشد چندین 
برابری داشته باشد.دکتر دهقانی اضافه کرد: امروز با 
اجرایی شدن طرح تحول سالمت در استان بسیاری 
از اعمال جراحی مهم  انجام می شود و دیگر نیازی 
به انتقال بیمار به استان های دیگر نیست، چرا که 
های کشور  بیمارستان  بهترین  در سطح  خدمات 
ورود  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  است. 
خیران به مسائل بهداشتی را ستود و گفت: به کمک 
بیماران  بیمارستان  مجهزترین  و  بهترین  خیران 
سرطانی )ایران مهر( در بیرجند ساخته شده است 
که بیشتر خدمات آن رایگان و نیمه رایگان است. در 
بحث خدمات رایگان و استثنایی، دکتر دهقانی بنیاد 
نورآوران و تیم جراحی فوق تخصصی مرهم که در 
استان بیماران لب شکری را درمان کردند را مورد 
تمجید قرار داد. چرا که بنیاد خیریه نورآوران در 
بحث خدمات رایگان دندانپزشکی و چشم پزشکی 
در مناطق محروم تاکنون سه نوبت به استان آمده 
با  نیز  کام  شکاف  و  پالستیک  جراحی  تیم  و  اند 

موثری  و  بزرگ  گام  رایگان  خدمات  بهترین  ارائه 
را در خراسان جنوبی برداشته که شایسته احترام 
و سپاسگزاری است.شایان ذکر است ارائه خدمات 
ویزیت رایگان از قبیل چک قند خون ، فشار خون، 
بررسی وزن و قد در مسجد قبا به همراه ویزیت پزشک 
 عمومی و دندانپزشکی در مرکز بهداشت مهرشهر
 و همچنین ویزیت رایگان پزشک متخصص آقای 
دکتر دهقانی فیروزآبادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند و پزشک عمومی آقای دکتر ولی ا... زراعتکار 
 بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد امام علی )ع(
دانشگاه  ارزشمند  اقدامات  جمله  از  آباد  حاجی 
علوم پزشکی در ایام مبارک دهه فجر بود. به گفته 
دکتر دهقانی فیروزآبادی در تمام ایام سال خدمات 
پرونده  آن  واسطه  به  که  ها  مراقبت  و  بهداشتی 
روزه  ها تشکیل شده، همه  برای خانواده  سالمت 
در مراکز بهداشتی با کمترین تعرفه دولتی ارائه می 
شود. بر اساس برنامه های آتی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند مقرر شده ویزیت رایگان پزشک متخصص 
در مهرشهر و دیگر نقاط شهر نیز انجام شود که زمان 

و مکان آن اطالع رسانی خواهد شد.  

دستاوردهای علوم پزشکی امروز قابل مقایسه با قبل انقالب نیست

بدنه  تنومند خدمات بهداشتی و درمانی ثمره  چهلمین سالگرد انقالب اسالمی
عکس :مهدی آبادی

مدیریت شعب بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد امالک مازاد مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومي به شرح مندرج در جدول ذیل به فروش برساند . متقاضیان مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي ، همه روزه به استثناي روزهاي تعطیل از ساعت 7/30 صبح لغایت 14/30جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشاني بیرجند ،میدان شهدا ، ساختمان 
 مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم ، واحد حقوقی مراجعه نمایند. حداکثر مهلت شرکت در مزایده 10 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهي تا پایان وقت اداری 1397/11/28 مي باشد.

 تلفن جهت پاسخگویی: 32213000 - 32213312 داخلی 408 توضيحات و شرایط :  1- این آگهي در دو نوبت به فاصله 2 روز چاپ مي شود .  تاریخ انتشار آگهي نوبت اول 97/11/16 ) انتشاردر روزنامه هاي خراسانـ 
ـ آوای خراسان جنوبي(  2- کلیه هزینه های درج آگهي مزایده در روزنامه ها و هزینه کارشناسی هر ملک بر مبنای دستمزد کارشناس   آوای خراسان جنوبي( تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم97/11/17) انتشاردر روزنامه هاي خراسان 
رسمی دادگستری به عهده  برنده مزایده مي باشد .  3-  بانک در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .  4- اوراق شرکت در مزایده  به آدرس فوق الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از آن را دریافت و 
با قید قبولي امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه ونسبت به واریز فیش نقدی به میزان 5 درصد قیمت پایه کارشناسی هر ملک نزد بانک کشاورزي ) کلیه شعب حکم واحد دارد ( به حساب دایره مالي مدیریت استان خراسان 
جنوبي با کد ) 4962 ( یا ارائه ضمانتنامه بانکی  به میزان5درصد قیمت پایه کارشناسی بعنوان سپرده شرکت در مزایده ، براساس شرایط شرکت در مزایده در پاکتهای الف - ب و ج  الک و مهر شده به مسئولین مزایده تسلیم 
و رسید دریافت نمایند.  5- به پیشنهادهاي مبهم ، مشروط و بدون سپرده شرکت در مزایده و پیشنهاداتي که بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتیب اثر داده نمي شود .  6- در شرایط مساوي اولویت با مالک 
قبلی ملک خواهد بود و وجوه واریزي نفر دوم تا تعیین تکلیف نهایي برنده مزایده مسترد نخواهد شد .  7- بازدید از امالک از تاریخ اولین آگهی برای کلیه شرکت کنندگان در مزایده الزامی است . 8- در پیشنهادات نقد و اقساط 
حداقل مبلغ پیش پرداخت نقدی بر اساس میزان مندرج درفهرست امالک و الباقی ثمن در قالب عقد اجاره به شرط تملیک با سود بخش مربوطه ) مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار( و به مدت حداکثر 60 ماهه خواهد 
بود که متقاضی باید در برگه پیشنهادات به صورت صریح و شفاف اعالم نماید. 9- کلیه امالک  با  وضعیت  موجود و طبق  مفاد اسناد مالکیت و اسناد  انتقال  اجرایي صادر  شده  واگذار  مي گردند و در صورت وجود متصرف ، 
تخلیه بر عهده خریدار مي باشد . 10- کلیه هزینه های ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي و مالیات نقل و انتقال مالکیت ، بر عهده برنده مزایده خواهد بود .  11- هر گاه نفرات اول ، دوم از عقد قرارداد امتناع نمایند، سپرده 
شرکت در مزایده آنها ضبط خواهد شد .  12- پاکت هاي دریافتي از شرکت کنندگان در مزایده رأس ساعت 10صبح مورخ 1397/11/29 در محل مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني ، میدان شهداء 
ساختمان مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم سالن ویدئو کنفرانس بازگشایي خواهد شد .  13-شرکت کنندگان در مزایده مي توانند در موعد یاد شده ، با ارائه کارت شناسایي معتبر و ارائه رسید تحویل 
پاکت مزایده در جلسه شرکت نمایند .  تبصره :بدیهي است عدم حضور شرکت کنندگان در جلسه مزایده ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام جلسه مزایده و بازگشایي پاکت ها نخواهد بود . 

لیست امالک مازاد مدیریت بانك کشاورزی استان خراسان جنوبی ) موضوع مزایده شماره ع /97/2(                  مدیریت شعب بانك دراستان خراسان جنوبي  

مشخصات ثبتي آدرس ملكردیف
کاربریملك

وضعيت 
ميزان نوع مالكيتتصرف

مالكيت 
بانك 

متراژ کل ششدانگ 
قيمت پایه به عرصه و اعيانی ملك

توضيحات نحوه فروش )ریال (

ك
بان

ره
غي

ع 
شا

م

وز 
فر

م

ه 
رص

ع

ن 
عيا

ا

1

خوسف - حاشيه بلوار امام 
خمينی )ره(- نبش کوچه 

امام خمينی )ره(8 -روبروی 
مسجد علی بن ابيطالب )ع(

پالک ثبتی فرعی 
420 از 5 اصلی 
بخش 3 بيرجند 

زمين 
مسكونی

*  *

ششدانگ 
عرصه  و 

اعيان
1768/6105,100,000,000

1 - اولویت به صورت نقدی2 - 
نقد و اقساط ) 20درصد نقد80 

درصد اقساطی 60 ماهه در  قالب 
تسهيالت اجاره به شرط تمليك ( 

زمين سه نبش 
و دارای حصار 

کشی  به ارتفاع 
1/8 متر می باشد.

2
حاجی آباد- بلوار جهاد  

نبش کوچه جهاد 15

پالک ثبتی 279
فرعی از 49 اصلی 
قطعه 0 تفكيكی  
بخش 14 زیرکوه

زمين 
مسكونی

*  *

ششدانگ 
عرصه و 

اعيان
1827/503,500,000,000

1 - اولویت ه بصورت نقدی2 - 
نقد و اقساط ) 20درصد نقد80  
 درصد اقساطی 60 ماهه در قالب
تسهيالت اجاره به شرط تمليك ( 

زمين دو 
نبش  دارای 
حصارکشی 

کوتاه

3
آرین شهر - خيابا ن 
بسيج - خيابان معلم 

غربی-جنب شرکت گاز

پالک ثبتی
 2974 فرعی
 از 128 اصلی

 بخش 9 قاین 

زمين 
اداری

*  *

ششدانگ 
عرصه و 

اعيان
3000280,000,000

1 - اولویت به صورت نقدی2 - 
نقد و اقساط ) 20 درصد نقد80  
 درصد اقساطی 60 ماهه در قالب
تسهيالت اجاره به شرط تمليك ( 

دارای حصار 
کشی 

4
آرین شهر - خيابا ن 
بسيج - خيابان معلم 

غربی

پالک ثبتی
 2975 فرعی از 

128 اصلی
 بخش 9 قاین 

زمين 
اداری

*  *

ششدانگ 
عرصه و 

اعيان
3000280,000,000

1 - اولویت به صورت نقدی2 - 
نقد و اقساط ) 20 درصد نقد80  
درصد اقساطی 60 ماهه در قالب 
تسهيالت اجاره به شرط تمليك( 

دارای حصار 
کشی 

5
آرین شهر - خيابا ن 

بسيج - خيابان رجائی 
غربی

پالک ثبتی
 2976 فرعی از 

128 اصلی
 بخش 9 قاین 

زمين 
اداری

*  *

ششدانگ 
عرصه و 

اعيان
3000260,000,000

 1 - اولویت بصورت نقدی2  
 -نقد و اقساط ) 20درصدنقد 80
 درصد اقساطی 60 ماهه در قالب

تسهيالت اجاره به شرط تمليك( 

دارای حصار 
کشی 

آگهي مزایده عمومي امالک مازاد بانك کشاورزی شماره  ع/97/2   )نوبت دوم(

آگهی مزایده امالک مازاد 2۰۰97۵۳۴۳۰۰۰۰۰2
   اداره کل بنياد شهيد و امور  ایثارگران خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( موضوع  مزایده عمومی  به شرح ذیل را به فروش برساند. درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran. ir  می باشد.  مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  از سایت: 
از تاریخ درج اولین آگهی روزنامه تا پایان ساعت 19 روز جمعه مورخ 26 /1397/11  مهلت زمانی ارائه پيشنهاد از سایت: از تاریخ 1397/11/27 تا پایان ساعت کار اداری  روز چهارشنبه مورخ  1397/12/8 به مدت 11 روز کاری می باشد . محل و  زمان بازگشایی پاکت ها: ساختمان شهید احمد قاینی نجفی فاضل  
واقع در  بیرجند - نبش مدرس 32   راس  ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/12/9 طبق برنامه زمانبندی * کلیه پاکت های پیشنهادی الزاما عالوه بر بار گذاری در سامانه مذکور به صورت فیزیکی نیز تحویل اداره حراست  اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی به آدرس ذیل الذکر شود . اطالعات 
تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مزایده  و ارائه پاکت ها: خراسان جنوبی - بیرجند- خیابان مدرس - بین مدرس 30 و 32 - اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی  تلفن تماس:  5- 05632463261  داخلی 220 ، 221 و 253 و 05632433362 

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  و دریافت گواهی الكترونيكی )توکن (: آدرس دفتر ثبت نام : خراسان جنوبی-  بیرجند -  خیابان مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت  -  مرکز  پشتیبانی و راهبری سامانه : 41934-021  نمایندگی استان : 32221220 -056 ضمنا اطالعات تماس دفاتر 
ثبت نام  در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است. اسناد و مدارک ارائه شده طبق ضوابط و مقررات و آیین نامه های مربوطه و نیز ضوابط داخلی بنیاد بررسي می گردد. مبلغ تضمین به میزان 5% قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط در مزایده که به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه 

شرایط فروش کليه امالک مندرج در ليست مزایده به صورت زیر خواهد بود  .بانکی به نام بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی از شرکت کنندگان اخذ می گردد . 
عرصه شماره پالکردیف

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع (
مبلغ تضمين قيمت پایه  )ریال (نوع ملك /کاربری

)ریال (
آدرسميزان مالكيت /توضيحات

اصلیفرعی

خراسان جنوبی - بيرجند - بين مدرس 28 و 30 ششدانگ - تجاری - هزینه های مربوط به  ارزش افزوده و تفكيك به شهرداری پرداخت شده است 6,990,000,000349,500,000زمين تجاری****110540379869,90

خراسان جنوبی - بيرجند - بين مدرس 28 و 30 ششدانگ - تجاری - هزینه های مربوط به  ارزش افزوده و تفكيك به شهرداری پرداخت شده است 6,990,000,000349,500,000زمين تجاری****210541379869,90

ابالغ تعرهف عوارض سال  ۱۳۹۸  شهرداری اسفدن
به استحضار مردم شریف شهر اسفدن می رساند: تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری اسفدن  
پس از کارشناسی های انجا م شده، طی بند یک صورتجلسه شماره 53 مورخ 97/11/11 
به تصویب اعضای محترم شورای اسالمی شهر اسفدن رسیده است. لذا همشهریان محترم 
 www.esfeden.ir می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری به آدرس

مراجعه نمایند.
قربانعلی اسداللهی- شهردار اسفدن

جناب آقای مهدی حقیقی 
مدیر کل اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی استان های خراسان جنوبی و مرکزی

و مدیر عامل محترم صنایع کاشی نیلوفر
با عرض تسلیت درگذشت مادر گرامی تان مرحومه حاجیه خانم کنیز رضا لطفی
   حضور شما و خاندان محترم  ، از عموم هنرمندان عزیز و شهروندان گرامی دعوت می شود 

در مراسم یادبود آن مرحومه که امروز چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 16:30 در محل هيئت 
 محترم ابوالفضلی )مصلی( منعقد می گردد شرکت نموده و مایه تسلی خانواده را فراهم آورند.

کانون هنرمندان استان خراسان جنوبی

کارگزار محترم حج و زیارت
 جناب آقای حاج غالمحسین نارمنجی

با نهایت تاسف درگذشت خواهر عزیزتان  مرحومه فاطمه زهرا نارمنجی
 را  حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و ضمن آرزوی غفران برای آن مرحومه از کلیه 

کارگزاران محترم دعوت می شود در جلسه سوم آن زنده یاد که امروز چهارشنبه 17 بهمن
  از ساعت 15 الی 16 در محل هيئت محترم حسينی برگزار می گردد، شرکت فرمایند. 

همکاران شما در دفاتر زیارتی

برادر ارجمند جناب آقای مهندس هاشمی مقدم
مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 

جناب آقای مهندس جوان مدیریت محترم آب و فاضالب شهرستان بیرجند
احتراما اقدام خداپسندانه و ارزشمند شما بزرگواران در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تجلی 
اقتصاد مقاومتی در خصوص اجرای طرح بهينه سازی مصرف آب ویژه مؤسسه خيریه توانبخشی 
حضرت علی اکبر)ع(  بيرجند را صمیمانه ارج نهاده و توفیق روزافزونتان را در اجرای سیاست های 

اقتصاد مقاومتی از حضرت حق مسئلت می نمایم.
محمدحسن اکبری مطلق- مدیرعامل موسسه


