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هفته آینده ؛ تحرک مشهود در نواحی صنعتی استان
واگذاري۸۰۰ سند اراضي 

بنياد به مردم استان
صفحه 7

چگونگی تغییرنام کوچک
در شناسنامه 

       صفحه 4 
۵ میلیارد تسهیالت اشتغال زايي 

به خراسان جنوبی با احتساب 
 سهمیه قبلي تعلق خواهد گرفت

دادرس مقدم- رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی کشور در 
مراسم اهداي اسناد اراضي بنیاد مستضعفان به واجدين شرايط در 
مسجد جامع اسديه و در جمع مردم شهرستان درمیان سخن مي 
گفت با بیان اين مطلب افزود: آماده هرگونه مساعدت و همکاري 
هستیم.  جنوبي  خراسان  استان  در  رونق  و  اشتغال  ايجاد  براي 
سعیدي کیا ، به حل مشکل اسناد مرتبط با اراضي ... ) ادامه خبر در صفحه 7(

ساماندهی مبادالت مرزی 
تصميمات جدي تري می طلبد                      
    صفحه 7
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  پيمانکاران جاده مرگ شارژ می شوند  / صفحه 7

      / مشروح در صفحه 7

اخراج بازيکن پیشین پرسپولیس از تیم لیگ برتری/ پرسپولیس سه شنبه ديدار تدارکاتی برگزار می کند / فروش هفت میلیون دالری سامان قدوس قطعی شد / واژگونی اتوبوس در محور يزد- طبس/ واژگونی خودرو پرايد در خیابان مدرس / انفجار در طبقه آخر ساختمان ۳طبقه واقع در رجايی بر اثر انتشار گاز مايع از پیک نیک /  صفحه 6

سرمقاله

  
غفلت از تبعات مهم  
اجرای یک قانون برای 
خراسان جنوبی!

   *هرم پور

و  منتقدان  ناباوری  عین  در  هفته گذشته  دوشنبه 
حرف و حديث های مختلف، قانون الحاق يک ماده 
به قانون مبارزه با مواد مخدر برای اجرا ابالغ شد. بر 
اساس اين قانون، مجازات اعدام برای حامالن مواد 
مخدر صنعتی    در بند »ت« از 30 گرم به دوکیلو و 
سه کیلوگرم افزايش يافته و حمل مواد مخدر با وزن 
باال برای اولین بار و در صورت عدم اقدام مسلحانه،  
اهمیت  علیرغم   داشت.  نخواهد  اعدام  مجازات 
بسیار باالی اين رويداد ...  )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

علی اصغر يوسف نژاد:
عملکرد روحانی در برخی موارد با 

شعارها و وعده هايش منطبق نیست

مجید محتشمی:
سیره آقای روحانی با ادبیات

 اصالح طلبانه هماهنگ بود

مسعودپزشکیان: 
از اينکه جوابگوی مشکالت

 نیستیم، شرمساريم

محمود صادقی:
 شکستن ائتالف اعتدالگرايان

 و اصالح طلبان، خطرناک است

جواد ظريف:
نمی توان با صرف میلیاردها دالر امنیت

را خريد و با کشتی وارد کشور کرد
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

فـروش آهک و گچ زیرکـار 
ممتـاز  جانبـازان

دفتر مرکزی: 
خیابان ارتش- کوچه بهاران- پالک 11

تلفن فروش:
۳22۳۵26۵ - 090۳4812۳۳0 

جناب آقای دکتر محمد اصغر زاده
سرپرست محترم اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی
کسب رتبه برتر در ارزيابی عملکرد بین دستگاه های اجرايی 

استان برای سومین سال متوالی 
که نشان از لیاقت و درایت جنابعالی و پرسنل سخت کوش دامپزشکی 

استان را دارد، حضور شما و همکاران تان تبریک عرض می نماییم.

شرکت فروزان بيرجند - شرکت دان و علوفه خوشينه

سرکار خانم دکتر مرضيه عطایـی
جراح و متخصص محترم زنان و زایمان

جناب آقای دکتر مجيد شکيب
متخصص محترم بيهوشی

سرکار خانم دکتر صغری احمـدپور
متخصص محترم کودکان و نوزادان

سپاس از شما بزرگواران که تخصص و توانمندی حرفه ای تان را به اخالق نیکو و ایجاد حس 
آرامش در مراجعین تان گره زده اید. مهرتان پایدار و سالمتی و شادکامی تان همواره برقرار باد.

از طرف پدر و مادر دوقلوها »آرشا و ليانا« 
حميدرضا ربانی نژاد ، فائزه ناصح

جناب آقای مهندس 
حسين نجفـی

مدیر محترم شعب بانک کشاورزی 

در استان خراسان شمالی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را 
تبریک و تهنیت عرض نموده

 امید است در پرتو الطاف حضرت حق، 
بیش از پیش موفق باشید. ضمنا از 

زحمات ارزشمند شما در خدمت صادقانه 
و آگاهانه در استان خراسان جنوبی

 تشکر و قدردانی می نماییم.

کانون بازنشستگان بانک
 کشاورزی استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس 
امير حسام قزلباش

انتصاب جناب عالی را به سمت 

مدیرمحترم امورشعب بانک
کشاورزی در استان خراسان جنوبی 

شایستگی  و  تجربه  لیاقت،  از  نشان  که 
نموده  عرض  تهنیت  و  تبریک  شماست، 
مسئولیت  در  را  تان  افزون  روز  موفقیت 

جدید از درگاه ایزد منان خواهانیم.

کانون بازنشستگان بانک کشاورزی 
استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر بهنام باریک بين
معاون محترم توسعه و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر خانم گرامی تان را تسلیت عرض نموده
 از خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای جناب عالی  و سایر بازماندگان صبر و سالمتی 

آرزومندیم.

شرکت پخش رازی گناباد

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

با نهایت تاسف درگذشت

شادروان حاج ذبيح اله صالحی
بزرگ خاندان صالحی

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن عزیز سفر کرده
محل  از  بعدازظهر   2 ساعت   96/8/20 شنبه  امروز   
غسالخانه برگزار می گردد، حضور سروران معظم در این مراسم 

موجب امتنان است. 
خانواده صالحی وسایر بستگان
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بازگشت 60 درصد زائران اربعین به کشور

از مجموع کرد:  اظهار  است،  زائران حسینی  پرتردد  نقاط  از  یکی  که  قرآن  میدان  در  با حضور  مومنی صبح جمعه  اسکندر  سردار 
 2 میلیون و 200 هزار زائر تاکنون 60 درصد به کشور بازگشته اند و حوادث جاده ای این ایام 40 درصد به نسبت پارسال کاهش 
وارد شده اند. از مرز مهران  آنها  نفر  بازگشته اند که 200 هزار  به کشور  زائر  یافته است.وی گفت: در 24 ساعت گذشته 300 هزار 

سرمقاله

غفلت از تبعات مهم  
اجرای یک قانون برای 
خراسان جنوبی!
   *هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( این رویداد در قانون گذاری و تأثیر 

کاماًل مستقیم آن روی استان خراسان جنوبی، متأسفانه 
طی هفته های اخیر نه رسانه های استان، نه مسؤولین 
و نه حتی نمایندگان محترم موضع دقیق، شفاف و یا 
انتقاد آمیز علنی نسبت به این قانون اتخاذ نکردند. این 
در حالی بود که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس 
اعالم کرد که »تندروی در بحث اعدام مواد  صراحتاً 
مخدر فایده ای ندارد و باعث کاهش قاچاق مواد نمی 
شود«،  کأنّه تاکنون متولیان مبارزه با مواد مخدر از اعدام 
قاچاقچیان مواد مخدر لذت می برده اند یا مباحث حقوق 
بشری آن را زیر لوای قانون مبارزه با مواد، فراموش کرده 
اند! مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس هم که 
نویسنده طرح کاهش اعدام در جرایم مواد مخدر است 
تأکید کرده  »جوان بیکاری که دولت وظیفه اش را در 
قبال او انجام نداده نباید به سبب یک خطا اعدام شود و 
باید فرصت بازگشت به او داد«، کأنّه انگار مجلس در 
قبال ایجاد فرصت های شغلی در سالهای اخیر وظیفه 
اش را تام و تمام انجام داده و هیچگونه کم و کاستی 
نگذاشته است! در مقابل مدیرکل دفتر حقوقی و مجلس 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، اجرای قانون جدید را مسبب 
افزایش قاچاق مواد مخدر و روان گردان ها، افزایش 
جمعیت کیفری و  زندانیان جرایم مواد مخدر دانسته 
و تأکید کرده است »میزان دسترسی به مواد مخدر در 
جامعه افزایش خواهد یافت و باعث تغییر میزان شیوع و 
سوء مصرف مواد در جامعه خواهد شد.« از آنجا که تبعات 
هرتصمیم خلق الساعه ای معموالً دیرتر از استانهای 
مرزی و در معرض خطر به پایتخت نشین های محترم 
می رسد، و از آنجا که اکثر این عزیزان در میدان مبارزه 
عملیاتی با موادمخدر نبوده و تجربه ای نداشته و خاک 
بیابان وکویر نخورده  و احتماالً تفاوت بوی  باروت با 
ادکلن برند پاریس را کمتر تشخیص می دهند، عدم توجه 
یا غفلت این عزیزان از برخی تبعات تصمیم هایشان دور 
از ذهن نیست، اما سکوت معنادار در برابر تصویب این 
قانون و غفلت و سهل انگاری از تبعات قطعی و غیرقابل 
کتمان اجرای آن در میان مدت برای من و شهروندان 
هم استانی جای سؤال و تأمل زیاد دارد. همه ی ما مثل 
سخنگوی محترم کمیسیون قضایی مجلس ، تندروی را 
راه حل کاهش موادمخدر نمی دانیم وهمه ی ما مثل 
مدیر محترم دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس 
معتقدیم که بیکاری و فقر، یکی از دالیل اصلی سوق داده 
شدن جوانان مناطق مرزی به قاچاق موادمخدر است، اما 
واقعیت این است که مافیای مواد مخدر در  افغانستان 
و بازوهای گسترده آنها در این سوی مرز، شبکه های 
گسترده ای را در نوار مرز شرقی کشور از جمله روستاهای 
مرزی شهرهایی مثل نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه 
دست و پا کرده اند و آنها را هدایت و تجهیز نموده اند و 
تبعات آن را نه  تنها برای شهرهای دیگر استان مثل 
بیرجند و قاینات هم به ارمغان آورده اند بلکه با نفوذ به 
عمق کشور، خانواده های فراوانی را بی خانمان و جوانان 
متعهد، الیق، مستعد، خوش فکر و خوش ذوق فراوانی را 
از بدنه ی خدمت مناسب به  نظام و ملت و انقالب جدا 
کرده است. شاید من به اشتباه تصور می کنم که فرایند 
کشت، داشت، توزیع و قاچاق و فروش مواد مخدر در 
افغانستان و شریان سازی آن به سمت ایران از سوی 
سرویس های اطالعاتی . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل( 

 )ادامه سرمقاله ( بیگانه به ویژه آمریکا و انگلیس در این کشور 
مدیریت و هدایت می شود. شاید من به اشتباه تصور می 
کنم هر کیلو مواد مخدر چه از نوع سنتی اش و چه از نوع 
صنعتی اش هزاران جوان دختر و پسر ایرانی را به منجالب 
فساد می کشاند و از او انسانی الابالی، مفلوک، منفور، و 
غیرقابل استفاده برای جامعه می سازد. شاید من به اشتباه 
تصور می کنم کاهش مجازات ها برای هر جرمی، باعث 
افزایش انگیزه ها برای اجرا و تکرار آن جرم می شود. شاید 
من به اشتباه تصور می کنم با تصویب اینچنین قانونی، 
احتماال قرار است دولت محترم کارخانه هایی در مرز احداث 
و خیل جوانان جویای کار را مشغول به کار کند تا از وسوسه 
درآمدهای باالی یک پیشنهاد چند میلیونی برای قاچاق مواد 
از یک ایست و بازرسی تا ایست و بازرسی دیگر بگذرند. 
شاید من به اشتباه تصور می کنم که اجرای این قانون باعث 
رهایی 5 هزار نفری از اعدام می شود که در خوشبینانه ترین 
حالت، احتمال تکرار جرم حمل مواد مخدر حداقل توسط 
10 درصد آنها بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی 
دستگاههای متولی وجود دارد. شاید من به اشتباه تصور 
می کنم که خانواده های شهید داده در راه مبارزه بامواد 
مخدر، جانبازان این راه مقدس و مرزبانان و مرزداران خط 
اول مبارزه با اشرار، با تصویب چنین قانونی مخالف هستند. 
اما من هم مثل همه ی مردم استان انتظار دارم مسؤولین 
محترم اجرایی، بزرگواران محترم دستگاه قضایی در خراسان 
جنوبی، دستگاههای متولی در بحث مواد مخدر چه در 
بخش مبارزه و چه در بخش پیشگیری، نهادهای متولی 
امور زندانیان و معتادین و خانواده هایشان و به ویژه نهادهای 
درگیر در مباحث فرهنگی و اجتماعی استان، یا به صراحت 
اعالم کنند که این قانون حداقل برای استان مرزی خراسان 
جنوبی که یکی از مهم ترین شاهراههای ترانزیت و کانون 
های هدف مصرف مواد است، تبعاتی ندارد و اگر چنین 
نیست و جرأت اعالم این موضوع را ندارند،  از ظرفیت های 
موجود بهره گیری کنند و فریاد مخالفتشان را با آن اعالم 
نمایند و یا حداقل راهکارههایی برای کاهش تبعات اجرایی 
این قانون پیشنهاد کنند. من بارها تأکید کرده ام متأسفانه 
البی های استان آنقدر قوی نیستند که بتوانند جلو تصویب 
قوانینی را که روشن تر از روز مشخص است  برای جامعه 
ی استانی ما تبعات منفی دارند بگیرند و یا برای تصویب 
قوانینی که می توانند سرنوشت اجتماعی و اقتصادی استان 
را متحول کنند؛ تسهیل کننده  باشند، اما حداقل برای داشتن 
پاسخی مناسب به افکار عمومی،  تحرک بیشتری از خود 

نشان دهند و دلسوزتر و پردل و جرأت تر باشند!

های  یادداشت  با  رابطه  در  خود  پیشنهاد  و  نظر  )لطفا 
فرمایید(    ارسال   09304943831 شماره  به  را  روزنامه 

تشییع وترحیم
با نهایت تاسف درگذشت را به اطالع می رساند

محل  از   ۴ ۳الی  ساعت  تشییع:امروز  مراسم 
غسالخانه

مراسم سوم:

شرایط ادامه بیمه پردازی دارندگان
 کارت پایان خدمت

ایسنا-با توجه به قانون اصالح تبصره ماده 14 قانون کار و قانون استفساریه 
آن، مدت خدمت نظام وظیفه مشموالن قانون تأمین اجتماعی به عنوان 
سابقه خدمتی پذیرفته می شود لذا دارندگان کارت پایان خدمت که متقاضی 
بیمه اختیاری هستند می توانند نسبت به ادامه بیمه پردازی خود اقدام 
کنند.بر این اساس متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری در صورت تمایل 
می توانند با مراجعه به هریک از شعب تأمین اجتماعی و ارائه کارت پایان 
خدمت ، با احراز سایر شرایط مقرر نسبت به ارائه درخواست و انعقاد قرارداد 
بیمه اختیاری اقدام کرده و با پرداخت حق بیمه متعلقه تحت پوشش مقررات 
تأمین اجتماعی قرار گرفته و به تبع آن از تعهدات قانونی مربوطه شامل 
مند شوند.  بهره  درمانی  ، فوت و خدمات  بازنشستگی ، ازکارافتادگی 

ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین شاخص 
و  داد  بودجه سال 1397 در هیات دولت خبر  های کلی 
برخوردار  بیشتری  یارانه  از  پایین  های  دهک  باید  گفت: 
در  ها  یارانه  توزیع  چگونگی  درباره  ربیعی«  شوند.»علی 
بودجه سال 1397 افزود: هنوز دولت در این زمینه بحث و 
جلسه ای نداشته است که هیات وزیران بتواند تصمیمی 
اتخاذ کند.وی تصریح کرد: هنوز پیش نویس بودجه سال 
آینده در دولت مطرح نشده است، ولی بحث کلی درباره 

شاخص های کلی و عمده بودجه مشخص شده که درباره 
گیری  و جهت  اشتغال  مطلق،  فقر  با  مبارزه  و  فقرزدایی 
و  عمرانی  بودجه  افزایش  زایی،  اشتغال  به سمت  بودجه 
بحث تامین آب بوده که این موارد و جهت گیری های 
رفاه  و  کار  تعاون،  است.وزیر  آینده  در سال  بودجه  عمده 
اجتماعی با بیان اینکه درباره توزیع یارانه ها دیدگاه خاص 
کم  افراد  یارانه  باید  من  نظر  به  افزود:  دارد،  شخصی  و 
درآمد و دهک های پایین جامعه بیشتر شود و افرادی که 

دارای حداقل دستمزدند بتوانند از یارانه بیشتری برخوردار 
شوند.وی ادامه داد: ما باید بتوانیم کف حمایت اجتماعی 
را داشته باشیم و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، 
توانمندسازی  برای  2سال  مدت  در  را  خروج  برنامه  هم 
کم  افراد  بتوانیم  هم  و  کرده  اجرایی  پایین  های  دهک 

درآمد را با افزایش مبلغ یارانه پوشش بیشتری دهیم.
هزار   34 حدود  نقدی  یارانه  پرداخت  برای  ماه  هر  دولت 

میلیارد ریال اختصاص می دهد.

 کسانی که سال آینده یارانه بیشتر می گیرند

سامانه سپام موسسه نور راه اندازی می شود

برای صدور ضمانت  سپام  سامانه  راهاندازی  برای  نهایی  مجوز  اخذ  با  نور  اعتباری  موسسه   - ور  پیشه 
اضافه  با  نور  اعتباری  دهدموسسه  می  گسترش  را  خود  خدمات  داخلی،  اسناد  اعتبار  و  ریالی  های  نامه 
کردن پایانههای فروشگاهی ، به چرخه خدمات بانکداری الکترونیکی و همچنین اخذمجوز نهایی برای 
سامانه  به  پیوستن  و  داخلی  اسناد  اعتبار  و  ریالی  ضمانتنامههای  صدور  برای  سپام  سامانه  راهاندازی 
بنابراین بدیهی است که تمامفعالیت های موسسه اعتباری  چکاوک، خدمات خود را گسترش می دهد؛ 
نور در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی قرار دارد و بانک مرکزی بر تمام فعالیت های بانکی و 
بانک  این  بر  .عالوه  دارد  کامل  نظارت  ادغام  گروه  موسسات  بدهیهای  و  داراییها  انتقال  روند  همچنین 
مرکزی با توجه به توانمندی این موسسه و به واسطه سرعت بخشی به تکمیل انتقال موسسات ادغامی 
در موسسه اعتباری نور، مجوز عضویت این موسسه در شبکه شتاب را صادر کرد و این موسسه با پیوستن به شبکه شتاب و سامانههای ساتنا و 
پایا و همچنین اتصال به درگاههای خدمات الکترونیکی متصل به شبکه شتاب از جمله همراهبانک، تلفنبانک و اینترنت بانک امکان استفاده از 

بانکداری الکترونیکی را برای مشتریان خود فراهم کرده است.

میزان- مسعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و بازاریابی بانک 
مسکن گفت: با توجه به ضوابط و مقررات مصوب در طرح 
مسکن مهر ، دولت باید نسبت به پرداخت یارانه نرخ سود 
برای اعمال سود تک رقمی این تسهیالت اقدام کند.وی 
افزود: با توجه به لغو ابالغیه بانک مرکزی، بانک مسکن 
متقاضیان  از  موثر  حمایت  منظور  به  گذشته  همچون 
مسکن مهر و پیشرفت سریع طرح مسکن مهر، نسبت 
به اعمال نرخ های گذشته مبادرت خواهد کرد.وی تصریح 
مراکز  تهران،  در  مهر  مسکن  تسهیالت  سود  نرخ  کرد: 
استان ها و سایر شهرها به ترتیب 9 درصد، 7 درصد و 4 

درصد محاسبه شده است که تا اطالع ثانوی نیز بر همین 
منوال محاسبه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، بانک مرکزی در بخشنامه ای 
سود  یارانه  موضوع  بود؛»...  کرده  تاکید  مسکن  بانک  به 
اعتباری  کمیسیون  جلسه  در  مهر  مسکن  تسهیالت 
عدم  به  توجه  با  و  مطرح  بانک  این   29/6/1396 مورخ 
نرخ  یارانه  خصوص  در  مصوبه ای  و  تضمین نامه  ارسال 
افزایش سقف فردی  سود تسهیالت مسکن مهر )جهت 
تسهیالت مذکور از 250 میلیون ریال به 400 میلیون ریال( 
کمیسیون مقرر نمود، بانک مسکن با توجه به تاکیدات 

با  مذکور  تسهیالت  اعطای  به  نسبت  کماکان  قبلی، 
 12 و   11( اعتبار  و  پول  محترم  شورای  مصوب  نرخ های 
اقدام  اقساطی(  فروش  و  مدنی  مشارکت  جهت  درصد 
نماید.«بر این اساس متقاضیان مسکن مهر در تهران و 
مراکز استان ها باید به ترتیب 3 و 5 درصد سود بیشتر برای 
از 25  این طرح  افزایش سقف تسهیالت  و  التفاوت  مابه 

میلیون تومان به 40 میلیون تومان را پرداخت می کردند.
»سایر  مهر  مسکن  متقاضیان  برای  سود  این  میزان   
در  دیگر  عبارت  به  بیشتر خواهد شد.  شهرها« 8 درصد 
سایر شهرها سود تسهیالت مسکن مهر سه برابر می شد.

لغو ابالغیه بانک مرکزی برای افزایش سود وام مسکن مهر

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های 

اتوماتیک، جک  پارکینگی ، 
کرکره ، سکوریت اتومات(  

 09303107002
09155614880

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
 نظر به اینکه در پرونده کالسه 9602۳6 اجرایی آقای سید اصغر موسوی دوست محکوم به پرداخت 55/9۳۴/85۳ ریال 

در حق شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن کارگران خراسان جنوبی به مدیرعاملی حمیدرضا یوسفی  
و مبلغ 2/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه خودروی سواری پراید ال ایکس مدل 1۳7۴ 
رنگ سفید روغنی به شماره موتور 007865۴۳ و شماره انتظامی 68۳ ص 18 ایران ۴2 توقیف و به مبلغ 61/000/000 ریال کارشناسی  
گردیده و قرار است از طریق  مزایده روز یکشنبه  تاریخ 1۳96/09/05 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 1۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری 

به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960795 محکوم علیه آقای علی محمد حسین آبادی فرزند محمد محکوم 
است به پرداخت مبلغ 2۳6/6۳7/262 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای محمد کریمدادی و پرداخت مبلغ 
7/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق و با توجه به اینکه از ناحیه شخص ثالث خانم صدیقه رحمانی گلیردی در اجرای 
تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی یک دستگاه اتومبیل نیسان پاترول مدل 1۳78 به شماره انتظامی 885 د 56 ایران ۳2 تعرفه 
شده که حسب نظریه کارشناسی موتور و گیربکس و اطاق آن سالم و چهار سیلندر می باشد و دارای بیمه نامه شخص ثالث تا برج 
۴ سال 97 که به مبلغ 2۳5/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1۳96/09/05 از ساعت 
9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا 
یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. 

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 9۴۳0۴2- 961555 اجرایی آقای محمد سعید ظریفی محکوم به پرداخت مبلغ 6۳/826/679 
ریال در حق آقای احسان پور حسین و مبلغ ۳0/000/000 ریال بابت پرونده تامین خواسته و مبلغ 2/500/000 ریال حق االجرا در حق 
دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه زمین مزروعی به شماره پالک ثبتی 186 فرعی از 1216 اصلی بخش 2 بیرجند و یک 
قطعه زمین مزروعی به پالک ثبتی 190۳ فرعی از ۴۳۳ اصلی بخش 2 بیرجند توقیف و به مبلغ 26/۳00/000 ریال و 2۴8/725/000 
ریال که جمعا 285/025/000 ریال کارشناسی  گردیده و قرار است از طریق  مزایده روز چهارشنبه  تاریخ 1۳96/09/08 از ساعت 8 الی 9 
صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 1۴ 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا 

آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول -  نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه  95۳۳۴۴ اجرایی آقای محمد علی عسگری محکوم به پرداخت مبلغ 110/569/269 ریال 
در حق خدیجه رضایی و مبلغ 5/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه سواری 
سیستم لیفان تیپ 520 رنگ سفید روغنی مدل سال 1۳89 و به شماره موتور 100102127 و شماره شاسی 00520۴ و به شماره 
انتظامی 856 س 91 ایران ۴5 با 5 سال تخفیف بیمه و سپر جلو و عقب و آینه بغل سمت چپ و شیشه جلو شکسته است وضعیت 
الستیک های جلو و عقب در وضعیت ۴0 درصد سالم و خودرو رنگ دارد توقیف و به مبلغ 116/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار 
است از طریق  مزایده روز شنبه تاریخ 1۳96/09/0۴ از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 1۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و 
از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندwww.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
بیرجند- هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 1۳9660۳08001002511 - 1۳96/8/16 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی عبادی 
 فرزند حسن به شماره شناسنامه ۳ و شماره ملی 06527۳8982 نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 1۴2/70 
متر مربع قسمتی از 1۳96- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای علیرضا دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/20    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/05           مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  حوزه ثبتی نهبندان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 1۳9660۳0800۴0000۴1-1۳96/05/۳1 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی  مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک  نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض خانم شرف تقوی فرزند 
عبد الصمد به شماره شناسنامه 9 و شماره ملی 56۳9697768 در پرونده کالسه 1۳9611۴۴0800۴000020 نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مشجر به مساحت 208۳۳/5  مترمربع پالک شماره 158 فرعی  از 5- اصلی مزرعه خالق آباد بخش 5 نهبندان  به 
صورت انتقال ملک مع الواسطه از آقای محمد محمودی )مالک رسمی ( به آدرس نهبندان مزرعه خالق  آباد محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  آگهی می شود  در صورتی که اشخاص ذینفع  به رای اعالم شده اعتراض داشته  
باشند از تاریخ  انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را  به این اداره تسلیم  و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم  دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره  ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم  قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر 
قانونی  واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند  اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند  مالکیت 

وفق مقررات خواهد نمود.  صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/03    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/08/20
     حسین براتي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

با کادری مجرب و کارآزموده آماده ارائه خدمات به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.
قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم

 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. در اسرع وقت 
)شهر و روستا(  09904712042

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

9159639065 
 علـی آبادی 

یک هفته نامه 
از  خود  تحریریه  کادر  تکمیل  جهت 
افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید:

۱-طراح و صفحه بند
 آشنا به نرم افزار ایندیزاین

2-خبرنگار و گزارشگر
3-بازاریاب مطبوعاتی

 متقاضیان محترم می توانند درخواست 
خود را به انضمام رزومه کاری 

به شماره 09026711775
 از طریق تلگرام ارسال نمایند.بدیهی 
است شرایط همکاری با حقوق ثابت 
بررسی  از  پس  بود.  خواهد  بیمه  و 
درخواست با متقاضیان دارای شرایط 

تماس حاصل خواهد شد.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه*20 آبان 1396* شماره 3929

اجرای طرح امید در مدارس شبانه روزی خراسان جنوبی
گروه خبر-مرحله اول طرح امید در 151 مدرسه شبانه روزی خراسان جنوبی اجرا می شود. مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: دراجرای این طرح حدود 18 هزار دانش 
آموز مشارکت دارند.المعی با بیان اینکه دانش آموزان زیر پوشش این طرح امسال و در طول سال تحصیلی، خدمات و آموزشهای الزم را در قالب 6 کارگاه آموزشی فرا می 
گیرند افزود: ارتقای مهارتهای زندگی، ارتقای باورهای دینی و مذهبی، شناخت نیازهای روان شناختی و افزایش توانمندیهای دانش آموزان از جمله اهداف اجرای این طرح است.

نت
نتر

ز ای
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س 
عک

یکی از راههای کاهش ترافیک خیابان طالقانی 
است. خیابان  این  موازات  به  مسیرهایی  ایجاد 
خیابان  ادامه  احداث  به  میتوان  راستا  این  در 
همچنین  مدرس(و  اول  متری  سعیدی)بیست 
به سمت چهار  مدرس  دوم  متری  بیست  امتداد 
راه بهشتی و سپس احداث پل بر روی رودخانه 
سجادشهر و اتصال این مناطق به پارک جنگلی 
شرق  به  غرب  اتصال  روش  این  کرد.با  اشاره 
با کمترین هزینه  از هسته مرکزی شهر  بیرجند 

تنها با احداث یک یا دو پل انجام خواهد شد.
ارسالی به تلگرام آوا
با گذشت بیش از ده سال از گذشت طرح های فوالد 
و پتروشیمی بیرجند هیچگونه پیشرفت و یا حتی 
عالمتی از این طرحها مشاهده نمی شود.از نماینده 
مجلس در این خصوص درخواست پیگیری میشود
ارسالی به تلگرام آوا
رسیدگی  تقاضای  بیرجند  جدید  شهردار  از 
داریم. را  بیرجند  شهر  اصلی  ورودی   ۳ به 

و  عبادی  میدان  در  همسطح  غیر  تقاطع  ایجاد 
امام رضا،نورپردازی  با  تقاطع صیاد  همچنین در 
آسفالت  جذاب.ترمیم  های  المان  از  زیبا،استفاده 
خروجی و ورودی های شهر،پیاده رو سازی این 
مسیر،عدم  راهنمای  تابلوهای  مسیرها،نصب 
موجب  فروش  میوه  های  وانت  و  تریلی  توقف 
افزایش زیبایی و ایمنی ورودی های شهر میگردد
ارسالی به تلگرام آوا
که  نمیشه  پیدا  شهر  این  تو  مسئولی  هیچ  یعنی 
آسایش و امنیت مردم براش مهم باشه؟ما عاصی 
شدیم از دست مزاحمت های نمایشگاه های خیابان 
و  اول  چهارراه  بین  بزنید  سر  یک  توحید،حداقل 
دوم سمت زوج ببینید چه خبره! اصال زن و بچه 
که  بس  از  کنند،  عبور  رو  پیاده  از  نمیتونن  مردم 
تجمع ماشین تو پیاده رو هست. دود سیگار و ته 
سیگارهاشون هم که ... آوا جان خواهش میکنم یه 
گزارش تهیه کنید از وضع  نمایشگاه های خیابان 

توحید. ممنون بابت پیگیری های همیشه آوا
ارسالی به تلگرام آوا
از  اعم  شهری  محترم  مسئولین  سالم  با 
فرماندار،شهردار،رئیس راهنمایی و رانندگی و کلیه 
فکر  به  کمی  بیرجند  شهرستان  ادارات  مدیران 
آخرت خود هم باشید...چرا؟ اگر سری به منطقه 
خود  از همشهریان  خیل عظیمی  محل سکونت 
در بلوار میالد و خیابان الهیه بزنید خواهید فهمید 
مخصوص  فقط  شهری  خدمات  ارائه  چرا...مگر 
مناطق خاصی می باشد و مردم ساکن در منطقه 
نامبرده شده باید از آن محروم بمانند؟شما اگر به 
پیشرفت این مناطق خدمت کردید هنر کرده اید 
که  شهری  دیگر  مناطق  رفاه  به  فقط  اینکه  نه 
اکثرا محل سکونت خودتان است برسید.اینکه در 
مشکالتشان  بیان  و  منطقه  این  مراجعین  جواب 
فقط حرفهای خوب  بزنید و عملی در آن نباشد 
دردی را دوا نخواهد کرد.راهنمایی رانندگی فقط 
ببیند  نیامد  دیگر  و  نمود  نصب  را  تابلوهای خود 
که این تابلوهای نصب شده به چه حال و روزی 
وسایل  بیشتر  کردن  حرکت  اند!!خالف  درآمده 
نقلیه در خیابان های این منطقه که تابلوی عبور 
ممنوع نصب شده و همیشه حادثه خیز است به کی 
مربوط است؟آیامدام مردم باید به جان هم بیفتند و 
به تخلفات رسیدگی کنند؟شهرداری که روی همه 
را سفید کرده.زیباسازی شهری مگر از وظایف این 
ارگان نیست.پس کو زیباسازی این منطقه بعد از 
این همه سال که مدام بهانه تحویل ندادن تعاونی 
حساب  میالد،بلوار  کشانند...بلوار  می  پیش  را  ها 
نام  به  چرا  زیباسازی شود؟ پس  نباید  شود  نمی 
بلوارنامگذاریش کردید؟آسفالت های همیشه کثیف 
خیابان های این مجموعه آسفالت شهری حساب 
نمی شود؟جارو کردن پراکنده و نامرتب آن وتخلیه 
نیست وفقط پاک کردن  زباله کافی  سطل های 
سنگین  های  ماشین  است...آیا  مسئله  صورت 
همیشه پارک شده در داخل آسفالت خیابان های 
این منطقه آزادند و از قانون ممنوعیت پارک در 
آسفالت خیابان نباید تبعیت کنند؟حتما باید مدام 
با 110تماس گرفته شود؟تپه های واقع در وسط 
محل سکونت این منطقه که همه طبق نقشه اداره 
مسکن و شهرسازی باید تبدیل به پارک و بازارچه 
تجاری و مکان آموزشی و ورزشی شود تا کی باید 
رسانه  از  قبل  بماند؟خالصه  باقی  به همین حال 
ای شدن این مشکالت در رسانه اصلی صدا سیما 
فکری  شهری  مسئوالن  کار  رفتن  سوال  زیر  و 
بیندیشید و اقدامی مفید انجام دهید...حیف است 
دیگر شهری  نقاط  در  شما  مثبت  بسیار  کارهای 

با این کم کاریتان در این منطقه زیر سوال برود.
ارسالی به تلگرام آوا
بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  فلسفه  توی  ما 
ها  متخصص  بعضی  ها  ماه  بعضی  موندیم.توی 
توی درمانگاه بیمارستان امام رضا و ولیعصر نبودن 
ارتوپدی...حاال  یا  اعصاب  و  مغز  متخصص  مثل 
نقاط  تخصصی  درمانگاه  میخواد  میگه  دانشگاه 
مختلف شهر بیرجند و شهرهای دیگه راه بندازد.
به نظرتون فقط تبلیغاتی نیست؟قبال تجهیزات و 
توی  باید  حاال  کنم  بودند.فکر  متمرکز  پزشکان 
مرکز  کجاست؟کدام  دکتر  ببینی  بزنی  دور  شهر 
تجهیزات تخصصی مورد نیازت رو دارد.پیش چند 

دکتر هم بخوای بری که واویالست.
922...647
سالم به لطف مسئولین محترم اداره برق به علت 
عدم برخورداری انتهای پونه2و4 از روشنایی معابر 
محل امنی برای برخی افراد ناباب شده ضمنا بارها 
گزارش برای برقراری روشنایی به اداره برق ارسال 

شده که نتیجه ای نداده؟
915...9۳8

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

 جلوگیری از مهاجرت روستاییان مرزنشین استان

توسعه و توجه به کسب و کار بومی گردشگری 
ایجاد مشاغل جدید  در خراسان جنوبی ضمن 
مهاجرت  از  جلوگیری  و  مرز  امنیت  تقویت  به 

روستاییان مرزنشین استان به حاشیه شهرها نیز 
کمک می کند.

بومی  کارهای  و  کسب  ایرنا،  گزارش  به 
است،  برخوردار  زیادی  تنوع  از  گردشگری 
اقامت،  محل  »توبافی«،  مثل  دستی  صنایع 
و  زرشک  مثل  کشاورزی  محصول  فرآوری 
زعفران و... در این حوزه مشاغل قرار دارد.18 
سال خشکسالی پیاپی در خراسان جنوبی موجب 
مهاجرت بسیاری از جوانان روستا به شهر برای 
یافتن شغل شده که اگر مشاغل صنایع دستی 
در روستاها تقویت شود هم جایگزین کشاورزی 

شده و هم از مهاجرت مردم از روستا به شهرها 
افغانستان  با  استان  کند.این  می  جلوگیری  نیز 
جهان  مخدر  مواد  کننده  تولید  بزرگترین  که 

مشترک  مرز  کیلومتر  می شود 460  محسوب 
شدن  خالی  صورت  در  است  بدیهی  و  دارد 
تبدیل  مناطق  این  سکنه  از  مرزی  روستاهای 
برای  رو  این  از  شد  خواهد  اشرار  بارانداز  به 
جایگزین  مشاغل  تقویت  استان  امنیت  تامین 
کارهای  و  کسب  مثل  دامپروری  و  کشاورزی 

بومی و گردشگری در روستاها ضروری است.

 توسعه اقامتگاه های بومی از
سیاست راهبردی در عرصه گردشگری

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
ایرنا  خبرنگار  به  جنوبی  خراسان  گردشگری 
گفت: بوم گردی و توسعه اقامتگاه های بومی 
از سیاست های راهبردی در عرصه گردشگری 
رمضانی  است.حسن  استان  در  آن  توسعه  و 
کوچک،  شهرهای  و  روستاها  رونق  افزود: 
برای  جوانان  بازگشت  و  ها  فرهنگ  معرفی 
محلی  مناطق  و  روستاها  در  فعالیت  و  حضور 
از مزایای توسعه بوم گردی است. وی اظهار 
کرد: در حال حال حاضر 15 خانه بوم گردی 
در  خانه  تعداد 10  این  از  که  داریم  استان  در 
طبس،2 خانه در سرایان، یک خانه در فردوس 
وی،  گفته  است.به  خوسف  در  خانه  یک  و 
تاکنون 20 میلیارد ریال اعتبار برای احداث و 
تجهیز خانه های بوم گردی در خراسان جنوبی 
هزینه و در حوزه مشاغل بومی و گردشگری 
۳0 شغل به طور مستقیم در استان ایجاد شده 
است.وی اضافه کرد: کسب و کارهای بومی و 
گردشگری در این استان فصلی و مقطعی بوده 
و در صورت بازاریابی و تبلیغ مناسب این کارها 

رونق بیشتری پیدا می کند.

 تقویت کسب و کار بومی راهکار
 رفع مشکل بیکاری روستاییان 

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا 
ایرنا گفت:  به خبرنگار  نیز  )ع( خراسان جنوبی 
محصول استراتژیک استان مثل زرشک و زعفران 
کمیاب و منحصر این منطقه است که در صورت 
فرآوری آن مشاغل خوب بومی ایجاد می شود.

تقویت  افزود:  زهرایی  علی  محمد  سرهنگ 
بیکاری  مشکل  استان  در  بومی  کار  و  کسب 
بسیاری از کشاورزان را رفع می کند و در آینده 
این مشاغل جایگزین کشاورزی و دامپروری در 
روستاها می شود.وی ادامه داد: خراسان جنوبی 
ظرفیت گردشگری زیادی دارد، امامزاده موسی 
الکاظم )ع( و چشمه مرتضی علی طبس از این 
ظرفیت هاست که اگر مورد توجه قرار گیرد، در 
این حوزه تحول بزرگی در استان رخ می دهد.

وی اظهار کرد: صنایع خانگی و دستی از ظرفیت 
به  خراشاد  روستای  است،  استان  دیگر  های 
است،  در »توبافی«  روستای گردشگری  عنوان 
 ۳0 تنهایی  به  است  قادر  محلی  صنعت  این 
درصد زنان خانه دار استان را دارای شغل کند.

زهرایی یادآور شد: یکی از مشکل های موجود 
خراسان  در  روستایی  اشتغال  های  طرح  در 
جنوبی جزیره ای عمل کردن و نداشتن هدف 
است.به گفته وی، اگر صنعت توبافی استان به 
بازار وصل شود از ایجاد صنعت های پراکنده که 
ورشکسته  ایجاد  از  بعد  بالفاصله  است  ممکن 
شود بهتر است.مسئول سازمان بسیج سازندگی 
ادامه  در  جنوبی  خراسان  )ع(  انصارالرضا  سپاه 
بیان کرد: منطقه هدف برای کسب و کار بومی 
گردشگری مشخص می شود، در بسیج سازندگی 
چهار نقطه قهستان، زهان و افین و آرین شهر 
و مود برای زرشک شناسایی شده است.زهرایی 
گفت: در این خصوص بارگاه بهداشتی زرشک 
است،  شده  ایجاد  شده  یاد  نقاط  در  کنی  پاک 
ارزش افزوده این محصول باید به کشاورز برسد.

زمینه درآمد زایی برای روستایی
با حذف دالل ها امکان پذیر است

شود  می  پویا  روستا  اقتصاد  وقتی  افزود:  وی 

درآمد  زمینه  باشد،  داشته  درآمد  روستایی  که 
امکان  ها  با حذف دالل  روستایی  برای  زایی 
پذیر است.وی یادآور شد: کسب و کار محلی 
استان می شود که  توسعه  در صورتی موجب 
شوند،  وصل  باالدستی  صنعت  به  زنجیروار 
گرنه  و  دیده شود  آنها  فروش  بازار  باید  یعنی 
اظهار  کند.وی  نمی  ارزآوری  کار  به  کمکی 
مهاجرت  از  بومی  کار  و  کسب  ایجاد  کرد: 
روستاییان به شهر جلوگیری می کند و حضور 
شود.مسئول  می  روستا  توسعه  موجب  انسان 
)ع(  انصارالرضا  سپاه  سازندگی  بسیج  سازمان 

خراسان جنوبی گفت: محصول کشک بیرجند، 
ویژه است که اگر اقدام مناسب برای تبلیغ این 
محصول انجام شود به ایجاد مشاغل بومی در 

صنایع  داد:  ادامه  کند.وی  می  کمک  استان 
دستی خانگی بهترین صنعت غیرآب بر است 
که باید در روستاها به این موضوع توجه شود.

خوبی  اقدامات  حاضر  حال  در  گفت:  زهرایی 
میراث  کل  اداره  توسط  گردشگری  حوزه  در 
خراسان  گردشگری  و  دستی  فرهنگی،صنایع 
این  در  بخواهیم  اگر  که  شده  انجام  جنوبی 
های  دستگاه  همه  برسیم  موفقیت  به  حوزه 
باشند  داشته  همکاری  یکدیگر  با  باید  مربوط 
این  در  نگری  و بخشی  ای  اقدام جزیره  از  و 

خصوص جلوگیری شود.

حاشیه نشینی و پیامدهای آن از بزرگترین معضل 
به  توسعه  حال  در  در کشورهای  های شهری 
و  اجتماعی  های  مشکل  که  رود  می  شمار 
امر  این  آورد.  می  وجود  به  فراوانی  اقتصادی 
ضرورت توجه و کنترل وضعیت حاشیه نشینی 
نشان  را  آن  رویه  بی  گسترش  از  جلوگیری  و 
می دهد. برخی حاشیه نشینی را ناظر بر محل 
جهان  در  شهری  جمعیت  از  بخشی  اسکان 
سوم می دانند که خارج از بازار رسمی زمین و 
مسکن و بر پایه قواعد و اصول  خاص خود از 
شده  ساخته  مکان ها  گونه  این  ساکنان  طرف 
است. بعضی کارشناسان نیز معتقدند این مقوله، 
محدوده  در  که  دربردارد  را  افرادی  و  خانوارها 
جذب  اما  ساکنند  شهر  اجتماعی  و  اقتصادی 
حاشیه  در  و  نشده اند  شهر  اجتماع  و  اقتصاد 
فعالیت های زندگی مردم شهرنشین قرار دارند. 
نبود  شغلی،  نامناسب  ساختار  نابرابری،  وجود 
تسهیالت خدماتی و بهداشتی، مسکن نامناسب، 
و  امنیت  فرهنگی، ضعف  سرمایه  بودن  پایین 
... از معضل های نواحی حاشیه نشین به شمار 
و  پیدایش  برای  بستری  به  را  آن  که  رود  می 
اشاعه آسیب های اجتماعی تبدیل کرده است. به 
گفته بسیاری از مسووالن کشور و بر پایه آمار، 
»20 میلیون تن در کشور حاشیه نشین هستند 
که در بافت فرسوده 495 شهر به مساحت 54 
هزار هکتار 11 میلیون تن زندگی می کنند و 
به  شهر   91 در  غیررسمی  سکونتگاه های  در 
زندگی  تن  میلیون  مساحت 5۳ هزار هکتار 9 
حاشیه  معضل  به  توجه  ضرورت  می کنند.« 
افراد روستایی  آمار مهاجرت  افزایش  و  نشینی 
سبب  بزرگ  شهرهای  طرف  به  درآمد  کم  و 
عضو  الدین«  تاج  »ناهید  های  دیدگاه  تا  شد 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی را 

از نظر بگذرانیم. 

زمینه  ارتباطی  های  شبکه  گسترش   
ساز دافعه های روستایی 

گسترش شبکه های ارتباطی و افزایش درآمد 
حاصل از نفت سبب رونق شهرها و ایجاد جاذبه 
های شهری شد و همزمان اصالحات سرزمینی، 
به  توجهی  بی  و  کشاورزی  مکانیزاسیون 
دگرگونی و تحول در روستاها و بخش کشاورزی 
یافت.  افزایش  روستاها  از  مهاجرت  عوامل 
کشاورزی،  شدن  مکانیزه  با  همزمان  واقع  در 
بسیاری از کشاورزان روانه شهرها شدند و کار 
در کارخانه ها را انتخاب کردند و اینگونه زمین 

داران سرمایه خود را به طرف کارخانه ها هدایت 
کردند و اینگونه الگوی شغلی را تغییر دادند. در 
شهر  به  که  کارگرانی  و  روستاییان  میان  این 
بافت  آمده بودند به علت گرانی مسکن جذب 
اقتصادی شهر نشدند و در حاشیه های شهرها 
ساکن شدند و اینگونه حاشیه نشینی رواج پیدا 

کرد و به پدیده ای عام تبدیل شد. 

اجرای سیاست های ضعیف 
توسعه روستایی روندی برای

افزایش حاشیه نشینی

امروزه 7۳ درصد جامعه ایرانی شهرنشین هستند 
شهرها  کالن  در  ها  شهرنشین  درصد   50 و 
زندگی می کنند و این خود شاهدی بر مدعای 
دافعه روستاها است که به سیاست های ضعیف 
توسعه روستایی بازمی گردد. به هر حال بسیاری 
از  از روستاییان به دلیل اشتغال و بهره گیری 
این  طرف  به  شهری  های  فرصت  و  امکانات 
نشان می  برآوردها  کنند.  مهاجرت می  نواحی 
دهد جمعیت شهرنشین ایران 20 درصد بیشتر 
یعنی  شود،  می  محسوب  جهانی  میانگین  از 
54 درصد جمعیت جهان و 7۳ درصد جمعیت 
ایران در شهرها زندگی می کنند، از طرف دیگر 
سال  فاصله  در  که  دارد  آن  از  حکایت  آمارها 
های 1۳85تا 1۳90 خورشیدی سرعت سقوط 
اینها همه  جمعیت روستایی سه برابر شده که 
توسعه  عمق  و  روستایی  توسعه  ضعف  نشانه 

نامتوازن در ایران است. 

نامتوازن شدن نظام عرضه و تقاضا
در پی مهاجرت ها

توسعه  شهرها  طرف  به  مهاجرت  افزایش 
شهری را نامتوازن و خطرهای توسعه ناپایدار 
های  ظرفیت  هرحال  به  کند،  می  بیشتر  را 
جمعیتی  برای  شهر  هر  انسانی  و  عمرانی 
بر  بیشتر  جمعیتی  بارگذاری  و  است  معین 
نشینی  حاشیه  پدیده  گسترش  به  این شهرها 
با  برابر  پدیده  این  منجر می شود و گسترش 
در  بود.  خواهد  اجتماعی  های  آسیب  افزایش 
واقع مهاجرت، نظام عرضه و تقاضا را در شهر 
نامتوازن می کند، یعنی در هر بخش تقاضا را 
باال می برد، بدون آنکه عرضه ای وجود داشته 
باشد. بنابراین نرخ بیکاری در شهرها به شکل 
گذشته  سال   14 در  کند.  می  رشد  تصاعدی 
نرخ بیکاری در این نواحی حتی از متوسط کل 

کشور و نرخ آن هم بیشتر بوده است. 

استفاده از ظرفیت های توسعه ای
در شهرهای مرزی 

های  ظرفیت  از  مناسب  نبردن  بهره  دلیل  به 
توسعه ای در شهرهای مرزی، مهاجرت در این 

شهرها زیاد شده است، همچنین آمار پرونده های 
تشکیل شده در ارتباط با قاچاق در استان های 
کشور نشان می دهد که این شهرها بیشترین 
پرونده ها در این زمینه را به خود اختصاص داده 
اند، در این میان استان های آذربایجان غربی، 
سیستان بلوچستان، خراسان رضوی، هرمزگان و 
کردستان نزدیک به 60 درصد آمار پرونده های 
قاچاق در کل کشور را دارا هستند و تا زمانی که 
شرایط اقتصاد سفید را در مرزها ایجاد نکنیم، در 
این نواحی همچنان شاهد رواج اقتصاد سیاه و 

پدیده قاچاق کاال خواهیم بود.

 ارایه راهکارهای بلندمدت
و توسعه روستایی 

اجرای راهکارهای بلندمدت و طرح های عمرانی 
در توسعه روستاها می تواند به ساماندهی حاشیه 

های  انگیزه  از  نوعی  به  و  کند  کمک  نشیی 
مهاجرت بکاهد. متاسفانه عواملی همچون بی 
سبب  مدت  دراز  در  نشینی  حاشیه  و  خانمانی 
گورخوابی  همچون  هایی  معضل  آمدن  پدید 
ها نیز می شود. برخی از راهکارهای عمرانی را 
باید در ارتباط با جغرافیای حاشیه نشینی عملی 
به  را  شهری  ساختار  و  معماری  یعنی  ساخت، 

گونه ای بنا کرد که امکان ایجاد منطقه حاشیه 
نشین وجود نداشته باشد. برای نمونه شهرداری 
ایجاد کمربند  یا  برخی شهرک ها  ایجاد  با  ها 
نشین  حاشیه  مناطق  ایجاد  مانع  در شهر  سبز 
شوند. نادیده گرفتن بافت های فرسوده شهری 
نیز از مهمترین عوامل ایجاد حاشیه نشینی است 
که همین موضوع سبب رشد سریع آسیب های 
اجتماعی در شهرها می شود. با یکپارچه سازی 
نهادهای مدنی می توان از ظرفیت های بالقوه 
آنها استفاده و مشارکت اجتماعی را هدفمندتر 
کرد. اکنون نهادهای مدنی با توجه به محدودیت 
هایی که در ارایه خدمات دارند، بسیار پراکنده 
عمل می کنند و حوزه جغرافیایی مشخصی در 
حاشیه شهر برای مشارکت ندارند. باید دانست 
های  ظرفیت  کردن  فعال  از  بهتر  راهی  هیچ 
نشینان  حاشیه  ساماندهی  زمینه  در  اجتماعی 
نیست به گونه ای که دولت نیز به آنها اعتماد 

داشته باشد و فعالیت آنها را سازمان بخشد. 
در ادامه این گزارش »علیرضا شریفی یزدی« 
اجتماعی  روانشناسی  گرایش  با  جامعه شناس 
و استاد دانشگاه معتقد است که پدیده حاشیه 
نامناسب  ساختار  و  پراکندگی  از  ناشی  نشینی 
می  ادامه  در  را  وی  نظرات  است،  اقتصادی 

خوانیم. 
 

ساختار نامناسب اقتصادی عاملی برای 
حاشیه نشینی

حاشیه نشینی پدیده مدرنی به شمار می رود 
در  پیرامون«  و  مرکز  »تئوری  پایه  بر  که 
شهرهای  و  مرکزی  بزرگ،  شهرهای  حاشیه 
از  یکی  گیرد.  می  شکل  پیرامونی  نیمه 
معضل،  این  گیری  شکل  عوامل  مهمترین 
ساختار  این  است.  اقتصادی  نامناسب  ساختار 
به گونه ای تعریف می شود که میزان درآمد 
پیرامونی  نیمه  نقاط  از  بیشتر  مرکز  نقاط  در 
می  پدید  مهاجرت  تدریج  به  و  بود  خواهد 
روستاها  و  کوچک  شهرهای  از  افراد  و  آید 
مهاجرت  شهرها  کالن  و  شهرها  طرف  به 
می کنند. بدین شکل مناطق حاشیه نشین با 
بافتی را تشکیل  امکانات کم و هزینه پایین، 
در  و  مهاجر  نخسن  مرحله  در  که  دهند  می 
هستند  فقیر  و  درآمد  کم  افراد  دوم  مرحله 

که در برابر تورم های شدید شهری مقاومت 
به  ندارند و در جابجایی های سکونتی  کافی 

مناطق حاشیه ای رانده می شوند. 

 تناقض فرهنگی و اقتصادی
 پیامد حاشیه نشینی 

افراد در مناطق حاشیه نشین به دلیل اینکه از 
شهرهای کوچک و روستاهای مختلف گرد هم 
آمده اند، دچار نوعی تناقض فرهنگی و اقتصادی 
افراد  این  میان  فرهنگی  همخوانی  و  هستند 
وجود ندارد. همچنین به لحاظ ساختار به طور 
عمده میان 16 تا 65 سن دارند که به آنها افراد 
از  مهاجر  افراد  این  گویند.  می  اجتماعی  فعال 
لحاظ جنسی مرد هستند و در مرحله های بعدی 
خانواده های خود را نیز به همراه می آورند. از 
پایین ترین سطح تحصیالت  از  نیز  نظر سواد 
برخوردار و به درآمدهای پایین نیز قانع هستند. 
در واقع ساختار نواحی حاشیه ای پس از مدتی 
تبدیل به مراکزی برای ایجاد انواع آسیب های 
بهداشت هم  نبود  دلیل  به  اجتماعی می شود. 
سطح بیماری در میان این قشرها زیاد است و 
برای  مراکز شهری  در  افراد همواره  این  چون 
برعهده گرفتن شغل های سطح پایین در حال 
تردد هستند، بیماری ها را نیز منتقل می کنند. 
به طور کلی باید گفت بسیاری از اتفاق هایی که 
در سطح شهر اتفاق می افتد خاستگاه و سکونت 

گاه اصلی آن در مناطق حاشیه ای است. 

اصالح اقتصاد و خدمات رسانی 
اهی برای جلوگیری از تشکیل

 نواحی حاشیه نشین

با  است،  درمان  از  بهتر  بینی  پیش  همیشه 
و  نشینی  حاشیه  گیری  شکل  از  جلوگیری 
از  توان  می  مقوله  این  با  اصولی  برخوردهای 
جلوگیری  هایی  مکان  چنین  آمدن  وجود  به 
خارج  و  نامتوازن  شکل  به  را  شهر  زیرا  کرد 
دهند.  می  رشد  شهرداری  مدت  بلند  نقشه  از 
به  رسانی  خدمات  و  اقتصاد  اصالح  وسیله  به 
مبدا مهاجرت و شهرهای کوچک باید کوشید 
تا شکل گیری این گونه نواحی صورت نگیرد. 
متولی این امر نخست وزارت کشور است که 
این  این مناطق را ساماندهی کند که در  باید 
میان استانداری ها، شهرداری، بهداری و دیگر 
نهادهای مسوول به نوعی وظیفه ساماندهی به 

این اقشار را بر عهده دارند. 

ضرورت توسعه کسب و کار بومی گردشگری در استان

حاشیه نشینی؛ خاستگاه اصلی آسیب های اجتماعی
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تولید آیفون ایکس برای اپل چند دالر هزینه دارد؟

فارس-در شرایطی که عرضه آیفون ایکس به بازار با استقبال کاربران مواجه شده، بررسی ها نشان می دهد هزینه 
تولید این گوشی تنها 357 دالر هزینه دارد.به گزارش 5 مک، در حالی که اپل این گوشی را به قیمت 999 دالر به 

فروش می رساند می توان نتیجه گرفت که اپل با فروش هر آیفون ایکس 642 دالر به جیب می زند.
شنبه   *20آبان  1396 * شماره 3929

یادداشت

 خط داغ مقابله با قاچاق کتاب

* عادل طالبی

حال  در  نشر،  صنعِت  کمِر  مهره هاِی  تک تِک 
شکستن است و صدای شکستن آنها، یکی یکی از 
این رسانه و آن رسانه به گوش می رسد. هر مهره، به 
دلیلی، و با فشاری، خرد می شود. یکی به دلیل عدم 
اطالع بسیاری از ناشران از اصول و قوانین بازار و 
بازاریابی. دیگری، به دلیل سیستم پخش نامتناسب، 
نامناسب و سنتی،  دیگری از کمبود و نبود ویترین، 
چه در فضای رسانه های مکتوب و نوشتاری و چه 
رسانه های دیداری و شنیداری و باقی مهره ها، به 
دالیل دیگر.اما این، همه  مشکل نیست. ناشری که 
با صرف هزینه و وقت، با اشراف به آنچه الزم است، 
با آگاهی و دانایی و توانایی، کتابی منتشر می کند، 
بازاریابی می کند، کتاب را به مخاطب می رساند، بازار 
را می شناسد و بازار را می سازد، در حوزه  »بازارداری« 
که نقطه ی سودآوری کارش در حلقه ی »بازاریابی، 
بازارسازی و بازارداری« است، به دلیل آنچه کنترل 
می ماند.  باز  مسیر  ادامه  از  نیست،  توانش  در  آن 
کپی های غیرقانونی کتاب  )چه کپی های فیزیکی و 
چه دیجیتال(، بالیی آسمانی است که صدای غّرش 
رعدش بر آسمان تیره و تار صنعت نشر شنیده می شود 
و پناهگاهی هم برای در امان ماندن از صاعقه اش 
نیست. بر خالف صاعقه ی آسمانی، که بر حسب 
تصادف، یا بر اساس اصولی که می توان پیش بینی 
کرد و از آن دوری جست، بر نقطه ای اصابت می کند، 
این صاعقه، به مصداق »گلچین کپی کار، عجب با 
سلیقه است، می چیند آن گلی که به بازار نشر، نمونه 
است! « دقیقا بر سر ناشری فرود می آید که فرآیند 
تولید و ارائه محصولش را به بهترین شکل ممکن 
انجام داده و تیراژ آن در حال افزونی گرفتن است 
و به قول بازاری ها، تازه گلدانش به گل نشسته که 
ناگهان، کپی های بی قواره از کتابش، از هر گوشه و 
کنار، سرک می کشند. این روزها، کم نیستند ناشران 
بالیی  از  سوختن  حال  در  که  توانمندی  و  کاربلد 
غیرطبیعی هستند که بر سرشان نازل می شود و راه 
فراری نیز پیش روی خود نمی بینند. موضوع قاچاق 
کتاب، سال هاست در حوزه نشر در تمام سطوح اعم 
از وزارت خانه، اتحادیه و انجمن ها مورد بررسی قرار 
گرفته و هنوز راهکاری برای آن اندیشیده یا اجرایی 
نشده است. به نظر می رسد، یا راهی برای آن وجود 
ندارد یا در جایی اشتباه به دنبال راه حل آن هستیم.

موضوع خیلی پیچیده نیست. الاقل به اندازه  مقابله 
با داعش و گروهک های تروریستی و صهیونیستی، 
یک  است.  ساده  خیلی  موضوع  نیست.  پیچیده 
که  کتاب هستند  بازار  در  بسم  ا...«هایی  »جمشید 
با کپی کردن کتاب هایی که پر فروش می شوند و 
توزیع آن از طریق سیستم توزیعی که دارند و بسیار 
ساده هم قابل ردگیری است، اقدام به فروش این 
کتاب های چاپ شده  غیرقانونی می کنند. همان قدر 
که »جمشید خان« واضح و شفاف و در روز روشن بر 
آن »صندلی« معروف باال می رفت و به قول دوستان 
سابق، بازار ارز را متالطم می کرد، »جمشیدهای بازار 
کتاب« هم در روز روشن با نیسان های آبی )و گاهی 
در  را  قاچاق  کتاب های  بیاید!(  گیرشان  اگر  قرمز، 
همین کتاب فروشی های سطح شهر پخش می کنند.
چرا به این راحتی این کار را می کنند؟ چون یا قانونی 
برای مقابله آنها نیست )که هست( یا اراده ای برای 
برخورد با آنها نیست )که در تمام مصاحبه ها و جلسات 
گفته می شود که هست( یا روند قانونی مشکالتی 
دارد.اگر این سومین مورد صحیح باشد )که به نظر 
می رسد این طور باشد( چرا راهکار مناسب برای رفع 
موانع برخورد قانونی با خالفکاران و مجرمان اندیشیده 
نمی شود؟ اینجا به مورد دوم یعنی عدم وجود اراده باز 
می گردیم. اما، معمواًل بهانه  همیشگی، طوالنی بودن 
و هزینه بر بودن فرآیندهای رسیدگی قانونی است. 
در حالی که قبل از این، در همین کشور، و با همین 
قوانین و با همین فرآیندهای طوالنی و وقت گیر، برای 
حل مسائل متعدد، راهکار های بسیار موثری اندیشیده 
  Hot Line شده است. یکی از این راهکارها، ایجاد
است. درباره ابزارهای ارتباطی مانند تلگرام نیز، توجه 
این  اینکه موسسین  اول  الزامی است.  به دو نکته 
ابزارهای ارتباطی، به دلیل دارا بودن بخش مهمی از 
کاربران خود در ایران مایل نیستند، این دارایی معنوی 
)تعداد زیاد کاربران برای یک استارتاپ یا یک ابزار 
ارتباطی به عنوان دارایی و سرمایه شناسایی می شود( 
را از دست بدهند. نکته دوم این است که موسسین 
و گردانندگان این ابزارهای ارتباطی، اصواًل آمادگی 
ذهنی قبلی در موضوع رعایت کپی رایت دارند و به 
همین دلیل، امکان ایجاد پل ارتباطی با دشواری های 
بسیار کمتر از موضوعات دیگر، میسر است. پیگیری 
این موضوع و ایجاد یک کانال ارتباطی برای گزارش 
کردن کانال ها، گروه ها و افرادی که اقدام به انتشار 
غیر قانونی کتاب ها می کنند بسیار ساده تر از برخورد 
فیزیکی  کپی های  توزیع کنندگان  و  فروشندگان  با 
غیر قانونی است.هرچند در نگاه اول، انجام آن روی 
کاغذ ساده و در عمل دشوار  است، اما، اگر اراده و 
خواست آن وجود داشته باشد، اجرایی کردن چنین 
راهکارهایی، در عمل، بسیار کمتر از اجرای پروژه های 
بیهوده ای که می دانیم و می دانید، دشواری، هزینه و 
زمان می برد.البته در کنار برخوردهای مستقیم، قطعًا 
برای  رسانه ای  فضاهای  و  فرصت ها  از  استفاده 
فرهنگ سازی در زمینه رعایت کپی رایت بسیار موثر 
است. کدامیک از ما فراموش کرده ایم، تاثیر آن قیافه  
مظلومی را که در دوربین زل زده بود و می گفت : 

»جان من کپی نکن!«؟

پرداخت تسهیالت به روستاییان برای ساخت مسکن مقاوم 

جذابترین ها 

خواندنی ها

مرتفع ترین آبشار ایران

آرامش بخش است که    آنقدر  بودن در طبیعت 
می تواند حسابی خستگی کارهای روزمره را از تن 
بیرون کند و انرژی زیادی را به ما بدهد. اگرمی 
خواهید یکی از شاهکارهای طبیعت ایران را ببینید 
و  بلند  آبشارهای  شکوه  که  کوه  دل  در  آبشاری 
واقعی و با صدای جوش و خروشش شما را مهمان 
موسیقی ای طبیعی می کند. می خواهیم درباره 
آبشار التون در آستارا حرف بزنیم، در ادامه ما را 
همراهی کنید..برای دیدن آبشار التون و طبیعت 
بکر اطرافش در مسیر جاده شمال به سمت آستارا 
بروید. شاید با شنیدن اسم آستارا بیشتر یاد بازارهای 
ارزان قیمت بیفتید اما در این شهر طبیعت بکری 
را پیدا می کنید که اگر کمی ذوق طبیعت گردی 
بهترین  از  یکی  به  شهر  این  حتما  باشید  داشته 

مقاصد سفرتان تبدیل می شود.مستقیم به سمت 
با  بروید.  کومه  کوته  روستای  و  لوندویل  شهر 
رسیدن به این روستا خیال نکنید به آبشار رسیده 
اید چون برای اینکه شکوه این آبشار را ببینید باید 
جنگل  میان  در  ساعت   4 گردی  طبیعت  به  تن 
های انبوه گیالن بدهید. حدود 6 کیلومتر طبیعت 
گردی باعث می شود تا در این سفر نه فقط آبشار 
که طبیعت بکر جنگلی، رودخانه ای زیبا و چشمه 
هایی با آب خنک و گوارا را هم در کنار خود می 
بینید. از تپه های جنگلی باال می روید و حتی به 
ای می  از سکنه  تقریبا خالی  و  قدیمی  روستایی 
رسید که در گذشته افراد زیادی در آن زندگی می 
کردند اما امروز دیگر اثری از آن ها نیست. همانطو 
از طبیعت  پیاده روی و لذت بردن  ر که در حال 
هستید به ارتفاع 7۰۰ متری می رسید، کم کم به 
انتهای مسیر نزدیک شوید و ناگهان در چند متری 
بینید  می  را  هولناک  و  خطرناک  پرتگاهی  خود 
همینجاست که صدای جوش و خروش آب خبر 

از نزدیک شدن به آبشار را می دهد. 

عکاسخونه 

شهرت گربه زبان دراز!!

به  که  است  ای  گربه  نام  »رکسوس« 
حسابی  انگلستان  در  زبانش  خاص  فرم  دلیل 
بیان  هنگام  در  گربه  این  است.  شده  معروف 
را  زبانش  هیجانش،  دادن  نشان  و  احساسات 
حاال  رکسوس  آورد!  می  در  عجیبی  شکل  به 
زبانش  فرم  همین  دلیل  به  و  دارد  سال  سه 

حاضر  اما صاحبش  کرده،  پیدا  طرفدار  حسابی 
دالر  هزار  ده  چند  قیمت  به  را  او  حتی  نیست 

بفروشد! کسی  به 

و  ها  روزنامه  بعضی  به  که  طور  همان  قوسی- 
اخبارشان نام زرد اطالق می شود، به همان معنا فیلم 
زرد، “زرد” است. اول این که چرا زرد؟ چه معنایی در 
خود نهفته دارد؟ سوالی که در حین دیدن فیلم چندین 
بار به ذهن خطور می کند این بود که “چرا این فیلم 
این جوریه؟” چرا به مخاطب احترام نمی گذارد و او را 
ابتدای فیلم چند  کم شعور و ناآگاه تصور می کند. در 
جوان با اتومبیل خارجی شان تفریح می کنند. نماهای 
نظر  به  زیبا  کالسیک،  خارجی  اتومبیل  آن  با  طبیعت 
می رسد و مرعوب کننده. اگر در فیلم های آمریکایی 
این نماها دیده می شود منطق دارد، هم در فیلم و هم 
در خارج از فیلم. طبیعت و اتومبیل جزوی از لوکیشن 
لوکیشن  جا  این  اما  است.  شان  هویت  و  فرهنگ  و 
و  است  نمایشی  چون  زند،  می  مصنوعی  انتخابی، 
و  سلیقه  با  را  لوکیشن  شود  نمی  عبارتی  به  دکوراتیو. 
ساز خود و به دلخواه خود انتخاب کرد. منطق فیلمنامه 
و فیلم، لوکیشن را انتخاب می کند. گاهی در سکانس 
می  متفاوت  لوکیشن  یک  وارد  ناگهان  ابتدایی  های 
روایت،  منطق  لحاظ  از  آن  بین  ارتباطی  که  شویم 
دکورهای  و  ها  لوکیشن  نیست.  ها  لوکیشن  سایر  با 
دکوراتیو  ندارند، همه چیز  منطق  غالبا  ایران،  سینمای 
است و آکسسوار. نمونه بارز و تازه اش “ایتالیا، ایتالیا” 
و  تخت  دکوری  نیست،  بیش  دکوری  خانه  تمام  که 

شبه تئاتری، بی روح و غیرزنده.

بازیگری  2 عنصر 

جوانان  شمایل  در  و  بیکار  سیر،  شکم  جوان   5
که  کشیده  زحمت  و  هستند  مخترع  ظاهرا  امروزی، 
را می شود  اما چه چیز  دارند.  را  فرنگ  به  قصد سفر 
باور کرد؟ کدام زحمت و سختی؟ کدام اختراع؟ مخترع 
اصلی به هر چیز می ماند جز مخترع و آدم درسخوان 
و به قول خودش “یک عمر زحمت کشیده”. آن اخم 
تباه  “صدیقیان”  است.  بد  چه  هایش  قلدربازی  و  ها 
عنصر   2 بازیگری  شود.  نمی  دیده  بازی  هیچ  و  شده 
اصلی دارد؛ نگاه و بازی با بدن. در ایران ولی 2 عنصر 
که  بود-  هم  زیبا  کاش  ای  زیبا  قیافه  دارد؛  دیگر 
جعلی است. دندان های لمینت کرده و لب های ورم 
داد  بیشتر  کس  هر  زدن.  فریاد  هم  سپس  و  کرده-. 
است.  خوب  قاعدتا  کند،  بازی  کله  بی  بیشتر  و  بزند 
اعصاب  بی  قدر  این  ها  ایرانی  ما  چرا  واقع  به  ولی 
هستیم. ترمز بریده و بی منطق و اهل کلک و متقلب. 
عربده می زنیم برای اثبات هر چیزی. این نظر من و 
حاصل تحقیق جامعه شناسی میدانی یا تجربه زیستی 
نیست. فیلم های ایرانی این را می گویند و نشان می 
دهند. به نظرم غالب فیلم های به اصطالح اجتماعی 
بلکه  نمی کنند،  آسیب شناسی  تنها  نه  ایران  سینمای 

آسیب هم می زنند.

همه چیز نمایشی است

و  شوهری”  و  “زن  رابطه  آیا  جوانان،  این  بین 
همه  رابطه  کند؟  می  هم  فرقی  رفیقی”  و  “دوست 
شان با هم مثل هم است و هیچ تفکیکی وجود ندارد. 
و  با شوهرش  بیات”  “ساره  رفتار  بین  فرقی  چه  مثال 
دیگرش  دختر-  دوست  و  پسرها  دوست  همکاران  با 

فیلم همه چیز خوب و خوش  اول  دارد؟ بخش  وجود 
است. آخرین دورهمی و پیک نیک دوستانه در ایران 
ایتالیا. قاعدتا  برگزار می شود و بعد هم گویا پرواز به 
با آن چیزی که کارگردان در نظر دارد و فکر می کند، 
نباید این چشم اندازهای چشم نواز در تصویر قرار می 
گرفت. به نظر می رسد همان طور که بعدا متوجه می 
شویم همه دوستی ها دروغین بوده، این خوشی ها و 
فریب  برای  و سرپوشی  است  دروغین   نماهایش هم 
خوب  پسر  ظاهرا  دوست”  حقیقت  “شهرام  مخاطب. 
دانشجوهای  به  کمی  اش  بازی  و  قیافه  است.  فیلم 
فیلمساز  ولی  کمی.  فقط  البته  دارد،  قرابت  درسخوان 
ولی  هست  درواقع  کند،  می  رها  فیلم  در  را  او  جسد 
که  هم  او  و  رود  می  جلو  فیلم  او  اساس  بر  و  نیست 

دستش از زمین و آسمان رهاست. 
است.  آمده  کش  که  است  کوتاهی  فیلم  “زرد” 
فیلمنامه اش حفره دارد. نویسنده اش متوهم بوده که 
ناگاه حاضر  به  فیلم  در  است. دختری  نوشته  فیلمنامه 
دوست”  حقیقت  “شهرام  دختر  دوست  گویا  شود.  می 
است. فیلم ما را به “شهرام حقیقت دوست” بدبین می 
فاش  بیات”  “ساره  دوست  بعدش،  سکانس  چند  کند. 
او  چندبار  فقط  دوست”  حقیقت  “شهرام  که  کند  می 
چیز  بیات”  “ساره  که  گفته  هم  نهایت  در  و  دیده  را 

نویس  فیلمنامه  شیوه،  این  با  واقع  به  است!  دیگری 
فرود  و  فراز  در  را  ما  و  برده  کار  به  را  ترفند چرخش 
هر  طوری؟  چه  دهد.  می  قرار  بدبینی  و  بینی  خوش 
این  گذشته.  اسرار  با  است.  خواسته  دلش  که  طور 
هر  و  لحظه  هر  و  باشد  چیزی  هر  تواند  می  اسرار 
مخاطب  و  دهد  تغییر  را  فیلم  مسیر  و  شود  وارد  کجا 
هم از این خالقیت بسی شگفت زده شود. سعی کرده 
بسازد.  خاکستری  کاراکتر  خودش  گمان  به  که  است 

به راستی در این فیلم می شود به چه کسی اطمینان 
خوبی  پسر  هم  حامد  نگیرید.  سخت  زیاد  البته  کرد؟ 
است، فقط یک ذره “شیطونی” کرده و زیاد جلو نرفته 
است. چون آن دختر به احتمال زیاد، دختری تعریفی 

نبوده و “ساره بیات” یک چیز دیگری است!

شاهکار! پایانی 

او  آیا  است.  بد  اینقدر  چرا  بیات”  “ساره  کاراکتر   
اش  نقش  در  است؟  معتاد  هم  شاید  یا  دارد؟  بیماری 
چه  این  است.  شده  قفل  سیمین”  از  نادر  “جدایی  در 
واقعه  فقط  فیلمساز  برای  است!  گفتن  دیالوگ  طرز 
مهم است. آن هم، بدون شخصیت. آن هم واقعه ای 
بی سروته. یا سرش را می برد یا هم تهش را یا هم 
هردو را. باز هم مثل اکثر فیلمهای سینمای ما. “ساره 
گرفتن  برای  حامد-  دوست  مردی  خانه  در  به  بیات” 
مناسبی  لباس  پول می رود. آن مرد کیست؟ مرد که 
از  بیات”  “ساره  گردد.  برمی  و  رود  می  نداشت،  گویا 
فکر  به  و  است  هیز  مرد  کند.  می  پول  درخواست  او 
سوءاستفاده. اگر او به این شدت آدم هیز و نابه کاری 
به سراغ وی  منطق  کدام  با  بیات”  “ساره  است، پس 
رفته است؟ البد عشق و دوست داشتن شوهرش. می 

به رو مرد هیز- معلوم نیست  بینید وقتی شخصیت رو 
فیلم است و کجای قصه “شهرام حقیقت  کجای قصه 
های  گریه  آن  گری،  سواستفاده  آن  وقت  آن  دوست”، 

پشت در، بی معنا می شود و بی اثر و بی حس.
مگر  ها  این  بودم.  ندیده  بد  قدر  این  را  رادان  بهرام 
نمی دانند پرده لو می دهد. رادان راه رفتن بلد نیست یا 
فراموش کرده؟  کارگردان بدون شک مقصر است. دلیل 
ساده اش، حضور کنترل شده و نسبتا خوب “صدیقیان” 
در  تفاوتش  و  است  نیمروز  ماجرای  در  اصلی-  مخترع 
اینجا. “رادان” هم از آن گربه هایی است که برای رضای 
خدا موش نمی گیرد. کال همه کاراکترها یک راز مگو 
به  بیشتر  البته  است،  زدن  رودست  اهل  فیلمساز  دارند. 
خودش. انتهای فیلم خنده دار است. زنگ خوردن گوشی 
نام کبدفروش و احتماال پشیمانی اش. سپس  افتادن  و 
پول.  و  “بیات”  و  ماند  می  “رادان”  “حامد”.  مرگ  هم 

واقعا شاهکار است! عجب عشقی، عجب پایانی.

مفهوم سازی خارج از سینما

سینما  دارد.  سازی  مفهوم  به  زیادی  عالقه  فیلمساز 
و  مفاهیم  در  بلکه  شخصیت،  و  درام  قصه،  در  نه  را 
معناگرایی مجزا در یک پالن یا سکانس می بیند. “ساره 
بیات” از اتومبیل خارج می شود. با تلفن مشغول حرف 
زدن است. گویا پاسخ مثبت و روحیه بخشی نمی شنود. 
پس زمینه یک بیل مکانیکی کار می کند و در نهایت 
را  ها  خاک  مکانیکی  بیل  شود.  می  ساخته  مفهوم  هم 
روی سر ساره بیات به تعبیری- می ریزد.“ساره بیات” 
چه قدر راحت صد میلیون را قبول می کند و این پول 
نابغه  این  برای  دهند.  می  برباد  راحت  قدر  چه  هم  را 
های زحمت کشیده گویی پول خرد است. “بیات” که 
پولی نداشت، حداقل کمی چانه می زد. البته آن وقت 
سناریو چطوری پیش می رفت؟ نه نمی شد. پول تهیه 
دوست  چندان  نه  نگاه  از  است.  قالبی  هم  کردنشان 
داشتنی فیلمساز و نویسنده به افراد پایین دست جامعه 
عبور باید کرد. نامزد “دختر دوم” این گروه -5نفره هم 
خیلی بامزه است. هم خودش و هم قصه اش. “2 سال 
بهترین پسر  تو  ازدواج می کنیم!  با هم  بعد  صبر کن، 
دنیا هستی! من باید بروم، نمی تونم اینجا بمونم!” چه 
دیالوگ های شاهکاری. چه حس همزاد پنداری که در 
به  نچشیده،  که  را  چیزی  کند!فیلمساز  نمی  ایجاد  ما 
طور دائم می گوید که چه قدر خوش مزه است. برخی 
می گویند نباید زیاد به “فیلم اولی ها” سخت گرفت و 
کرد.  هم  تشویقشان  باید  درعوض  بلکه  کرد،  نقدشان 
البته این بستگی دارد به این که اگر “فیلم اولی” داشت 
سینما تمرین می کرد و ادعای خاصی نداشت و رفتار 
متینی از خود نشان می داد که باید مدارا کرد ولی وقتی 
تازد،  می  چهارنعل  فریبکارانه  و  متوهمانه  چنین  این 

باید باد این بادکنک را زد ترکاند.

نقد و بررسی فیلم زرد، اثر مصطفی تقی زاده

“زرد”، فیلمی زرد

اینترنت  عکس:از 

انقالب اسالمی بیرجند  بنیاد مسکن  پیشه ور-    مدیر 
گفت:روستاها نقش مهمی در توسعه فرهنگی  اقتصادی 
و اجتماعی کشور دارند.به گزارش خبرنگار آوا همانگونه 
که در برنامه های توسعه نیز پیش بینی شده روستاها می 
ایی قرار گیرند وی در  بایست  همواره مورد توجه ویژه 
راستای اقدامات بنیاد مسکن در روستاهای بیرجند گفت: 
بنیاد درحوزه  مسکن روستایی تسهیالتی را برای ساختن 
واحد مسکونی  به متقاضیان واجد شرایط  واگذار می کند 
که در این راستاتعداد  6494 نفر به بانک های عامل معرفی  
شده اند که از این تعداد 6137 نفر موفق به انعقادقرارداد 
نفر  عملیات  تعداد 4957  بانک های عامل  شده و  با  
ساختمان  اتمام و مورد بهره برداری قرار گرفته است و 
:این  افزود  باشد گل محمدی  اقدام می  الباقی در دست 
تسهیالت با کارمزد 5 درصد و باز پرداخت 15 ساله می 
باشد.وی با تاکید بر اینکه عالوه بر تسهیالت فوق  جهت  
تعمیر و تکمیل و مرمت واحد های مسکونی نیمه تمام و 
و احداث سرویس بهداشتی  تعداد 4117 فقره تسهیالت 
قرض الحسنه بانرخ  4 درصد به متقاضیان پراخت شده 
افزود: با هدف حمایت و اسکان روستاییان کم در آمد در 

مناطق روستایی  تا کنون به تعداد 58 نفرکمک بالعوض 
به  مبلغ 2 تا 4  میلیون تومان نیز پرداخت شده است.

واگذاری مسکن ارزان قیمت 

اینکه  بیان  با  بیرجند  انقالب اسالمی  بنیاد مسکن  مدیر 
روستاها  در  قیمت  ارزان  مسکن  احداث  جهت  تاکنون 
وسطح  شهر بیرجند  تعداد 1643 واحد مسکونی از محل 
اعتبارات داخلی بنیاد احداث شده است افزود: از این تعداد 
1557 نفر متقاضی واجد شرایط واگذار و تعداد 86 واحد 

آماده واگذاری می باشد .

تهیه و اجرای طرح هادی

گل محمدی  افزود شهرستان بیرجند دارای 16۰ 
روستای باالی 2۰ خانوار می باشد که از این تعداد 147 
روستا با اعتباری بالغ بر دومیلیاردو و دویست و پنجاه 
و دومیلیون  ریال تهیه طرح هادی  شده است .  وی 
با اعالم اینکه تا کنون طرح هادی 86 روستای باالی 

2۰ خانوار با اعتباری  به مبلغ 19 میلیاردو پانصدو پنجاه 
میلیون تومان دریک یا بعضا دو فاز به مرحله اجرا در آمده 

است افزود: این عملیات  شامل جدول گذاری ،سنگ 
فرش و جداره سازی معابر  و اجرای آسفالت  می باشدکه 
در سال  جاری برای اجرای طرح هادی مبلغ 4 میلیارد و 
235 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده که در صورت 
تخصیص در 52 پروژه اجرا خواهد شد .مدیر بنیاد مسکن 
بیرجند گفت در سال های -94 95  به منظور کمک به 
بهسازی روستاهای سطح شهرستان 546۰ تن قیر به 

ارزش ریالی سه میلیاردوسیصدو نودو چهار میلیون  تومان 
در 22 روستا  به مساحت 231862 متر مربع آسفالت اجرا 

شده است گل محمدی ادامه داد:همچنین  جهت قیر 
رایگان در سال جاری تا کنون اجرای آسفالت 14 روستا 

به مبلغ یک میلیاردو سیصدو  چهارده میلیون تومان پیش 
بینی شده که در دست اجرا می باشد.

 تملک و واگذاری زمین 
و صدور سند مالکیت در روستاها

گل محمدی با بیان اینکه در تعداد  78 روستای باالی 2۰ 
خانوار  به مساحت  4۰7 هکتار  زمین تملک  شده است  
گفت: تا کنون جهت واگذاری زمین  در 44 روستا تعداد  
3568 قطعه به افرادی که متقاضی ساخت مسکن بوده اند 
تحویل داده شده است .وی در پایان خاطر نشان کرد که 
در 67 روستای  سطح شهرستان تعداد  7223  جلد سند 
صادر و تحویل مالکین شده است                                                                                                                                             

با تشریح  احوال خراسان جنوبی  ثبت  برزجی- مدیرکل 
چگونگی انتخاب نام و ثبت آن در شناسنامه گفت: برای 
انتخابی خود را به  نام  باید والدین  افراد تازه متولد شده 
ادارات ثبت احوال ارایه کنند و در صورتی که نام مورد 
وقت  فوت  بدون  باشد  ثبت  احوال  ثبت  سامانه  در  نظر 

شناسنامه صادر می شود. فاطمی در گفتگو با آوا عنوان 
کرد: اما  چنانچه نام مورد نظر در سامانه مذکور ثبت نباشد 
افراد می توانند مستندات خود را به سازمان ثبت احوال 
کشور از طریق ادارات شهرستانی و استانی ارایه نموده و 
در آنجا کارشناسان خبره از ادبیات عرب و فارسی نام مورد 

نظر را بررسی می کنند و پاسخ را ظرف 24 ساعت صادر 
می نمایند. وی افزود: البته چون با پیشرفت علم اکنون 
والدین از ماهها قبل تولد از نوع جنسیت فرزند خود آگاه 
هستند می توانند پیش از تولد وارد سایت ثبت احوال شده 
و با استفاده از خدمات الکترونیک با درج نام انتخابی خود 

ثبت  آن در سامانه  از وجود  با یک کلیک همان لحظه 
احوال اطالع یابند . وی همچنین تاکید کرد: کلیه نام ها 
از اقدام و طوایف مختلف در سامانه ثبت احوال ثبت شده 
و یکی از  مالکهای انتخاب نام نیز اسامی اصیل متناسب 

با مذهب و ملیت می باشد.

چگونگی تغییرنام کوچک در شناسنامه

هتلی که الغر ها اجازه ورود
 به آن را ندارند

برای  را  راحتی  و  امن  مکان  هتل  این  واقع  در 
کسانی به وجود آورده که خیلی چاقند و می خواهند 
بدون اینکه از وزن زیادشان احساس ناراحتی کنند 

اوقات خوبی را بگذرانند. این هتل که دو سال پیش 
افتتاح شده اولین و تنها اقامتگاه دنیاست که به طور 
اختصاصی فقط برای افراد خیلی چاق درست شده 
و در مدت این دو سال خیلی سریع تبدیل به هتلی 
محبوب در بین گردشگران چاق شده است. آن ها در 
این هتل می توانند بدون اینکه در معرض قضاوت 
دیگران قرار بگیرند تعطیالت خوبی داشته باشند. 
این اقامتگاه توسط شخصی به اسم »جیمز کینگ« 
درست شده که می گوید ایده ساخت این هتل 14 
سال پیش به فکرش رسیده و باالخره توانسته در 



خبر بد را باید بدون شاخ و برگ دادن بدهید

 به گفته ی محققان، خبر بد را باید بدون شاخ و برگ 
مقابل تان  طرف  که  است  چیزی  این  بدهید؛  دادن 
در  زمانی  زیاد  احتمال  به  ما  همه ی  می دهد  ترجیح 
به  را  بدی  خبر  می شویم  مجبور  ناچارا  زندگی مان 
کسی برسانیم. خبر طالق، اخراج شدن از کار، رد یک 
درخواست و یا نتیجه ی یک آزمایش که حاکی از یک 
بیماری سخت است، خبرهایی از این دست چیزهایی 
هستند که متاسفانه گاهی وظیفه ی رساندن شان را به 

مخاطب خواهیم داشت.
دانشگاه  و  یانگ  بریگم  دانشگاه  در  جدید  تحقیقات 
آالبامای جنوبی می گوید، بهترین کار این است که خبر 
ناخوشایند را به سرعت بدهیم، دست کم این چیزی 

است که فرد مقابل ترجیح می دهد!
پژوهشگران، 145 نفر را که با سناریوهای مختلف از 
خبرهای بد مواجه شده بودند، تحت بررسی قرار دادند. 
بودند. در  یا بصری  و  این سناریوها مکتوب، کالمی 
روبرو  متفاوت  رویکرد  نوع  دو  با  افراد  این  مورد،  هر 
داده  آنها  به  حاشیه  بدون  و  مستقیما  بد،  خبر  شدند: 
شد و در نوع دیگر هم، سعی شده بود خبر بد، ظاهری 
افراد  شود.از  بیان  لفافه  در  و  باشد  داشته  خوشایندتر 
شرکت کننده خواسته شد، هر پیام منفی را بر اساس 
شفافیت، میزان مالحظات و تا چه حد مستقیم بودن، 
تاثیرگزار بودن، صادقانه بودن و خاص بودن شان رتبه 
تشخیص  شد  خواسته  آنها  از  همچنین  کنند.  بندی 
بد،  خبر  دریافت  راه های  این  از  یک  کدام  دهند 
برای شان از همه مهمتر بوده است. شفافیت و مستقیم 
بودن، نسبت به سایر ارزش ها در آن شرایط ُپرتنش و 

بحرانی، بیشترین امتیازها را گرفتند.

فرار از زندگی

استاد  گفت:  خویش  استاد  به  شاگردی   روزی 
را  انسان ها  از مهمترین خصایص  می خواهم یکی 
به من بیاموزی؟ استاد گفت: واقعا می خواهی آن را 

فراگیری؟ شاگرد گفت: بله، با کمال میل.
برویم. جایی  به  هم  با  شو  آماده  پس  گفت:  استاد 

شاگرد قبول کرد. استاد شاگرد جوانش را به پارکی که 
در آّن کودکان مشغول بازی بودند، برد.استاد گفت: 

خوب به مکالمات بین کودکان گوش کن. 
مکالمات بین کودکان به این صورت بود:االن نوبت 
من است که فرار کنم و تو باید دنبال من بدوی.نخیر 
االن نوبت توست که دنبالم بدوی.اصال چرا من هیچ 
وقت نباید فرار کنم؟ و حرف هایی از این قبیل.استاد 
کودکان  این  تمام  شنیدی  که  همانطور  داد:  ادامه 
طالب آن بودند که از دست دیگری فرار کنند. انسان 
نیز این گونه است. او هیچگاه حاضر نیست با شرایط 
موجود روبرو شود و دائم در تالش است از حقایق و 
برای  کاری  هرگز  و  کند  فرار  خود  زندگی  واقعیات 
بهبود زندگی خود انجام نمی دهد. تو از من خواستی 
تو  برای  را  انسان  های  ویژگی  ترین  مهم  از  یکی 
کنم؛  در چند کالم خالصه می  را  آن  و من  بگویم 

»تالش برای فرار از زندگی«!

چه بسیارند کسانی که به هنگام غروب آفتاب
 چنان می گریند که ریزش اشک ها 

مانع از دیدن ستاره ها می شود.

مشکالت مانند دست اندازهای جاده کمی از سرعتتان 
کم می کند، اما از جاده صاف بعد از آن لذت خواهید 

برد .زیاد روی دست اندازها توقف نکنید.

در منزل غم فگنده مفرش ماییم
وز آب دو چشم دل پر آتش ماییم
عالم چو ستم کند ستمکش ماییم
دست خوش روزگار ناخوش ماییم

انسان مانند زمین است. برای رسیدن به خوشبختی 
باید سختی بکشد .زیرا اگر زمین سختی

 زمستان را نکشد، بهار نمی شود.

آنچنان کار کن که گویی تا ابد زندگی خواهی 
کرد و آنچنان زندگی کن که گویی 

همین فردا  خواهی مرد.

یادتان  باید  دانید  نمی  چیزی  کردن  گریه  فواید  از  اگر 
می گذاریم،  جهان  این  در  پا  گریه کنان  ما  که  بیاوریم 
برای حفظ  محققان دریافته اند که گریه کردن می تواند 
با  فوائد  این  باشد.  داشته  فایده  روان  و  جسم  سالمت 
اولین گریه نوزاد در زمان تولد شروع می شود و آثار آن 

بر سالمت، برای بزرگساالن نیز دیده شده.
 اثرات گریه کردن بر بدن و روان به شرح زیر است:

 ۱- خاصیت سم زدایی از بدن
سه نوع مختلف اشک وجود دارد که شامل اشک  غیرارادی، 
 اشک مداوم و اشک احساسی می شود. اشک های غیرارادی 
چشم ها را از آلودگی هایی همچون دود و غبار پاک می کند. 
اشک های مداوم چشم ها را نرم کرده و آن ها را در برابر 
فوائد  هم  احساسی  اشک های  می کند.  حفظ  عفونت ها 
مداوم  اشک های  دارند.درحالیکه  سالمتی  برای  بسیاری 
حاوی  احساسی  اشک های  است  آب  درصد   ۹۸ حاوی 

هورمون های استرس و دیگر مواد سمی است.

۲- خاصیت خودتسکین دهندگی
گریه کردن یکی از بهترین مکانیزم ها برای خود تسکین 
کردن  گریه  می دهد  نشان  بررسی ها  است.  دهندگی 
آرام  به  که  کرده  فعال  را  پاراسمپاتیک  عصبی  سیستم 

شدن بدن کمک می کند.

۳- تسکین درد
گریه کردن برای مدت طوالنی به تولید اکسی توسین و 
مخدرهای درون زا منجر می شود. این ماده های شیمیایی 
کمک می کند درد جسمی و روحی فرد تسکین پیدا کند.

 ۴- جلب حمایت
تنهایی می کنید گریه کردن روشی است  احساس  اگر 
از  می کند.  کمک  به  شما  نیاز  متوجه  را  اطرافیان  که 
زمان تولد، گریه کردن رفتار ضمیمه ای بوده و کاربرد 
آن به شکل های بسیاری برای جلب حمایت و دیگران 

بوده  است.

۵- کمک به رهایی از غم و اندوه
گریه کردن در زمان غم داشتن و اندوهگین بودن 
با واقعیت  تا  مهم است و به فرد کمک می کند 
یا  خانواده  اعضای  دادن  دست  از  و  شده  روبرو 

دوست خود را راحت تر بپذیرد.

 ۶- حفظ تعادل احساسی
گریه کردن تنها در واکنش به اتفاقات بد رخ نمی دهد و 
گاهی اوقات فرد به دلیل شادی، ترس یا مضطرب بودن 
گریه می کند. بررسی محققان دانشگاه ییل آمریکا حاکی 
از آن است که گریه کردن به این روش به حفظ تعادل 

احساسی فرد کمک می کند.

 ۷- کمک به تنفس نوزاد
نوزاد  نوزاد به هنگام تولد بسیار مهم است.  اولین گریه 
داخل رحم اکسیژن مورد نیاز را از بند ناف دریافت می کند 
و به محض تولد، بدن فرآیند تنفس را به تنهایی انجام 
می دهد. در حقیقت اولین گریه به ریه های نوزاد کمک 

می کند تا با زندگی در جهان خارج از رحم سازگار شود.

 ۸- کمک به خواب نوزاد
گریه کردن به نوزاد کمک می کند شب ها خواب بهتری 
داشته باشد. بنابر این گزارش، گریه کردن در واکنش به 
اتفاقی شاد یا ناراحت کننده طبیعی است اما افراط در آن از 
وجود مشکلی جدی حکایت دارد و اگر در فعالیت روزمره 
تداخل ایجاد کند می تواند نشانه ای از افسردگی باشد که 

در این مواقع مراجعه به متخصص ضروری است.

9- ارتباطات را بهبود می بخشید
اگر یکی از نزدیکان شما، شروع به گریستن کند، شما به 
صورتی غریزی متوجه می شوید که مشکلی در کار است. 
برای چنین ارتباطی، ضرورتی ندارد که از واژه ها استفاده 
باشد،  هم  زدن  حرف  از  گونه ای  می تواند  گریه  کنیم. 
ممکن است شخصی وانمود کند که حالش خوب است 

ولی گریه اش روشن می سازد که او آزرده است. گریستن 
هم با برداشت عینی و هم با برداشت استعاره ای، می تواند 
دریچه ها را به سوی احساسات و اندیشه شخص بگشاید و 
می تواند عامل تسریع کننده ای برای گفت وگوهایی عمیق 

و بسیار ضروری میان دوستان و شریکان زندگی باشد.

۱0- خودتان را در برابر عوامل 
آزاردهنده محافظت می کنید

اشک ها تنها در هنگام ناراحتی تان تولید نمی شوند. آنها 
پاسخ طبیعی بدن در برابر مواد خارجی هستند که با چشم 
ذرات  با  تماس  در  چشمان  که  زمانی  می کنند.  برخورد 
غبار، شن، یا خاک قرار می گیرند، پاسخ طبیعی بدن شما 
این است که اشک بریزد. این کار، غشای درون چشمان 
اشک  دلیل  می کند.  حفظ  آلودگی  یا  خراش  از  را  شما 
ریختن شما درهنگام بریدن پیاز، این است که با برش 
دادن، پیاز گازی را آزاد کند که به چشم حمله می کند. 
اشک ها این اجازه را به چشم می دهند که از خود در برابر 
عوامل آزاردهنده محافظت کند. )نکته ای حرفه ای: برای 
جلوگیری از رخ دادن چنین چیزی، پیاز را پیش از استفاده، 
به مدت ۱۰-۲۰ دقیقه در فریزر قرار دهید تا سرد شود. با 
این کار میزان آنزیم هایی که هنگام خرد کردن پیاز آزاد 

می شوند، کاهش می یابد.(
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

پس برای کسانی که ستم کردند بهره  ای است از عذاب همانند بهره عذاب یاران ]قبلی[
شان پس ]بگو[ در خواستن عذاب از من شتابزدگی نکنند. سوره الذاریات، آیه 59

حدیث روز  

 چون شخص پیروز در طلب مکوش، و چون انسان تسلیم شده به َقَدر اعتماد مکن ]بلکه با تالش پیگیر و اعتماد و توّکل به خداوند، 
کار کن. امام حسن مجتبی )ع(

سبک زندگی

همه فواید گریه کردن روی روان و بدن

جدول کلمات                        

پارکي   - نظر  دقت   -۱ افقي: 
تفریحي  و  سرگرمي  وسایل  از  پر 
۲- معروف - غذاي معروف ایراني 
 - تنومند  اسب   -3 عروس  یار   -
باطل کننده - مرام و عقیده 4- ساز 
خوشبو! - انبار کشتي - آماده - آب 
 - خوشبو  دانه   -5 محلي  لغت  در 
عمارت  نماي  روش 6-   - همسن 
- کمک - پارچه شلواري محکم 7- 
جان پناه - کشوري در شاخ آفریقا 
خاصیت  با  اي  پارچه   -۸ شب   -
ارتجاعي - لکوموتیو - کشوري در 
افسوس  صداي  آفریقا  ۹-  جنوب 
گرم  نیمه   - اسید  معروف  کاغذ   -
۱۰- پول ساموراییها - با شیله مي 
آید - اکسیر ۱۱- خم شده - آبادي 
- شامل همه ۱۲- قوم ایراني - شانه 
به سر - پایین و قعر - کلمه آرزو 
۱3-  توبه پذیرنده - کافه - زمزمه 
کننده ۱4- قیمت مطلوب مشتري - 
درخت خوش قامت زینتي - کشور 
نایروبي ۱5- سازی قدیمی  - شهر 

تپه تاریخي کول تپه 
عمودي: ۱- بازیگر خانم سینما - 
درخت انگور ۲- جلودار - اثر - یکي 
از دو زوج کمدین مشهور سینماي 
سبزرنگ  3-گوهري  امریکا 

کشیدگي   - خشن  ورزشي   -
4- بزرگ فرنگی - فریاد شادي - 
دویدن - محصول 5- بستني یخي 
گیاه   - چراغ  سوزان  ریسمان   -
توخالي 6-  منقار کوتاه - بافنده - 
به دنیا آمدن 7- نمد زین - کشوري 
بر کرانه دریاي سرخ - دومین شهر 
ناقص   -۸ افغانستان  پرجمعیت 
پرجمعیت سوئیس  نیست - شهر 
- در شعر همراه قافیه مي آید ۹- 
از سازمانهاي  جاده هموار - یکي 
ملل  سازمان  به  وابسته  تخصصي 
متحد - ابزار نجاري ۱۰- کارهاي 

عدد   - فهرست   - المنفعه  عام 
ورزشي ۱۱- نپذیرفتن - ماه چهارم 
سال میالدي - کسي که در معرض 
اتهام باشد ۱۲- تمام پوشش خانه - 
ویتامین جواني - جایگزین مناسبي 
لحاظ  از  و  است  گوشت  براي 
ارزش  با  غذایي هم بسیار مفید و 
است - به تنهایي ۱3- سالي که 
در آنیم - زانوي در - فروتني ۱4- 
جانور مکنده - واحد سنجش حجم 
مایعات - نامي دخترانه ۱5-  زاپاس 
حرکت  مسافت  که  ای  وسیله   -

خودرو را  نشان مي دهد.

جدول 3929
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شنبه  * 20 آبان   1396 * شماره 3929 

123456789101112131415
ستگنلالنازورف1
تاشنملاوسهافر2
ازیودایشهیلام3
دهمسورکسااقا4
داشراارادمتن5
جارسمهادیوهب6
اماراوازسطابر7
مادعااهدهنماد8
عدارودنامکشرا9
هماهواروتابر10
نوریشرسساسحا11
گرمروندارورن12
ادوهیزگردسروم13
راندورینبایسا14
ینثملاناجنزاد15

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

100 درصد  

تضمینی

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت
09153637507 حسینی 

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه 
ضایعات آهن و چدن شما را با باالترین 

قیمت در سطح استان نقدا خریدار است. 
بین رجایی 21 و 23       09036240644

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

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

را تجربه کنید.   09158668002

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه محمدی
 به شماره دانشجویی 9211212538 
دانشگاه صنعتی بیرجند مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نقاشی ساختمان  اجرای  رنگ های  روغنی
  پالستیک  ، اکرولیک  ،  کناف ، مولتی کالر، پلی استر

 و...09157411071 - 09384928910- باقری

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست
  09155614521 - زارع

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
کافیست یک بار امتحان کنید

پیتزا بزرگ همراه با سس و نوشابه رایگان
فقط 6000 تومان

شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی واحد 90
32236351

شعبه دو: معلم ، خیابان 15خرداد
 میدان 7 تیر، ضلع جنوبی

آماده عقد قرارداد با ارگان های دولتی  
شرکت ها و بوفه های مدارس

 با نازل ترین قیمت

پیک رایگان

شماره مدیریت: 09157014292
32436935 -09159634292 

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

فروش تیبا هاچ بک مدل 94
09151630720

به تعدادی بازاریاب با روابط 
عمومی باال نیازمندیم. 

32457092

همکار با تجربه جهت کار در 
موبایل فروشی با پورسانت عالی 

نیازمندیم.
09152671200 - 05632220383 

یک شرکت معتبر 
 psp در حوزه خدمات

جهت تکمیل پرسنل خود در زمینه 
بازدید و نصب و بازاریابی دستگاه 

کارت خوان در شهرستان های 
خوسف ، بشرویه  ، طبس گلشن 
و منطقه درمیان نیرو می پذیرد.

 واجدین شرایط می توانند
 با شماره 32323292 
تماس حاصل فرمایند.

  * جهت انجام امور اداری به دو نفر خانم 
)یک نفر صبح و بعدازظهر و یک نفر فقط 

صبح( * یک نفر آقا جهت تعمیرات 
دستگاه های فتوکپی با تجربه کاری 

)رشته های الکترونیک و کامپیوتر در 
اولویت خواهندبود( * یک نفر آقا جهت 
 تعمیرات پرینتر با تجربه کاری نیازمندیم.

آدرس: بلوار شهدای عبادی، ابتدای بلوار 
شهید فایده، ساختمان توشیبا 

ساعت مراجعه: 17الی 20

ساخت استخر  
ژئو ممبران      

09153637917

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

 اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس، کناف و... 
با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

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

سمسـاری صـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم. 
 09151641464  - 09380160779

علی آبادی
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اخراج بازیکن پیشین پرسپولیس از تیم لیگ برتری

کنار  تیمش  تمرینات  از  پرسپولیس  فوتبال  تیم  پیشین  بازیکن 
تهران  نفت  تیم  )سه شنبه(  گذشته  روز  عصر  شد.تمرین  گذاشته 
در حالی بعد از چند روز اعتصاب بازیکنان این تیم برگزار شد که 
پیدا  تمرین  اجازه  درخشان  حمید  سوی  از  فشنگچی  امیرحسین 
جهانیان  حمیدرضا  دوشنبه  روز  جلسه  در  فشنگچی  نکرد.ظاهراً 
کرده  پیدا  لفظی  درگیری  باشگاهش  مالک  با  نفت  بازیکنان  با 
روز  جهانیان  مسئله  همین  به  توجه  با  می کند.  ترک  را  جلسه  و 
و  گذاشته  کنار  تیم  از  را  فشنگچی  می خواهد  درخشان  از  گذشته 

او ندهد. به  اجازه تمرین 

پرسپولیس سه شنبه دیدار تدارکاتی 
برگزار می کند

تیم فوتبال پرسپولیس روز سه شنبه بازی دوستانه برگزار می کند.
نفت  با  را  دوستانه  دیداری  امروز  بود  قرار  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
چند  دلیل  به  تیم  این  بودن  ناآماده  دلیل  به  که  کند  برگزار  تهران 
همین  به  سرخ پوشان  و  شد  لغو  بازی  این  تمرینات،  تعطیلی  روز 
خوردبین  کرد.محمود  نخواهند  برگزار  تدارکاتی  دیدار  امروز  دلیل 
خبرگزاری  به  خبر  این  تائید  با  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرپرست 
فارس گفت: امروز تمرینات در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد 
شد اما روز سه شنبه هفته آینده به مصاف تیم پاراگ خواهیم رفت.

فروش هفت میلیون دالری
 سامان قدوس قطعی شد

های  بازی  مزد  سرانجام  ایران  فوتبال  جدید  و  دوملیتی  ستاره   
خوب خود در یک فصل گذشته را گرفت و عنوان بهترین مهاجم 

لیگ سوئد را به خود اختصاص داد.
در مراسمی که در استکهلم برگزار شد اتحادیه فوتبال این کشور 
فوتبال  برتر  لیگ   2017  -  2018 فصل  برترین های  معرفی  با 
باشگاه  و  ایران  جدید  ملیتی  دو  ستاره  قدوس  سامان  از  سوئد 
و  برد  نام  گذشته  سال  مهاجم یک  بهترین  عنوان  به  اوسترسوند 
تندیس این عنوان را به این بازیکن اعطا کرد.باشگاه اوسترسوند 
دارد  تاکید  دالر  میلیون  نیم  و  پنج  رقم  روی  خود  منافع  برای 
هزینه  قدوس  خود  دالری  میلیون  نیم  و  یک  حداقل  حقوق  که 
ترتیب  این  به  تا  است  رسانده  دالر  میلیون   7 به  را  انتقال  این 
کوئینزپارک رنجرز عمال از کورس رقابت برای خرید مهاجم 24 
همچنان  وولورهمپتون  و  فوالم  اما  بکشد؛  کنار  اوسترسوند  ساله 
بازیکن  این  بتوانند  تا  کنند  می  پیگیری  جدی  را  قضیه  این 
روی  گذاری  باسرمایه  و  بگیرند  به خدمت  را  دار  آینده  و  مستعد 

برسند«. به درآمد جالبی  او 

ویتامینی با هویت تقسیم شده!

 ویتامین K2 برای سالمت استخوانی مفید 
است، زیرا در هدایت کلسیم به مکان های 
عمل  موثر  ها،  استخوان  مانند  نیاز،  مورد 
یک  عنوان  به  اغلب   K ویتامین  کند.  می 
حقیقت  در  اما  شود،  می  شناخته  ویتامین 
در  محلول  های  ویتامین  از  گروهی  شامل 

چربی  K1 و K2 می شود که می توانند 
بدن  مختلف  های  بخش  بهبود سالمت  به 
مقدار  توانید  می  شما  کنند.  کمک  انسان 
فراوان از سبزیجات سبز برگ مانند اسفناج، 
کیل، برگ چغندر، و برگ شلغم را به رژیم 
همچنین،  کنید.  اضافه  خود  روزانه  غذایی 
نکنید،  فراموش  را  مرغ  تخم  زرده  مصرف 

زیرا منبع خوبی برای ویتامین K2 است.

خواص کدو حلوایی:یرقان )زردی( را برطرف می کند- انواع کدو، ادرار آور و 
تب بر است- کدو حلوایی، سینه را نرم و اخالط و سرفه را آسان می کند-اگر 
کدو حلوایی را پخته به صورت کرم به صورت بمالید و نیم ساعت صبر کنید، 
رنگ چهره و رخسار باز شده و صورت را براق و زیبا می نماید. خوردن کدو، 
موجب برطرف شدن غم و اندوه است-خوردن کدو با عدس رقت و نرمی 
قلب می آورد. کدو برای درمان قولنج مفید است-خوردن کدو مغز را تقویت 
می کند. روغن تخم کدو برای تسکین درد بواسیر بسیار مفید است-جوشانده 

گل کدو برای سینه بسیار مفید است.خوردن کدو باعث تجدید قوای جسمی 
و روحی بدن و موجب استحکام بافت های بدن می شود. خوردن کدو، 
خوابی راحت به دنبال دارد و کسانی که دچار کم خوابی هستند، کدو برای 
درمان کم خوابی آنها مؤثر است- کدو صفرا را تسکین می دهد-شیره تخم 
کدو یبوست را برطرف می کند لذا باید صبح ناشتا یک فنجان از آن میل 
شود-چون کدو به آسانی پخته می شود غذایی فوق العاده مفید برای معده های 
ضعیف است. کدوی پخته را به بچه ها، پیرمردان و به کسانی که دچار بیماری 

عفونت شده اند و دوره نقاهت را می گذرانند، بدهید-کدوی پخته با عدس، 
غذایی مناسب برای گرفتگی سینه است. کدو تنبل سرشار از ویتامین )آ( است 
و اگر شیره کدو را بکوبند و در شیر یا آب بپزند، خنک است و برای رفع عطش 
ناشی از تب مصرف می شود بر اساس نتایج پژوهشی جدید، کدو حلوایی عالوه 
بر خواص متعدد از پیری پوست جلوگیری می کند. کدو حلوایی سرشار از آنتی 
اکسیدان است.خوردن 1۵0 گرم از آن در روز نیاز بدن به الیاف را تأمین می کند. 

کدو حلوایی به سبب داشتن کلسیم، فسفر، منیزیم و آهن بسیار مغذی است.

 خواص دارویی کدو حلوایی را بشناسیم

واژگونی اتوبوس در محور یزد- طبس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، 
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان گفت : 
روز جمعه بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر 
190 جاده طبس - یزد که از شیراز عازم مشهد بود 16 
باالی  آمار  به  اشاره  با  بخشی  احمد  شدند.  مصدوم  نفر 
مصدومان افزود : یک تیم امدادی از پایگاه مسجد ُشکر 
به محل حادثه اعزام شد و 3 نفر از مصدومان حادثه را به 
بیمارستان افشار یزد انتقال دادند .وی گفت : خوشبختانه 
تاکنون گزارشی مبنی بر جان باختن حادثه دیده گان اعالم 
نشده است و علت حادثه توسط پلیس در حال بررسی است.

آسیب های وحشتناکی که هدفون ها به 
گوشتان می زند

عضو هیئت علمی دانشگاه ایران درباره  هدفون هایی 
مناسب در محیط های پر سر و صدا دانست که روی 
گوش قرار می گیرند و سر و صدای محیط را حذف 
می کنند، افزود: اگر شما می خواهید شصت دقیقه 
از هدفون استفاده کنید، میزان بلندی صدا هم باید 

شست درصد توان هدفون باشدسالم درباره ی انواع 
آسیب های استفاده از هدفون به گوش بیان کرد: 
کسی که مدام از هدفون استفاده می کند عالوه بر 
کاهش قدرت شنوایی دچار آسیب های دیگر گوش 
چون شنیدن صدای سوت هم ممکن است بشود، 
تشخیص ندادن صداهای مختلف در محیط های پر 
سر و صدا نیز از دیگر عواقب استفاده از هدفون ها به 

شکل نادرست است.

افزایش قوای بدن با 
خوردن سیب زمینی

بسیاری از مردم سیب زمینی را چه به صورت پوره، 
پخته یا سرخ شده، غذایی راحت می دانند. چون 
solanum برگرفته از کلمه التین به معنی 
»آرام بخش«است. نام سیب زمینی به ما می گوید 
که متعلق به خانواده، گوجه، بادمجان و فلفل دلمه 

است. سیب زمینی یک منبع غذایی عامه پسند 
است. متاسفانه اکثر مردم سیب زمینی را به صورت 
سرخ کرده در روغن فراوان یا چیپس سیب زمینی و 
حتی سیب زمینی پخته را همراه با چربیهایی مثل 
کره، خامه ترش، پنیر ذوب شده می خورند. سیب 
زمینی پخته یک غذای استثنایی مفید با کالری کم، 
فیبر غذایی باالست که قدرت دفاعی چشمگیری در 

ـ قلبی عروقی و سرطان دارد. برابر بیماریهای 

چند عالمت سرطان که مردان
 نادیده می گیرند

کارشناسان می گویند مردان می توانند با هشیار 
بودن در مورد برخی از عالئم سرطان متوجه شوند 
.خستگی:خستگی یک عالمت مبهم است که 
ممکن است در مردان به سرطان مربوط باشد. برخی 
از سرطان ها مانند سرطان خون یا لوسمی یا برخی 

از سرطان های معده یا روده بزرگ ممکن است در 
همان ابتدای بیماری بروز کند. سرفه مداوم: سرفه  
طوالنی مدتی که بیش از سه تا چهار هفته طول 
بکشدرا نباید نادیده گرفت. تغییرات پوست:تغییرات 
در خال های تان آگاه باشید )که نشانه شناخته شده 
سرطان پوست است( تغییر در رنگ پوست را باید 
مورد توجه قرار دهید. خونریزی ناگهانی از پوست 

هم و پوسته ریزی شدید مورد بررسی قرار بگیرد. 

استرس چگونه می تواند 
پوست تان را خراب کند؟

پوستی  به حال دچار مشکالت شایع  تا  شاید 
نظیر اگزما، پسوریازیس و آکنه شده باشید و فکر 
کنید چنین مشکالتی تنها به خاطر بدشانسی و 
یا ژن ها باشد. اما اشتباه می کنید.استرس می 
تواند تاثیری گسترده روی وضعیت پوست داشته 

باشد. هورمون استرس در مورد پوست بسیار با 
یا   CRF نظیر  هایی  است،هورمون  اهمیت 
واکنش  سیستم  اصلی  های  قسمت   CRH
به استرس مرکزی هستند. وقتی احساساتی یا 
دچار استرسمی شویم، ممکن است CRF از 
اعصاب حسی و سلول های ایمنی ترشح شود که 
در مقابل می تواند منجر به بیماری های پوستی 

و سیستمیک شود.

انفجار در طبقه آخر ساختمان ۳طبقه واقع در 
رجایی بر اثر انتشار گاز مایع از پیک نیک

فرماندهی ایستگاه سلمان با اعالم خبر حریق درآخرین طبقه  
ساختمان 3 طبقه واقع در رجایی به سامانه 12۵ گفت:  ،تیم 
عملیاتی اطفا حریق پس از3 دقیقه در محل حادثه حضور 
یافته و به محض رسیدن به موقعیت حادثه با انجام اقدامات 
ایمنی اولیه و قطع کردن برق ساختمان؛اقدام به اطفا حریق 
نمودند . رضایی عنوان کرد: در بررسی های اولیه علت این 
حادثه انتشار گاز مایع بر اثر نشتی پیک نیک، تشخیص 
داده شده  و حدودا 1۵ میلیون تومان خسارت مالی به جای 

گذاشته است.خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

واژگونی خودرو پراید در خیابان مدرس 

خبر  بیان  با  نشانی  آنش  سجاد  ایستگاه  فرماندهی 
کرد:  عنوان  مدرس  خیابان  در  پراید  خودرو  واژگونی 
دقیقه در محل حادثه  از چهار  نشانی پس  آتش  نیروهای 
خودرو،  برق  کردن  قطع  و  سازی  ایمن  از  پس  و  حاضر 
احتمال  و  بود  بنزین  نشت  دچار  خودرو  اینکه  به  توجه  با 
 . نمودند  جلوگیری  حریق  وقوع  از  داشت  سوزی  آتش 
راننده   داد  رخ    19:11 ساعت  که  حادثه  این  در  مالیی 
خودرو بشدت آسیب دیده بود افزود: پس از امداد رسانی 
به  انتقال  آتشنشانان؛ جهت  تیم  از خودرو توسط  و خروج 

شدند. اورژانس  عوامل  تحویل  بیمارستان 

آتش سوزی منزل مسکونی بر اثر اتصاالت برق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی،مدیر 
عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی استان گفت: ساعت 
11:18 دقیقه ظهر جمعه طی تماس تلفنی شهروندی، با  مرکز 
12۵ خبر حریق در خیابان پرستار 6 شهرستان بیرجند  اعالم 
آتش   : افزود  میرزایی  اعزام شد.  به محل  نشانی  آتش  تیم  و 
نشانان ایستگاه شماره 2 غفاری  توانستند  در 1۵ دقیقه آتش 
 9 اما  نداشت  جانی  خسارت  سوزی  آتش  این  کنند.  مهار  را 
وارد  مسکونی  واحد  این  به  را  مالی   خسارت  تومان  میلیون 
آتش سوزی  اولیه  علت  بررسی های  در  افزود:  کرد.میرزایی 

اتصالی سیم های هود آشپزخانه اعالم شد.

۳1104

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

امداد باطری سپهر
تحویل و تعویض باطری 

در منزل و محل کار )بدون 
هزینه( قبول حواله از 

فروشگاه شهرداری برای 
همکاران محترم شهرداری ، 

آتش نشانی و 
سازمان های وابسته

تست دینام و باطری و 
استارت رایگان 

 32220423
09361779359

ط
 نقـد و قسـ

ی پور
حقیق

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
های دل  و  محرومند  پدر  موهبت  از  که  کودکانی  کوچک  های   دست 
خسته نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز 
و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. تعداد خانواده های تحت 
 حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  
 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8( -  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  

 09151631855 -  32313472 056- طاهری

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع(  بیرجند
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7
رييس سازمان بنياد مستضعفان انقالب اسالمي :

واگذاري۸۰۰ سند اراضي 
بنياد به مردم استان

انقالب  مستضعفان  بنياد  سازمان  رضايي-رييس 
اسالمي در مراسمي که در مسجد امام حسين)ع(

مالکيت  سند  واگذاري ۸۰۰  از  شد  برگزار  بيرجند 
اراضي بنياد مستضعفان به واجدان شرايط خبر داد 
و گفت:اين اسناد مي تواند به عنوان پشتوانه مالي 
و اقتصادي براي مردم محسوب شود.سعيدي کيا 

گفت:در مورد اشتغال زايي بنياد در تمام استان ها 
به طور ساليانه بودجه ۲۰ ميليارد توماني ارزان قيمت 
در نظر گرفته است.وي ادامه داد:کشور آباد نخواهد 
شد مگر با سعي و تالش همه ي مردم.  وي افزود: 
کارافرينان استاني مي توانند با مراجعه به استانداري 
طرح هايشان را ارائه دهند ,که در صورت تاييد به 
بانک سينا ارجاع داده خواهند شد و در صورت توجيه 
بنياد  بگيرند.رييس  وام  ضمانت  ارائه  اقتصادي,با 
مستضعفان انقالب اسالمي  با بيان اينکه در سراسر 
کشور حدود۹۵۰ طرح در استان هاي مختلف تصويب 
شده است گفت:استان خراسان جنوبي از استان هاي 
پيشتاز در اين زمينه بوده است و مسئولين نيز خوب 
عمل کرده اند و تا کنون ۳۱ طرح به تصويب رسيده 
از  داد:  ادامه  .وي  اند  کرده  دريافت  وام  و   است 
اين تعداد۱۵ طرح به بهره برداري رسيده است و 
 در يک سال گذشته حدود ۲۰۰ نفر اشتغال زايي

در استان شده است.رييس بنياد مستضعفان انقالب 
اسالمي بيان کرد:هدف از اجراي اين طرح اين است 
که مردم کارفرماي خودشان باشند و روي پاي خود 
بايستند.سعيدي کيا افزود:۴۰ ميليارد تومان بودجه 
براي استان قابل جذب است که تاکنون۲۰ ميليارد 
ان تامين و  اميدواريم که با طرح هايي که ارائه 
بيان  همچنين  شود.وي  تامين  نيز  مابقي  شده 
کرد:عالوه بر اين مقدار۳ ميليارد تومان اضافه نيز 

در نظر گرفته شده است.

جلوگيری از 55 مورد تجاوز به حریم 
راه استان در شش ماه اول امسال 

کاری- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای عنوان کرد: در شش ماهه نخست 
امسال از۵۵ مورد تجاوز به حريم راه های استان 
جلوگيری شد.اسد ا... جالل زاده  با بيان اينکه برای 
حفظ ايمنی راه که خط قرمز راهداری و مطالبه اصلی 
مردم استان نيز می باشد کارهای الزم و عاجل انجام 
شده افزود: با نظارت های انجام شده ۵۵ مورد تجاوز 
به حريم راه شناسائی و با ابالغ اخطار و پيگيری 
الزم از ادامه انجام عمليات ۳۵ مورد تجاوز به حريم 
راه جلوگيری و برای  انجام مراحل قانونی به مراجع 
قضائی ارجاع شدند.وی تاکيد کرد: به منظوراجرای 
ايمنی راه ها و  دقيق تبصره يک ماده ۱۷ قانون 
راه آهن پيگيری های مکرر انجام شد  و همچنين 
۲۰ مورد تجاوز به راه با دستور مقام قضائی قلع و 
قمع شد.وی ادامه داد: شهروندان می توانند با ارسال 
 ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ پيامکی  سامانه  طريق  از  گزارش 
ويا سامانه تلفنی ۱۴۱ ما را در جهت جلوگيری از 
 تخلف تجاوز به حريم راه های استان ياری کنند.

5۰ درصد فارغ التحصيالن
 دانشگاهی بيکارند

تسنيم-نماينده مردم شهرستان های بيرجند، درميان 
با حضور  بايد  اينکه  بيان  با  در مجلس  و خوسف 
خوسف  مشکالت  رفع  برای  جلسه ای  مسئوالن 
التحصيالن  فارغ  درصد   ۵۰ گفت:  شود،  برگزار 
دانشگاهی بيکارند.حجت االسالم باقرعبادی در جمع 
مردم خوسف در محل مسجد علی ابن ابيطالب)ع( 
با اشاره به خشکسالی های ۱۸ ساله اظهار کرد:نگاه 
به  و  باشد  طال  به  ما  نگاه  مانند  بايد  آب  به  ما 
جهت کمبود آب برای کشاورزی بايد از روش های 
آبياری های نوين استفاده کنيم.وی با بيان اينکه با 
پديده تغيير اقليم مواجه هستيم و با وزير جديد نيرو 
در خصوص باروری ابرها گفت  و گو داشته ام،افزود: 
است. موثر  بارندگی ها  در  تا ۳۰ درصد  ابر  باروری 

اختصاص ۱7 ميليون یورو اعتبار 
پروژه تصفيه خانه فاضالب بيرجند

تسنيم-مدير عامل شرکت آب و فاضالب شهری  
گفت: با احتساب اقساط پرداخت شده در سال های 
طرح  اين  به  يورو  ميليون   ۱۷ تاکنون  گذشته 
اظهار  يافته است. مهدی هاشمی مقدم  اختصاص 
کرد: قسط پنجم وام بانک اکو برای تکميل طرح 
خط انتقال و مدول دوم تصفيه خانه فاضالب بيرجند 
بين المللی  بانک  بيان کرد:  وصول شده است.وی 
توسعه و تجارت اکو در قالب قسط پنجم، ۳ ميليون 
و ۹۷۵ هزار يورو به اين طرح کمک و مشارکت کرد.

مدير عامل شرکت آب و فاضالب شهری خراسان 
جنوبی بيان کرد: با احتساب اقساط پرداخت شده 
به  يورو  ميليون   ۱۷ تاکنون  گذشته  سال های  در 
ابراز  يافته است.هاشمی مقدم  اختصاص  اين طرح 
اميدواری کرد با پيگيری های وزارت نيرو و شورای 
و مدول دوم  انتقال  اتمام طرح خط  برای  اقتصاد 
تصفيه خانه فاضالب بيرجند اين وام تا  ۲۶ ميليون 

يورو افزايش يابد.

  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در خراسان جنوبی وعده داد:

با تخصيص 17 ميليارد تومان از اسناد خزانه ؛ 

 در ديدار با معاون وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان شدنماينده ولی فقيه در خراسان جنوبی:

مشوق های مغفول مانده برای سرمايه گذاران معرفی شود 
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»مهاجرت روستایيان« دليل افزایش حاشيه نشينی؛ استان مهاجرفرست است

اجرای طرح پرونده سازی بيماران مزمن تامين اجتماعی
غالمی-طرح ارجاع داخلی و پرونده سازی الکترونيکی برای بيماران مزمن تامين اجتماعی در استان در حال اجراست . مدير درمان تامين اجتماعی استان گفت: در اين طرح که از اول آبان در 
تمام مراکز تامين اجتماعی آغاز شده است ، تمام بيمه شدگان تامين اجتماعی که به بيماريهای مزمن همچون بيماريهای قلبی، فشارخون، ديابت، کبد و کليه دچارند، شناسايی و زير پوشش قرار 
می دهد.فيروزی افزود: جلوگيری از اشتباهات پزشکی و در دسترس بودن اطالعات بيمار برای پزشک معالج، دقت باال و جلوگيری از برخی سوء استفاده ها از جمله مزايای اجرای اين طرح است.

  استاندار خراسان جنوبی:

ساماندهی مبادالت مرزی 
تصميمات جدي تري می طلبد

دادرس مقدم-استاندار که در جلسه بررسی مسائل 
و مشکالت اقتصادی سخن مي گفت با بيان اين 
شدن  مرتفع  و  بررسي  براي  بايد  افزود:  مطلب، 
و  تصميمات  ماهيرود  مرزي  بازارچه  مشکالت 
نقش  به  شود.استاندار  انجام  تري  جدي  اقدامات 

مهم مرز ماهيرود در رونق اقتصادي استان اشاره 
بازارچه مرزي ماهيرود و منطقه  داد:  ادامه  و  کرد 
ويژه اي که در کنار آن قرار دارد يک ظرفيت بزرگ 
اقتصادي است که بايد بيش از پيش مورد توجه قرار 
گيرد. دکتر مروج الشريعه، به تخصيص نقدينگي ۱۰ 
ميليارد تومان اعتبار به منظور مرتفع شدن مشکالت 
مرز ماهيرود اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اين 
امر گمرك و مرزباني در کنار ساير مراجع ذي ربط 
 بايد تالش کنند تا عبور و مرور در مرز و نيز تردد 
کاميون هاي باري و تجار و بازرگانان در اين مرز بيش 
از پيش تسهيل شود. وی به رشد صادرات و نيز تردد 
از مرز طی شش ماهه ابتدايي سال جاري اشاره کرد 
و ادامه داد: اين امر بايد به عنوان يک ظرفيت مهم 
مورد توجه قرار گيرد و براي مرتفع شدن مشکالت 
 موجود چاره انديشي هاي الزم با توجه به امکانات ،
ظرفيت ها و توان موجود هرچه سريعتر به انجام 
تردد  استان، ساماندهی  برسد. مقام عالی دولت در 
و  داد  قرار  ويژه  تاکيد  مورد  را  مرز  در  ها  کاميون 
خاطر نشان ساخت: با توجه به اينکه بخش اعظمي 
از حمل و نقل کشور بر دوش اين عزيزان زحتمکش 
قرار دارد امور رفاهي آنان نيز بايد بيش از پيش مورد 
توجه قرار گيرد. مروج الشريعه، فضاسازی و محوطه 
سازی مرز ماهيرود را مورد تاکيد قرار داد وافزود: بايد 
بگونه اي برنامه ريزي شود تا بخشي از درآمدهاي 
زيرساخت هاي  ايجاد  براي  و  مرزي در خود مرز 
مورد نياز در همان منطقه هزينه شود. وی ادامه داد: 
 بايد فضا براي سرمايه گذاري و انجام فعاليت هاي 
اقتصادي امن شود از اين رو بايد با تقويت تعامل 
از  اعظمي  بخش  بخشي  بين  هاي  همکاري  و 
مشکالت موجود مرتفع شود تا سرمايه گذاران و 
با خيالي آسوده به فعاليت هاي بازرگانان   تجار و 
  اقتصادي خود بپردازند. استاندار به تنظيم تفاهم نامه ای
بين  مرز  در  تجارت  و  تردد  تسهيل  منظور  به 
ادامه  و  کرد  اشاره  ربط  اجرايي ذي  دستگاه هاي 
داد: اين تفاهم نامه فيمابين منطقه ويژه اقتصادي 
اساس  بر  استان  مرزي  هاي  بازارچه  و سرپرست 
 شرح وظايف و ماموريت هاي سازماني هريک از 
دستگاه ها تنظيم و لحظه به لحظه اجرايي شدن 
الشريعه،  گيرد. مروج  قرار  پيگيري جدي  مورد  آن 
هريک  وظايف  بايد  نامه  تفاهم  اين  در  يادآورشد: 
از دستگاه ها به صورت تفکيک شده و مشخص 
ضمن  تا  شود  اجرايي  مقتضي  طرق  به  و  احصاء 
جلوگيري از موازي کاري بتوان در راستاي حل و 
فصل مشکالت موجود گام هاي جدي تري برداشت.

5 ميليارد تومان تسهيالت اشتغال زایي 
به استان با احتساب سهميه قبلي
 تعلق خواهد گرفت

دادرس مقدم-رئيس بنياد مستضعفان انقالب اسالمی 
کشور  به حل مشکل اسناد مرتبط با اراضي بنياد 
مستضعفان در شهرستان هاي قاينات ، درميان و 
بيرجند اشاره کرد و ادامه داد: اين مهم ، هديه اي از 
سوي رهبر معظم انقالب و به دستور اکيد ايشان به 
انجام رسيد که اميدواريم مايه خير و برکت و آرامش 
براي مردم اين منطقه شود.سعيدي کيا ارائه تشهيالت 
يارانه دار به مردم اين استان را مورد تاکيد قرار داد و 
افزود: ۵ميليارد تومان تسهيالت در اين زمينه براي اين 
 استان در نظر گرفته شده است که در تمامي زمينه هاي
کشاورزي، دامداري ،توليدي و ... قابل استفاده است.
وی احيای صنعت فرش قهستان را مورد تاکيد قرار 
داد و افزود: در اين زمينه نيز آماده ارائه کمک هاي 
الزم از طريق تسهيالت و اعتبارات مورد نياز هستيم.

پنجمين گشت ویژه حفاظت از اراضی 
استان در طبس راه اندازی شد

تسنيم-پنجمين گشت ويژه حفاظت از اراضی استان 
با حضور معاون حفظ کاربری و يکپارچه سازی اراضی 
سازمان امور اراضی کشور در طبس راه اندازی شد.فريد 
صيدی نژاد در بازديد طرح های تجهيز و نوسازی و 
يکپارچه سازی اراضی کشاورزی روستاهای تشکانان 
و کريت اظهار کرد: حمايت های دولت درخصوص 
تجميع و يکپارچه سازی که باعث ساماندهی قطعات 
پراکنده خرد و کمتر از حدنصاب های فنی و اقتصادی 
اراضی کشاورزی می شود از مزايای اجرای اين طرح 
است. وی افزود: در مناطقی که دارای اراضی آبی 
است و برای اشخاصی که اقدام به يکپارچه سازی 
مورد  اعتبارات  می کنند  قانون  اين  موضوع  اراضی 
نياز را برای تامين آب و احداث شبکه های آبياری و 
زهکشی پيش بينی  و در بودجه سنواتی پيشنهاد کند.

برزجی- معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
جنوبی  خراسان  به  ای  روزه  دو  سفر  که 
داشت قبل از بازگشت به تهران در کار گروه 
سفر  اين  در  گفت:  استان  توليد  موانع  رفع 
استان  صنعتی  نواحی  برخی  از  بازديدهايی 
که  کرديم  بررسی  را  مشکالت  و  داشتيم 
اميد است از هفته آينده تحرك خوبی در اين 
نواحی مشاهده شود. دکتر يزدانی با اشاره به 
ظرفيت های خراسان جنوبی حل مشکالت 
مسئوالن  تمام  همدلی  گروه  در  را  فعلی 
عنوان کرد و گفت: رشد قابل مالحظه ای از 
ابتدای امسال در بحث واگذاری شهرك های 
 صنعتی داشته ايم که اين ظرفيت می تواند
از  وی  کند.  ايجاد  استان  در  بزرگی  تحول 
وجود سه سازمان و ۵ صندوق حمايتی در 
زير مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 خبر داد و گفت: اين سازمان ها و صندوق ها
دارند  را  جنوبی  خراسان  در  حضور  ظرفيت 
مشکالت  رفع  برای  فرصت  اين  از  بايد  و 

واحدهای صنعتی استفاده شود. 

اختیارات ویژه به استان
برای جذب بهتر سرمایه گذار 

ايران  صنعتی  های  شهرك  شرکت  رئيس 
از  يکی  را  انتفاع  حق  استفاده  همچنين  
شرکت   اين  استانی  مديره   هيات  اختيارات 
اين  گفت:  و  کرد  عنوان  استاندار  و شخص 
باعث  تواند  می  جنوبی  خراسان  در  تمايز 
جذب بهتر سرمايه گذار شود. بزدانی سخت 
گيری های موجود را آفتی در حوزه سرمايه 
افزود: مشوق های خوبی  و  برشمرد  گذاری 
از جمله ميزان پيش پرداخت، مدت  تنفس، 
تا ۸۰  اعمال مشوق ها  بازپرداخت و  زمان  
درصد مشروط به ايجاد اشتغال در زمينه توليد 
خراسان جنوبی وجود دارد که سرمايه گذاران 
می توانند از آن استفاده کنند. وی همچنين 
به اختصاص اعتبارات مناسب در سال جاری 
اشاره کرد و گفت: با تخصيص اين اعتبارات 

تحولی بزرگ در سيمای شهرك های صنعتی 
استان به وجود می آيد. 

 پذیرش هر نوع سندی در صندوق های
حمایتی برای تسهیالت 

به تولیدکنندگان 

با  تجارت   و  معدن  صنعت،  وزير  معاون 
اشاره به وضعيت بنگاه های خرد در نواحی 
بنگاه ها  اين  اگر  نشان کرد:  صنعتی خاطر 
قيمتی  تکان کوچک  با يک  نشوند  حمايت 
ممکن است زمين بخورد لذا بايد همه کمک 
کنيم که شرايط برای ادامه کار فراهم باشد. 
آموزش  هزينه  درصد   ۱۰۰ تامين  يزدانی 
هزينه  درصد   ۵۰ توليدی،  های  بنگاه 
توسعه، ۵۰ درصد سهميه حضور  و  تحقيق 
تمام  پرداخت  و  تهران،  های  نمايشگاه  در 
از  را  آزمايشگاه  و  استاندارد  های  هزينه 
حمله مزايايی برشمرد که می توانند سرمايه 
گذاران و توليد کنندگان از آن استفاده کنند. 
اسناد تجاری و مشاعی  قبول  وی همچين 
وزارت  به  وابسته  در صندوق های حمايتی 
صنعت و معدن را يک امتياز ديگری دانست 
و گفت: اين مشوق ها وجود دارد اما کمتر 

استفاده شده است. 

بانک حاکمیتی
برای  معدن   و  صنعت  بخش  در 
تسهیالت با نرخ ویژه ایجاد می شود 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين 
از ايجاد يک بانک حاکميتی در زمينه صنعت، 

معدن و تجارت خبر داد و افزود: با ايجاد اين 
بانک بنگاه های خرد می توانند از تهسيالت 
با نرخ ويژه استفده کنند. يزدانی ضمن تاکيد 
بر اينکه بانک ها بايد وثايق مازاد واحدهای 
کرد:اگر  نشان  خاطر  کنند  ازاد  را  توليدی 
که  قوانين  از  بسياری  اجرايی  های  دستگاه 
اجرايی  را  شده  وضع  توليد  از  حمايت  برای 
با  وی  شود.  می  حل  فعلی  مشکالت  کنند 
توليدی  بنگاه های  اين سوال که چرا  طرح 
را  اند  نگرفته  هنوز  که  پولی  ماليات  بايد 
اليحه  است  الزم  افزود:  کنند؟  پرداخت 
در  افزوده  ارزش  بر  ماليات  قانون  اصالح 

مجلس به صورت شفاف در آيد . 

شرایط سهل را برای 
سرمایه گذار سخت نکنید

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: 
باشد سرمايه  از حد  بيش  گيری  اگر سخت 
های  استان  اين  در  حضور  به  تمايلی  گذار 

محروم ندارد لذا بايد مديران نرم تر برخورد 
کرده  و شرايط سهل را سخت نکنند. يزدانی  
توليد خاك صنعتی  واحدهای  اينکه  بيان  با 
ندارد  استان  در  فروش  بازار  مشکل  اکنون 

گفت: بانک ها به  اين بنگاه ها بايد.
نگاه مثبت داشته باشد تا در سرمايه در گردش 

مشکلی نداشته باشند.
 

بانک ها با معدن مأنوس شوند
 نماينده مردم شهرستان های بشرويه، سرايان ،

فردوس و طبس نيز در اين کارگروه با اشاره 
 به ظرفيت معدن در استان تاکيد کرد: بانک ها

با  حسنخانی  امير  شوند.  مأنوس  معدن  با 
محوراست  بانک  کشور  اقتصاد  اينکه  بيان 
افزود: بدون حرکت بانک ها هيچ رونقی در 
در خصوص  وی  افتد.  نمی  اتفاق  اقتصادی 
مشوق هايی که برای واحدهای توليدی در 
در  حداقل  گفت:  نيز  است  نظر  مد  استان 
حوزه انتخابيه خودم نديدم که اين مشوق ها 
کاربردی شود لذا نياز است که اطالع رسانی 

خوبی در اين زمينه انجام گيرد. 

تخصیص 25 میلیارد تومان
برای تقویت زیرساخت ها

در حوزه صنعت، معدن و تجارت
استاندار خراسان جنوبی نيز از تخصيص ۳۰ 
ارتقای  برای  اعتباری  رديف  تومان  ميليارد 
شاخص های اقتصادی استان طی سال جاری 
خبر داد و گفت: اين رقم يک شاهکاری برای 
دولت و مجلس بود که ابالغ شده است. مروج 
الشريعه همچنين با اشاره به  تخصيص ۲۵ 
ميليارد تومان برای تقويت زيرساخت ها در 
افزود:  استان  و تجارت  حوزه صنعت، معدن 
اين تخصيص اعتبارات در شرايطی رخ داده 
دور  های  سال  مشابه  نفت  فروش  از  که  
خبری نيست. وی با بيان اينکه آماده هرگونه 
کمک و مساعدت به سرمايه گذاران و فعاالن 
افزود: مسئوالن ذي ربط  اقتصادي هستيم، 

بايد با احصاء مشوق هاي سرمايه گذاري که 
در کشور وجود دارد ونيز مشوق ها و امتيازاتي 
که مي توان در استان براي سرمايه گذاران 
در نظر گرفت به تسريع روند سرمايه گذاري 
کمک کرده و حضور سرمايه گذاران در استان 

را تسهيل نمايند.

آموزش رایگان نیروی انسانی ، مشوق 
گذاران سرمایه  برای  استان   ویژه 

استاندار خراسان جنوبی از مشوق ويژه ای برای 
سرمايه گذارانی که تمايل حضور در خراسان 
در  گفت:  و  داد  خبر  باشند  داشته  را  جنوبی 
 قالب تفاهم نامه داخلی بين فنی و حرفه ای،

استانداری  و  تجارت  و  معدن   ، صنعت 
انسانی  نيروی  آموزش  های  هزينه  تمامی 
توسط استان تقبل می شود. مروج الشريعه، 
در  زمين  واگذاري  پرداخت هزينه  يادآورشد: 
است  مواردي  از  شهرك هاي صنعتي يکي 
 که مي توان با تفاهمي که صورت مي گيرد 
طرق  به  هزينه  اين  پرداخت  خصوص  در 
يا  و  کرد  کمک  گذاران  سرمايه  به  مختلف 
تا هزينه زمين  برنامه ريزي شود  بگونه اي 
در  و  توليد  فرايند  رسيدن  نتيجه  به  از  بعد 
اقساط بلند مدت پرداخت شود.مروج الشريعه 
ادامه داد: در بحث اعتباری نيز هر آنچه منابع 

استان اجازه دهد کمک می کنيم. 

واحدهای غیر فعال
 به زودی تعیین تکلیف می شوند 

خصوص  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
واحدهای راکد صنعتی نيز خاطر نشان کرد: 
فعال  غير  های  واحد  اين  تکليف  زودی  به 
با   واحدهايی  و  را روشن می شود  تعطيل  و 
از  ندارند  بازار فروشی   تکنولوژی سنتی که 
گردونه توليد به طور کامل خارج خواهند شد. 
وی خطاب به بانک های استان نيز گفت: با 
و شجاعت  ميدان شده  وارد  بايد  توان  تمام 

ريسک و تصميم گيری را نيز داشته باشند. 

خراسان  شهرسازی  و  راه  مديرکل  برزجی- 
جنوبی از تخصيص ۱۷ ميليارد تومان برای 
و  داد  خبر  سازی  دوبانده  پروژه  پيمانکاران 
و  خزانه  اسناد  از  تخصيص  اين  البته  گفت: 
محوربيرجند  سه  پيمانکاران  بين  مشترك 
-قاين، قاين- فيض آباد - گناباد و بشرويه- 
ديهوك خواهد بود. جعفری در گفتگويی با آوا 
عنوان کرد: در سال ۹۶ هيچ گونه پرداختی 
تخصيص  امسال  اما  نداشتيم  پيمانکاران  به 
تزريق  با  که  اميدواريم  و  يافته  افزايش 

وی  باشيم.  عمليات  در  تسريع  شاهد  اعتبار 
محور  شدن  دوبانده  کار  به سختی  اشاره  با 
بيرجند قاين اظهار کرد:  حجم عمليات بسيار 
باالست و تاکنون ۴ ميليون و ۲۳۳ هزار متر 
مکعب خاك برداری انجام شده و ۱ ميليون و 
۷۱۱ هزار متر مکعب نيز خاکريزی شده است. 

مشکل مالی حل شود؛
پیمانکاران یک سال دیگر پروژه

دو بانده شدن را تحویل می دهند 

از  جنوبی  و شهرسازی خراسان  راه  مديرکل 
۷۰۵ هزار متر مکعب بتن ريزی برای پل های 
مسير خبر داد و گفت: از آنجايی که در مسير 
سنگ شکسته  می شود عمليات با انفجار يا 
بسيار سخت کرده  را  بوده که شرايط  پيکور 
است. جعفری شروع کار اصلی پروژه دوبانده 
سازی محور بيرجند قاين را از سال ۹۳ عنوان 
کرد و افزود: برای اين پروژه دو پيمانکار عقد 
قرداد بسته اند که يکی ۴۱ کيلومتر را متعهد 
شده و ديگری ۳۸ کيلومتر و   تاکنون نيز از 

مجموع دو قرارداد ۴۱ کيلومتر زير بار ترافيک 
رفته است. وی با بيان اينکه پيمانکاران اين 
محور حدود ۳۰ ميليارد تومان طلب دارند گفت: 
پيمانکاران ظرف  اگر مشکل مالی حل شود 

يک سال آينده کار را تمام می کنند. 

گردنه ثمن شاهی و خونیک
به دوباند شدن اضافه می شود 

مدير کل راه و شهرسازی  همچنين از آسفالت 
شدن ۲ دو نيم کيلومتر به تازگی خبر داد و 

گفت: ۱۲ کيلومتر نيز در حال آماده آسفالت 
است. جعفری  ادامه داد: تالش می کنيم که ۵ 
کيلومتر بعد از گردنه ثمن شاهی و ۶ کيلومتر 
در گردنه خونيک را به زودی زير بار ترافيک 
کيلومتر  نيم  و   ۲ اينکه  بيان  با  وی  ببريم. 
غيوگ  روستای  ورودی  در  نيز  شده  آسفالت 
پس از احداث زيرگذر زير بار ترافيکی می رود 
افزود: پيش بينی می شود ظرف دو ماه آينده با 
احداث زيرگذر مذکور اين مشکل نيز حل شود.
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نماينده ولی فقيه  با تأکيد بر اينکه اين استان نيازمند توجه 
ويژه بنياد مستضعفان است، گفت: بيش از ۴۰۰ روستای 
خراسان جنوبی با تانکر آبرسانی می شود و سهم مردم از 
داشتن معادن غنی فقط گرد و خاك است که نگاه ويژه 
بنياد مستضعفان را می طلبد.به گزارش خبرگزاری تسنيم 
از بيرجند، آيت  ا... سيدعليرضا عبادی در ديدار با رئيس 
سازمان بنياد مستضعفان کشور اظهار داشت: کار و تالش 
شما بسيار ارزشمند است و اين توفيقی است که از سوی 
خداوند به شما عنايت شده است.وی خطاب به رئيس 
سازمان بنياد مستضعفان کشور افزود: شما هميشه بايد به 
خاطر اين الطاف خدا را شاکر باشيد و نوع کاری که شما 
انجام می دهيد کار فرهنگی است و خدمت به مردم است.

نماينده ولی فقيه گفت: اراضی موسوی معظلی چندين 
امروز  شما  که  بود  بيرجند  شهرستان  مردم  برای  ساله 
بخشی از مشکالت را برطرف کرديد و جای سپاسگذاری 
دارد.عبادی افزود: از طرف افرادی که از بسيج سازندگی 
کشور برای اردوهای جهادی به خراسان جنوبی می آ يند 
بارها بازگو می شود که مردم استان در برخی مناطق بسيار 
مستضعف هستند و شما امروز قدم به استانی مستضعف 
گذاشته ايد که خشکسالی های چندين ساله، کمبود باران 

و مشکالت آبی شرايط را بر اين مردم سخت کرده است.
امام جمعه بيرجند گفت: تا جايی که قانون به شما اجازه 
می دهد در چهارچوب عدالت به اين استان توجه شود 
عقب  دچار  مختلفی  جهات  از  جنوبی  خراسان  چون 
ماندگی هايی است و در هر خانه ای بيکار وجود دارد و 
اخذ وام ها هم دردی برای مردم دوا نکرده است.نماينده 
ولی فقيه در خراسان جنوبی با بيان اينکه متاسفانه گاهی 
مشاهده می شود سرپرست يک خانواده با داشتن کيسه ای 
بر دوش برای گذران زندگی زباله گردی می کند افزود: با 
اينکه خراسان جنوبی استانی مرزی و دارای ترانزيت باال 
است اما از معادن فقط گرد و خاك  نصيب مردم می شود.

نماينده ولی فقيه در خراسان جنوبی گفت: بيکاری در 
جامعه زياد شده که اين موضوع مايه شرمساری است 
و از آنجا که معادن زيادی در استان خراسان جنوبی 
کارگيری  به  معادن  در  بومی  نيروهای  بايد  داريم 
اقتصاد  تا  جلوگيری شود  نيز  فروشی  خام  از  و  شوند 
منطقه رونق گيرد.به گزارش تسنيم  آيت ا... سيدعليرضا 
عبادی در ديدار با معاون وزير صنعت، معدن و تجارت  
و مدير عامل شرکت شهرك های صنعتی کشور اظهار 
کرد: استان خراسان جنوبی دارای معادن غنی است و 
توانمندی هايی داريم که اگر مجموعه آنها به هم متصل 
شده و به کار افتد ديگر نيازمند کسی نخواهيم بود.وی 
افزود: خام فروشی درد استان را دوا نمی کند و اينکه قشر 
خاصی سرمايه ها را در دست بگيرند و بخشی از مردم 
جامعه ناتوان باشند درست نيست.نماينده ولی فقيه در 
خراسان جنوبی گفت: معادن زيادی داريم که استخراج 
هم دارند اما چيزی که نصيب مردم روستايی ما می شود 
فقط گرد و خاك است و بايد نيروهای بومی در معادن 
خط  تجارت،  نظر  از  افزود:  شوند.عبادی  کارگيری  به 
ترانيزيتی در استان داريم اما فقط چند درصد از مردم 
در امور معادن و غيره به کارگرفته شده اند و بيکاری در 

استان خراسان جنوبی زياد است.وی اظهار داشت: بايد 
جلوی برخی آفت ها گرفته شود و با قرار دادن مشوق ها 

تالش شود از خام فروشی جلوگيری شود.

دولت برای ایجاد تحول
در خراسان جنوبی برنامه ریزی کند
عامل  مدير  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  معاون 
اعتباراتی  اينکه  بيان  با  صنعتی  شهرك های  شرکت 
به عنوان مشوق برای تجهيزات ماشين آالت داده ايم، 
و  است  فروشی  خام  از  جلوگيری  دولت  مبنای  گفت: 
برای تحول گام  بايد در استان خراسان جنوبی  دولت 
کرد:  اظهار  ديدار  اين  در  يزدانی  بردارد.علی  بيشتری 
که  است  يافته  توسعه  کمتر  استانی  جنوبی  خراسان 
دولت تالش دارد برای اين استان  گام های ويژه بردارد.

وی با اشاره به اينکه از ديروز تاکنون از چهار شهرستان 
استان خراسان جنوبی بازديد کرديم افزود: در اين سفر 
تصميمات برای تحرك بيشتر گرفته شد و از آن جايی 
که معظل جدی کشور و استان خراسان جنوبی آب است 

برنامه ها بايد در جهت توسعه و عرضه اقتصادی باشد.

هفته آینده ؛ تحرک مشهود در نواحی صنعتی استان 

  پيمانکاران جاده مرگ شارژ می شوند 

سهم مردم از معادن غنی 
فقط گرد و خاک است

نيروهای بومی در معادن استان 
به کارگيری شوند

عکس:اکبری
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امام علی علیه السالم فرمودند :
رَّ ِمْن َصْدرِ َغْیِرَك بَِقلِْعِه ِمْن َصْدرَِك اُْحُصِد الشَّ

با ريشه كن كردن بدى از سینه خود، بدى را از سینه ديگران، بیرون كن!
)نهج البالغه: ح169، ص1170(

آصفی: بارزانی در اقلیم کردستان
 روی اسب بازنده شرط بندی کرد

خارجه  وزارت  سابق  سخنگوی  آصفی  حمیدرضا 
همه پرسی  برگزاری  در  بارزانی  اقدام  به  اشاره  با 
اقلیم کردستان، اظهار کرد: معلوم بود همه پرسی 
که  چرا  نمی رسد،  نتیجه  به  کردستان  اقلیم 
مخالف  طالبانی  جالل  طرفدار  گروه های  برخی 
این همه پرسی بودند و در اقلیم دودستگی وجود 
داشت. وی با بیان اینکه بارزانی روی اسب بازنده 
شرط بندی کرده بود، گفت: اتفاقی که در این اقلیم 
افتاد یک واقعه خودجوش درونی نبود بلکه یک 
اتفاق بیرونی بود که با هدایت اسرائیل و آمریکا 
به وجود آمد تا هم منطقه دچار درگیری شود و 
هم تهدیدی برای سوریه، ترکیه، ایران و تجزیه 

عراق باشد.

صادقی: شکستن ائتالف اعتدالگرایان
 و اصالح طلبان، خطرناک است

و  ری  تهران،  مردم  نماینده  صادقی  محمود 
قابل  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  شمیرانات 
قبول خواندن عملکرد دولت گفت: انتقاد کنیم، اما 
محدودیت های مسئوالن اجرایی را درک کنیم و 
بدانیم ائتالف اعتدالگرایان و اصالح طلبان، ائتالف 

خردگرایی است و شکستن آن خطرناک است.

پزشکیان: از اینکه جوابگوی
 مشکالت نیستیم، شرمساریم

نمی توانیم  اینکه  از  اینکه  اعالم  با  پزشکیان 
باشیم  جامعه  مشکالت  از  خیلی  جوابگوی 
حسین  امام  دنباله رو  اگر  کرد:  اعالم  شرمساریم، 
)ع( بودیم جامعه ای که الگویی برای منطقه و دنیا 
است، می ساختیم و اگر جامعه اصالح نشود امام 
حسین )ع( از ما راضی نخواهد بود. وی با تاکید 
بر اینکه بزرگترین مشکل کشور بیکاری است و 
دارند،  تحصیلی  باالی  که  مدارک  افرادی  حتی 
بیکارند بیان کرد: این راه امام حسین )ع( نیست 
که عده ای باالی صدها میلیون تومان در ماه درآمد 
نان شب  تامین  برای  افرادی هم  باشند و  داشته 

خود معطل باشند.

نمی توان با صرف میلیاردها دالر امنیت 
را خرید و با کشتی وارد کشور کرد

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشور با بیان 
کنونی،  پیوسته  هم  به  جهان  در  امنیت  اینکه 
محدود و منحصر به ابعاد نظامی نیست و مقوله ای 
چند وجهی، درهم تنیده و فراگیر است، عنوان کرد: 
امروزه نمی توان با صرف صدها میلیارد دالر امنیت 
را خرید و با کشتی وارد کشور کرد. تجاری سازی 
برخی  که  است  تازه ای  معامله  و  مقوله  امنیت، 
ادبیات  وارد  ای  فرامنطقه  و  جهانی  قدرت های 
سیاسی کرده اند و تاسف آور اینکه مشتریان خوبی 

هم در این معامله دالر در برابر امنیت یافته اند.

آمانو: ایران تحت سخت ترین نظام 
بازرسی در جهان است

یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در مصاحبه با شبکه سی بی اس بر دقیق بودن 
پایبندی  درباره  آژانس  این  آزمایی  راستی  نظام 
ایران به توافق هسته ای تاکید کرده است. آمانو 
در  بازرسی  نظام  سخت ترین  تحت  ایران  گفت: 
را  ایران  هسته ای  فعالیت  برجام  و  است  جهان 
از  است. وی گفت: »پس  داده  به  شدت کاهش 
برجام فعالیت های هسته ای ایران بسیار کاهش 
آزمایی  راستی  نظام  علت  همین  به  است،  یافته 
قدرتمندتری برای نظارت و راستی آزمایی فعالیت 
داریم.  اختیار  در  ای  هسته  یافته  کاهش  های 
آزمایی  راستی  نظام  گوییم  می  خاطر  همین  به 

دستاورد قابل توجهی داشته است.«

وزارت خارجه آمریکا: ایران یک مشکل 
واقعی در خاورمیانه است

هیتر نوئرت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در پاسخ به سوالی درباره گروه عصائب اهل الحق 
از  یکی  را  آن  که  واشنگتن  ادعای  و  عراق  در 
نیروهای نیابتی ایران به شمار می آورد، به تکرار 
متحدانش  و  آمریکا  واهی  و  بی اساس  ادعاهای 
به  طور قطع  ما  پرداخت. وی گفت:  ایران  علیه 
از نفوذ بی ثبات کننده ایران مطلعیم و معتقدیم که 
این کشور یک مشکل واقعی است. وی در ادامه 
ادعاهای خصمانه خود گفت: اگر شما با برخی از 
دوستان مان در خاورمیانه صحبت کنید، آنها نیز 
ایران یک  که  ما حمایت می کنند  از  سرسختانه 

مشکل واقعی است.

ماکرون: باید با ایران در مورد
 برنامه موشکی  گفتگو کرد

که  فرانسه  جمهور  رئیس  ماکرون،  امانوئل 
گفت:  می برد،  سر  به  امارات  در  هم اکنون 
گزینه ای  می تواند  ایران  علیه  تحریم ها  اعمال 
وی  باشد.  ایران  موشکی  برنامه  به  پاسخ  برای 
با بیان این که باید در مورد برنامه موشک های 
شد  مدعی  شد،  گفت وگو  وارد  ایران  بالستیک 
موشکی که ارتش یمن اخیرا به سمت عربستان 
برنامه  افزود:  ماکرون  بود.  ایرانی  شلیک کرده، 
و  است  کننده  نگران  شدت  به  ایران  موشکی 
این  موشکی  فعالیت های  و  ارتباط  این  در  باید 

کشور گفت وگو کرد.

مجید محتشمی با اشاره به تغییرات در 
سطح بدنه دولت دوازدهم گفت: آنچه 
انتخابات  در  روحانی  آقای  سیره  از 
ادبیات  با  کامال  دیدیم،  دوازدهم 

اصالح طلبانه هماهنگ بود.
اشاره  با  اصالح طلبان  جبهه  رئیس 
به اینکه روحانی دوره پایانی ریاست 

جمهوری خود را طی می کند، اظهار 
کرد: او با تعامل بیشتر و به کارگیری 
می خواهد  مستقل  نیروهای  برخی 
به  را  خود  جمهوری  ریاست  دوره 

آزادی  حزب  دبیرکل  برساند.  پایان 
با اشاره به گزینش های روحانی در 
مدیران خود گفت: به اعتقاد ما او از 

همان ابتدا درباره انتخاب بدنه دولت 
یک  از  که  کرده  عمل  گونه ای  به 
سمت و سوی فکری ثابت برخوردار 
نیست و بیشتر شاهد حضور عناصر 
تک محور در کابینه هستیم. رئیس 
جبهه اصالح طلبان با بیان اینکه در 
گذشته هم از آقای نجفی بیشتر رفتار 
سراغ  محافظه کارانه  و  عملگرایانه 
افراد  از  نوعی  به  او  گفت:  داشتیم، 
استفاده می کند که در ارتباط با ادبیات 
بروز  را  خود  چندان  اصالح طلبانه 
نمی دهند و این دسته از افراد بیشتر 
باشند،  اندیشه ای  نیروی  که  آن  از 
نیروی کاری هستند. هر چند که باید 
بخشی از بدنه شهرداری تهران خارج 

از بحث های فکری و جناحی باشد.

گفت:  یوسف نژاد  علی اصغر 
وجود  تمام  با  باید  روحانی  آقای 
به  که  وعده هایی  به  نسبت 
طبیعتًا  و  باشد  متعهد  داده،  مردم 
ندارد. این  جز  انتظاری  نیز  جامعه 
رئیس جمهور  این که  بیان  با  وی 
باید اصول، قواعد و دیدگاه های ۲۴ 
میلیون رای دهنده را در امور داخلی 
در  گفت:  کند،  اعمال  بین المللی  و 
یازدهم  کار دولت  پایانی  یک سال 
دهم  مجلس  نخست  سال  با  که 
همزمان شده بود، بارها بر این مسئله 
را  خود  نگرانی های  و  کرده  تاکید 
بیان کردیم و امیدواریم روحانی در 
ادامه راه به این مهم توجه کند؛ اما 
نحوه  می رسد  نظر  به  مجموع  در 

در  مدت  این  در  روحانی  عملکرد 
برخی موارد با شعارها و وعده هایی 
نیست. منطبق  کرده،  مطرح  که 
وی در پاسخ به این سوال که آیا علت 

آن چه ازسوی برخی منتقدان رادیکال 
روحانی«  راست  به  »گردش  دولت 

عنوان می شود، گفت: ممکن است 
این مسئله نیز یکی از دالیل باشد 
اما شخصاً موافق نیستم. روحانی در 
جریان رای اعتماد مواضع پیشین خود 

را تکرار کرد و گفت به وعده هایش 
است. متعهد  و  پایبند  مردم  با 

عملکرد روحانی در برخی موارد با وعده هایش منطبق نیستسیره آقای روحانی با ادبیات اصالح طلبانه هماهنگ بود

اعزام ۲00 نفراز مددجویان تحت حمایت بهزیستی سراسراستان خراسان جنوبی به اردوی زیارتی حرم حضرت معصومه )س( بااعتباری بالغ بر۴00میلیون ریال درقالب5 دستگاه اتوبوس همزمان با ایام اربعین حسینی

غذای آماده با کلیه لوازم به فروش می رسد. 
با موقعیت عالی     09153635587

همشهریـان عزیـز:لطفا هنگام پیش خرید آپارتمان، دقت الزم را در مندرجـات 
شناسنـامه فنی ساختمـان به عمـل آورده و نسبت به ثبت قـرارداد در دفـاتر 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیاسنـاد رسمـی اقـدام نمایید.

 دوربیــن مداربستـه 
مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های حفاظتی و نظارتی برند  ............   

طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی/ 30 ماه گارانتی و 10 سال 
خدمات/ مشاوره و بازدید رایگان پایین ترین قیمت / باالترین کیفیت / بهترین خدمات
دفتر مرکزی : بیرجند، بلوار غفاری، خیابان یاس، رو به روی سازمان همیاری شهرداری ها
شماره تماس : 7-32341226    واحد مشاوره : 09197147874    انرژی صنعت ایرانیان

فروشگـاه پـارس پـرداز
فروش لپ تاپ به قیمت معتبرترین سایت های اینترنتی)ارسال رایگان(
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955 - سلطانی

ثبت نام کربال- هوایی 
تاریخ اعزام: 96/9/4

دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد
میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    32224113 

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

خاندان محترم صفوی نژاد
مصیبت درگذشت ناگهانی خادم الحسین)علیه السالم(

شادروان کربالیی حمید صفوی نژاد
 آن هم در کنار قبور ائمه اطهار )ع( و در موکب پرچمداران 

 اهل بیت حین خدمت رسانی به زوار اربعین حضرت سید الشهداء )ع(
 سخت موجب تالم و تاثر گردید

ضمن عرض تسلیت، امیدواریم پیوند این مصیبت با اربعین حسینی موجب تسلی آالم شما گردد
 و خداوند این عزیز را با اهل بیت علیهم السالم محشور و به شما صبر جزیل عنایت فرماید.

از طرف هیئت حسینی ماسن وجمع زیادی از دوستان وآشنایان

هر آن کس، خدمت جانان به جان کرد      به  گیتی نام خود را جاودان کرد

برادر گرامی جناب آقای رضایی
 مسئول محترم بسیج رسانه خراسان جنوبی

به راستی که قدم نهادن در مسیر فرهنگ و اعتالی برنامه های فرهنگی، عالوه بر عزمی 
برخاسته از تعهد و ایثار، قدم هایی محکم و استوار، بصیرتی دین مدار و پر عیار می طلبد.
در این مجال اندک، به مصداق حدیث شریف »من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق«

همراهی و مساعدت آن مجموعه در اعزام خبرنگاران استان به اردوی 
حضور در  بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات را ارج می نهیم 

امید که در سایه سار الطاف الهی و در ظل توجهات حضرت حق، روزگاری به کام  در دفتر 
تقدیرتان مندرج گردد.

مدیر عامل و هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی

طریقت به جز خدمت خلق نیست          به تسبیح و سجاده و دلق نیست
اگر چه تنها خداست که می داند" بهترین ها" در زندگی ما چگونه معنا می شوند، اما بر جامعه  
مطبوعات و رسانه های استان هم پوشیده نیست که بهترین  نیت  ها و همت  هاست که سبب 
 می شود، بهترین  اتفاق ها  به خوبی رقم بخورند و برای همیشه بر تارک هستی خوش بدرخشند.

جناب آقا ی محبی
 مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی
بدون شک همیت و جدیت جناب عالی در همراهی خانه مطبوعات استان  

برای اعزام خبرنگاران به سفر عتبات عالیات و پابوسی آستان  حضرت سید الشهداء)ع( 
و همچنین حضور پررنگ در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات کشور ستودنی است.
به راستی که حتی گذر زمان هم  این نیک اندیشی ها را از خاطره یادها نخواهد برد

امید که این کاشته دنیوی، اجری اخروی برای شما به همراه داشته باشد.
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی

من لم یشکر المنعم من المخلوق لم یشکرا... عٌز  و جٌل     )امام رضا)ع((

حضرت حجت االسالم و المسلمین عبادی 
نماینده محترم مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسالمی
بدون شک هیچ اتفاق خوبی، بدون پشتوانه  محکم و همراهی شایسته، مقدور و میسر  نمی گردد.
بدینوسیله حسن تدبیر حضرت عالی و تالش همکاران آن دفتر را در فراهم آوردن شرایطی مطلوب 

برای بازدید خبرنگاران استان از مجلس شورای اسالمی می ستاییم.
توفیق روزافزون آن مجموعه را از درگاه خداوند تبارک و تعالی خواستاریم.

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی


