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5آماده باش 86تیم امدادى در خراسان جنوبى2,65میلیارد تسهیال ت بالعوض براى 6 مجتمع بین راهى 3افت 21 سانتى مترى مخازن آب هاى زیرزمینى استان

روزنامه صبح استان *  سال بیست و سوم  * شماره: 4520

ازدواج های پارکی

پیکر شهید «رضوی»
در بیرجند تشییع شد

صفحه 5

* هرم پور

لطفًا به ما 
رأی ندهید!

اظهارات بسیار مهم دو روز پیش 
سیماى  و  صدا  محترم  مدیرکل 
استان  در جلسه «ستاد پیشگیرى 
انتخاباتى»  جرائم  به  رسیدگى  و 
وى  هشدار  و  جنوبى  خراسان 
نظر  «براساس  اینکه  به  نسبت 
شود  مى  بینى  پیش  ها  سنجى 
شاهد حجم زیادى از تخریب ها در 
انتخابات پیش رو باشیم» و تأکید 

ثانویه او ...  مشروح  در صفحه 2

پیام استاندار خراسان جنوبى به مناسبت
 «روز ملى حمل و نقل و رانندگان»

26 آذرماه سال 1362 در دفتر سترگ انقالب اسالمى، صحنه جهاد و هماورد فعاالن بخش حمل و نقل کشور است. روزى که 
با فرمان بنیانگذارانقالب اسالمى حضرت امام خمینى (ره) در پشتیبانى از خطوط مقدم جبهه و تامین مایحتاج عمومى کشور، به 

زیبایى و شکوه ثبت شد و زمینه ساز تحول در صنعت حمل و نقل کشور گردید. امروزه بخش عظیمى از چرخه اقتصاد به واسطه صنعت حمل و نقل به گردش 
در مى آید و این امِر مهم، در سایه تالش هاى شبانه روزى و خستگى ناپذیر رانندگان خدوم و متعهدى محقق مى شود که بى وقفه براى پیشبرد اهداف 
صنعت حمل و نقل کشور، گام برداشته و از هیچ خدمتى به همنوعان خویش دریغ نمى نمایند.تکمیل پروژه هاى راهسازى، از اولویت هاى اصلى ما در استان 
خراسان جنوبى است و در همین راستا، اعتبارات بخش راه استان تا امروز با رشد بیش از سه برابرى نسبت به سال گذشته، از 60 میلیارد تومان به 190 میلیارد 
تومان افزایش یافته است؛ همچنین 300 کیلومتر در حوزه راه استان در قالب 14 پروژه آغاز شده که 600 میلیارد تومان نیز اعتبار این پروژه هاست. امیدواریم 
تا پایان دولت دوازدهم، گام  بلندى براى رفع مشکل زیرساخت هاى جاده اى و حمل و نقل استان برداشته شود.اینجانب این روز را که به عنوان «حمل و 
نقل و رانندگان» آراسته شده است، به تمامى فعاالن این عرصه جهادى، تبریک عرض نموده و از خداوند متعال، توفیق روز افزون خانواده بزرگ حمل و نقل 
استان خراسان جنوبى را در افزایش رضایتمندى مردم شریف استان خواستارم.                                      محمد صادق معتمدیان - استاندار خراسان جنوبى

روایت رئیس کل دادگسترى ازدالیل افزایش طالق در استان

* حجت االسالم حمیدى: اگر ریشه یابى نکنیم طالق در خراسان جنوبى روند کاهشى نخواهد داشت * مشاوره ها باید 
به صورت واقعى انجام شود نه اینکه بخواهیم به آمار صورى تکیه کنیم، متاسفانه در بسیارى از موارد به دنبال آمارگرایى هستیم

* خیانت و نبود مهارت هاى سازگارانه عامل 298 مورد از طالق هاى استان است * در هشت ماه گذشته چهار هزار و 303 
ازدواج در استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد کاهش داشته اما طالق با 910 مورد افزایش 

سه درصد افزایش داشته است  *  امسال شاهد افزایش 35 درصدى میزان سرقت از امکان دولتى هستیم ... مشروح در صفحه 5

 

 

 

هدف غائله آبان ایجاد هراس 
عمومى در کشور بود

سردار جاللى:

صفحه  6

استعفا و کنار رفتن
 در دولت مطرح نیست

ربیعى: 

 امیدواریم عربستان
 دست دوستى ما را بفشارد

موسوى:

صفحه  6

صفحه  6

به یاد فرزند عزیزمان 

شهید علیرضا تیمورپور 
که در سحرگاه 26 آذر 1363 

در کویر سفیدآبه در درگیرى با اشرار
 به درجه رفیع شهادت نائل آمد. یادش گرامى باد

خانواده شهید علیرضا تیمورپور 

آگهـى جـذب پـزشک
مدیریت درمان تأمین اجتماعى خراسان جنوبى براى تکمیل نیروى انسانى 
متخصص مراکز درمانى خود از پزشکان ذیل دعوت به همکارى مى نماید.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32400435-056 تماس حاصل فرمایید.
آدرس : بیرجند- بلوار پیامبر اعظم (ص) بین میدان نماز و میدان سپاه 

پزشکان مورد نیازنام مرکز درمانى

بیمارستان شهید  دکتر رحیمى 
بیرجند

متخصص رادیولوژى – ا رتوپدى - بیهوشى- داخلى- 
اطفال

متخصص داخلى- اطفال - رادیولوژىپلى کلینیک تأمین اجتماعى طبس
متخصص داخلى- اطفال – رادیولوژى – پزشک عمومىدرمانگاه تأمین اجتماعى فردوس

متخصص داخلى- اطفال – پزشک عمومى درمانگاه تأمین اجتماعى قاین

روابط عمومى مدیریت درمان تأمین اجتماعى خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس سورگى
انتصاب ارزشمند جناب عالى را به عنوان

 مدیر شرکت شهرك هاى گلخانه اى استان خراسان جنوبى 
که مبین درایت، شایستگى، تعهد و توانمندى اجرایى شما مى باشد صمیمانه تبریک عرض نموده 
طول عمر با عزت، سالمتى و سربلندى روز افزون شما را از درگاه قادر هستى بخش آرزومندیم.

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت هامون رویش بیرجند

جناب آقاى مهندس شهامت
مدیرکل محترم راهدارى و حمل و نقل جاده اى خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس گرجى
معاون محترم اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس حیدرى
معاون محترم اداره حمل ونقل کاال خراسان جنوبى

فرا رسیدن هفته حمل و نقل و راهدارى را خدمت شما تالشگران عرصه راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى تبریک و تهنیت عرض مى نماییم.

مدیریت شرکت حمل و نقل یلدا بار بیرجند 

 جناب آقاى محمود رضا شفیع نیا
انتصاب بجا و شایسته جناب عالى را به سمت

مدیر خدمات پشتیبانى دانشگاه علوم پزشکى بیرجند
که بیانگر تعهد، توانمندى و شایستگى شما مى باشد صمیمانه تبریک 
عرض نموده و موفقیت روزافزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

دانشورى پور - امیرآبادیزاده

" مزایده عمومى– نوبت اول"
شهردارى بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزارى مزایده به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

نوع تضمین و مبلغ (ریال)موضوعشماره فراخوان

فروش تعداد 20 قطعه زمین با کاربرى مسکونى 2098005361000001
طبق لیست و مشخصات مندرج در اسناد مزایده

تضمین معتبر معادل 5 درصد قیمت پایه کارشناسى 
هر ملک مطابق نمونه هاى مندرج در اسناد مزایده

1- کلیه فرآیند مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به نشانى www.setadiran.ir برگزار مى گردد.
 98/10/8 مورخ  ساعت 14:00  تا  تاریخ 98/9/24  از  را  مزایده  اسناد  توانند  مى  دهندگان  پیشنهاد  مزایده:  اسناد  دریافت  محل  و  مهلت   -2
تا  دولت:  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  در  اسناد  بارگذارى  مهلت  نمایند. 3-  دریافت    www.setadiran.ir نشانى  به  ستاد  سامانه  طریق  از 
گذار:  مزایده  نشانى   -5 باشد.  مى   98/10/9 مورخ   14:30 ساعت  پیشنهادها:  قرائت  و  گشایش  زمان   -4  1398/10/8 مورخ   14:30 ساعت 
خراسان جنوبى - بیرجند – میدان ابوذر- شهردارى مرکزى – تلفن: 056318301026- مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلى در سامانه 
مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهى جهت شرکت در مزایده را محقق سازند. ضمناً جهت راهنمایى و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد

 به آدرس بیرجند - خیابان شهید مطهرى - سازمان صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره 05632221220 تماس حاصل نمایند.
الزم به ذکر است ، تمامى زمین هاى مورد مزایده واقع در خیابان غفارى - غفارى 2 مى باشد  

 محمدعلى جاوید - شهردار بیرجند "جزئیات لیست و مشخصات قطعات مورد مزایده در صفحه آخر روزنامه"

شرکت صنایع  کاشى آیداسرام
جهت تکمیل منابع انسانى خود به افراد واجد شرایط ذیل نیازمند است.

لیسانس حسابدارى خانم یا آقا دو نفر- با دو سال سابقه کار مرتبط - تکنسین برق صنعتى 
(فوق دیپلم یا لیسانس برق) پنج نفر از متقاضیان واجد شرایط دعوت مى  شوند.جهت کسب 
اطالعات بیشتر با شماره هاى 4-05632255590 در ساعات ادارى تماس حاصل نمایید.

جناب آقاى مهندس محمد فرهادى
عضو محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان

انتصاب جناب عالى را به سمت

مدیرعامل سازمان همیارى شهردارى هاى خراسان جنوبى 
تبریک عرض مى نماییم، همواره موفق و پیروز باشید.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى

 از طریق سامانه الکترونیک ارتباط مردم و دولت (سامد)
 در خصوص مسائل و مشکالت بیمه شدگان، مستمرى بگیران 

و کارفرمایان محترم تامین اجتماعى

 چهارشنبه 98/9/27  ساعت 10/30-9 صبح  * تلفن 111 

مرکز پاسخگویى و مشاوره سازمان: 1420
روابط عمومى اداره کل تامین اجتماعى استان خراسان جنوبى

برنامه مالقات عمومى مدیرکل تامین اجتماعى خراسان جنوبى 
دوشنبه ها ساعت 12-8  تلفن هماهنگى 32400476 

پاسخگویى مدیرکل تامین اجتماعى استان خراسان جنوبى

 شادروان علیرضا دینى
 را به اطالع دوستان و آشنایان مى رساند:

مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم
 امروز سه شنبه 98/09/26 ساعت 14 

از محل سالن بهشت متقین برگزار مى گردد.
روابط عمومى اداره کل امور عشایر 

خراسان جنوبى

اناهللا و انا الیه راجعون

با نهایت
 تاسف و تالم
 درگذشت

همکار عزیزمان
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سرمقاله

لطفاً به ما رأی ندهید!

* هرم پور

اظهارات بسیار مهم دو روز پیش مدیرکل محترم 
صدا و سیمای استان  در جلسه »ستاد پیشگیری 
و رسیدگی به جرائم انتخاباتی« خراسان جنوبی 
نظر  »براساس  اینکه  به  نسبت  و هشدار وی 
حجم  شاهد  شود  می  بینی  پیش  ها  سنجی 
زیادی از تخریب ها در انتخابات پیش رو باشیم« 
و تأکید ثانویه او بر این نکته مهم که »روالی که 
در استان وجود دارد روال خوبی نیست و در روند 
حضور، تاثیر گذار خواهد بود«، از این منظر نگران 
کننده و البته حائز اهمیت ویژه است که نشانه 
های چنین تخریب هایی دقیقاً از دو سه هفته 
قبل آغاز و توسط روزنامه آوای خراسان جنوبی، 
در همین ستون و در سایر مطالبش، نسبت به 
که  آنجا  از  لذا  بود.  داده شده  آن هشدار الزم 
ظاهراً قرار است رسانه های رسمی همچنان در 
محاق غفلِت چشم مدیران بمانند و دیده بینای 
مسئوالن به داده های ارائه شده در جلساِت کذا 
باشد و به آمار موثق روزنامه ها نابینا باشند، چنین 
مشاهداتی در فضای غبار آلود پیش انتخاباتی 
استان و چنان تصمیم ها و برنامه ریزی هایی، 
به طریق اولی قابل اغماض نیستند!! واقعیت این 
است که طبق روال دوره های قبلی انتخابات، 
و  َعلَم  دوباره  آشکار،  و  هایی مشخص  طیف 
بیرق تهمت، هتک حرمت، افتراء ، تهدید و شایعه 
سازی و تالش کودکانه برای مهندسی انتخابات 
را  برداشته اند و با تازه کردن زخم بی تقوایی، به 
پیش می  برند. این َعلَم کشی نمایان، از یک 
سو در سایه غفلت ها و تساهل و تسامح عمدی 
برخی از جریان های صاحب نفوذ در استان  است 
و از سوی دیگر به مدد در اختیار داشتن ابزارها و 
رسانه ها و هیمنه ای است که کمتر کسی می 
تواند به این صراحت و جسارت، حتی بخشی از 
آن را در دست داشته باشد و یا حتی بکار گیرد، 
بنابراین  هر چه می خواهند می نویسند و هرچه 
می توانند، سخن پراکنی می کنند، غافل از آنکه 
مشت شان، برای مردم از خیلی وقت ها پیش باز 
شده، َمشک پرباد ولی بی آب شان لب کسی را 
سیراب نمی کند و مترسک چوبین و مینیاتوری 
دروغ ها و شایعات شان زیر پای روشن بینی مردم 
از مدت ها پیش له شده است. دو نکته مهم در 
این میان وجود دارد که هم مردم شریف و هم 
مسئوالن الزم است به صورت ویژه به آن توجه 
کنند؛  نکته اول اینکه فعالیت هایی از جمله آنچه 
سایت ها، کانال ها و  صفحات خبری و رسانه ای 
منتسب به این طیف های ویژه خوار در سطح 
استان بدان مشغولند، نه تنها برای نامزد مورد 
حمایت شان، حمایتی از مردم را به دنبال نخواهد 
داشت، بلکه با شعار ایجابی و تلویحِی »لطفاً به 
نامزد ما رأی ندهید«، مردم فهیم را مجاب خواهند 
کرد که به این باور واقعی برسند که هر کسی با 
تزویر، دروغ و شایعه و تخریب توسط هواداران و 
حامیان شان و در سایه سکوت یا غفلت وی از 
این بی اخالقی های انتخاباتی بر مسند مجلس 
صورت  در  که  است  کسی  همان  زند،  تکیه 
اخالقی،  بی  هم  مجلس  به  رفتن  و  انتخاب 
دروغ، تهمت، سکون و سکوت منفعت طلبانه 
ادامه در ستون مقابل  ... پیشه خواهد گرفت  را 
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تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی

صداوسیما- ۱۰نفر از استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه فرهنگیان به مناسبت هفته پژوهش تجلیل شدند. پورعیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این مراسم با اشاره به اینکه توسعه هر کشور در گرو توجه به 
آموزش و پژوهش است گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به جد به دنبال توسعه آموزش و پژوهش در جامعه است.مهدی زاده رئیس دانشگاه فرهنگیان استان هم با اشاره به اینکه آموزش و پژوهش دو بال هر دانشگاه 
است افزود: دانشگاه فرهنگیان به نسبت سرانه دانشجویی، اعتبارات ویژه ای برای پژوهش در نظر گرفته است.همچنین در مراسمی به مناسبت هفته پژوهش از ۴نفر از فارغ التحصیالن دانشگاه فنی و حرفه ای استان تجلیل شد.

نسرین کاری - نمایشگاه تالش ها و فعالیت های 
کانون های فرهنگی، هنری و مذهبی دانشجویی 
دانشگاه بیرجند در قالب پنجمین جشنواره  درون 
دانشگاهی رویش با حضور دکتر احمد خامسان 
رئیس دانشگاه بیرجند در محل سالن نمایشگاهی 
تاالر والیت  گشایش یافت.  رئیس دانشگاه بیرجند 
درون  جشنواره  پنجمین  افتتاح  حاشیه  در 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  رویش  دانشگاهی 
کرد: جشنواره  رویش هر ساله توسط معاونت 
فرهنگی دانشگاه های کشور برگزار می شود و در 
این جشنواره دانشجویان دانشگاه بیرجند  برای 
به  را  توانمندی های خود غرفه هایی  نمایش 
نمایش گذاشته اند.  دکتر خامسان با بیان اینکه 
یکی از ارکان مهم فعالیت های دانشگاهی ارکان 
فرهنگی آن است، بیان کرد: در این راستا  دانشگاه 
شرایطی را فراهم می کند که هر فردی در هر 
با بیان  زمینه ای که بخواهد فعالیت کند.  وی 
اینکه این جشنواره مورد استقبال دانشجویان 
قرار گرفته است، ابراز امیدواری کرد: هر ساله این 
نمایشگاه  گسترش می یابد و دانشجویان بیشتری 

جذب فعالیت های فرهنگی و هنری می شوند. 
گامی برای ارتقا و عالقه مندی دانشجویان 

به محیط دانشگاه
رئیس دانشگاه بیرجند خاطر نشان کرد:  دانشگاه 

بیرجند با برگزاری جشنواره هایی اعم از جشنواره 
رویش  سعی دارد گامی برای  ارتقا و افزایش عالقه 
مندی دانشجویان به محیط دانشگاه ایجاد  نماید. 

یادآور شد: ۱۸ غرفه شامل دستاوردهای  وی 
 ۲۰ و  مذهبی  و  هنری  فرهنگی،  کانون های 
این  دستی  در  صنایع  و  آثار  فروش  غرفه 
نمایشگاه حضور دارند و امید است این برنامه ها 
روحیه نشاط را بین دانشجویان ارتقا دهد.  دکتر 
خامسان با بیان اینکه در حاشیه این جشنواره 
۱۵۰ برنامه فرهنگی برگزار می شود، تأکید کرد: 
در پایان از بین این  غرفه ها، غرفه برتر انتخاب 
به  اشاره  با  بیرجند  دانشگاه  رئیس  می شود.  

و  نمایشگاهی  دو بخش  در  این که جشنواره 
این جشنواره  داد:  ادامه  برگزار می شود،  آثار 
های  فعالیت  که  هاست  جشنواره  از  بهترین 
فرهنگی، هنری و ذوقی دانشجویان را ارتقا می 
تمامی  بین  ادامه داد: سال  گذشته  دهد. وی 
های  دانشگاه  هنری  و  فرهنگی  کانون های 
کشور، دانشگاه بیرجند رتبه دوم را کسب کرد. 

“رویش” جشنواره ای مختص توانمندی های 
دانشجویان

  رئیس اداره فرهنگی دانشگاه بیرجند نیز در حاشیه 
جشنواره یادآور شد: این جشنواره، پنجمین دوره 
جشنواره رویش است  که در سطح نمایشگاهی 

سطح  و  می شود  برگزار  بیرجند  دانشگاه  در 
 رقابتی آن پایان سال جاری برگزار خواهد شد. 
رؤیا موحدی با اشاره به اینکه بازدید این نمایشگاه 
برای عموم آزاد است، اظهار کرد: در این جشنواره 
غرفه هایی مختص  ارائه توانمندی ها و فعالیت های 
دستی  صنایع  مختص  غرفه ای  و  دانشجویان 
خاطرنشان  موحدی  است.   شده  برپا  فروش  و 
کرد: هدف از برگزاری این جشنواره، شناساندن 
ارتباط  افزایش  مردم،  به  دانشجویان  فعالیت 
دانشگاه با  محیط بیرون و افزایش انگیزه و شور و 
نشاط بین دانشجویان است.  وی با اشاره به اینکه 
این نمایشگاه از ۲۵ تا ۲۷ آذرماه دایر است، ادامه 
داد: در تمامی غرفه ها بحث کارگاهی هم وجود 
دارد  که آموزش های الزم به دانشجویان عالقه 
مند داده می شود. رئیس اداره فرهنگی دانشگاه 
بیرجند ضمن اشاره به غرفه های  موجود در این 
نمایشگاه، خاطرنشان کرد: غرفه صنایع دستی، 
گردشگری، دفاع مقدس، عفاف و حجاب، کانون 
موسیقی،  تئاتر و غیره از جمله غرفه های موجود 

در این نمایشگاه است.  
موحدی یادآور شد: در پایان از تمامی مسئوالن 
و دانشجویان تقاضا داریم از این نمایشگاه بازدید 
و فعالیت های دانشجویان و  توانایی های آنان را 

مشاهده کنند. 

پنجمین جشنواره رویش در دانشگاه بیرجند برپا شد
عکس : ندایی

... ادامه سرمقاله(  و با هدر دادن رأی اخالقی 
لباسی برای روز مبادای  از آن پشمینه،  مردم، 
خودش و نه ردایی فاخر برای مردم رأی دهنده 
خواهد دوخت. نکته دوم اینکه مسئوالن محترم 
و  چای  و  نشستن  جلسه  در  با  باشند  متوجه 
شیرینی خوردن و در کنارش اندکی هم اگر وقت 
شد، توبیخ کردن و داد و دعوایی علیه این مسائل 
راه انداختن، کاری از پیش نمی رود. انتظار در 
این دوره به دالیل مختلف بیش از دوره های 
برخوردی  اقدام  واقعاً  است  قرار  اگر  قبلیست. 
و سلبی مناسب و مطلوبی انجام شود، با اقتدار 
و بدون وقفه و برای همه و بدون تبعیض و به 
موقع و قاطع و بی خلل انجام شود، نه کج دار و 
مریز و نه بی حال و هوا. مقام معظم رهبری در 
یکی از سخنرانی های خود با اشاره به بحث مهم 
تقوا وکرامت انتخاباتی می فرمایند: »در انتخابات 
با کرامت رفتار کنند همه؛ چه آن هایي که نامزد 
مي شوند، چه آن هایي که طرفدار آن  هایند، چه 
آن هایي که مخالف با بعضي از نامزدها هستند، 
جناح هاي مختلف کشور، بداخالقي و بدگویي و 
اهانت و تهمت و این حرف ها را مطلقاً راه ندهند، 
بیاید،  از آن چیزهایي است که اگر پیش  این 
دشمن از او خوشحال مي شود«. چنین صحبت 
موجه و پرمغزی،حجت را بر همه ما تمام می 
کند، به ویژه برای طیفی که متأسفانه در همین 
استان با صحبت ها و منویات حضرت آقا نیز به 
صورت گزینشی و اختیاری برخورد می کنند. چرا 
خواسته یا ناخواسته، دشمن شاد کن می شوند؟ 
مگر شاد کردن و راه هموار کردن برای دشمن، 
مصداق نفوذ نیست؟ چرا در چنین فضایی، به 
اقدامات مشکوک دست می زنند؟ مگر مصداق 
 نفوذ، چه چیزی علنی تر و خاص تر از این است؟ 
علی ایحال به نظر می رسد با شرایط خاص استان، 
الزم است دستگاه های نظارتی بیشتر از قبل از 
الک تساهلی خود بیرون آمده و ضمن احترام به 
توسعه سیاسی و اجتماعی و انتخاباتی شهروندان 
خراسان جنوبی و اتخاذ تدابیر الزم، فضا را برای 
چنین تخریب هایی از هم اکنون ببندند و رسالت 
ویژه انتخابات در فضای آرام را که حق مردم و حق 
نامزدهای صالحیت دار است، مناسب تر ادا کنند.

)لطفانظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
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قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم 

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915
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با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۸۰۶۰۰ محکوم علیه کانون تبلیغات قلم محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۰۱/۸۵۶/۰۸۱ 
ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له خانم کلثوم احمدآبادی و پرداخت مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در 

حق صندوق دولت و با توجه به توقیف۱- یک دستگاه یخچال سه فوت اسکول رومیزی به مبلغ ۸۵۰/۰۰۰ ریال  ۲- ست مبل اداری ۴ نفره 
با میز مربوطه یک سری به مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال  ۳- صندلی نهار خوری ۴ نفره با میز گرد چوبی یک سری به مبلغ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ریال 
۴- صندلی گردان مدیریتی بلند چرخدار ۲ عدد به مبلغ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۵- میز تحریر کارمندی کرم رنگ یک عدد به مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ 
 ریال ۶- کمد کتابخانه چوبی جلو  شیشه ۴ طبقه ۳ عدد به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۷- میز تلویزیون سفید با دکور مربوطه یک عدد 
به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۸- بخاری گازی بدون دودکش دو عدد به مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۹- مانیتور ال جی ۲۰ اینچ به مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ۱۰- یک دستگاه کیس کامپیوتر به همراه موس و صفحه کلید )قطعات به شرح نظریه کارشناس( به مبلغ ۱۳/۲۱۰/۰۰۰ ریال 
۱۱- یک دستگاه فکس پاناسونیک مدل FP۲۱۸ به مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱۲- تلفن رومیزی مدل technical به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ 
 ریال کارشناسی شده است. از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی 
به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ 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 ۱۰ 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. 
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند- محمد آدینه

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 1۵/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  091۵۵602۷3۷

به لطف خداوند متعال و همت خیرین محترم
 پروژه ساخت و ساز مسجد و فاطمیه روستای زردان آغاز گردید  

از واقفین و خیرین محترم تقاضا می گردد در ساخت اماکن خیر ما را یاری رسانند

تلفن تماس: 091۵36364۸۸

شماره حساب 3403124۵۷09101 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران 
شعبه میدان قدس بیرجند به نام مسجد وفاطمیه روستای زردان

شماره کارت 6063۷3۷002۸23464 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران
 به نام مسجد وفاطمیه روستای زردان

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

ود  
حد

وم
ژه 

 وی
ش

رو
ف

درب اتومـاتیک
 سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  نبش رجایی 15     

09155614880

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی ۵000 تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

        خرید 

نقدی 10 

درصد تخفیف

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور 
استانی به کارفرمای محترم 1- شرکت خدماتی نظافتی 
کارگشایان 2- شرکت خدماتی پارکیاران سبز ۳- شرکت 

مینو طعام بیرجند
در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶/ ت ۳۶۰۰۵ 
ـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم ۱- شرکت  ه
خدماتی نظافتی کارگشایان ۲- شرکت خدماتی پارکیاران سبز ۳- 
شرکت مینو طعام بیرجند ابالغ می گردد آقای عیسی زارع با کد 
شناسایی بیمه ۶۸۹۱۴۰۶۲  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان 
شغلی رفتگر در شهرداری بیرجند داشته که کمیته بدوی مشاغل 
سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت 
و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می 
گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، 
اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
)بیرجند- انتهای بلوار صنعت و معدن- سایت اداری( تحویل نمایند. 
در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم 

االجرا می باشد. دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی 
مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
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اهدای ۱۰۰تخته فرش حرم رضوی به مصلی بیرجند

صداوسیما - 100 تخته فرش حرم مطهر ثامن الحجج )ع( به مصلی المهدی )عج( بیرجند اهدا شد. مسئول ستاد نماز جمعه بیرجند گفت: با عنایت تولیت آستان قدس 
رضوی، 100 تخته فرش شش متری به مساحت 600مترمربع، به مصلی نمازجمعه بیرجند اهداء شد که روز پنجشنبه این مکان به آن ها مفروش می شود. حجت االسالم 

محقی افزود: برای مفروش شدن کامل مصلی به حدود ۷00مترمربع فرش دیگر نیاز داریم که امیدواریم این تعداد نیز توسط کمک های خیران تأمین شود.
استاندار  خدمت  قوت  خدا  و  سالم  با 
محترم و شهردار محترم بیرجند و تشکر 
زیبا  در  بزرگواران  مجدانه  پیگیری  از 
سازی و ایمن سازی معابر شهری از شما 
تقاضا داریم به دلیل تردد زیاد و عدم دید 
کافی رانندگان به ورود و خروج خیابان 
سپیده )تقاطع محالتی( در اسرع وقت 
به مسئله ورودی این خیابان رسیدگی 
فرمائید چرا که به دلیل عرض کم معبر 
و نبود دید کافی به هنگام شب و تردد 
زیاد شاهد حادثه ای در این تقاطع نباشیم.
990...۷05

شهردار محترم یک دور داخل خیابان نیرو 
هوایی بزن ببین آسفالت خیابان چه جوریه 
با این پل هایی که زدین مثل سرعت گیره.
915...939

جمهوری  خیابان  وسط  است  مدتی 
اسالمی حدفاصل میدان امام تا سه راه 
اسدی جدول گذاری می کنند. درطول 
این مسیر فقط دو محل عبور افراد پیاده 
هست که آن را هم نیم متر گود کردند. 
برای تردد باید یا از میدان امام یا ازسه راه 
اسدی رد شویم. فقط در عصر روز سه 
شنبه دو دانش آموز و یک خانم و خودم 
در چاله وسط خیابان محل عبور افراد پیاده 
افتادیم که کسبه نبش جمهوری2۷ و 12 
شاهد هستند آسیب دیدیم. مهندسین 

ناظر بیایند واقعیت را ازنزدیک ببینند.
915...640

به  هیئت  العاده  فوق  شود  می  چطور 
کارکنان دانشگاه ها پرداخت می شود و 

کارمندان سایر ادارات  نه ؟
93۷... 886

نهاد کتابخانه های عمومی استان: آیا 
اسباب بازیهای موجود در اتاق کودک 
کتابخانه کریم پور سجاد شهر بیرجند 
بازی  مختص  یا  دارد  دکوری  جنبه 
بچه ها در اتاق گذاشته شده است؟ اگر 
مختص بازی بچه هاست چرا حین بازی 
بچه ها حق ندارد هیجانات خودشان را 
هم بروز دهند و تخلیه کنند. چرا بنا به 
دستور مسئول سالن مکرر بایستی هشدار 
بیرونت می کنم رو بچه  ساکت شو  
گوش بدهد؟ قیل و قال کردن حین بازی 
از طرف بچه ها طبیعتا بروز می کند و 
شنیده می شود. اگر مسئول سالن تحمل 
سر و صداهای بچه ها رو ندارند پس 
چرا اتاق بازی بچه ها رو از محل سالن 

مطالعه بزرگساالن دور نمی کنید؟
910...1۷0

خدمت استاندار پرکار و دلسوز از روزی که 
پایش به این استان آمده واقعا دگرگون 
شده، پدر و مادری دارم 85 سال عمرشون 
مادرم  نابیناست  درصد  پدرم 80  است 
شده  سال  است 20  زمین  رو  کمرش 
تحت پوشش کمیته امداد بودند، االن 
دوماه شده قطع کردن پدرم توکشور ایران 
 یک سانت زمین شخصی نداره خونه ای

که توش زندگی می کنه مال اوقاف است 
من می گویم محروم تر از پدر مادرمن 
در جمهوری اسالمی کسی دیگر نیست. 
 از مسئولین و خیرین محترم خواهش 
می کنم این خانواده را دریابند چون هیچ 

جا برای ما کاری نمی کنند. 
915...۷68

با عرض سالم مگرما چه گناهی کردیم 
در خیابان حر و ابوذر غفاری زندگی می 
کنیم که یک نفر ضایعاتی باز کرده و هر 
روز داخل آن ضایعات آتش می زند و 
دود غلیظ و بوی تعفن راه می اندازد که 
نفس کشیدن به خدا مشکل است چند 
نوبت با همسایه ها تذکر می دهم اما کو 
گوش شنوا به آتش نشانی زنگ میزنیم 
می گوید به 110 تماس بگیرید وآنها هم 
می گویند به بهداشت مراجعه کنید اما 
کسی جوابگو نیست آقای مسئول لطفا 
بفرمایید  حل  را  ما  مشکل  وخواهشا 

انشاا... خدا خیرتون بدهد. 
915....151
استاندار محترم سالم خواهشا به فکر 
جاده بند دره باشید فقط یک کیلومتر 
و  گردشگرا  ما  داره  احتیاج  آسفالت 
کوهنوردا به جای هوای تازه مدام خاک 

می خوریم. لطفا آسفالت کنید. ممنون
915...204

مطب خانم دکتر... اصال وضع نوبت دهی 
مناسبی ندارد باید تا ظهر منتظر شویم 
تا خانم منشی تشریف آورند بعد شانس 
بیاوری که نوبت بدهد یا نه.  برای ما که 
کارمند هستیم باید یک نصف روز کامل 
نوبت  بگیریم و درگیرگرفتن  مرخصی 
شویم واقعا بی نظم و نا به سامان است. 

یک شهروند    
از دکتر قائمی به جهت تالش های بی 
چشمداشت شان و ماندن در شهرشان 
بی نهایت ممنونیم خدا خیرتان دهد که 

خدمت را به رفاه ترجیح دادید.
یک شهروند    

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

با سالم و تشکر از روزنامه های استان 
هستم  روانشناسی  رشته  دانشجوی 
خواستم  یک خواهش و تقاضا روانشناسانه 
از شما و مسئولین داشته باشم به عنوان 
یک جوان فضای آرام و منطقی و مناسب 
شرایط جوانی خود می خواهم اما بعضی 
وقت ها تأثیر محتوا و گفتمانی که شما 
به جامعه و علی الخصوص بخش سنتی 
آن مثل خانواده من القا می کنید آنقدر زیاد 
است که زندگی ما جوانان را دچار مشکل 
می کند و کاش این مطلب کارشناسی 
شده باشد که متاسفانه اینطور هم نیست.   
من به عنوان یک دختری که حجاب را 
از 10 سالگی به صورت داوطلبانه آنهم از 
نوع چادرش انتخاب کردم امروز در خانه 
و کانون مهر و محبت و زندگی فقط به 
خاطر ثبت نام در یک تور گردشگری 
آنهم داخل استان خودمان به انسانی بی 
بند و بار و با فرهنگ غربی متهم شده ام.   
آخر در کجای دنیا گردشگری عامل بی 
بندو باری شده است که شما در نگارش 
به  را  برچسب  این  راحتی  به  اخبارتان 
انسانی می زنید که عالوه بر تفریح خود 
یکی از آموزه های دینی و سفارش پیامبر 
برای سفر کردن را اطالعت می کنند و 
توصیه دینی خود را سرلوحه قرار داده اند 

لطفا مراقب آنچه ترویج می دهید باشید.
س . د از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

افت ۲۱ سانتی متری مخازن 
آب های زیرزمینی استان

منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
خراسان جنوبی از افت 21 سانتی متری 
و  داد  خبر  زیرزمینی  آب های  مخازن 
گفت: میانگین میزان افت سطح آب های 
در  و   98-9۷ آبی  سال  در  زیرزمینی 
دراز مدت 10 ساله به ترتیب 21 و 2۷ 
سانتی متر شده که افت سطوح آب زیر 
زمینی نه تنها بر کمیت بلکه بر کیفیت آب 
هم تأثیر زیادی گذاشته و ادامه این روند 
باعث افت شدید کیفیت آب خواهد شد. 
به گزارش فارس، امامی با اشاره به بحران 
فرونشست دشت های استان، اظهار کرد: 
اکثر دشت های استان به شکل جدی 
فرونشست  حال  در  بزرگ  مقیاس  در 
است. وی با بیان اینکه هم اکنون هشت 
دشت از 40 دشت استان فوق بحرانی 
و ممنوعه اعالم شده، بیان کرد: تعداد 
رودخانه   12 استان  مهم  رودخانه های 
نیز  استان  مرزی  رودخانه های  تعداد  و 
چهار رودخانه است. مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای تصریح کرد: کمبود منابع 
آبی، کشت محصوالت آب بر و نشست 
شد  سبب  استان  دشت های  در  زمین 
تا برای مقابله با تنش های آبی و مقابله 
با خشکسالی 20 ساله سند سازگاری با 
شرایط کم آبی استان تدوین و تصویب 
شود.امامی به کسری مخازن آب استان 
اشاره و مطرح کرد: طی سال های آبی 
و  آبخیز  پروژه های  اجرای  با  گذشته 
مخازن  کسری  جبران  آبخوان داری 
که  به طوری  داشته  مطلوبی  روند  آب 
این کسری از 16۷ میلیون مترمکعب 
میلیون  به 113  آبی 92-93  سال  در 
رسید.  جاری  آبی  سال  در  مترمکعب 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای نصب 
یک هزار و ۷12 کنتور هوشمند آب و 
برق، نصب 95 دستگاه کنتور حجمی 
هوشمند، انسداد 950 چاه غیر مجاز را 
برای جبران  انجام شده  اقدامات  اهم  از 
کسری مخازن استان ذکر و عنوان کرد: 
با نصب کنتورهای هوشمند میزان 196 
میلیون متر مکعب در برداشت از منابع آب 
زیرزمینی صرفه جویی شده است.امامی 
به آخرین وضعیت سدهای استان اشاره 
و مطرح کرد: حجم کل مخازن در حال 
بهره برداری استان 58 میلیون متر مکعب 
است که از این حجم، 16 میلیون متر 
مکعب آب در سدهای استان ذخیره شده 
است.وی با تأکید بر اینکه وضعیت سدهای 
بارندگی های  فصل  در  خراسان جنوبی 
اضافه  نیست،  نگران کننده  زمستان 
کرد: هم اکنون۷0 درصد حجم شدهای 
میلیون  تنها 1۷  و  است  خالی  استان 
متر مکعب یعنی 25 درصد آب ذخیره 
دارد. وجود  استان  سدهای  پشت  شده 

خبر ویژه

۱۱۰۰ کودک استان در انتظار سبد غذایی
از  بیش  تغذیه  سوء  دارای  کودکان  تعداد 
چهارهزار و 32 نفر است، ادامه داد: براساس 
آمار و بررسی ها پنج هزار و 135 کودک 
واجد شرایط حمایت و استفاده از کمک های 
کودکان دارای سوء تغذیه هستند اما به دلیل 
کمبود اعتبار تنها به چهار هزار و 32 نفر 

کمک اعطاء می شود.
این  وارد  هنوز  کودک  مهر،  گزارش  به   
و  فقر  عواقب  نشده،  رنگارنگ  دنیای 
ناخواسته  و  کرده  لمس  را  تبعیض  گاه 
می شود.نشان  تحمیل  او  بر  آن  عوارض 
صحت این گفته آن است که وقتی پا به 
سرای هستی گذاشت و پزشکان با عدد 
بسنجند،  را  او  خواستند سالمت  ارقام  و 
دریافتند که کمتر از دو کیلو و 500 گرم 
وزن دارد و این  نکته یکی از نشانه های 
جدی سوء تغذیه او و مادرش است. طبق 
گفته مسئوالن و متولیان امر بخش هایی 
از استان مرزی خراسان جنوبی با مشکل 
سوء تغذیه کودکان رو به رو است. کودکان 
معصومی که ناخواسته باید فقر را از همان 
دست های  آنکه  مگر  بچشند،  نوزادی 
حمایتگری آستین همت باال زده و برای 
معاون  نخعی،  دهد.  انجام  کاری  آنان 
امداد  کمیته  خانواده  سالمت  و  حمایت 
خراسان جنوبی در این زمینه، گفت: یکی 
از دغدغه های کمیته امداد بحث کودکان 
دارای سوء تغذیه است که در این زمینه 

تالش هایی نیز داشته ایم. 

شناسایی ۵ هزار کودک مبتال 

وی در زمینه تعداد کودکان دارای سوءتغذیه 
در خراسان جنوبی، بیان کرد: در طرح حمایتی 
از کودکان دارای سوء تغذیه چهار هزار و  
32 کودک در خراسان جنوبی از کمک های 
حمایتی کمیته امداد در سال جاری برخوردار 
هستند. معاون حمایت و سالمت کمیته 
اینکه  بر  تأکید  با  خراسان جنوبی  امداد 
متأسفانه تعداد کودکان دارای سوء تغذیه 
ادامه  است،  نفر  و 32  چهارهزار  از  بیش 
داد: براساس آمار و بررسی ها پنج هزار و 
135 کودک واجد شرایط حمایت و استفاده 
تغذیه  سوء  دارای  کودکان  کمک های  از 
هستند اما به دلیل کمبود اعتبار تنها به چهار 

هزار و 32 نفر کمک اعطاء می شود.
ابتدای سال به کودکان  از  نخعی افزود: 

ماه، کارت  تحت پوشش طرح در چهار 
تغذیه آنان شارژ شده است. وی با اشاره 
به اینکه در صورت تخصیص اعتبار الزم 
نیز  باقیمانده  کودکان  سایر  کارت های 
شارژ خواهد شد، گفت: پاالیش کودکان 
و  شرایط  واجد  کودکان  به  مساعدت  و 
خانواده آنها در قالب تبصره 14 را تا پایان 
مهدی زاده،  کرد.  خواهیم  پیگیری  سال 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
صورت  اقدامات  اشاره  با  نیز   بیرجند 
تغذیه  سوء  دارای  کودکان  برای  گرفته 
تغذیه  سوء  با  مقابله  زمینه  در  بیان کرد: 
دو  به  پزشکی  علوم  دانشگاه  اقدامات 

بخش تقسیم می شود.
وی اظهارکرد: یک بخش از اقدامات مرتبط 
با ارتقاء سواد سالمت مردم است که در این 
زمینه رسانه ها همکاری بسیار خوبی با ما 
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  داشته اند. 
پزشکی بیرجند بیان کرد: گاه گروه هایی از 
جامعه مواد تغذیه ای به اندازه کافی در اختیار 
سالمت  ارتقاء  برای  نمی دانند  ولی  دارند 
جسم خود چگونه باید آن را استفاده کنند 
که باید با ارتقاء سواد افراد در حوزه تغذیه و 

سالمت این مسئله را رفع کرد.
در  با  دیگر  بخش  در  گفت:  مهدی زاده 
علت  به  تغذیه ای  منابع  نبودن  دسترس 
مشکالت اقتصادی و فقر رو به رو هستیم 

و از آنجایی که در بخش هایی از استان ما، 
تأثیر  اقتصادی  موضوعات  و  خشکسالی 

برای  حمایتی  اقدامات  سمت  به  گذاشته 
تغذیه  سوء  از  ناشی  آسیب های  کاهش 
رفته ایم. وی اظهارکرد: در زمینه کارهای 

حمایتی برای کودکان دارای سوء تغذیه بنیاد 
برکت، کمیته امداد و دانشگاه علوم پزشکی 
اقدامات  مشترک  همکاری های  قالب  در 
گذشته  سال  پنج  در  ویژه  به  برجسته ای 
است.  ارزشمند  بسیار  که  داده اند  انجام 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
همکاری  با  همچنین  بیان کرد:  بیرجند 
بهزیستی اقدامات بسیار خوبی چون یک 

وعده غذای گرم در روستامهدها داشته ایم 
که این مسئله در بهبود وضعیت کودکانی 

که در روستا مهدها آموزش می بینند بسیار 
ارزشمند است. مهدی زاده یادآور شد: امروزه 
ذهنیت ها در حوزه کار خیر بیشتر به سمت 

ساخت ابنیه و برخی از مراکز ساختمانی رفته 
است در حالی که می توان امور خیر را به 
سمت  اقداماتی چون حمایت از کودکان 
دارای سوء تغذیه سوق داد تا در این زمینه به 

وضعیت نرمال برگردیم.

نوزادنی با وزن کمتر از دو و نیم کیلو 

مهمترین  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شاخصه های سوء تغذیه، تولد نوزاد دارای 
زیر دو کیلو و 500 گرم است، گفت: در 
خراسان جنوبی میزان تولد کودکان با وزن 
کمتر از دو کیلو و 500 گرم 10.5 درصد از 
متولدشدگان است که این میزان در سطح 

کشور 6 درصد است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
بیرجند با بیان اینکه هزار روز اول زندگی 
در هوش ذهنی و مغزی تأثیر فراوانی دارد، 
اظهارکرد: این هزار روز از ابتدای بارداری تا 
پایان دو سالگی را شامل می شود و  از این 
جهت سرعت در بهبود تغذیه مادران باردار 
و کودکان دارای سوء تغذیه حائز اهمیت 
اجتماعی  معاون  شیخانی،  است.شهرام 
بهزیستی خراسان جنوبی نیز در این زمینه 
به خبرنگارمهر گفت: در جهت پیشگیری 
راستای  در  و  آسیب های رشد کودکان  از 
توانمند سازی خانواده ها و کودکان، سازمان 
وعده  یک  تامین  طرح  کشور  بهزیستی 

غذای گرم را در مهدهای روستایی و حاشیه 
بیان کرد:  می نماید.وی  اجرا  شهرستان ها 
اهداف این طرح عالوه بر دریافت غذای 

سالم و مغذی، ایجاد باورها و عادات صحیح 
غذایی و کمک به بهبود تغذیه و آموزش 
مناطق  در  نیازمند  سال   6 زیر  کودکان 

محروم حاشیه شهرها و روستاها است. 

طرح یک وعده غذای گرم 

معاون اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی 
با اشاره به اینکه این طرح همه ساله از 
16 مهر ماه روز جهانی کودک بر اساس 
اعتبارات ابالغی در استان اجرا می گردد، 
ادامه داد: امسال سه هزار و 851 کودک 
برخوردار  طرح  این  از  هفته  روز  پنج  در 
می شوند. هر چند تاکنون در زمینه رفع 
مشکل کودکان دارای سوء تغذیه اقدامات 
برای  تغذیه ای  تهیه سبد  متعددی چون 
کودکان  خود  و  شیرده  و  باردار  مادران 
انجام شده است ولی از آنجایی که هنوز 
چتر  این  از  نیازمند  کودکان  از  بسیاری 
از  بیش  باید  نیستند  برخوردار  حمایتی 

گذشته در این راستا برنامه ریزی کرد.
باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که 
ما در سرزمینی زندگی می کنیم که عهد 
بسته ایم گفته های موال علی)ع( را اجرا کنیم 
که گرسنه خوابیدن همسایه نیازمند را در 
شأن همسایه توانگر نمی دانست و آسایش 
را در رسیدگی به محرومان خالصه می کرد. 

م حاشیه شهرها و روستاها است.
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موارد منع
 مصرف کندر

زیاده روی در مصرف کندر موجب سوختن خلط 
بلغم می شود همچنین موجب  های خون و 
سردرد در گرم مزاج ها و جنون و جذام و برخی 

بیماری های پوستی می شود. عوارض جانبی 
شامل سوزش پشت جناغی، تهوع، احساس پری 
شکم، بی اشتهایی و درماتیت می باشد. مصرف 
صمغ  کندر می تواند خارش خفیف پوستی ایجاد 
کند و به لحاظ داخلی یک ضد نفخ خفیف است.

خواص دارویی شاهدانه
 درهضم غذا

شاهدانه، یکی از مغذی ترین و قابل هضم ترین 
مواد غذایی است. شاهدانه سرشار از پروتئین،  
ضروری  چرب  اسیدهای  و  آمینه  اسیدهای 

است. دانه های شاهدانه دارای خواص تغذیه ای 
فراوانی هستند و منبع خوبی از اسیدهای چرب 
ضروری و اسیدهای آمینه ضروری و نیز مواد 
معدنی هستند. افرادی که به طور منظم دانه های 
شاهدانه مصرف می کنند فشار خون وکلسترول 

 بد خون شان کاهش می یابد.

مضرات احتمالی
 آلوئه ورا

ماده  خارجی،  استعمال  برای  ورا  آلوئه   ژل 
ممکن  نادری  موارد  در  اما  است،  خطری  بی 
گردد.  حساسیتی  های  واکنش  سبب   است 

 

ژل آلوئه ورا در درمان زخم های عمیق موثر 
نیست و شیره آن می تواند سبب گرفتگی یا 
ااسهال روده ای شدید گردد. زنان شیرده یا باردار 
نباید از این ماده استفاده کنند، زیرا ممکن است 
سبب انقباض های رحمی شده و سقط جنین را 

تحریک کند.

تاثیر وعده های غذایی اصلی
 برای داشتن دستگاه گوارشی سالم

برای داشتن دستگاه گوارشی سالم وقتی وعده 
اصلی غذایی خورده می شود در ناحیه زیر سینه 

تا ناف احساس سبکی کنیم. 

از عالمت های گرسنگی  واقعی این است که 
حس شامه، بینایی و شنوایی تیزتر می گردد و 
آب دهان کم می شود. در غیر این صورت غذا 
خوردن به دستگاه گوارش لطمه می زند و باید 

جانب احتیاط را داشت.

برای کاهش فشار خون پیاز  و سیر 
را در برنامه غذایی تان بگنجانید

مصرف پیاز به دلیل دارا بودن ترکیبات بودار و 
دارد،  دنبال  به  را  فشار خون  کاهش  گوگردی 
اما بین گیاهانی که در دسترس بوده و از همه 

نمود. اشاره  سیر  به  می توان  می باشد،  قوی تر 
 سیر هم دارای ترکیباتی مانند پیاز است، اما پیاز 
حدود ۹۷ درصد آب دارد، ولی میزان آب سیر 
کمتر و میزان مواد موثر آن خیلی خیلی بیشتر 
 است. به همین دلیل می توان از سیر تازه و یا

سیر ترشی استفاده کرد.

گل های چای را در آب جوش ریخته و برای مدت ۲۰ دقیقه صبر کنید. پس از آن گلبرگ ها را دور ریخته 
و با اضافه کردن کمی لیموترش، دارچین یا عسل از مصرف چای لذت ببرید. 

چنانچه دوست دارید چای شما غلیظ تر باشد می توانید گلبرگ های بیشتری را داخل آب جوش بریزید. 
مصرف روزانه ۳ فنجان از این چای به بهبود جریان خون، تمدد اعصاب و کاهش وزن کمک می کند. 
همچنین می توانید چای ترش را در یخچال و یا فریزر قرار داده و از آن به صورت یک نوشیدنی سرد 
استفاده نمایید. الزم به ذکر است چنانچه در دوران کاهش وزن به سر می برید مقدار عسلی که به چای 
اضافه می کنید مهم است. هم چنین از آنجا که این چای منجر به کاهش فشارخون می شود بهتر است 

با معده خالی مصرف نشود. 

 کاهش مصرف چربي و حذف روغن جامد، افزایش مصرف سبزیجات و میوه ها، پخت غذا به روش 
صحیح مثل بخار پز یا آب پز و حتي المقدور پرهیز از سرخ کردن غذا در پیشگیری و درمان بیماری 
چربی خون موثر است.  رعایت رژیم غذایی سالم، ترک سیگار، عدم مصرف الکل، ورزش منظم، مدیریت 
استرس، کم کردن وزن و کاهش چاقی شکمی در پیشگیری و درمان اختالل چربی های خون موثر 
است. روغن زیتون، کلزا و کنجد به دلیل دارا بودن مقدار زیاد چربی های غیر اشباع مناسب، در مقایسه با 
سایر روغن های مایع مفیدتر هستند. مغزها و دانه های روغنی مانند پسته، بادام، گردو، فندق، بادام زمینی 
و انواع تخمه های خام به دلیل دارا بودن پروتئین، چربی های مفید و امالح برای سالمتی بسیار مفید 

هستند. روابط عمومی معاونت بهداشتی - دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

عوامل اصلی بروز بیماری های قلبی - عروقیطریقه مصرف چای ترش

بدهی  های  چاله  زیرا  است  دشوار  بدهکاری  از  رهایی 
از اتفاقات ساده مانند نخواندن دخل و خرج یا شکست 
اقتصادی یا اتفاقات غیرمنتظره مانند بیماری و هزینه های 
آن و ده ها علت دیگر به وجود می آیند ولی آنچه مطمئن 

هستیم بدهی ها باید پرداخت شوند. ولی چگونه ؟ 
هنگامی که با چند نفر در خصوص بدهی های تان صحبت 
می کنید می بینید که بدهی داشتن، چیز غیر عادی نیست 
و شما تنها شخصی نیستید که بدهکارید. این کار سبب می 
شود، حس بهتری پیدا کنید. مخصوصا به اعضای خانواده 

تان بگویید و برایشان توضیح دهید که می خواهید با کمک 
آن ها از پس بدهی های تان برآیید.

باید طبق نقاط قوت و مهارتهای موجودم و در عین حال 
باتوجه به موقعیتها و فرصت های بازار بهترین تصمیم 
که  شود  می  باعث  ها  توانایی  گرفتم.همین  می   را 
 آدم های موفق طبق فرصت موجود در بازار به موفقیت 

دست پیدا کنند.
بدانید حقوق ماهانه تان صرف چه چیزهایی می شود. شما 
نخست باید مشکل را شناسایی کنید تا بتوانید راهکار و 

فهرست  یک  تهیه  بیابید.  آن  برای  را  مطلوب  درمان 
 کمک زیادي به شما خواهد کرد. تالش کنید فهرست
با صداقت تهیه شود. هنگامی که به مقاصد خویش چه 
مقاصد اصلی و چه مقاصد کوچک رسیدید به خودتان 
پاداش دهید! حواس تان باشد که دوباره نمی خواهیم 
تو دام بدهی بیفتیم پس از شام بیرون و خرج ۱۰۰ هزار 
تومانی خبری نیست! می توانید برای خودتان یک فنجان 
قهوه بخرید البته در آخر با پایان کل بدهی تان اجازه یک 

مهمانی کوچک با عزیزان تان را خواهید داشت!

راهکارهایی برای رهایی از بدهی

آیه روز

]آری شیطان چنین کرده بود[ تا برای خدایی که نهان را در آسمان ها و زمین بیرون می  آورد و آنچه 
را پنهان می دارید و آنچه را آشکار می  نمایید می  داند سجده نکنند. )سوره نمل، آیه ۲۵(

سخن روز

بیشتر وقت ها از قدرت لبخندی ساده، حرفی محبت آمیز، گوشی شنوا، تمجیدی صادقانه یا 
توجهی کوچک غافلیم. تمام این ها ظرفیت تغییر و توسعه  زندگی ما را دارند. " لیو بوسکالیا "
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                        جدول ۴۲۷۶

افقي: ۱- عزرائیل - سرنگون و 
معلق ۲- پایتخت بوتان - واحد 
اندازه گیري وزن در انگلستان - از  
ظروف آزمایشگاهي  ۳- هوس 
زن باردار - تارتن  -پسندیده ۴-  
مادر عرب  - رودي در روسیه  - 
حرف نفي عرب - بدن و جسم 
۵- در مغازه ها - فصیح و بلیغ 
-  ویتامین انعقاد خون ۶- عیب 
 - داده  از دست  پدر    - ننگ  و 
مسافر کمال و حق ۷- مظهر و 
نماد -  خراب و منهدم - شیمي 
کربني  ۸- از اقوام قدیمي- ساکن 
ایران - قفل ساز  کم و  شمال 
ناچیز ۹- فکر و اندیشه - به نوبت 
آتش  انجام دادن - شعله  کاري 
شهید  درگوشي-   سخن   -۱۰
صدر اسالم-  بابا ۱۱- رمق آخر-  
مکار  حیوان   - روي  درخشنده 
بازي  براي  دستگاه  نوعي   -۱۲
کامپیوتري-  پراکندگي  پست و 
فرومایه - درست و به اندازه ۱۳- 
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موفقیت و انرژی

خانواده موفق

 در موقع مناسب،
 شرایط سخت را رها کنید

اجازه ندهید روابط شما به جایی برسد که مجبور 
باشید شرایط سختی را تحمل کنید. تعیین کنید 
برای هر مسئله، چقدر می خواهید مایه بگذارید. حد 
و حدودی برای روابط و میزان مشارکت خود در 
فعالیت ها و عرصه های مختلف در نظر بگیرید. در 
صورتی که شرایط بغرنج شد و از حد و حدود شما 
عبور کرد، آن شرایط را برای همیشه رها کنید. 
این نکته را هم در مسائل کوچک و جزئی مثل 
تعیین زمان مشخص برای برگشت به خانه و هم 
در مسائل بزرگی چون طالق و جدایی، در نظر 
بگیرید. مثال که اگر روابطم با همسرم بعد از شش 
ماه مشاوره، بهبود پیدا نکرد، از او جدا خواهم شد.

روش های مدیریت زمان 

روش  دارید  دوست  و  هستید  افراد  این  از  اگر 
کاری تان را عوض کنید بد نیست نگاهی به این 

موارد بیندازید و سعی کنید آنها را رعایت کنید: 
برای انجام کارهای محول شده مثاًل به جای 
یک ماه ، یک هفته زمان در نظر بگیرید. این 
زمان را در جایی که همیشه مقابل دیدتان است 
بنویسید و قرار دهید تا مجبور شوید کار را در 
همین زمان انجام دهید. به این ترتیب انگیزه تان 
برای انجام کار بیشتر می شود و در زمان مناسب 
انجام می دهید.کارها وقتی تقسیم بندی  را  کار 
می شوند راحت تر انجام می شوند و کمتر به روز 
و لحظه آخر می افتند. می توانید بخش هایی که 
راحت تر هستید و بیشتر دوست دارید ابتدا انجام 
دهید تا انگیزه بیشتری پیدا کنید. البته در این 
زمینه افراد با هم متفاوت هستند و بعضی دوست 
دارند کارهای سخت را زودتر انجام دهند و از 
فکر کردن به آنها رها شوند. اگر شما هم جزو 
آنها هستید کارهای سخت را زودتر انجام دهید و 
بعد بروید سراغ دوست داشتنی ها. با تقسیم بندی 

خرد خرد کارها در مهلت مقرر انجام می شود.
وقتی تمام روزتان پر از کارهای سنگین است 
واضح است که نمی توانید یک پروژه جدید را 
برعهده بگیرید و در زمان کم به سرانجام برسانید.

حس  می شود  باعث  که  راهکارهایی  از  یکی 
مسئولیت پذیری شما تقویت شود و در تحویل 
کارها وقت شناس باشید، این است که به دیگران 
زمان تعیین شده را بگویید. به دوستان یا همسر و 
فرزندان تان بگویید باید در چه زمانی کار را تحویل 
دهید و از آنها بخواهید از شما درباره مقدار کار انجام 

شده و روند آن بپرسند.

1234567891۰1112131415
الیتسادادشتشهب1
ساکمماوتدنکای2
لهجنالدنکارمس3
اوادمیلواوشو4
متیدمکهلولوا5
شگنادنوردلاد6
هتلرارشااکتم7
روهظلییوینمیا8
کبنتامهربتدش9
پلاراسننهارک1۰
رنمکرتبارتسم11
یینهااهانامه12
مولوداباهمسات13
ورهاردنرسزیوا14
رشبلاوباتیربرب51

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مطرب
14:3018:0020:00شروع سانس

چشم و گوش بسته
16:1521:45شروع سانس

ایزوگام  هریوندی
آدرس: بیست متری دوم شرقی 
مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

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

۰915   866   8۰۰2 

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  ۰9155616181
32463354

 پخت برنج ایرانی 
ک رایگـان  گوشت تازه گوسفند )بره(

پیـ

افتتاح شد 
فروشگاه شهر پفیال و شعبه دوم

آبنبات ریزی حبیبی فر و پسران 
عرضه کننده انواع پفیال در طعم های 

مختلف و نبات و آبنبات 
آدرس :خیابان مفتح بین مفتح 45 و 4۷ 

0915863944۷

کارگـاه صنعتی دقیق
سازنده انواع کرکره برقی

 سایبان هوشمند و پله پیچ
تعمیرات کرکره برقی و ساده پذیرفته می شود 
09156655601 -09151602835

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷    مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

استخـدام
شرکت خدمات مشاوره
و پشتیبانی سپهرخاوران

جهت تامین نیروی واحد جدید خود 
دعوت به همکاری می نماید:
 1- منشی 2-گرافیست  

مزایا: حقوق+ بیمه  
بین توحید 9و11ساختمان افرا واحد4
تلفن پذیرش : 09034۷15834 

32 430 111 - 13

خریـد انـواع فلـزات
مستعمل اداری، ساختمانی، کشاورزی 

صنایع و معادن، خانگی
به صورت نقدی

آهن، مس، برنج با قیمت عالی
 09151602835

 09156655601 - ترابی

گاه الستیک  پیشرو رفوش
خیابان مدرس - جنب استانداری

  09151635860 - کرباسچی

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

0915560890۷ - 09156۷06538
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کمک 138 میلیون تومانی به هیئت ورزش های زورخانه ای
ایرنا-عزیزی مدیر کل ورزش وجوانان استان در نشست مجمع عمومی سالیانه هیات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای گفت:  
گودهای باستانی پایگاه های مذهبی ورزش خراسان جنوبی هستند و به همین دلیل از ابتدای سال در مجموع ۱۳۸ میلیون 
تومان به این هیات کمک شده است. رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی هم  گفت: بانک اطالعاتی 
در فدراسیون راه اندازی شده و اکنون ۱۶ هزار ورزشکار رتبه بندی شده در کشور داریم که شروع شناسنامه دار شدن خانواده 
ورزش زورخانه ای است.جوهری اظهار کرد: باید شورای پیشکسوتان و شورای جوانان در استان ایجاد شود و عضوگیری کنند 

و این شوراها باید نظارت معنوی با هماهنگی هیئت ورزش شهرستان ها بر گودهای زورخانه داشته باشند.

تعیین فرصت 1۰ روزه برای شناسایی مشکالت مراکز درمانی 
ایرنا- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار روز دوشنبه به همراه جمعی از مدیران استان، از مرکز خیریه درمانی 
دارالشفای فاطمه زهرا )س( بیرجند بازدید کرد و ضمن گفت و گوی صمیمی با کارکنان این مرکز، در نشستی با حضور 
هیئت امنای درمانگاه شرکت کرد. خوش خبر  در این  بازدید با تعیین فرصت ۱۰ روزه برای شناسایی مشکالت مراکز درمانی 
خیریه گفت: برای حل مشکالت باید تعاملی بین مراکز ایجاد شود تا بتوانیم میزان خدمات و همپوشانی را مشخص کنیم. 
وی بر استفاده از ظرفیت پزشکان متخصص که به مناطق محروم اعزام می شوند نیز تاکید کرد و گفت: این تیم ها می توانند 

یک روز به چنین مراکز خیریه ماموریت داشته باشند.

سه شنبه * 26 آذر 1398* شماره 4520

جوانان کشورهای غربی تشنه پیام های مقام معظم رهبری هستند

مهر- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه مردم غرب متوجه پلیدی تفکر لیبرال دموکراسی شده اند، گفت: امروز جوانان غربی تشنه پیام های مقام معظم رهبری هستند. حجت االسالم 
 عبادی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرعامل موسسه فرهنگی تبیان، اظهار کرد: تبیین گام دوم انقالب اسالمی انتظاری است که در باطن همه مردم نهفته است. وی با بیان اینکه آرمان امام مهدی )عج(

 برای مردم دنیا یک باور است لذا تبیین گام دوم انقالب بسیار مهم است، گفت: نظام و نهضت بزرگ اسالمی باید دارای دولت اسالمی باشد که مربی مردم اسالمی نیز هست.

حوزه  در  کارآفرینی  مستند  *اولین 
گردشگری با عنوان »روایج« در جشنواره 
فیلم مستند سینما حقیقت اکران شد. 
* معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند گفت: ۴۳ مورد 
اختراع در واحد مالکیت فکری توسط 
پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشگاهیان 

بیرجند ثبت شد. 
*زندان جدید شهر طبس، کمتر از دو 

ماه آینده به بهره برداری می رسد.
* مأموران انتظامی شهرستان خوسف  
۲ سارق با کشف ۸ فقره سرقت در این 

شهرستان دستگیر کردند.
فقره   ۵ کشف  با  زعفران  *۲سارق 

سرقت در سرایان دستگیر شدند.
حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل   *
از برگزاری نمایشگاه اشتغال و توسعه 
کارآفرینی در ۲۶ آذر ماه در محل دایمی 

نمایشگاه بین المللی بیرجند خبر داد.
*با همت خّیران، تاکنون ۱۷۰هزار مترمربع 

به فضای آموزشی استان اضافه شده است.

خبر کوتاه

آماده باش 8۶تیم امدادی 
در خراسان جنوبی

صداوسیما- ۸۶ تیم امدادی و عملیاتی برای 
مقابله با حوادث احتمالی باران شدید، رعد و 
برق و وزش باد  شدید در استان آماده باش 
هستند..  میرجلیلی، مدیرکل دفتر مدیریت 
بحران استانداری گفت: بر اساس گزارش های 
هواشناسی، با ورود سامانه فعال بارشی به جو 
استان، برای مدیریت حوادث احتمالی ناشی از 
این بارشها، ۸۶ تیم امدادی تا ظهر پنجشنبه 
برای مدیریت حوادث در آماده باش کامل هستند
 قول مدیرکل راه و شهرسازی برای 
تخصیص زمین مسکن خبرنگاران 

استان  تسنیم- مدیرعامل خانه مطبوعات  
گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان برای 
قول  خبرنگاران،  مسکن  زمین  تخصیص 
مساعد داد. ساالری با اشاره به پیگیری های 
مسکن  تأمین  زمینه  در  مطبوعات  خانه 
خبرنگاران خاطرنشان کرد: در دیدار با مدیرکل 
راه و شهرسازی و انتقال چندین و چند باره خانه 
مطبوعات برای رفع این نیاز اصلی خبرنگاران 
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی برای 

تأمین زمین مورد نیاز قول مساعد داد.

کارگاه “نقاشی نوگرا” 
برپا می شود 

غالمی- مدیر اجرایی برنامه های سخنرانی 
علمی- تخصصی هنرهای تجسمی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی از برگزاری کارگاه 
“نقاشی نوگرا “ با حضور دکتر محمد معمارزاده 
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا )س( تهران،  
از ۲۷ تا ۲۹ آذر خبر داد. افضلیان ادامه داد: 
عالقه مندان تا ۲۶ آذر، جهت ثبت نام از طریق 
اقدام   khj.farhang.gov.ir/fa/registration

برگزاری کارگاه،  به گفته وی محل  نمایند. 
نگارخانه سرو باغ اکبریه بیرجند خواهد بود.

رونمایی از » احسان«
 در همایش تجلیل از پژوهشگران

از  تجلیل  همایش  در  احسان  مهر-جایزه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  برتر  پژوهشگران 
بیرجند رونمایی شد. در حاشیه همایش تجلیل 
پزشکی  علوم  دانشگاه  برتر  پژوهشگران  از 
بیرجند از جایزه احسان برای تشویق فعاالن 
عرصه پژوهش رونمایی شد. دکتر علیرضا 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  احسان بخش، 
علوم پزشکی بیرجند و بانی اجرای طرح جایزه 
احسان در این زمینه اظهارکرد: محوریت جایزه 
احسان برای پژوهشگرانی است که در زمینه 
رادیولوژی گام برمی دارندو از پژوهش های مد 
نظر تا سقف ۱۰ میلیون تومان حمایت مالی 
خواهد شد. هزینه این کمک ها توسط  دکتر 
احسان بخش و اعضای هیئت علمی دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند پرداخت می شود.

راهداری و حمل و  محمودآبادی-.مدیرکل 
نقل جاده ای استان گفت :امسال دو میلیارد 
و ۶۲۵ میلیون تومان تسهیالت بالعوض 
برای ساخت شش مجتمع بین راهی تامین 
خبری  درنشست  شهامت  شود.جعفر  می 
دیروزش که به مناسبت ۲۶ آذر، روز ملی حمل 
و نقل و رانندگان انجام شد با اشاره به هدف 
افزایش تعداد مجتمع های بین راهی گفت: 
۴۳ باب مجتمع در حال ساخت و یا در مرحله 
اخذ موافقت اصولی است. مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی ادامه 
داد: در شش ماهه دوم سال جاری دو باب 
مجتمع خدمات رفاهی در محورهای نهبندان 
و طبس- یزد به بهره برداری می رسد.وی 
با بیان اینکه امسال دو میلیارد و ۶۲۵ میلیون 
تومان تسهیالت بالعوض به ساخت شش 
مجتمع بین راهی خواهیم داشت، افزود: تا 
هفته دولت سال آینده تعداد مجتمع های 
فعال بین راهی استان به ۳۲ مورد می رسد. 
شهامت با اشاره به وضعیت راه های استان 
افزود: در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار و ۱۸ 

کیلومتر راه آسفالته در استان وجود دارد. وی با 
بیان اینکه در حوزه روستایی ۱۱ هزار و ۳۸۰ 
کیلومتر راه آسفالته و غیر آسفالته داریم، ادامه 
داد: این میزان ۵.۲ درصد راه های روستایی 

کشور را تشکیل می دهد

بیمه تکمیلی برای رانندگان
با اشاره به سهم  دو برابری جمعیت استان  
نسبت به کشور از فعاالن  حرفه ی رانندگی، 
از فعالیت ۱۰ هزار و ۵۲۹ نفر راننده در خراسان 
جنوبی خبر داد و گفت: تمام این راننده ها بیمه 
هستند و تعدادی از آنها به تازگی توانسته اند 

از مزایای بیمه ی تکمیلی نیز بهره مند شوند.
وی با اشاره به درخواست های صنفی راننده 
های استان ادامه داد: ۷۷ درصد راننده های 
استان بین سنین ۳۰ تا ۵۰ سال هستند از ۱۰ 
هزار و ۷۳۲ راننده ۳.۷ درصد آنها تحصیالت 

دانشگاهی و فقط ۷ نفر سواد خواندن و نوشتن 
دارند.وی اعالم کرد: بر اساس قانون جدید 
باید تمام راننده ها برای رانندگی در بخش 
های مختلف تحصیالت دیپلم به باال داشته 
باشندتا بتوانند از تکنولوژی های جدید استفاده 
کنند. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده 

ای استان گفت: از مهر ماه امسال با توجه 
به  مصوبه ی شورای عالی هماهنگی ترابری 
کیلومتر  تن  اساس  بر  کرایه  تعیین  کشور 
دریافت می شود.شهامت توزیع ۲۷ هزار و 
۳۰۰ حلقه الستیک سنگین و نیمه سنگین 
برای رانندگان استان را یاد آور شد و اعالم 
کرد: به کمک سازمان صنعت معدن و تجارت 
توانستیم سیستم یکپارچه توزیع الستیک را 
کرد:  اضافه  وی  کنیم.   اجرایی  استان  در 
ثبت اطالعات رانندگانی که الستیک با ارز 
۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند به 
نحوی است که دیگر در هیچ کجای کشور 
نمی توانند بیشتر از نیاز خود الستیک بگیرند. 
به گفته ی وی  این سیستم از سال گذشته 
عملیاتی و تخلفات داللی در خرید و فروش 
الستیک و یا استفاده از یک برند خاص را تا 

حد زیادی کاهش داده است.

فرسودگی  16 درصد ناوگان حمل و نقل 
شهامت از فعالیت ۱۶ راهدار خانه در طول 
راه های استان خبر داد و گفت: ۴۵۵ دستگاه 

انواع ماشین آالت راهداری داریم که ۳ درصد 
ماشین آالت کشور را شامل می شود. وی با 
بیان اینکه ۸۹۷ دستگاه انواع ناوگان استان 
فرسوده هستند، افزود: ۱۶ درصد ناوگان حمل 
و نقل دچار فرسودگی بوده که در بخش مینی 
بوسی شدید تر است. به گفته وی ۲۰ هزار 
برچسب معاینه فنی در هشت ماهه امسال 
صادر شده است. وی با بیان اینکه در حال 
حاضر ارزش تجهیزات جاده ای به ۵۵ میلیارد 
تومان می رسد، اضافه کرد: ۶۹ دستگاه دوربین 
ثبت تخلف سرعت، ۷۲ دستگاه سیستم تردد 
شمار جاده ای، ۱۹ دستگاه دوربین نظارت 
تصویری و ۲۷۳ دستگاه جی پی اس در جاده 
های استان فعال است. شهامت از  افزایش ۱۲ 
درصدی ترافیک و حمل و نقل در هشت ماهه 
سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و 
افزود: محورهای بیرجند- مود، بیرجند- آرین 
شهر و بیرجند- خوسف بیشترین میزان تردد را 
داشته اند. وی گفت :  سه نقطه ی حادثه خیز 
مهم در استان حذف و حدود ۵۰ آبنما به پل و 

آبنما و لوله تبدیل شده است 

2.6میلیارد تسهیال ت بالعوض برای 6 مجتمع بین راهی 
دی

 آبا
مود

مح
س : 

عک

ورزشی

مصاف ملی شمشیربازان 
خراسان جنوبی

فارس- بانوان شمشیرباز استان در تبریز به 
مصاف برترین های ایران می روند و دارترهای 
بیرجندی راهی مرحله نهایی انتخابی لیگ برتر 
کشور می شوند. مرحله نهایی مسابقات انتخابی 
لیگ برتر دارت کشور از ۲۹ آذردر گرمسار استان 
سمنان آغاز و به مدت دو روز با شرکت قریب 
بر ۱۲۰ دارتر برتر استان ها ادامه می یابد. در 
مسابقات قهرمانی شمشیربازی اسلحه اپه بانوان 
بزرگساالن کشور ورزشکاران استان هماورد 
برترین های ایران می شوند.این ماراتن ملی از روز 
گذشته با شرکت قریب   بر ۱۰۰ شمشیرباز برتر 
استان های کشور به میزبانی آذربایجان شرقی در 
شهر تبریز آغاز و به مدت سه روز ادامه می یابد.

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی 3۰ هـزار تومـان

ابتدایـی تا دکتـرا
درسی - کمک درسی ketab_Aseman98 @خریـد و فروش کتب دسـت دو

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

روابط عمومی شرکت گاز با بسته نگه داشتن درب اتاق های بدون استفاده و خاموش کردن وسایل گرمایشی آنها مقادیر قابل توجهی در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی می شود.
استان خراسان جنوبی

لحظات شادی را با همرااهن خود رد طبیعت زیبا تجرهب کنید

 با ارائه بهترین و مناسب ترین غذاها و دمنوش های سنتی با کیفیت عالی 

اگر دل تان می خواهد شب یلدا را به صبح برسانید 
گوشی را بردارید جای خود را رزرو کنید

جشن و جلسات خود را در این مکان رایگان برگزار کنید.

آدرس : دهکده توریستی و ییالقی امیرشاه - رستوران کاخ کوهستان
تلفن رزرو: 09157235717 - مدیریت بهدانی

* مکانی دنج و آرام در دل کوهستان

 * مکانی مناسب برای جشن های سنتی

* جشن تولد، نامزدی، عقدی، حجاج

استان  دادگستری  کل  رئیس  خبر-  گروه 
با اشاره به آنچه ازدواج های پارکی و فضای 
باید  طالق  با  مبارزه  افزود:  نامید،  مجازی 
علمی باشد و سراغ علت ها رفت و یکی از 
مشکالت طالق این است که هیچ وقت به 
سمت علت ها نرفتیم و اگر ریشه یابی نکنیم 
طالق روند کاهشی نخواهد داشت. حجت 
االسالم حمیدی، دوشنبه در سومین نشست 
شورای پیشگیری از وقوع جرم استان  گفت: 
ازدواج های احساسی یکی از مهمترین دالیل 
طالق است که خانواده ها همچون گذشته 
نقشی در ازدواج فرزندان ندارند. وی تاکید بر 
آموزه های دینی و مشاوره را یکی از ضروریات 

جامعه امروز عنوان کرد و افزود: مشاوره ها باید 
به صورت واقعی انجام شود نه اینکه بخواهیم 
به آمار صوری تکیه کنیم، متاسفانه در بسیاری 

از موارد به دنبال آمارگرایی هستیم.

 زهر فقر و اعتیاد بر بنیان خانواده 
حمیدی در بخش دیگری از سخنانش فقر 
آسیب های  از  بسیاری  ریشه  را  اقتصادی 
اجتماعی دانست و اظهار کرد: فقر معیشت 
و نبود اشتغال باعث بروز اختالفات خانوادگی 
می شود. وی ادامه داد: برای حل آسیب های 
اجتماعی باید ریشه ای اقدام کرد و این که دیگر 
دست مردم نیست و دولتمردان و مسووالن 

باید وارد عمل شوند.مدیرکل بهزیستی استان 
هم گفت: در هشت ماه گذشته ۴۵۶ نفر از 
متقاضیان طالق در دوران عقد بودند که ۲۵ 
درصد مراجعه کنندگان را به خود اختصاص 
داده اند. عرب نژاد افزود: امسال ۲ هزار و ۷۳۰ 
مراجعه کننده طالق در استان داشتیم که این 
آمار در سال گذشته یک هزار و ۷۵۶ نفر بود 
و روند افزایشی داشته است.وی اعتیاد، کمبود 
مهارت های سازگارانه و خیانت را عامل ۲۹۸ 
مورد از طالق های سال جاری ذکر کرد و 
افزود: در سال گذشته از هزار و ۷۵۶ مورد 
مراجعه کننده برای طالق ۱۸۶ مورد منجر 
به سازش شده و در سال جاری تعداد ۲۳۶ 

نفر به سازش انجامیده است.معاون پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی دفتر امور اجتماعی و 
فرهنگی استانداری نیز گفت: خشونت علت 
بسیاری از آسیب های اجتماعی است و طرح 
ملی کاهش خشونت در استان اجرا می شود. 
نعیمی افزود: در هشت ماه گذشته چهار هزار و 
۳۰۳ ازدواج در استان به ثبت رسیده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل هفت درصد کاهش 
افزایش سه  مورد  با ۹۱۰  اما طالق  داشته 

درصد افزایش داشته است.

افزایش سرقت از اماکن دولتی
رئیس پلیس پیشگیری  هم با اشاره به رتبه 

شاهد  امسال  گفت:  سرقت،  در  استان   ۳۲
افزایش ۳۵ درصدی میزان سرقت از امکان 
دولتی هستیم. زاهدی پور اضافه کرد: هرچند 
در شش ماهه نخست امسال افزایش سرقت 
را در استان داشتیم اما با اقدامات انجام شده در 
حوزه پیشگیری در سه ماه اخیر شاهد کاهش 
هفت هشت درصدی این آمارها هستیم. وی 
نیز  درگیری  و  نزاع  بخش  در  کرد:  اضافه 
هرچند هفت درصد افزایش داشته ایم اما در 

عین حال در رتبه ۳۳ کشور قرار داریم.

ازدواج های پارکی
یرنا

س : ا
عک

امسال 974 نفر بیشتر تقاضای طالق دادند

مسئوالن ، جوانان را دریابند!

امین جم - صبح دیروز ، همایش »نقش ویژه 
دانشجویان در تبیین بیانیه گام دوم انقالب « 
در دانشگاه آزاد بیرجند برگزار شد. دبیرشورای 
هماهنگی کانون های دانشگاه آزاد بیرجند ، در 
گفتگو با خبرنگار آوا با بیان اینکه مقام معظم 
رهبری همیشه وظایفی را بر عهده دانشجویان 
و به طور کلی جوانان گذاشته اند و در این 
خصوص در بیانیه گام دوم انقالب هم مباحث 
متعددی را مطرح کرده اند، گفت: وظیفه ما به 
عنوان عضوی از جامعه دانشجویی، تبیین بیانیه 
و نقش دانشجو برای دانشجویان و در کنار آن 
مطالبه گری از مسئوالن در راستای برداشتن 
گام دوم انقالب و میدان دادن به جوانان برای 
حل مشکالت است. شهابی افزود: بی شک 
فعالیت های تشکیالتی یکی از زمینه های باز 
شدن قوه تحلیل و بررسی دانشجویان نسبت به 
وقایع جامعه است که باید با همراهی دانشجویان 

به طور جدی تری درکنار تحصیل دنبال شود.
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تکذیب قرار گرفتن ایران
FATF در لیست سیاه 

تسنیم- رئیس مرکز اطالعات مالی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی شایعه قرار گرفتن ایران 
در فهرست سیاه گروه اقدام مالی )FATF( را 
به شدت تکذیب کرد و آن را خبرسازی برخی 

سودجویان و دالالن بازار ارز دانست.

اعالم اسامی خودرو هایی که 
پیش  فروش شان غیرقانونی شد

در  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی  مرکز  کارشناس 
پیش  مبنی  خودرو  ایران  اقدام  به  واکنش 
فروش خودروهای با استاندارد یورو۴ گفت: بنا 
بر ماده ۴ قانون هوای پاک، از ابتدای سال آینده 
شماره  گذاری خودروهای یورو ۴ ممنوع است.

فروش یا پیش فروش خودروهایی که محدودیت 
انتشار آالینده ها را رعایت نمی کنند، ممنوع است. 
وی در تشریح این قانون گفت: خودروهای 
سمند، پژو پارس، پژو ۲۰۷ و دنا، خودروهایی 
هستند که استاندارد یورو ۵ را دریافت نکرده اند.

واگذاری خودروسازی ها 
منتفی نشده است

خودروسازی ها  واگذاری  گفت:  صمت  وزیر 
در قالب پروسه ای انجام می گیرد؛ اصالحات 
ساختاری در این صنعت شروع و زمینه واگذاری 
شرکت های تو در توی در خودروسازی ها در 

حال فراهم شدن است.

مهلت ثبت نام کنکور
 ارشد 99 تمدید شد

کرد:  اظهار  سنجش  سازمان  عالی  مشاور 
کارشناسی  ورودی  آزمون  در  نام  ثبت 
ارشد ناپیوسته سال ۹۹ ، تا ساعت ۲۴ روز 

پنجشنبه ۲۸ آذر تمدید شد.

کاهش شدید قدرت خرید کارگران 
در پی افزایش هزینه ها

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت: 
دستمزد  بنزین،  قیمت  افزایش  از  پیش  تا 
کارگران فقط ۳۳ درصد از هزینه زندگی را 
پوشش می داد که در یک ماه اخیر این سهم 

قطعا کمتر شده است.

ربیعی: استعفا و کنار رفتن
 در دولت مطرح نیست

و  استعفا  گفت:  دولت  سخنگوی  ربیعی 
آقای  و  نیست  مطرح  دولت  در  رفتن  کنار 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم چنین 
ایده ای ندارد. وی تصریح کرد: دولت تا آخرین 

لحظه به تعهد خود با مردم پایبند است.

هدف غائله آبان
 ایجاد هراس عمومی در کشور بود

سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور گفت: مهمترین هدف غائله آبان ایجاد 
یک هراس عمومی در کشور بود تا به مردم 
القا کنند هزینه مقاومت در برابر آمریکا تا چه 

حد می تواند سنگین باشد.

به هیچ وجه به مصلحت کشور و 
مردم نیست که دولت استعفا دهد

مرتضی مبلغ گفت: نباید نظر عده ای را به نظر 
مجموع اصالح طلبان تعمیم دهیم. در شرایط 
فعلی باید دید که مصلحت عمومی چه اقتضا 
می کند، به هیچ وجه به مصلحت کشور و مردم 

نیست که دولت استعفا دهد.

اصالح طلبان مورد حمایت آمریکا 
بر طبل استعفای دولت می کوبند!

بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: 
ایران   اصالح طلبان مورد حمایت آمریکا در 
بر طبل  و  کرده  بی ثباتی حرکت  مسیر  در 

استعفای دولت می کوبند.

سخنگوی وزارت خارجه: امیدواریم 
عربستان دست دوستی ما را بفشارد

موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره 
کشور هایی  گفت:  عربستان  و  ایران  رابطه 
تالش می کنند که گفتگو و تنش زدایی میان 
ایران و عربستان انجام شود که فکر می کنیم 
با حسن نیت هم است. ایران از این تالش ها 
استقبال می کند. می افزود: امیدواریم عربستان 
دست دوستی ما را بفشارد و یقین بداند در 
دعوت بیگانگان و انباشت سالح، امنیتی ایجاد 

نمی شود و حتی وضعیت بدتر هم می شود.

دل مان نمی خواهد
 دولت آسیب ببیند

شکوری راد فعال سیاسی اصالح طلب گفت: 
ما عماًل مجال نیافتیم به اندازه حمایتی که از 
روحانی کرده بودیم به او نزدیک شویم. با این 
حال دل مان نمی خواهد دولت آسیب ببیند. 
به همین دلیل در چارچوب موضع »اتحاد و 

انتقاد«موارد را بیان می کنیم.

ایرنا- طی دهه های اخیر نظام تصمیم سازی 
و تصمیم گیری بین المللی در قالب نهادهای 
مختلف، قوانین جهانی را به سمتی سوق 
داده  است که تقریبا اکثر کشورها پذیرای 
این قوانین هستند؛ لوایح و مفاد مربوط به 
گروه ویژه اقدام مالی FATF نیز یکی از 
مواردی است که اکثر کشورهای جهان آن را 
پذیرفته اند. حیدر مستخدمین حسینی تحلیلگر 
مسائل اقتصادی در گزیده ای از یادداشتی در 
روزنامه آرمان ملی آورده است: تحریم های 
گاه و بی گاهِ همه جانبه یا تک جانبه  آمریکا، 
ایران را در موقعیتی خاص قرار داده که کمتر 
دارد.  را  آن  مشابه  شرایط  اکنون  کشوری 
بدین جهت در شرایط کنونی پذیرش صرف 
مفاد FATF راهگشا نیست، بلکه نیاز به 
مکمل های دیگری دارد. چرا که جزء به جزء 
اقتصاد ایران اکنون در شرایط تحریمی است 
و روزی نیست که دولت و ملت ایران نگران 
وضع تحریمی جدید نباشند و این امر منجر 

به بروز نااطمینانی بین المللی شده است. البته 
این سخن به معنای حمایت از نپذیرفتن قوانین 
بین المللی نیست؛ زیرا مخالفت با FATF نیز 
هیچ مشکلی را حل نمی کند. نباید فراموش 
کرد که نظام بانکی ایران سابقه بیش از ۱۲ 
سال تحریم را در کارنامه دارد و اخیرا شدت 

تحریم ها افزایش یافته است.

همین حاال هم امکان
 مراوده مالی نیست!

بر همین اساس در حال حاضر هم امکان 
انجام مراوده پولی و مالی از سوی ایران 
وجود ندارد؛ نه تنها بانک ها، بلکه در حوزه 
بازارهای مالی هم شرایط به همین منوال 
است. بیمه ها هم در شرایط بهتری قرار 
ندارند و این بدان معناست که مجموعه 
قرار  تحریم  مورد  ایران  مالی  بازارهای 
و  نقل  آنها بحث  اند که در راس  گرفته 
انتقال وجوه مطرح است. بحثی که به دنبال 

بانک های  با  نمی توانند  ما  بانک های  آن 
انجام دهند و  انتقال پول  خارجی نقل و 
صادرکنندگان نیز در قبال فروش کاال به 
مشتری خارجی وجهی دریافت نمی کنند. 
با توجه به شرایط مطرح شده، این پرسش 
 FATF مطرح می شود که اگر در مورد
تصمیم گیری نشود اقتصاد کشور در چه 
مسیری قرار می گیرد؟ به هر حال مسئوالن 
هم باید تمام این شرایط را در نظر بگیرند 
و تصمیمی صحیح و بنا به منافع عمومی 
اتخاذ کنند. به هر حال ممکن است پس از 
موافقت با FATF هم اقتصاد در شرایط 
بهتری قرار نگیرد. چنان که اروپایی ها هم 
دادند،  را  اعتباری  گشایش  وعده  بارها 
اما هنوز یک یورو هم در اینستکس که 
جابه جا  کرده اند  معرفی  اروپایی ها  همان 
نشده است. بدین ترتیب به نظر می رسد 
کسی با کلیت این موضوع مخالفت جدی 
ندارد؛ چراکه کارگروه FATF موضوعاتی 

نظیر مبارزه با تروریسم و پولشویی را دنبال 
می کند که ایران خود قربانی این معضالت 
است. اگر هم گاه مخالفتی صورت می گیرد 
موارد  و  است  زمان  اقتضای  به  شاید 
خاصی را شامل می شود. به همین دلیل 
ماجرا  روی  دو  هر  تصمیم گیر  مقام های 
را پیش بینی می کنند و بنا به آن اقدام به 
تصمیم گیری می کنند. اما باید این هشدار 
را داد در صورتی که ایران لوایح مربوط به 
FATF را نپذیرد، فشار تحریمی افزایش 
می یابد و امکان مراودات پولی، مالی و ارزی 
به صورت کامل حتی با کشورهای دوست و 
همسایه از بین می رود. اما باید این را هم 

در نظر داشت که اکنون ایران در شرایط 
تحریم قرار دارد و این مراودات در کمترین 
حد خود انجام می گیرد؛ بنابراین در شرایط 
تحریم پذیرش این قوانین بین المللی هم 
تغییر محسوسی در شرایط اقتصادی کشور 
به وجود نمی آورد. البته در خارج از کشور 
هم هیچ سازمان و نهادی ابایی از پذیرش 
مفاد FATF از سوی ایران ندارد. از این رو 
در کنار تصمیم گیری درباره FATF باید 
موضوع حل و فصل تحریم را هم در نظر 
داشت. مطمئنا اگر تحریم ها برداشته شود، 
مسئوالن کشور هم پذیرش FATF را در 

دستور کار قرار می دهند.

FATF پیامدهای نپذیرفتن لوایح

ایسنا- اگرچه الیحه بودجه هنوز به مرحله 
بررسی در مجلس نرسیده و احتماال در 
جریان واکاوی در کمیسیون های مجلس 
تغییرات زیادی  یا در صحن علنی دچار 
آنچه  اما  خواهد شد،  بخش ها  برخی  در 
فعال دولت در رابطه با حقوق یا مالیاتی 
که قرار است از کارکنان بگیرد پیش بینی 
کرده، نشان از این دارد که سهم مالیاتی 
مالیاتی  درآمدهای  مجموع  از  کارکنان 

افزایش یافته است.

خبری از افزایش
 ۴۰۰ هزار تومانی نیست

در سال آینده افزایش متوسط ۱۵ درصدی 
حقوق کارکنان پیش بینی شده که نسبت 
به متوسط ۲۰ درصدی که در سال جاری 
هم  اندازه  همین  حدودا  و  شد  پیشنهاد 
اعمال شد، حدود پنج درصد از رشد کمتری 
افزایش  جاری  سال  در  است.  برخوردار 
و  بود  زیادی همراه  با چالش های  حقوق 
افزایش  کرد  مصوب  مجلس  نهایت  در 
تا ۱۰  رشد  و  تومانی  هزار  یکسان ۴۰۰ 
درصد اعمال شود و از سوی دیگر دولت 
نظر موافقی در این رابطه نداشته و تا اواسط 
سال هم توافق کاملی بین دو قوه در مورد 

در  ولی  نبود،  آن  پرداخت  نحوه  و  حقوق 
هر صورت دولت افزایش حقوق سال بعد 
را بر مبنای مصوبه امسال مجلس تعیین 
نکرده و فعال رشد ۱۵ درصدی در دستور 
کار است. اما مجموع هزینه  جاری دولت 
تومان  میلیارد  هزار  به ۳۶۷  بعد  در سال 
جاری ۱۵  سال  با  مقایسه  در  که  رسیده 
هزار میلیارد تومان رشد دارد. بیش از ۷۰ 
درصد هزینه های جاری دولت مربوط به 
حقوق و دستمزدی است که از محل بودجه 
عمومی دولت پرداخت می شود. در نتیجه 
همراه  حقوق ها  افزایش  با  که  رشد  این 
است درآمدهای مالیاتی از محل حقوق های 
پرداختی به طور طبیعی افزایش پیدا می کند.

درآمد ۱۵ هزار میلیاردی مالیاتی
 از کارکنان در غیاب فرار مالیاتی

معافیت های  و  فرارها  تمامی  وجود  با 
 ۱۰۰ به  نزدیک  مجموع  در  که  مالیاتی 
می شود،  برآورد  تومان  میلیارد  هزار 
پرداخت  پایه های  از  همواره  کارکنان 
مالیات بوده و سهم قابل توجهی در این 
که  است  حالی  در  این  داشته اند.  بخش 
بررسی وضعیت مالیاتی دولت در حقوق 
مجموع  از  که  می دهد  نشان  کارکنان 
مالیاتی  درآمد  تومان  میلیارد  هزار   ۱۹۵
شده  بینی  پیش  آینده  سال  برای  که 
بر  مالیات  محل  از  آن  میلیارد  هزار   ۳۲
درآمد تامین می شود و از این رقم حدود 

۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به 
مالیات حقوق کارکنان است. بیش از ۱۵ 
هزار میلیارد تومانی که از حقوق کارکنان 
میلیارد   ۷۳۰۰ می شود  گرفته  مالیات 
تومان به بخش عمومی و ۸۴۰۰ میلیارد 
خصوصی  بخش  کارکنان  به  تومان 
اختصاص دارد. اما نحوه دریافت مالیات 
در سال آینده مانند سال جاری پیش بینی 
شده است؛ به طوری که برای حقوق  به 
صورت پلکانی تا ۳۵ درصد مالیات اعمال 
می شود، با این تفاوت که در سال جاری 
حقوق های کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار 
و در سال  مالیات معاف شدند  از  تومان 

آینده به سقف سه میلیون رسیده است.

اوضاع حقوق و مالیات کارکنان در سال آینده

                   ادامه مزایده از صفحه اول      لیست و مشخصات قطعات مورد مزایده 

شماره ردیف
قطعه

مساحت 
)مترمربع(

قیمت پایه هر 
متر مربع )ریال(

قیمت پایه کل 
زمین

5 درصد سپرده 
توضیحات)ریال(

با توجه به حریم، تعداد 3 سقف )دو طبقه 262/8121/500/0005/650/415/000282/520/750قطعه 11
روی همکف حداکثر 9 متر ارتفاع(

با توجه به حریم، احداث یک طبقه308/9419/500/0006/024/330/000301/216/500قطعه 22
 روی همکف حداکثر 6 متر ارتفاع

28618/000/0005/148/000/000257/400/000قطعه 33
با توجه به حریم، احداث یک طبقه روی 

همکف حداکثر 6 متر ارتفاع

28618/000/0005/148/000/000257/400/000قطعه 44
با توجه به حریم، احداث یک طبقه روی 

همکف حداکثر 6 متر ارتفاع

28618/000/0005/148/000/000257/400/000قطعه55
با توجه به حریم، احداث یک طبقه روی 

همکف حداکثر 6 متر ارتفاع

با توجه به حریم، احداث یک طبقه روی 4/897/530/000244/876/500 288/0917/000/000قطعه 66
همکف حداکثر 6 متر ارتفاع

242/6218/000/0004/367/160/000218/358/000قطعه 7 7
با توجه به حریم، تعداد 3 سقف )دو طبقه 

روی همکف حداکثر 9 متر ارتفاع(

24220/000/0004/840/000/000242/000/000قطعه 88
با توجه به حریم، تعداد 3 سقف )دو طبقه 

روی همکف حداکثر 9 متر ارتفاع(

24220/000/0004/840/000/000242/000/000قطعه 99
با توجه به حریم، تعداد 3 سقف )دو طبقه 

روی همکف حداکثر 9 متر ارتفاع(

با توجه به حریم، تعداد 3 سقف )دو طبقه 24220/000/0004/840/000/000242/000/000قطعه1010
روی همکف حداکثر 9 متر ارتفاع(

با توجه به حریم، تعداد 3 سقف )دو طبقه 262/7922/000/0005/781/380/000289/069/000قطعه 1111
روی همکف حداکثر 9 متر ارتفاع(

با توجه به حریم، تعداد 3 سقف )دو طبقه 26420/000/0005/280/000/000264/000/000قطعه  1212
روی همکف حداکثر 9 متر ارتفاع(

با توجه به حریم، تعداد 3 سقف )دو طبقه 26420/000/0005/280/000/000264/000/000قطعه1313
روی همکف حداکثر 9 متر ارتفاع(

با توجه به حریم، تعداد 3 سقف )دو طبقه 26420/000/0005/280/000/000264/000/000قطعه 1414
روی همکف حداکثر 9 متر ارتفاع(

با توجه به حریم، تعداد 3 سقف )دو طبقه 267/5819/500/0005/217/810/000260/890/500قطعه 1515
روی همکف حداکثر 9 متر ارتفاع(

با توجه به حریم، احداث یک طبقه روی 314/5618/000/0005/662/080/000283/104/000قطعه 1616
همکف حداکثر 6 متر ارتفاع

با توجه به حریم، احداث یک طبقه روی 31218/000/0005/616/000/000280/800/000قطعه 1717
همکف حداکثر 6 متر ارتفاع

با توجه به حریم، احداث یک طبقه روی 31218/000/0005/616/000/000280/800/000قطعه 1818
همکف حداکثر 6 متر ارتفاع

با توجه به حریم، احداث یک طبقه روی 31218/000/0005/616/000/000280/800/000قطعه 1919
همکف حداکثر 6 متر ارتفاع

با توجه به حریم، احداث یک طبقه روی 309/1220/000/0006/182/400/000309/120/000قطعه2020
همکف حداکثر 6 متر ارتفاع
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2098030259000043
 واگذاری خدمات عمومی نظافتی و  پشتیبانی شبکه های
حداکثر تا ساعت 09:00  بهداشت و درمان خوسف، نهبندان ، سربیشه و درمیان

صبح
روز پنجشنبه مورخ 

1398/09/28

 حداکثر تا ساعت  09:00 صبح
    روز یکشنبه مورخ

1398/10/08

      08/ 10/ 1398  ساعت 10:00 

2098030259000047
 واگذاری خدمات عمومی نظافتی و پشتیبانی شبکه
      08/ 10/ 1398  ساعت 11:00 های بهداشت و درمان شهرستان بشرویه و سرایان

 واگذاری خدمات دستیاردندانپزشکی کلینیک2098030259000048
      08/ 10/ 1398  ساعت 12:00  حضرت ابوالفضل )ع(

مورخ 1398/09/24  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  در  شده  منتشر  عمومي  فراخوان   پيرو 
در خصوص واگذاری خدمات عمومی نظافتی و پشتيبانی شبکه های بهداشت و درمان خوسف، 
نهبندان ، سربيشه و  درميان  ، واگذاری خدمات عمومی نظافتی و پشتيبانی شبکه های بهداشت و درمان 
شهرستان بشرویه و سرایان ، واگذاری خدمات دستياردندانپزشکی کلينيک حضرت ابوالفضل )ع( بيرجند 
با شماره فراخوان هاي مندرج در جدول مقابل به اطالع مي رساند مهلت دریافت اسناد و ارسال پيشنهادات 

و بازگشایي پاکت ها به شرح جدول اصالح مي گردد.
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