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مرگ قلب سبز بیرجند

جم
ن 

 امی
س :

عک

افتتاح درمانگاه تخصصی و 
ساختمان جدید بنیاد شهید
صفحه 7

آغاز شمارش معکوس
 برای اجرای کامل

       صفحه 7 طرح جامع مالیاتی  

رمز خلقت انسان از ازل 
محبت بود                      

    صفحه 4

      / مشروح در صفحه 7

آتش سوزی در تعمیرگاه خودرو در بیرجند/ واژگونی سواری پراید در محور خور-دیهوک/ تومور ۱۲سانتی از قلب کودک شیرخوار خارج شد/ پرسپولیس بازیکن جذب م یکند؟/ فوتبالیس تهای ایران هیچوقت تنها نیستند/ تمرین دو نوبتی استقالل یها در کیش!/ پیشگیری از چاقی باید از دوران جنینی آغاز شود/  صفحه 6

گفتگوی اختصاصی آوا با پیرغالم و خادم حسینی کشور 

سرمقاله

  
چالش فیل سفید در 
راهبرد توسعه استان
 
  *محمد بهروزی

نوع کمیابی از فیل ها وجود دارند که رنگ آنها 
قهوه ای مایل به قرمز است و وقتی پوست بدن 
باشد، رنگ پوستشان صورتی روشن  آنها خیس 
می شود. در زمان های دور در جنوب شرق آسیا 
به این نوع فیل ها، فیل سفید می گفتند و آنها 
را مقدس می شمردند و بر اساس قانون کشتن 
فیل سفید یا کار کشیدن از آن ممنوع بود و این 
وجود  تایلند  و  برمه  کشورهای  در  هنوز  رسم 
و  قدرت  را سمبل  فیل سفید  زمان  آن  در  دارد. 
این  عدالت می دانستند و تالش می کردند که 
فیل ها را پیدا کرده و از آنها مراقبت کنند و با 
عنوان  به  معموال  خود  دادن  نشان  بزرگ  هدف 
تحفه به حاکمان دیگر کشورها هدیه می دادند. 
البته الزم به ذکر است هزینه های نگهداری و 
بود. کسی که  آور  از فیل سفید سرسام  مراقبت 
کرد،  می  دریافت  هدیه  عنوان  به  را  سفید  فیل 
و  قدرت  سمبل  که  بود  خوشحال  سو  یک  از 
بسیار  دیگر  از طرف  و  دارد  اختیار  در  را  عدالت 
در صفحه 2 ( )ادامه سرمقاله     ... نگران هزینه های  

حجت االسالم روحانی:
رسانه ها در زمین 
دشمن بازی نکنند

کریمی قدوسی:
الریجانی می خواست در

 انتخابات ۹6 کاندیدا شود

علی صوفی:
روحانی از بدنه جریان اصالحات

 فاصله گرفته است

مسعود پزشکیان:
در برابر تخلفات

احمدی نژاد همه مقصریم

عبدا... ناصری:
دولت دوم روحانی تازه کار خود را
شروع کرده است؛باید  فرصت داد

 صفحه2 صفحه2 صفحه2 صفحه2 صفحه2

دستاوردهاي اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبي از ابتداي دولت تدبیر و امید در بخش راه  / صفحه8

نابودی 600 درخت 80ساله در اراضی پادگان 

به یک خانم کارشناس ارشد روانشناسی در مطب نیازمندیم.
تلفن تماس: 0۹۱574۱3363

جناب آقای حسن لشکری
 رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی خراسان جنوبی 

  درگذشت برادر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان برای روح آن عزیز سفر کرده آرامش ابدی 

و غفران الهی و برای خاندان محترم لشکری و دیگر بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماییم. 

  هیئت مدیره و پرسنل نمایشگاه بین المللی بیرجند

شرکت آریوپل سپید در نظر دارد 
جهت تکمیل کادر خود

 استخدام نماید.
0915   965  9001

کارشناس 
IT

امور اداری 
و دفتری

کشاورز
مــاهر

آگهی تمدید مزایده عمومی 
محدوده های اکتشافی ، گواهینامه های کشف
 و پروانه های بهره برداری سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان خراسان جنوبی
شناسه آگهی: 103550

شرح در صفحه آخر

با کمال مسرت افتتاح و شروع به کار

 آزمایشگـاه پاتوبیولـوژی سینـا 
از تاریخ 96/8/8 را به اطالع همشهریان عزیز و پزشکان محترم می رساند.

دکتـر سید حسین نـاصری
متخصص آناتومیکال و کلینیکال پاتولوژی

 دارای بورد تخصصی ناسیونال 

آزمایشگاه سینـا 
آدرس: بیرجند ، طالقانی ۱0 ، سه راه اول 

) مفتح ۲ - پالک5 (
تلفن: 056-3۲۲۲۹858

جناب سرهنگ مهدی صفوی نژاد

 درگذشت برادرتان 

خادم اربعین حسینی 

کربالیی حمید صفوی نژاد
 را  به شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم. 

خانواده های زحمتکش

      آگهی مناقصه محدود شماره 109 شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: اجرای عملیات آسفالت بخشی از محوطه 
کارخانه به مساحت تقریبی 2150 مترمربع را از طریق برگزاری مناقصه 
به افراد واجد شرایط واگذار نماید. از کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود با مدنظر 
قرار دادن شرایط شرکت در مناقصه، پیشنهاد کتبي به همراه مستندات هویتی مربوطه را تا پایان وقت 
اداري روز سه شنبه مورخ 96/08/30 در پاکت دربسته به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند، 

کیلومتر 11 جاده کرمان، کارخانه کویرتایر و یا به شماره فکس 32255340-056 ارسال  نمایند.
 الزم به ذکر است به منظور اطالع از وضعیت و نوع فعالیت مرتبط با مناقصه مذکور، بازدید کلیه 
متقاضیان از تاریخ 96/08/20 لغایت 96/08/30 در ایام و ساعت اداری )8 الی 16( از محل اجرای کار 
واقع در بیرجند ، کیلومتر 11 جاده کرمان الزامی است. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها 

روابط عمومی شرکت کویرتایر مختار است.

همکار  ارجمند 

جناب آقای مهندس مهدی حکیم زاده
مدیر محترم هنرستان نمونه البرز

با نهایت تاسف و تالم درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحوم غفران الهی و برای جناب عالی و سایر بستگان 

صبر و  اجر جزیل مسئلت می نماییم.
کارکنان و هنرجویان هنرستان  کار دانش  امام خمینی )ره(

هوالبـاقـی

جنـاب آقـای رضایـی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بیرجند
 تبریک عرض می نماییم. امید است حضور شما در این مسئولیت به عنوان 

خادمی صدیق و والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه، نویدبخش نشاط و تحرک
 بیش از پیش در سالی که با تدبیر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال نامگذاری گردیده است، خواهد بود 
دوام توفیقات روز افزون تان را از جهاندار جان آفرین مسئلت داریم.

دهیاری روستای میریک 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت فرزند عزیزمان

جوان ناکام ابوالفضل محمدی

را به اطالع دوستان و همشهریان می رساند:
مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم 

امروز یکشنبه ۹6/8/۲۱ ساعت ۱4 الی ۱5 
 از محل غسالخانه بیرجند برگزار می گردد

حضور شما سروران گرامی در این مراسم موجب امتنان است.

خانواده های: محمدی ، سعیدی و سایر بستگان
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آغاز واریز سود سهام عدالت به حساب مشموالن از چند روز آینده 

رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: در طی یک ماه گذشته به دلیل بعضی مشکالت فنی امکان واریز سود در مرحله اول کمی به تاخیر افتاده است. اما 
می توان این قول را به مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد.معاون وزیر اقتصاد افزود: ضمنا این نباید تلقی شود که قرار بوده تا 

پایان شهریور سود به صورت کامل واریز شود چرا که شرکت های سرمایه پذیر تا انتهای اسفند برای واریز سود مصوب خود فرصت دارند.

سرمقاله

چالش فیل سفید در 
راهبرد توسعه استان
 
  *محمد بهروزی

برای  باید  که  بود  زیادی   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

مراقبت از آن صرف می کرد. البته برخی افراد هدیه 
پذیر بعد از مدتی به فالکت می افتادند.

دهه  یک  در  ما  صنعتی  توسعه  استراتژی 
نیست.  داستان  این  به  شباهت  بی  گذشته، 
واحدهای  به  تعمق  سر  از  نگاهی  است  کافی 
صنعتی بزرگ مستقر در استان بیاندازیم. مثال 
دقیق تر و البته به عنوان یک تحلیلگرتوسعه،  
فوالد قاین و یا سایر پروژه های فوالدی استان 
را در نظر بگیریم. سازه های بلند این واحدها 
در استان، مرا به یاد فیل سفید می اندازد؛ نه 
راه پس داریم و نه راه پیش، اگر این واحدها به 
بهره برداری برسد، منابع کمیاب و ارزشمند آب 
پیچیده  مباحث  آغاز  نقطه  آن،  های  چالش  و 
شود،  تعطیل  اگر  و  بود  خواهد  استان  توسعه 
هزینه های مادی و معنوی مصروف در چنین 
طرح هایی بر دوش متولیان امر سنگینی می 
تولید  بزرگترین  میتال  الکشمی  زمانی  کند. 
کننده فوالد جهان در یک سخنرانی گفته بود: 
طرح های فوالدی را وجود آب فراوان توجیه 
پذیر می کند، نه بازار. اشاره او به اهمیت آب به 
عنوان یک متغیر حیاتی در کاهش قیمت فوالد 

و بازارپذیری آن بوده است.
 استان خراسان جنوبی در حوزه آب از دو چالش 
اساسی رنج می برد؛ چالش اول کمبود منابع آبی 
است که مسائل اقلیمی و جغرافیائی بر آن تحمیل 
نموده است، خشکسالی های پیاپی و مستمر و 
فقدان برنامه ای جامع برای ذخیره سیالب های 
آبرفتی و چالش دوم سوء مدیریت مصرف آب 

است.
مهمتر،  بسیار  دوم  چالش  نگارنده  نظر  به   
خطرناک تر و گسترده تر از چالش اول است. 
کشور  در  آب  تقاضای  مدیریت  تعارف،  بدون 
بویژه در استان خراسان جنوبی به هیچ عنوان 
قابل دفاع نیست. برآورد خوش بینانه از مصرف 
آب در بخش کشاورزی استان بیش از 85 درصد 
است، در حالیکه بهره وری و اشتغال این بخش 
تفاوت معناداری با سایر بخش های اقتصادی 
ندارد. یکی از مهمترین دالیل بهره وری پایین 
و  فنی  مسائل  کنار  در  اقتصادی  های  بخش 
در  ارزش  و  تولید  زنجیره  فقدان  تکنولوژی؛ 
کارگروه  در جلسات  باشد. گاهی  کنار هم می 
و  دالیل  امر  مسئولین  استان،  تخصصی  های 
توجیهات خاصی را برای این وضعیت ارائه می 
نمایند و ضمن اشاره به استراتژیک بودن بخش 
کشاورزی، مصرف در سطح و کیفیت متفاوت 
آب مصروف در بخش کشاورزی را در دفاع از 
وضعیت موجود بیان می نمایند. اما به هر حال 
یکی از مهمترین دالیلی که صنایع فوالدی را 
برنامه ریزی راهبردی  در استان در چهارچوب 
فاقد توجیه می نماید، همین کمبود آب به عنوان 
یک متغیر اثرگذار است که آن را در وضعیت فیل 

سفید قرار داده است.
تحلیل و شناخت درست وضعیت فیل سفید ما 
را به بازنگری در استراتژی های توسعه رهنمون 
بایست  می  که  ما  توسعه  استراتژی  سازد.  می 
آمایش  دقیق  و  کامل  جامع،  مطالعات  دل  از 
مطالعاتی  فقدان چنین  دلیل  به  استخراج شود، 
مدت  کوتاه  عارضه  دچار  و  مبهم  و  سردرگم 
مدیریتی  ادبیات  در  مدت  کوتاه  عارضه  است. 
سیاست  که  شود  می  اطالق  وضعیتی  به 
چشم  و  مدت  بلند  افق  ترسیم  به  قادر  گذاران 
مقابل( ستون  در  سرمقاله   )ادامه   .  .  . نباشند  انداز 

 )ادامه سرمقاله(بنابراین قادر به اتخاذ رویکردی جامع 
برای پیشگیری از هزینه های تصمیمات نهادی که 
موجب ایجاد وضعیت فیل سفید می شود، نیستند.

سیمان  صنایع  ایجاد  نگارنده  نظر  به   
فوالدی  صنایع  مشابه  وضعیتی  نیز 
در استان دارد. اگر برای واحدهای سیمانی استان 
بازار پایدار و مطمئن وجود نداشته باشد، تبدیل به 
فیل سفید می شوند. بنابراین الزم است زنجیره 
بازار به درستی تبیین شده و افق  های تولید تا 
گردد.  ترسیم  واحدها  این  فعالیت  برای  روشنی 
جالب اینکه ایجاد مناطق ویژه در شهرستان های 
استان مدتی است در غیاب مطالعات آمایش مورد 
بحث و بررسی جدی قرار گرفته است. آیا هنگامی 
دارای  استان  صنعتی  نواحی  و  شهرکها  که 
ظرفیت خالی می باشد و از معافیت های قانونی 
و مشوق های قابل توجهی برخوردارند، تصویب 
منطقی،  و  استدالل  هر  با  جدید  ویژه  مناطق 
ایجاد فیل سفید در مسیر توسعه استان نیست؟ 
از  پرهیز  برای  آیا فوالد و سیمان تجربه خوبی 
است؟ نبوده  هزینه  دارای  گیریهای  تصمیم 

از  پرهیز  برای  استان  نیاز  است  معتقد  نگارنده 
است.  اساسی  الزام  سه  سفید،  فیل  وضعیت 
و  استان  آمایش  طرح  تصویب  در  تسریع  اول: 
بازنگری در آن و تهیه سند جامع توسعه؛ مبتنی 
بر نیازها، ظرفیت ها و منابع استراتژیک استان؛ 
دوم: تعریف کارکردها و راهبردهای جامع برای 
واحدهایی که دارای وضعیت فیل سفید هستند. 
و  معادن، واحدهای کاشی  برای فوالد، سیمان، 
صنایع سلولزی و سایر بنگاههای اقتصادی باید 
استان  اقتصاد  در  آنها  سهم  و  جایگاه  و  نقش 
چهارچوب  و  شود  تبیین  و  تعریف  درستی  به 
مشخصی از تأمین نهاده ها و مواد اولیه تا بازار 
جذب  اینخصوص  در  گردد.  تدوین  صادرات  و 
تکمیل  برای  خارجی  و  داخلی  گذار  سرمایه 
شود. انجام  ارزش  و  تولید  زنجیره  های  حلقه 

منابع  تقاضای  و  عرضه  مدیریت  سوم:   
سهم  تعیین  آب،  بویژه  استان  استراتژیک 
اقتصادی  های  بخش  از  یک  هر  مشخص 
و  وری  بهره  شاخص  اساس  بر  منابع  از  استان 
میزان اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تصمیمات  از  پرهیز  کنار  در  شده  گفته  الزامات 
بخش  اثر  غیر  و  احساسی  سیاسی،  مدت  کوتاه 
می تواند هزینه های نهادی تصمیمات را کاهش 
شود. سفید  فیل  وضعیت  از  پیشگیری  و  داده 

روحانی از بدنه جریان اصالحات فاصله گرفته است

اصالح  از  برخی  صحبت های  درباره  صوفی  علی 
طلبان مبنی بر فاصله گرفتن دولت از جریان حامیان 
خود، اظهار کرد: بسیاری از حامیان رئیس جمهور که 
در دوران انتخابات حتی وجود کاندیدای سایه را نیز 
در کنار کاندیدای اصلی جریان اصالحات ضروری 
نمی دانستند، اکنون اذعان دارند که روحانی از بدنه جریان اصالحات فاصله 
گرفته و کابینه ای تشکیل داده است که با عقبه رأی وی فاصله بسیاری دارد.

الریجانی می خواست در انتخابات ۹۶ کاندید شود

کریمی قدوسی در پاسخ به این سوال ایا احتمال ائتالف 
الریجانی با کار گزانی ها و اصالح طلبان در انتخابات 
1400وجود دارد ؟گفت:ایشان که االن این رفت و آمد ها 
را دارد و همین رفت و آمد ها الریجانی باعث شده در 
استان ها سوال هم خیلی در مورد ایشان و تفکراتش 
مطرح شود. ایشان این دفعه هم خیلی بی میل نبود و مشورت خواهی می کرد که 

بیایم یا نه و دست فرمان ایشان نشان می دهد که بنای حضور دارند.

روایت معین از گزینه اصالح طلبان برای 1400 

مصطفی معین در پاسخ به این سوال که آیا اسحاق 
جهانگیری به دلیل حضورش در انتخابات 96،شانسی 
برای شرکت در انتخابات 1400 دارد یا خیر،گفت: من 
فکر می کنم که تا انتخابات ریاست جمهوری در 
سال 1400 گزینه های متعددی خواهیم داشت. یکی 
از شاخص ترین آنها می تواند آقای جهانگیری باشد ولی این طور نیست 
که نامزدها فقط به او محدود شود و گزینه های دیگری وجود نداشته باشد.

حجت االسالم دکتر حسن روحانی 
آملی  آیت ا... صادق  رییس جمهور، 
و  قضاییه  قوه  رییس  الریجانی 
دکتر علی الریجانی رییس مجلس 

سران  نشست  در  اسالمی  شورای 
مسائل  مهم ترین  درباره  قوه  سه 
کشور و منطقه با هم گفتگو و تبادل 
جمع  در  جمهور  کردند.رییس  نظر 

برگزاری  اهداف  درباره  خبرنگاران 
جلسه اظهارداشت: بسیاری از مسایل 
یا  و  قضایی  یا  اجرایی،  دستگاه  در 
مقننه مورد بررسی قرار می گیرند که 

بهم مرتبط هستند و چنانچه به طور 
طبیعی و عادی مورد رسیدگی قرار 
بگیرند، چه بسا نیازمند زمان بسیار 
طوالنی است. لذا در جلسه روسای 

قوا چنین مسایل مهمی مورد بحث و 
بررسی قرار گرفته و تصمیماتی اتخاذ 
می شود که سرعت عمل را بیشتر کند.
در  اینکه  بیان  با  جمهور  رییس 
مردم  »امیدواری  امروز  جلسه 
کشور،  آینده  به  نسبت  کشورمان 
و  سیاسی  اقتصادی،  شرایط 
گرفت،  قرار  تأکید  مورد  فرهنگی« 
گفت: همه رسانه ها از جمله رسانه 
و  گردانندگان فضای مجازی  ملی، 
تریبون های مختلف، باید متوجه این 
نکته مهم باشند که تصمیم و هدف 
قدرت های بزرگ بویژه آمریکا و آنچه 
در منطقه شاهدیم نسبت به ایران، 
نهایتاً برای این است که مردم را به 
آینده ناامید و کم امید کنند؛ لذا همه 
باید هوشیار باشند که در زمین دشمن 
نیافتند. دام  این  در  و  نکرده  بازی 

با چرخش  رابطه  عبدا... ناصری در 
احتمالی حسن روحانی به اصولگرایان 
گفت: درصورتی که شرایط کشور را 
فراتر از دولت آقای روحانی ببینیم که 
واقعاً به لحاظ اقتصادی بحرانی است، 
که  زنگنه  آقای  حتی  که  بطوری 
وضعیت فروش نفت را به وضعیت 
مطلوبی رساند، اما پول آن به کشور 
ماه  دو  یا  یک  حتی  و  برنمی گردد 
است که قادر به پرداخت اضافه کار 
کارمندان خود در وزارت نفت نبوده 
و درصورتی که وضعیت بین المللی با 
توجه به حضور ترامپ در کاخ ریاست 
جمهوری آمریکا که غیرقابل پیش بینی 
است به آن اضافه کنیم، یک مقدار 
باید به آقای رئیس جمهور فرصت داد.

انتخاباتی  پیام های  از  برخی  البته 
آقای روحانی چه در کابینه و چه در 

عرصه کاندیداهای محلی استانداران 
جوان  نسل  به خصوص  خودبه خود 
را  گیر  تصمیم  زود  یا  گر  مطالبه 
سمت  به  )چرخش  نگاه  این  به 

اما  می کند،  راهنمایی  اصولگرایان( 
وزیر  دو  انتخاب  با  تازه  دوم  دولت 
علوم و نیرو تکمیل شده و کار خود 
در  ناصری  است.  کرده  شروع  را 

اصالح طلبان  تأثیرگذاری  خصوص 
مطالبه  این  شدن  عملی  برای 
که  بدانند  باید  مردم  داشت:  اظهار 
اصالح طلبان پشتوانه رأی و رأی ساز 

آقای روحانی بودند یا در شکل گیری 
کردند،  تحول آفرینی  مجلس جدید 
چندانی  نقش  آن ها  امروز  اما 
ندارند. کشور  قدرت  عرصه  در 

رسانه ها در زمین دشمن بازی نکنند
دولت دوم روحانی تازه کار خود را شروع کرده است؛

 باید به آقای رئیس جمهور فرصت داد 

نقیب زاده: درباره موشک ها مذاکره کنیم

در حالی که بسیاری از دولتمردان عنوان کردند که تن 
به مذاکره موشکی نمی دهند اما احمد نقیب زاده، فعال 
سیاسی اصالح طلب طی یادداشتی در سرمقاله روزنامه 
آرمان پیشنهاد مذاکره موشکی را مطرح کرد.وی نوشت:

خطر  مذاکره  آغاز  با  هم  ما  که  است  بهتر 
که  است  ممکن  نکنیم  مذاکره  اگر  بگذرانیم.  سر  از  را  تحریم  و  جنگ 
کنند. همراهی  مورد  این  در  را  آمریکایی ها  تیز  و  تند  مواضع  اروپایی ها 

در برابر تخلفات احمدی نژاد همه مقصریم

 مسعود پزشکیان با بیان این که درصد اندکی از قوانین 
پنج ساله برنامه های توسعه اجرا می شود، تصریح کرد: 
مجلس، دولت و قوه قضاییه در عدم اجرای این قوانین 
مقصر است و اگر به دنبال اصالح مملکت هستیم، باید 
به این مهم توجه داشته باشیم.همه ما مقصر هستیم. 
مشکل ما این است که دنبال این هستیم که کسی را پیدا کنیم که همه گناهان 
را به گردن او بیاندازند. به نظرم مقصر در این موضوع فقط احمدی نژاد نیست.

توقیف کیهان به خاطر انتقام گیری است

حسینعلی  حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر 
روزنامه  توقیف  خواندن  تعجب  آور  با  مجلس،  در 
و  شفاف سازی  راه های  از  یکی  گفت:  کیهان 
وقتی  من  و  است  مطبوعات  آزادی  اطالع رسانی 
خبر ایجاد محدودیت برای روزنامه کیهان را شنیدم 
بسیار متعجب شدم.به نظر من توقیف روزنامه کیهان به خاطر انتقام گیری 

از این روزنامه به خاطر افشاگری های آن بوده است.

تشییع وترحیم
با نهایت تاسف درگذشت را به اطالع می رساند

محل  از   ۴ ۳الی  ساعت  تشییع:امروز  مراسم 
غسالخانه

مراسم سوم:

درب اتوماتیـک سیـد
مجری انواع: )درب های اتوماتیک، جک پارکینگی ، کرکره ، 
سکوریت اتومات(  09303107002 - 09155614880

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیم بلوک

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 1۳9660۳0800500005۴ مورخ 1۳96/7/۳0 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه بخش نیم بلوک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا ساالری فرزند علی اکبر   
به شماره شناسنامه ۳5  صادره از قائنات در یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 9829/10 متر مربع واقع در اراضی گریمنچ پالک 12 اصلی 
بخش 12 نیم بلوک از محل سهام مشاعی مجهول المالک مزرعه گریمنچ 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 مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.  تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/21      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/06
حمیدرضا توسلی  - رئیس ثبت اسناد و امالک نیم بلوک

آگهی مزایده اموال منقول-  نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960797 

محکوم علیه شرکت سایه گستر بیرجند محکوم است به پرداخت 
مبلغ 190/28۴/۳1۴ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق 
محکوم له محمود امیرآبادیزاده و پرداخت مبلغ 1/800/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق و با توجه به توقیف یک دستگاه 
غلطک زرد رنگ مدل AT32 ساخت 1966 و سریال ۳25۴0 
که به مبلغ 110/000/000 ریال کارشناسی شده است که از 
طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1۳96/09/05 از ساعت 10 
الی 11 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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیم بلوک

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 1۳9660۳0800500005۳  مورخ 1۳96/7/۳0 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش نیم بلوک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران به 
شناسه ملی 21۳0080000 از یک قطعه زمین مشتمل بر محوطه محصور ساختمان پاسگاه به مساحت 5986/50 متر مربع واقع در اراضی 
گریمنچ پالک 12 اصلی بخش 12 نیم بلوک خریداری از محل سهام مشاعی مجهول المالک مزرعه گریمنچ 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: 1396/08/21    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/06مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
حمیدرضا توسلی  - رئیس ثبت اسناد و امالک نیم بلوک

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 

به موجب اجرائیه کالسه پرونده 9۴09985617100۳۳2 صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی سربیشه، آقای محمدرضا 
سمیعی و خانم سعیده دلجو به پرداخت مبلغ ۳۳7/۴51/80۴ ریال در حق آقای داراب سمیعی و مبلغ 15/70۳/1۴1 ریال بابت حق االجرا 
 در حق صندوق دولت محکوم گردیده و در همین راستا محکوم علیها در قبال پرداخت محکوم به مقداری مواد معدنی استخراج شده )دپوی( 
شامل بنتونیت درجه یک و دو واقع در 8 کیلومتری سربیشه را معرفی نموده اند که مقدار آن توسط کارشناس رسمی دادگستری حدود 

۳000 تن از قرار هر تن 120/000 ریال ارزیابی گردیده است. 
مقرر گردید مواد مذکور در تاریخ 96/09/01 ساعت 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری سربیشه از طریق مزایده به فروش 
برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. 10 درصد ثمن 
معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبره مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه 
را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت 10 درصد دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت 
پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و تایید توسط مقام قضایی ذیصالح اموال فوق الذکر به خریدار تحویل خواهد شد. در 
صورتی که افرادی مایل به بازدید می باشند می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد.

مظفری - قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری سربیشه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیم بلوک

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 1۳9660۳08005000055  مورخ 1۳96/7/۳0 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش نیم بلوک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید غالمحسین فنائی فرزند سید 
اسد اله  به شماره شناسنامه 2 صادره از قاینات در یک قطعه باغ منزل به مساحت 2996/10 مترمربع قسمتی از ششدانگ پالک 765 
فرعی از 161 اصلی واقع در اراضی خضری بخش 12 نیم بلوک و انتقال موروثی از ناحیه مالک رسمی خدیجه سلطان فنائی 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 مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/08/21                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/09/06
حمیدرضا توسلی  - رئیس ثبت اسناد و امالک نیم بلوک
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خراسان جنوبی عاری از بیماری سالمونال
گروه خبر- بیماری سالمونال در طیور تخمگذار خراسان جنوبی مشاهده نشد. ئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، آبزیان و زنبور عسل دامپزشکی استان گفت: 
طرح بررسی و پایش سالمونال در طیور تخمگذار استان اجرا و بدون مورد مثبت از این بیماری پایان یافت.محمد علی بخشی افزود: طرح بررسی و پایش بیماری سالمونال در 
سطح مرغداری های تخمگذار استان با هدف ارزیابی وضعیت شیوع این بیماری از ابتدای شهریور امسال آغاز و تمام واحدهای تولیدی مرغ تخمگذار رصد و نمونه گیری شد.
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با سالم خدمت ریاست ... شما که اینقدر به فکر 
زیر  فکر  به  هم  کم  یک  هستید  وغیره  عمران 
دستانتان هم باشیدکه االن حدود یک سال شد 
پرداخت  را  پرسنل  کارنه  نه  و  کار  اضافه  نه  که 
که  است  علی  عدالت  این  شما  نظر  به  نکردید 
همیشه دم از عدالت وحق میزنید عالی جنابتان 
هیچ موقع شده که پیش زن و بچه خود بخاطر 
نداشتن شرمنده شده باشید جناب ... سعی کنید 
که برای پدر و مادر خود به جز خوبی چیز دیگری 
به یادگار نگزارید شما را به امام حسین قسم که 

پرسنل زحمتکش جامعه ... را دریابید
915...995

بکنید.  بیرجند  ترافیک  برای  فکری  یک  سالم 
راه  چهار   به  ناصری  شهید  بلوار  عصر  و  صبح 
غفاری و بالعکس مانند اتوبان امام علی) ع (شده 
است. معبر زعفرانیه)1500واحدی( به بلوار خلیج 
 فارس را سریع تر باز کنید. 30 درصد خیابان های

انجام  قراره  کی  دارند.  تعریض  به  نیاز  شهر 
بشه؟ترافیک شهر باید اولویت اول شهرداری باشد.
915...384

متخصصین راهنمایی و رانندگی می توانند در میدان 
قدس بیرجند مانند میدان فردوسی تهران از چراغ 
قرمز استفاده نمایند. وضعیت ترافیک شهر دویست 
هزار نفره اصاًل خوب نیست. در کنار جریمه کردن 

به این مسائل هم فکر کنید. ممنون
915...384

به  اروپایی  گردشگران  ورود  به  توجه  با  سالم 
برای  را  پیشنهاد میکنم گردشگران عزیز  استان 
بازدید به خیابان عدل بیاورند تا از نزدیک شاهد 

این پدیده ی نادر باشند.
915...756

واحدهای  از  یکی  حریق  به  توجه  سالم،با  با 
تعمیرگاهی در خیابان عدل آیا هنوز وقت آن نرسیده 

که مسئوالن وعده های خود را عملی کنند.
915...393
سالم آوا...خواستم بپرسم از معاون عمران شهرداری 
بیرجند که بیان فرمودند که بلوار همت در مهرشهر 
آسفالت شده آیا اون قسمت بلوار که روبروی میدان 
گفتند نیست؟؟؟  بلوار همت  است جزو   بار وحدت 
 لوله های فاضالب رو بذارن آسفالت می کنند...االن 
می گویند بودجه نداریم پس پولی که  ازما بابت آسفالت 
گرفتید رو چیکار کردین...اونوقت شما همشهری ها 
 میخواهید ما پولمان را به جاده مرگ بدیم تا اونم ... 
همون  تو  جون  آقا  نداریم...نه  بودجه  بگن  بعد 
هیئت ها بدیم به قول شما اسراف بشه راحت تریم
915...747
خصوص  در  لطفا  بیرجند  شهر  محترم  شورای 
قیمت  کاهش  خصوص  در  گرفته  انجام  اقدامات 
منطقه ای شهر و هزینه های صدور پروانه توضیح 

دهید آیا نتیجه ان امسال مشخص می شود ؟؟؟
915...261
با سالم و تشکر از مسئولین محترم آوا بابت انعکاس 
مشکالت مردم.پیرو مطلب همشهری عزیز در مورد 
مشکالت بلوار میالد انتهای جوادیه باید به عرض 
برسانم بنده هم ساکن مجتمع فرهنگیان در این 
بلوار هستم.چندین نوبت پیگیر حل این مشکالت 
شده اما اما انگار مسئوالن شهرداری و فرمانداری 
مهم  برایشان  منطقه  این  مردم  مشکالت  اصال 
نیست و تعدادی زیادی از ساکنین خانه ها را رها 
 کرده یا به قیمت پایین فروخته و جا به جا شده اند.
و  تغییر  هیچ  اما   شدیم  ساکن  ما  است  سال   5
اقدامی جهت زیبا سازی یا فراهم آوردن امکانات 
 را شاهد نبودیم. تپه های خاکی در وسط مجتمع ها
یک  بانک،  شعبه  یک  مارکت،  سوپر  یک  نبود 
واقعا  امکانات  سایر  و  ها  مغازه  سایر  یا  کالنتری 

مردم این منطقه را ناراضی دارد. با سپاس
915...752

شهر  سبز  فضای  محترم  مسوالن  خدمت  سالم 
انتهای  سبز  فضای  به  داره  امکان  اگه  بیرجند 
 سپهر هشت هم یه سر بزنید داره همه درختان و

شمشاد ها خشک می شود ممنون از زحمات شما
915...430
سالم بیوگرافی محمد ولی خان اسدی بیرجندی 
پر مغز  بیرجند بسیار  تاریخ  از  برگی  تحت عنوان 
ماه96چاپ  مهر   29 4روزنامه  صفحه  در  که  بود 
سیدغالمرضاسعیدی  بیوگرافی  بود.همچنین  شده 
وعالمه فرزان که در چند شماره قبلی چاپ کرده 
بودید خواندنی و زیبابود.باز هم به این روش ادامه 
دهید تا مردم استان وشهرستان بهتر و بیش تر با 

اینگونه شخصیت ها آشنا شوند.
915...490
دفتر  از  ماه  آبان  نوزدهم   22/30 ساعت  برای 
بیرجند  مقصد  به  مشهد  مسافربری...در  شرکت 
 vip بلیط تهیه کردم پس از سوارشدن به اتوبوس
مزبور ، راننده اتوبوس آقای ...  با لحنی ناشایست 
و امرانه خواهان پیاده شدن ما بودند و گفتند شما 
از دفتر بلیط تهیه کرده اید هیچ مسیولیتی ندارم 
ام   فروخته  رو  ها  صندلی  من  شوید  پیاده  بروید 
نمودیم  امتناع  بودم  خانواده  و  من  آنجائیکه  از 
را  دیگر  نفر  چند  دیدیم  ناباوری  کمال  در  لیکن 
بدون  را  آشنایان خود  از  تعدادی  و  نمودند  پیاده 
بلیط سوار نمودند - بعد از حرکت کرایه را دستی 
گرفتند - واقعاً چرا باید نظارت اینقدر ضعیف باشد 

این بال بر سر مردم بیاید شما فکرش رو بکنید
915...893
واردات کاال و ارزاقی که در ایران کمبود احساس 
می شود نباید در انحصار سه الی چهار نفر باشد که 
باعث احتکار وگرانی شود مثل انحصار واردات دان 
مرغ و شکر و کنسانتره که معضل وبهانه ای برای 

گران فروشی  شده است  
915...801

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

صنعت نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت کشورها ایفا می کند

حیاتی  های  حلقه  از  یکی  عنوان  به  صنعت 
پیشرفت  و  توسعه  در  بسزایی  نقش  اقتصاد، 
با  توان  می  که  اهرمی  کند؛  می  ایفا  کشورها 
مزیت  از  آن  برای  موثر  و  دقیق  ریزی  برنامه 
قرار  اختیار  در  که  شماری  بی  های  فرصت  و 
می دهد، بهره گرفت و گام های استواری برای 

تقویت بنیه های اقتصادی کشور برداشت.
 به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های
کشور  اقتصادی  های  روزنامه  ایرنا،  خبری 
و  سرمایه  بازار  آینده  درباره  گذشته  هفته  در 
فراز و فرودهای  همچنین گمانه زنی در مورد 
آن در ماه های آتی یادداشت و گزارش هایی 

را منتشر کردند. 

 توسعه صنایع و الگوپذیری
 از طرح های موفق 

به  ها  کشور  اقتصادی  قدرت  از  زیادی  بخش 
آنها  صنایع  پیشرفت  و  یافتگی  توسعه  میزان 
بستگی دارد؛ موضوعی که در برهه کنونی برای 
کشور ما نیز از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. 
همین مساله اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه 
را  مطالبی  گذشته  هفته  در  تا  داشت  آن  بر  را 
منظور  به  مناسب  راهکارهای  ارایه  هدف  با 

دستیابی به موفقیت در صنعت ارایه دهند. 
انتشار  با  گزارشی  در  اقتصاد«  »دنیای  روزنامه 
آورد:  تولید«،  از  حمایت  چینی  »سبک  عنوان 
خیزش سریع چین به عنوان یک قدرت بزرگ 
اقتصادی در مدت زمانی نزدیک به چهار دهه، 
موفقیت  بزرگ  موارد  از  یکی  به عنوان  اغلب 
اقتصادی در دوران مدرن یاد می شود. خیزشی 
که این سوال را به وجود می آورد که این کشور 

و  برداشته  گام هایی  آن چه  به  رسیدن  برای 
سوال بعدی این است که دولت چین چگونه از 
سرمایه گذاری و تولید در این کشور حمایت کرد 
و با چه سیاست هایی توانست به چنین پیشرفت 

عظیم اقتصادی دست پیدا کند.
در این خصوص فرضیه ها و پاسخ های احتمالی 
عوامل  مجموع  از  اما  است،  مطرح  بسیاری 
داشته  نقش  آنها  ایجاد  در  دولت  آنچه  اثرگذار 
بزرگ«،  »بنگاه های  بازیگر  دو  به  می توان 
»بانک های عمومی )توسعه ای- سرمایه گذاری( 
کامال  ویژگی  یک  و  پول«  بازار  کنترل  و 
سرمایه گذاری های  هدایت  و  مشخص»کنترل 
تولیدی )اجتماعی سازی سرمایه گذاری(« اشاره 
کرد.»بنگاه داری گسترده وزارت صنعت، معدن 
و تجارت عامل مهم ضد توسعه صنعتی«، عنوان 
یکی از یادداشت های روزنامه »جهان اقتصاد« 
است که در آن می خوانیم: ایران با سهم پایین 
 صنعت از اقتصاد )در حدود 12 درصد( را نمی توان 
نیمی  از  بیش  کرد.  کشوری صنعتی محسوب 
از درآمد صنعتی کشور مربوط به صنایع بزرگ 
دولتی و شبه دولتی متکی به رانت های انرژی 
و منابع یا بازارهای بسته و انحصاری می باشد 
که از طرفی این رانتها به عنوان درآمد صنعتی 
در آمارهای رسمی محسوب می شود. در همین 
شرایط سهم صنعت از اقتصاد کشورهای چین 
از  است.پس  درصد   30 باالی  جنوبی  کره  و 
دخالت  و  مدیریت  اعمال  دهه  سه  به  نزدیک 
از  که  است  این  مهم  سوال  دولتها،  گسترده 
گسترش و توسعه بخشهای رانتی صنعتی چه 
حاصل اقتصاد کشور شده است؟ و چگونه پس 
از گذشت این دوران طوالنی که در این فاصله 

اقتصاد بزرگی مانند چین صنعتی شد، هنوز این 
صنایع رانت های بیشتری را درخواست دارند و 

نتوانسته اند روی پای خود بایستند؟ 
فعالیت اغلب واحدهای صنعتی تحت مدیریت 
جز  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  کنترل  یا 
و  اقتصاد  کل  برای  خسارت  و  زیان  ایجاد  با 
مردم و صنایع پایین دستی امکان ندارد. یکی 
از مهمترین راهکارهای اصالح وضعیت موجود 

صنعت،  وزارت  داری  بنگاه  توقف  در  باید  را 
معدن و تجارت جستجو کرد که در این راستا 
اداره کلیه بنگاه های صنعتی و معدنی باید به 
وزارت  و  دیگری سپرده شود  دستگاه مستقل 
صنعت، معدن و تجارت و مدیران آن بایستی از 
هر گونه دخالت و حضور مستقیم و غیرمستقیم 

در اداره بنگاه ها منع گردند.

 گمانه زنی از افت و خیزهای
بازار سرمایه 

بازار سرمایه به عنوان بخش مهمی از اقتصاد 
و  دانان  اقتصاد  تا  شود  می  موجب  کشور 
به  دستیابی  منظور  به  حوزه  این  کارشناسان 
اوراق  بازار  وضعیت  از  اتکایی  قابل  پیش بینی 
سال  پایان  تا  باقیمانده  ماه های  در  بهادار 
جاری، به تجزیه، تحلیل و برآورد روند عوامل 

اصلی اثرگذار بر بازار سرمایه بپردازند تا بتوانند 
برآوردی منطقی از وضعیت شاخص کل بورس 
 را ارائه دهند.این مساله سبب شد تا روزنامه های

هایی  یادداشت  و  ها  گزارش  در  گذشته  هفته 
بازار  در  آنها  نقش  و  ها  آیتم  این  بررسی  به 
»دنیای  بپردازند.روزنامه  سرمایه  و  بورس 
عنوان  انتخاب  با  یادداشتی  در   اقتصاد« 

مانند  نوشت:  آتی«،  ماه های  در  مالیم  »رشد 
تمامی بازارهای اوراق بهادار در سراسر جهان، 
و  رویکردها  از  کالن  سطح  در  کل  شاخص 
رخدادهای سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی 
تاثیر مهمی می پذیرد که از میان آنها دو عامل 
موسوم به » اثر ترامپ« و »سیاست های مالی 
بر  کالن  سطح  در  را  اثر  بیشترین  پولی«  و 
اقتصاد کشور و در نتیجه بازار سرمایه خواهند 

داشت.اثر ترامپ از دومنظر قابل بررسی است. 
قیمت  و  بین المللی  بازارهای  نخست، وضعیت 
و  ترامپ  رویکرد  اثر  در  پایه  کاالهای  جهانی 
موضع گیری های وی نسبت به تجارت جهانی 
و تاکید او بر شعار »نخست آمریکا« است که 
به نظر می آید همراه با سایر رخدادهای مهم از 
افزایش  جمله تقاضای موثر و نرخ رشد چین، 

نسبی قیمت ها در سطح جهانی محتمل باشد. 
از منظر دوم که موضع سیاسی آمریکا در برابر 
ایران را دربر می گیرد، تحلیل خبرگان سیاست 
تصور  قابل  را  تغییر عملی عمده ای  بین الملل، 
کرد  پیش بینی  می توان  رو  این  از  و  نمی داند 
آمریکا  مجلس  و  دولت  موضع گیری های  که 
درخصوص ایران، بهبود یا افت چندانی را به بار 
نخواهد آورد و لذا می توان اثر آن را ثابت در نظر 
دوازدهم  دولت  کارنامه  در  ارز  گرفت.»بورس 
های گزارش  از  یکی  عنوان  می شود؟«   ثبت 

آن  در  که  است  تجارت«  »گسترش  روزنامه 
آمد: نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد 
که  است  تا حدی  اقتصادی کشورها  توسعه  و 
و  توسعه یافته  اقتصادهای  تفاوت  می توان 
کارآیی  و  کارآمدی  درجه  در  را  توسعه نیافته 
نظام مالی آنها جست وجو کرد. مردان اقتصادی 
دولت ها نیز با هدف رونق این بخش از اقتصاد 
همواره برنامه هایی برای توسعه بازار سرمایه و 
تامین سرمایه از این محل ارائه و اجرا کرده اند. 
راه اندازی بورس ارز نیز یکی از این برنامه هاست 
پیچ  از گذشته چند سال همچنان در  که پس 
آمادگی  ایران  کاالی  اجراست.بورس  خم  و 
خود را برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی یا به 
عبارت بهتر ایجاد بازار آتی ارز در این مرحله، 
اعالم کرده که این بورس در زمینه راه اندازی 
و مدیریت بازار آتی سکه طال از سال ها پیش 
تجربه های موفقی دارد. راه اندازی این بورس در 
دیگری  مثبت  بزرگ  گام  نرخی  تک  ارز  کنار 
است که در کارنامه دولت یازدهم به ثبت خواهد 
ارز موجب  بورس  راه اندازی  بدون شک  رسید. 

شفافیت در بازار و ثبات اقتصادی خواهد شد.

برخی شهروندان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اجرای طرح کددار کردن تلفن همراه را راهکار 
 خوبی برای رهایی از گوشی های قاچاق می دانند 
چندانی  آگاهی  طرح  این  از  دیگر،  شماری  و 
بازار  ساماندهی  برای  عزم  سابقه  ندارند. 

طرح  شدن  اجرایی  با  همراه  تلفن  گوشی های 
ملی »ثبت گوشی در شبکه و یا احراز اصالت 
پیش  سال   11 به  )رجیستری(  همراه«  تلفن 
در  بار  نخستین  برای  طرحی  چنین  رسد؛  می 
سال 1383 مطرح و مرحله اجرایی آن 2 سال 
طول کشید و سرانجام در سال 1385 عملیاتی 
نتوانست  موجود  ضعف های  دلیل  به  که  شد 
در  نهایت  و  کند  کسب  را  الزم  موفقیت های 
سال 1395 طرح متوقف شد.پس ازگذشت 10 
تابستان  اولیه در  از طرح شکست خورده  سال 
1395 دوباره زمزمه های اجرای رجیستری به 
نمایندگی  »ثبت  جدید  تعریف  و  رسید  گوش 
»ثبت  و  وارداتی«  موبایل  گوشی های  رسمی 
به   » موبایل  اپراتورهای  شبکه  در  گوشی ها 

موازات یکدیگر، برای ساماندهی بازار ارائه شد.
مهرماه  از  طرح  این  که  دادند  وعده  مسئوالن 
1395 اجرایی می شود، اما این وعده نیز عملیاتی 
نشد و اما اکنون با گذشت یک سال از آخرین 
 96 مهرماه   28 از  طرح  این  مسئوالن  وعده 
 عملیاتی شده است.طرح کددار کردن گوشی های 
تلفن همراه تالش دارد بازار قاچاق این محصول 

را ساماندهی کرده و جلوی این معضل را برای 
شیوه  از  کند  کمک  مردم  به  و  بگیرد  همیشه 
آگاه  کشور  به  همراه  تلفن  های  گوشی  ورود 
شده و از خرید گوشی های وارداتی از مسیرهای 

غیررسمی خودداری کنند.

همچنین این طرح سبب می شود وارد کنندگان 
در  را  فروش  از  پس  مطلوب  خدمات  قانونی 
اختیار مردم قرار دهند و کسی از نداشتن خدمات 
پس از فروش گوشی های تلفن همراه متضرر 
نشود.اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه 
با  نیز پشت سرگذاشت و  را  دومین هفته خود 
آنکه هنوز اسامی برند هایی که قرار بود مشمول 
اما  است  نشده  اعالم  شوند  طرح  این  اجرای 

شهروندان از اجرای آن استقبال کرده اند.
بیست و هشتم مهرماه بود که طرح رجیستری 
موبایل وارد فاز نخست خود شد که پایش و رصد 
بازار بود؛ در این مرحله به گفته محمدجواد آذری 
 جهرمی قرار بود تنها بازار از وجود گوشی های
های  گوشی  برآن  عالوه  و  شده  رصد  قاچاق 
فعال در شبکه تلفن همراه کشور رجیستر شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هفتم آبانماه 
در نشست خبری خود در نمایشگاه مطبوعات به 
مرحله نخست اجرای طرح کددار کردن گوشی 
های تلفن همراه )رجیستری( اشاره کرد و گفت: 
تاکنون 60 درصد گوشی های فعال شبکه تلفن 
جهرمی  .آذری  اند  شده  رجیستر  کشور  همراه 

هفته  این  آخر  تا  بازار  پایش  مرحله  داد:  ادامه 
به پایان خواهد رسید و از ابتدای هفته آتی وارد 
مرحله عملیاتی خواهد شد.وی ادامه داد: با پایان 
یافتن مرحله نخست وارد فاز عملیاتی و اجرایی 
ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل در 
ساماندهی  تا  شویم  می  کشور  ارتباطی  شبکه 

بازار از گوشی های قاچاق اجرایی شود.
اکنون گرچه هفته دوم اجرای طرح رجیستری 
و  است  شده  نزدیک  خود  پایانی  روزهای  به 
طرح  دوم  مرحله  آیا  اینکه  باره  در  مسئولی 
شروع شد یا خیر توضیحی ارائه نداده است اما 
با مراجعه خبرنگار ایرنا به مراکز عرضه موبایل 
صحبت  و  حافظ  و  جمهوری  های  خیابان  در 
را  رجیستری  طرح  اجرای  شهروندان  مردم،  با 
اقدامی خوب در برخورد با گوشی های قاچاق 

توصیف کردند.

 گفته های مردم 
محمد که خود را دانشجو معرفی کرد به خبرنگار 
 ایرنا گفت: اجرای طرح رجیستری برای گوشی ها 
گوشی  بعد  به  این  از  زیرا  است  خوب  بسیار 
خدمات  دارای  و  بوده  اصل  شده  خریداری 
باشد.به گفته وی، پیشتر  از فروش خوب  پس 
شده  کشور  وارد  چگونه  نبود  مشخص  گوشی 
اما اکنون رجیستری کمک خواهد کرد گوشی 
این  و  باشد  نداشته  آنتن  غیرمجاز  و  غیراصلی 
به نفع ما خریداران است.خانمی که برای خرید 
گوشی به همراه فرزندش به بازار موبایل ایران 
مراجعه کرده بود نیز به خبرنگار ایرنا گفت: اگر 
این طرح بتواند ریشه گوشی های قاچاق را بکند 
کمک بزرگی به خانواده ها است زیرا زمانی که 
گوشی خریداری شد دیگر نگران آن نیستیم که 
به علت نبود نمایندگی رسمی و با بروز مشکل 
و  برود  بین  از  ایم  کرده  که  ای  هزینه  همه 
فروشنده بگوید به دلیل نداشتن خدمات پس از 
فروش نمی توانیم قطعات را تامین کنیم.وی به 
اشاره کرد که گوشی  باره  این  تجربه قبلی در 
قبلی فرزندش را که خریداری کرده بوده به دلیل 
اصل نبودن خراب شده و کسی خدمات پس از 
برای  که  نیز  داد.دو خواهر  نمی  آن  به  فروش 
خرید به مرکز خرید عالءالدین آمده بودند اجرای 
طرح رجیستری را مثبت دانستند و گفتند: اکنون 

می دانیم که اگر گوشی موبایلی که می خریم 
اصلی نباشد رجیستر نخواهد شد و این گام بسیار 
خوبی است.پدرام هم که دانش آموز بود گفت: 
 اکنون و با اجرای طرح رجیستری شرکت های 
از  بود خدمات پس  نیز مجبور خواهند  سازنده 
فروش خوبی به مردم ارائه دهند زیرا اگر ارائه 

نکنند با آنها برخورد خواهد شد .
امیرحسین نیز به خبرنگار ایرنا گفت: گوشی را 
نخواهد  آنتن  آن  از  بعد  زیرا  کرد  رجیستر  باید 
داشت.وی به خبرنگار ایرنا توصیه کرد که برای 
رجیستری به یک فروشگاه معروف سر بزنید و 
خبرنگار ایرنا هنگام مراجعه به فروشگاه با این 
شما  گوشی  اگر  که  شد  مواجه  فروشنده  گفته 
فعال است نیازی به رجیستری ندارد زیرا خود 

رجیستر شده است.

 ناآگاهی تعدادی از مردم
از اجرای طرح

البته در این میان تعدادی از شهروندان نیز در 
پاسخ به خبرنگار ایرنا از وجود طرح رجیستری 
با  میانسالی  کردند.آقای  اطالعی  بی  اظهار 
گفت: ایرنا  خبرنگار  به  گندمی  جو   موهای 

 نمی دانم این طرح برای چیست و چه کاربردی 
دارد؛ فقط آمده ام یک گوشی بخرم.

بی اطالعی برخی افراد 
از چگونگی رجیستری

این  برای  پرسید:  ایرنا  خبرنگار  از  نیز  خانمی 
مراجعه  کجا  به  باید  گویید  می  که  طرحی 
کنیم؟ آقایی نیز می خواست به وی مرکزی را 
که رجیستری می کند معرفی کنم. وی پس از 
اینکه شنید به هیچ اقدامی نیاز نیست، خیالش 

راحت شد.

 گوشی های فعال در شبکه تلفن همراه 
کشور به رجیستری نیاز ندارند

هیجدهم  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
مهر ماه در حاشیه نشست بررسی طرح کد دار 
کردن گوشی های تلفن همراه در محل وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: مردم نگران 
تلفن  های  گوشی  کردن  کددار  طرح  اجرای 
همه  ما  نظر  از  زیرا  نباشند  رجیستر(   ( همراه 

تلفن همراه  در شبکه  اکنون  که  هایی  گوشی 
کشور فعالند، قانونی بوده و مشمول اجرای این 
طرح نمی شوند.وی گفت: هیچ هزینه ای برای 

اجرای این طرح از مردم گرفته نمی شود.
با این وجود به نظر می رسد بسیاری از هموطنان 
از این موضع اطالع چندانی ندارند و باید بیشتر 

اطالع رسانی شود.

 مزایای طرح از زبان مقام مسئول
دبیرکل فناوری اطالعات ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز هفدهم مهرماه در نشست 
سالمت  حفظ  اجرای  آغاز  مناسبت  به  خبری 
دولت،  برای  ورودی  حقوق  کسب  کاربران، 
و  سرقتی  های  گوشی  فروش  از  جلوگیری 
برخورداری از گارانتی و خدمات پس از فروش 
را از جمله مزایای این طرح عنوان کرد.به گفته 
 12 تا  سالیانه  کشور  نیا«  دهقانی  »حمیدرضا 
میلیون گوشی تلفن همراه نو نیاز دارد که تنها 
شود  می  تولید  داخل  در  دستگاه  میلیون  یک 
آمارها حدود 15 شرکت مجوز تولید  و مطابق 

به  بقیه  و  دارند  کشور  در  همراه  تلفن  گوشی 
صورت قاچاق و از مبادی غیررسمی وارد کشور 
تواند  اجرای طرح رجیستری می  می شود که 
تولید  افزایش  و  گذاری  سرمایه  برای  بستری 
تلفن  نیا،  باشد.دهقانی  محصوالت  این  داخل 
همراه را همانند انگشت ششم افراد توصیف کرد 

که حاوی اطالعات مختلف فردی، خانوادگی و 
هویتی اشخاص است، اما هر آن امکان لو رفتن 
)درز( این اطالعات وجود دارد؛ در صورتی که با 
اجرای طرح رجستری این اثر انگشت به صورت 

عینی تحقق می یابد.

 کالم آخر
طرح ملی کددارکردن گوشی های تلفن همراه 
با هدف سامان دادن بازار تلفن همراه کشور از 
مرحله  به  حالی  در  قاچاق  های  گوشی  وجود 
شکست  با  آن  قبلی  تجربه  که  درآمد  اجرا 
رسد  می  نظر  به  اینطور  است.  شده  مواجه 
رضایت  تواند  می  آن  بودن  آمیز  موفقیت  که 
مبنی  کند  ایجاد  کننده  مصرف  در  خاطری 
وارد  رسمی  مبادی  از  وی  گوشی  اینکه  بر 
و  خوب  فروش  از  پس  خدمات  و  است  شده 
نباید  نیز  نکته  این  مناسب دریافت می کند.از 
از  سادگی  همین  به  قاچاقچیان  شد  غافل 
گذرند نمی  همراه  تلفن  گوشی  سود  پر   بازار 

و همه تالش خود را برای به شکست کشیدن 

مرحله  باید هر  بنابراین  گیرند.  کار می  به  آن 
این طرح با در نظر گرفتن همه جوانب و مطالعه 
دقیق عملیاتی شود.اطالع رسانی شفاف از همه 
رسانه ها نیز امری ضروری به نظر می رسد تا 
مردم احساس نگرانی نکنند و فروشندگان نیز 
با آرامش خود را با این تغییرها هماهنگ کنند.

آینده صنعت ایران و الگوگیری از طرح های موفق

 از استقبال تا بی خبری
مردم و طرح رجیستری
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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.
یکشنبه   *21 آبان  1396 * شماره 3930

یادداشت

جذابترین ها 

برداشت یک مهمان از بیرجند
 

و  روانپزشکان  از  استیالیی  دکتر  برزجی- 
چند  که  است  کشور  مشهور  رواندرمانگران 
این  در  او  بوده  بیرجند  مهمان   گذشته  روز 
بیرجند  شهرستان  در  ها  خانواده  برای  سفر 
رابطه  قوانین   « آموزشی  کارگاه  سربیشه  و 
در خانواده« را برگزار می کند و  پس از آن  
بیرجند  خصوص  در  اش  تگلرامی  کانال  در 
را  ارتفاعش  که  هواپیما   : نویسد  می  چنین 
نمی شود.  دیده  بیابان  جز  چیزی  می کند  کم 
کمی  کوه هایی  و  شمال  در  کوتاهی  تپه های 
به  کرده اند.  احاطه  را  شهر  جنوب  از  بلندتر 
را  ایران  شهرهای  تمام  تقریبا  کارم  تناسب 
در  شهری  نمی کنم  گمان  هرگز  اما  دیده ام، 
کند.  زده ام  شگفت  چنین  بتواند  کویر  میان 
است.  ایران  شهر  تمیزترین  بیرجند  بی شک 
می گوید  استان  و  شهر  از  مهربانانه  میزبانم 
این  پاک  پیاده روهای  و  خیابان ها  من  و 
شب  به  که  اول  روز  می کنم.  نگاه  را  شهر 
که  می کنم  پیدا  اطمینان  می شود،  نزدیک 
مردمان  ذهن  در عمق  چیزی  از  تمیزی  این 
در  گویی  بیرجندی ها  می آید.  شهر  این 
را  غبار  و  وغش  غل  رشدشان،  راه  میانه ی 

کرده اند.  فراموش  و  گذاشته   جا  جایی 
همان  می شود،  تمام  که  سخنرانیم 
همان  گالیه ها،  همان  همیشگی،  سواالت 
وقت  برام  ناشدنی:شوهرم  تمام  مشکالت 
من  به  را  خانواده اش  نمی ذاره،شوهرم 
داره،  شک  بهم  خانومم  می ده،  ترجیح 
می کنه  مقایسه  شوهرم  سرده،  خانومم 
قبل  از  بیشتر  هرروز  و  میگیره  ایراد  و 
زن  زندگی  مشکالت  که  می آورم  ایمان 
است.  کفشی«  در  »ریگی  شوهرها  و 
سختی  سوزش،  تاول،  دردآور،  آزاردهنده، 
راه  اما،  دویدن،  در  ناتوان  رفتن،  راه  در 
و  بیاورید  در  را  کفشتان  آسان:  بسیار  حلش 

تمام!  دهید،  تکانش 
همه  این  چرا  که  می سوزد  همین  از  دلم 
که  مشکالتی  برای  میکنیم  تحمل  را  رنج 
قابل  کوچک  مهارت  چند  گرفتن  یاد  با  تنها 

نمی کنیم.  هیچ  و  است  شدن  حل 
افتاد،  کشور  شرق  به  مسیرتان  روزی  اگر    
و  خودش  که  شهری ست  بیابان  میان  اینجا 

کنند.  را خوب  حالتان  می توانند  مردمانش 

روانپزشک استیالیی  دکتر 

آیا پیرترین مرد جهان 
در آذربایجان شرقی است؟

آصفی  ای،  شناسنامه  مشخصات  بر  بنا 
در  شمسی   1266 سال  مهرماه  دوم  همدان، 
خداآفرین  مرکزی  بخش  همدان  روستای 
در  زندگی  ازمدتی  بعد  است.وی  شده  متولد 
شهرستان  عمارت  و  پیرهادیان  روستاهای 
حیدر  شاه  روستای  در  نهایت  در  خداآفرین، 
ساکن  شهرستان  این  شرقی  منجوان  بخش 
 67 آصفی  آقای  فرزند  بزرگترین  است.  شده 

وی  دارند؛  سال   47 آنان  کوچکترین  و  سال 
همچنین 36 نوه، 40 نتیجه و یک نبیره دارد.
از دنیا رفته  همسر آقا محرم 26 سال پیش 
در  ارشدش  فرزند  با  حاضر  حال  در  وی  و 
بر  وی  کند.  می  زندگی  حیدر  شاه  روستای 
اکنون  هم  ای  شناسنامه  مشخصات  اساس 
پیرترین  این حساب  با  و  دارد  تمام  130 سال 

مرد ایران و جهان محسوب می شود.

حسینی- بیست و سوم شهریور بود که پانزدهمین اجالس 
بین المللی تجلیل از پیرغالمان و خادمان حسینی در میدان 
تاریخی نقش جهان اصفهان برگزار شد. شبی به یاد ماندنی 
با مهمانانی از کشورهای مختلف مسلمان که با اهدای لوح 
سپاس به پیشکسوتان و پیرغالمان مطرح کشور پایان یافت. 
البته که نام “غالمحسین یوسفی” یا استاد “ناقوس” خودمان 
نیز در این اجالس خوش درخشید. این موضوع ما را برآن 
داشت تا با ایشان گفتگویی داشته باشیم که انتشار آن به یک 
هفته بعد از برگزاری دومین دوره همایش پیرغالمان خراسان 
جنوبی موکول شد و خود بهانه ای بود تا مروری نیز بر زندگی 

ایشان داشته باشیم.
“ رمز خلقت انسان از ازل محبت بود ... گر تو را محبت 

نیست درد بی امان بینی
چون که آه مظلومان خنجر بال گردد ...  در گلوی هر 

گرگی زخم استخوان بینی”
ابیات باال یکی از دلنشین ترین سروده های استاد “ناقوس” 
است که شروع صحبت های لطیف ایشان نیز بود. او در 
در محله  مرداد 1326  در  گوید:  زندگی خود می  توصیف 
سرپَرچ که امروز قسمت اداری شهرستان خوسف است دیده 
به دنیا گشودم. تحصیالت ابتدایی را در دبستان ابن حسام 
بیرجند  را در خزیمه علم  خوسف و تحصیالت دبیرستان 
که بعدها شریعتی نام گرفت گذراندم. لیسانس خود را نیز 
در رشته تاریخ از دانشگاه فردوسی مشهد گرفتم که البته جز 
چندساعتی تدریس تاریخ اسالم در دانشگاه آزاد هیچوقت 
تاریخ درس ندادم، زیرا که عالقه خاصی به ادبیات داشتم. 
وی با یادآوری خاطرات نوجوانی خود ادامه می دهد: سال اول 
دبیرستان که 13 سال داشتم، شعری درباره تئاتر در دبیرستان 
شوکتی گفتم و این شعر مورد تشویق باالی مدیر مقتدر 
دبیرستان یعنی مرحوم کاشانی قرار گرفت. ایشان نیز به بنده 
دو نامه هدیه دادند که یکی یادداشتی برای مرحوم “جسمی 
بزاز” و دیگری برای مرحوم “ناصح خیاط” بود و موجب شد 

تا عالقه به شعر پیدا کرده و هیچ گاه از آن فاصله نگیرم.

کسب مقام اول کشور در فن بیان

این شاعر بزرگ استان، با بیان این که هنگام چاپ اولین 
کتاب خود به دوران دانشگاه رسیده بود، اضافه می کند: آن 
زمان چهارسال متوالی در دانشکده ادبیات شاعر اول شدم و 
حتی در فن بیان نیز در بین تمام دانشجویان کشور مقام اول 
را کسب کردم. “ناقوس” با اعتقاد بر این که در فطرتش ذوق 
شاعرانه وجود داشته است، بیان می کند: جده ای داشتم که 
اهل دل بود و شعر می گفت و گاهی از غضب پدر و مادرم 

که به ایشان پناه می بردم برایم شعر می خواند.
نواخته شدن زنگ ناقوس و صدایی مهیب در دل کویر

وی درباره تخلص خود خاطره ای را از گذراندن شبی در 
کویر به همراه دوستان خود تعریف می کند: آن شب آتش 
عظیمی را روشن کرده بودیم، بسیاری از دوستان خواب بودند 
و من در عوالم خود غرق، ناگهان صدای زنگ شتری شنیدم 
و این صدا بیشتر شد، طولی نکشید که کاروان از نزدیکی ما 
گذشت و متوجه شدم در میان شترها زنگی به گردن شتری 
آویخته است که با برداشتن هر 4 قدم صدایی بلند در دل 
کویر نواخته می شود، از ساربان پرسیدم این زنگوله چیست؟ 
که مرد با پرخاش گفت: “زنگوله چیه؟ این ناقوس است” و از 

آن شب ناقوس تخلص من شد.
این شاعر مطرح استان، با اشاره به این که تا به این 
از پشت تریبون ها شعر می  لحظه، 56 سال است که 
افزاید:  است، می  نیافتاده  ای  فاصله  گاه  و هیچ  خوانم 

حالت سکون و انفجار جزئی از طبع شعرا است.

آزار بی دلیل ساواک شروعی برای ایجاد 
حس انقالبی 

“ناقوس” در ادامه ، آغاز راه انقالبی خود را این گونه تعریف 
می کند: آن زمان با سیاست بیگانه بودم، البته خودشان هم 
همین گونه می خواستند تا جوانان دانشجو به مسائل جانبی 
سرگرم بوده و برنامه هایی مانند خوش باشی، بی تفاوتی ، 
ولنگاری و دم غنیمت داری را پیش پای دانشگاه و دانشجوها 
می گذاشتند. ممکن بود به 200 دانشجوی معماری که در 

خدمت مسائل استثماری بودند بورسیه خارج بدهند ولی از 
مهندسان متالوژی حداکثر سه نفر بورسیه می شدند که خیلی 
زود زیر پای آنان را خالی می کردند و تالش داشتند تا آنها 
را به انحراف بکشاند. می خواستند جوانان ایران با مغزهای 

طالیی در این راه موفق نشوند تا مستعمره باقی بمانیم.
وی ادامه می دهد: قبل از سال  57، روزی بی دلیل مورد 
آزار ساواک قرار گرفتم آن هم به جرم ریش! برادرم کشته 
شده بود و مرسوم بود ریش بلند داشته باشیم. این آزار ساواک 
و شالق ها، سرفصل بیزاری از نظام و حالت انقالبی در روح 
و جان من شد. از حسن اتفاق در آن روزها در مجلس گرم 

و دلنشین رهبر انقالب که آن زمان به ایشان “آق سید علی 
آقای خامنه ای” می گفتند حضور پیدا کردم. گیرایی و جاذبه 
سخن رهبری به مراتب بیشتر از سایر همراهان انقالب بود 
و متوجه شدم تمام مردم مشهد هنگامی که ایشان سخنران 
بودند به جلسه هجوم می آوردند. در مجلس آقا، ایشان من را 
شناخت به گونه ای که هیچوقت اسم و رسم من را فراموش 
نکردند و چند سال پیش در شب شعری ایشان مرا را مورد 

توجه قرار دادند.

در ایامی که کسی جرئت نداشت
 علیه شاه شعر گفتم

این شاعر هم استانی  با بیان این که روزی شعری علیه 
شاه گفتم در ایامی که هیچ کس جرئت اینگونه شعر گفتن 
حساسیت  ها  شعر  به  زمان  آن  کند:  می  عنوان  نداشت، 
بیشتری داشتند زیرا که اثرگذاری بیشتری داشت. که البته 
این گونه شعر گفتن من هم موجب شد چند بار به جانم 
سوءقصد شود و حتی یکبار هم اسید پاشیدند! به یاد دارم 
دوروز مانده به رفتن شاه، در گل فریز بودم ، شعاری گفتم : 
“شب تاریک ملت روز گردد/ خمینی عاقبت پیروز گردد” شب 

بعد شنیدم که این شعار از تهران پخش می شد!
مجالس  در  زمان  آن  کند:  می  خاطرنشان  “ناقوس” 
مختلف مانند مسجد هدایت، گوهرشاد، مسجد دانشگاه، 
استادیوم سعد آباد و منزل آقای شیرازی )که بعدها امام 
جمعه مشهد شد( و  حتی در اعتصابات بیمارستان امام 
؛ مرد اول  رضا )ع( شعر می گفتم و بی تعارف بگویم 
کتاب  اسفند 57  آخر  روزهای  بودم، حتی  انقالبی  شعر 

“شعر شهادت” را دادم و اول فروردین چاپ شد.
وی با اشاره به این که آن زمان وضع به گونه ای بود 

که هر روز رنگ ها تغییر می کرد، بیان می کند: اگر روزی 
علیه ارتش که به مردم حمله کرده بود شعر می گفتیم مورد 
توجه واقع می شد، ولی بعد از این که امام در 29 فروردین 
روز ارتش نامگذاری کردند دیگر ارتش مورد غضب نبود و 

از ما بود.

رد حکم سرپرستی صدا و سیمای خراسان

“ناقوس” خاطرنشان می کند: در 28 فروردین 58 نامه ای 
آوردند و گفتند که شما به وسیله آقای خامنه ای و بهشتی که 

به خدمت امام رفته و و پای این نامه را آقای توسلی مهر 
کرده است، سرپرست صدا و سیمای خراسان هستید،  نامه 
را نگاهی کردم و زیر آن نوشتم “ با پوزش به علت داشتن 
احساسات تند و ضد و نقیض از مسئولیتی چنین خطیر آن 

هم در حکومتی که امام در راس آن است معذورم” 

زبان فارسی سنگر هویت ماست

اولین  یادآوری  با  رسید،  که  استاد  آثار  به  ها  صحبت 
کتاب شعر خود با نام “سرمه خیال” می گوید: اگر آن را 
بخوانید شاعری می بینید که مسیر شعرش از این باب که 
دنبال شعر نیمایی می رود و یا کالسیک، مشخص نیست. 
“ناقوس” در مخالفت شدید با کلمه “ کالسیک” بیان می 
کند: برای شعری که هزاران سال از عمرش می گذرد باید 
از واژه “اصیل” استفاده کرد، عده ای آمدند در سبک و 
سیاق شعری که پاسدار زبان فارسی است و سنگر هویت 
ماست، شعری به نام پست مدرن رواج دادند! در حالی که 
وقتی اندیشه های مولوی و عرفان سخنان امام علی )ع( 
و قرآن با فرهنگ اصیل ما عجین شد و تافته جدابافته ای 
ساخت که دیوان حافظ نام گرفت و به 50 زبان ترجمه شد. 

“دیوان معرفت” کتابی با شرح
 مسائل روز انقالب

وی مهم ترین کتاب خود را “دیوان معرفت” می داند و یادآور 
می شود: اگرچه اشعار اصیل هستند، ولی این کتاب 3 هزار بیت 
مثنوی ، هزار بیت رباعی، چند قصیده و نزدیک به 7 هزار بیت 
غزل دارد. در این کتاب تمام مسائل روز را بی تعارف بیان کرده 

بودم و تاریخ انقالب است ، کتابی که بعدها ورق خواهند زد.

ناقوس به کتاب “شعر شهادت” اشاره می کند و ادامه می 
دهد: اشعار این کتاب حاصل شبانه های تظاهرات سال 57 

است که روز بعد آن ها را در محافل می خواندم.
استاد یوسفی  با یادآوری از کتاب دیگر خود بیان می کند: به 
همراه مرحوم قالیبافان و فهیم مالکی چند سال مشغول غور در 
آثار شعرای برجسته اصیل مانند مثنوی، دیوان شمس، حافظ و 
سعدی بودیم. اغلب در خانه مرحوم قالیبافان می نشستیم و تا 
صبوحی با گلبانک شعر محشور بودیم و می خواندیم گاهی با 
آواز و گاهی با شور و هیجان! گمان می کنم تاثیر شعر عارفانه 
مولوی نیز از این دوره در شعر من شروع شد. زیرا که تا قبل 

آن غزل های من بیشتر عاشقانه بود.
وی با یادآوری حاالت و هیجانات خود در طی سالیان 
گوید:  می  است،  گذشته  که  عمری  سال   70 و  متوالی 
معتقدم نیمی از عمرم را در بطالت گذراندم و نمی دانستم 
خدا چه گوهری به من داده است. گاها می شد شبی 200 
بیت می گفتم! کتابی را به نام “شبنم شکوفه” در 10 شب 
گفتم که 222 صفحه دارد. البته شعر سپید است که زیاد 
به آن اعتقادی ندارم زیرا که گاهی یک غزل عارفانه به 

تمام این سروده ها می ارزد.

بنیان گذار اولین شب های شعر بیرجند

این شاعر بزرگ استان، مهم ترین رسالت ادبی خود 
را  بنیان گذاری، اجرا و سرپرستی اولین شب های شعر 
زمان  آن  گوید:  می  و  داند  می   1359 سال  در  بیرجند 
اداره فرهنگ و ارشاد سالنی نداشت و با مساعدت معاون 
تربیتی در خانه معلم شب شعر برگزار کردیم. 5 شاعر آن 
زمان ما، امروز به 50 شاعر رسیده که در سرنوشت 45 
نفر از آنان نقش دارم. در کالس هایم نیز اگر استعدادی 
می دیدم تا از او شاعری نمی ساختم رهایش نمی کردم. 
آخر  سال  آموز  دانش   30 معلم  روز  خرداد   12 امسال 
که  کاری  گرفتند،  جشن  و  آمدند  سراغم  به  دبیرستان 

کمتر پیش می آید و سابقه ندارد.
در ادامه نمونه هایی از افتخارات جهانی، بین المللی، 
کشوری و استانی استاد ناقوس را آورده ایم که به دلیل 

کثرت به نام بردن از آن ها بسنده می کنیم:
در  رضا)ع(  امام  جهانی  کنگره  برگزیده  شاعر   -1

مدرسه رضویه ، 1364
2- شاعر برتر پیشکسوتان ایران

3- شاعر پیشکسوت جشنواره رضوی تاالر سیمرغ، 1387
4- شاعر ماندگار از طرف خبرگزاری ها و مدیر صدا و سیما

5- شاعر نمونه از طرف شبکه 3 تلویزیون
فجر  المللی  بین  جشنواره  در  ایران  برتر  شاعر   -6

1385 در تاالر وحدت
7- شاعر ملی و ماندگار از طرف مسئول هیئت امنای 

فرهنگ عمومی، 1396
 ، ها  تریبون  پشت  در  شعرخوانی  سال   56  -8

بماند باقی  شاید همیشه  که  رکوردی 
در  مورد  چند  و  استان  شعر  داوری  سال   35  -9
که  نثر  مجموعه   2 و  شعر  مجموعه   11  -10 کشور 
بگیرید”  آغوش  در  مرا  شمشیرها  ای   “ یعنی  دومی 

درباره امام حسین)ع( بوده و در حال چاپ است.
11- گویندگی و نویسندگی رادیو مشهد، سردبیری 
دانشگاه ها انقالب، تدریس در  بعد  روزنامه خراسان 

و  همت  به  مردمی  تجلیل  ترین  پرشکوه   -12
آقای محبی و  آقای جعفرپور  معرفت 

الهی  مشیت  تا  که  این  بر  تاکید  با  پایان  در  وی 
از  یک  هیچ  در  تواند  نمی  نشود،  کسی  حال  شامل 
رشته های هنری جاودانگی را نصیب خود سازد ادامه 
ادعای  و  طبع  قدرت  به  تنها  شاعری  :هیچ  دهد  می 

بندد. خود نمی تواند سخنش بر دل ها نقش 
“ناقوس” سخنان خود را با این ابیات  : 

... بهتر  “قانع به یک استخوان چو کرکس بودن  
بودن ناکس  که طفیل خوان 

با نان جوین خویش حقا که به است... کآلوده 
پالوده هر خس بودن”

به پایان می برد و علت را نشان دادن رنگ و بوی 
آزادگی و مناعت طبع عنوان می کند.

عکاس : قاسمیاحسان گنجی قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

گفتگوی اختصاصی آوا با پیرغالم و خادم حسینی کشور در خراسان جنوبی:

رمز خلقت انسان از ازل محبت بود

ازحسینی  عکس: 

یادداشت

 منشأ تکان دهنده »پول«

* محمد گلیج

منشأ ایجاد »پول« کجاست؟ پرسش ساده ای که 
مردم بندرت به آن فکر می کنند. وقتی از »پول« نام 
برده می شود، در ذهن اغلب مردم تصویر »اسکناس« 
نقش می بندد؛ یعنی افکار عمومی، پول را مترادف 
اسکناس می پندارند. همچنین عموم مردم زمانی که 
به سپردۀ بانکی فکر می کنند، تصور می  نمایند عددی 
که در حساب سپردۀ آنها درج شده دارای پشتوانه 
اسکناس است؛ یعنی سپردۀ بانکی )پول عددی( را 

نماینده یا بیانگر اسکناس پشتوانۀ آن می پندارند.
پشت  در  اسکناسی  که  است  آن  واقعیت  اما 
تنها  ندارد. علی رغم تصور رایج،  اعداد وجود  این 
اسکناس  را  امروزی  »پول«  از  ناچیزی  درصد 
آنچه  اعظم  بخش  خالق  می دهد.  تشکیل 
ایران  من جمله  ــ  دنیا  اقتصاد  در  پول  به عنوان 
ــ جریان دارد حاکمیت یا بانک مرکزی نیست، 
تجاری  بانکهای  هستند!  تجاری  بانکهای  بلکه 
پول را با بدهکار کردن صورتهای مالی خود، در 
خلق  »چک«  یا  »بایت های الکترونیکی«  قالب 
می کنند! بله، آنها براحتی با فشردن دکمۀ کیبورد 

شماره هایی را در حساب شما تایپ می کنند!
  درحقیقت پول امروزی چیزی نیست جز صرف 
واقعیتی  تجاری!  بانکهای  مالی  بدهی صورتهای 
باشد!  حیرت آور  و  تکان دهنده  ما  برای  شاید  که 
بانکهای تجاری، بطرز خارق العاده ای خالق پول 
امروز هستند! یادآور می شویم: بخش اعظم پولی 
که مردم با آن سروکار دارند، ثبتهای حسابداری 
حاکی از بدهی بانک به دارندۀ حساب است! امروزه 
امتیاز خلق پول منحصر در دست حکومتها نیست! 
چراکه سهم ناچیز 3 درصدی بانک مرکزی )حجم 
اسکناس از نقدینگی( در مقابل سهم 97 درصدی 
قابل چشم پوشی  موجود،  نقدینگی  از کل  بانکها 
است و می توان ــ با اغماض از آن 3 درصد ــ 
اقتصاد  در  موجود  پول  تمام  تقریباً  گرفت  نتیجه 

توسط بانکهای تجاری خلق شده است!
امتیاز  بر  عالوه  بانک،  سازمان  نماند  ناگفته 
بر عهده  را  آن  اولیه  توزیع  از طرفی  پول،  خلق 
می کند.  مدیریت  را  پول  دیگر  طرف  از  و  دارد 
نیز  را  بی قرار  و  جوان  ذهن های  که  ویژگی ای 
جادویی،  شمای  این  وامی دارد.  کنجکاوی  به 
بانکداری را می سازد. گرچه که تلقی رایج، بانک 
را نهادی خرد می پندارد که بصورت کاماًل عادی 

از پول دیگران وام می دهد.
بانک،  اینترنت  نظیر  خدماتی  توسعۀ  لطف  به 
دست  این  از  و   POS خدمات  بانک،  موبایل 
پول  با  را  پرداختهایشان  می دهند  ترجیح  مردم 
 )Deposit money( تجاری  بانکهای 
شکل  همین  به  نیز  را  پولشان  و  دهند  انجام 
یا داشتن  نگهداری کنند؛ چرا که جابه جا کردن 
بایت های الکترونیکی، به جهت امنیت و سهولت 

بر استفاده از اسکناسهای کاغذی ترجیح دارد.
عالوه بر این، اصواًل قوانین مربوط به پولشویی، 
میزان دریافت اسکناس را محدود کرده اند. امروزه 
دریافت اسکناس از بانکها بصورت قانونی نمی تواند 
لحاظ  از  چه  لذا  رود.  فراتر  حد مشخص  یک  از 
قانونی و چه از لحاظ امنیت و سهولت، کسی مایل 
نیست پولش را از حالت سپرده به اسکناس تبدیل 
کند. حتی اگر زمانی یک فرد اقدام به خارج کردن 
پول خود از یک بانک می کند، این پول در حساب 
از شبکه  امروز هرگز  پول  بانک دیگر می نشیند. 
موجودیت  پولها  این  زیرا  نمی شود  خارج  بانکی 
تنها  گردش  در  اسکناس  حجم  ندارند.  فیزیکی 
جزئی از عدد سپرده هاست که برای مبادالت خرد 

استفاده شده و دست به دست می شود.

شمشیرها مرا در آغوش بگیرید” کتاب در حال چاپ درباره امام حسین )ع(

4 گوشه دنیا  

خواندنی ها

پرتره  دیدنی 

عکاس خونه 

تجربه دوچرخه سواری 

و باشگاه بدن سازی در قطار!

قطارهای آینده مسافربری در آلمان به تجهیزات 
دولتی  آهن  راه  شد.شرکت  خواهند  مجهز  ورزشی 
آلمان، این ایده جدید را برای سفرهای داخلی مطرح 
Süddeutsche Zei� به گفته  کرده است. 

tung، میلیون ها نفر برای رفت و آمد زمان بسیاری 

را از دست می دهند که می تواند ارزشمند باشد امادر 
قطارهای جدی مسافران از زمان خود به مفیدترین 
شکل ممکن استفاده خواهند کرد.قطارهای جدید با 
اندام و حتی  تناسب  باشگاه  دوچرخه های ورزشی، 
مربی دیجیتال مجهز خواهند شد.این باشگاه ها با 
غالف های حرارتی پوشانده شده و امکاناتی نظیر 
تلویزیون و فضای بازی کودکان نیز در آنها تعبیه شده 
معتقدند   Deutsche Bahn است.طراحان 
صنعت ریلی این کشور با توجه به ورود خودروهای 
خودران به سامانه حمل مسافر در این کشور، باید 

برای سفر گزینه های مناسب تری ارائه دهند.



دالیلتعللدرکارها

با اطالع از اینکه بهای تعلل ورزیدن بسیار زیاد است، 
را می کنیم؟«  کار  این  بپرسیم »چرا  اگر  است   طبیعی 

بسیاری از ما دالیلی احساسی برای این کار داریم.
۱.برای فرار از کارها: با پر کردن لحظات موجود از کارهای 
جزئی می توانیم از انجام کارهایی که می دانیم مهم اما 

خیلی بزرگ هستند، فرار کنیم.
۲. فرار از یک کار ناخوشایند: همه ما کارهای مهم اما 
ناخوشایند برای انجام دادن داریم. اگر یک کار ناخوشایند و 
یک کار خوشایند به ما پیشنهاد شود، همه ما کار خوشایند 

را انتخاب می کنیم.
۳. بهانه ای برای کار ضعیف:  یکی از بزرگ ترین موارد دبه 
درآوردن و تاخیر در کار است: »تا آخرین دقیقه نتوانستم 
کار را شروع کنم؛ اگر وقت بیشتری داشتم، کار را بهتر 
ندارد. وقت  بهانه وجود  این  از  انجام می دادم«. تهی تر 
محدود است، کار محدودیت ندارد. بنابراین همیشه باید 
گزینه ما این باشد که برای انجام کارهایی که اولویت 

بیشتری دارند، وقت کافی اختصاص دهیم.
۴. برای جلب ترحم و دلسوزی: »می بینی چقدر سخت در 
تالش هستم؟«،  شعار جنگی شخص تنبل است. معنی 
آن چنین است: »کاری را که انجام داده ام، کوچک نبین«.
۵. برای وادار کردن شخص دیگر به انجام کار:واگذار 
کردن کار به دیگری، مسلما اشکالی ندارد؛ اما راه های 
آسان تر، سریع تر و مستقیم تر این است که نزد شخص 
دیگری از زیادی کار نبالیم. این رفتار مغرورانه، وقت 

همه را تلف می کند.
6. اجتناب از تغییر: شما خسته، انتقادگر، بی تصمیم و 
و  می گذرانید  را  خود  زندگی  هستید،  دستاورد  بدون 
بهترین بخش آن این است که به خاطر ناکامی های 
را سرزنش می کنید؛ جز  خود، همه کس و همه چیز 

خودتان. نوار راه آسان در حال اجراست.

درس آموزگار به شاگردانش

معلم به بچه های کالس گفت: که فردا هر کدام یک 
کیسه پالستیکی بردارند و درون آن به تعداد آدم هایی 
که از آنها بدشان می آید، سیب زمینی بریزند و با خود 
به مدرسه بیاورند.فردا بچه ها با کیسه های پالستیکی 
به مدرسه آمدند.در کیسه ی بعضی ها ۲ بعضی ها ۳ ، 
و بعضی ها ۵ سیب زمینی بود. معلم به بچه ها گفت: 
تا یک هفته هر کجا که می روند کیسه پالستیکی را 
 با خود ببرند.روزها به همین ترتیب گذشت و کم کم 
بچه ها شروع کردند به شکایت از بوی سیب زمینی 
گندیده. به عالوه، آن هایی که سیب زمینی بیشتری 
داشتند از حمل آن بار سنگین خسته شده بودند. 
پس از گذشت یک هفته بازی باالخره تمام شد و 

بچه ها راحت شدند.
معلم از بچه ها پرسید: از اینکه یک هفته سیب زمینی 
ها را با خود حمل می کردید چه احساسی داشتید؟ 

بچه ها از اینکه مجبور بودند. 
سیب زمینی های بدبو و سنگین را همه جا با خود 
حمل کنند شکایت داشتند.آنگاه معلم منظور اصلی 
خود را از این بازی، این چنین توضیح داد: این درست 
که  هایی  آدم  کینه  شما  که  است  وضعیتی  شبیه 
دوستشان ندارید را در دل خود نگه می دارید و همه جا 
با خود می برید. بوی بد کینه و نفرت قلب شما را فاسد 
می کند و شما آن را همه جا همراه خود حمل می کنید.

من پرنده نیستم، و هیچ توری نمی تواند مرا به
 دام اندازد. من انسانی آزاد با اراده ای

 مستقل هستم. شارلوت برونته

از شکست های خود خجالت نکش. 
از آنها یاد بگیر و دوباره شروع کن.

ریچارد برانسون

از منزل کفر تا به دین یک نفس است
وز عالم شک تا به یقین یک نفس است
ایـن یـک نفس عـزیز را خـوش می دار
کز حاصل عمر ما همین یک نفس است

کارکنان را طوری آموزش بده که بتوانند شرکت
 تو را ترک کنند، ولی طوری با آنها رفتار کن 

که نخواهند شرکتت را ترک کنند.

بار خدایا! تاکی میان من و تو، منی و مائی بود. 
منی از میان بردار تا منیت من تو باشد و من هیچ 

نباشم.الهی، تا با توام بیشتر از همه ام

افراد زیادی در  اید که روزانه  حتماً شما هم متوجه شده 
دنیای آنالین وجود دارند که همان محصول یا سرویسی 
وارد  وقتی  دهید.  می  ارائه  شما  که  کنند  می  تبلیغ   را 
شبکه های اجتماعی می شوید، بسیاری از دوستان کارآفرین 
خود را می بینید که محصوالت می فروشند، تبلیغات انجام 
می دهند، آموزش استفاده از ویدئوی الیو را می دهند، به 
شما یاد می دهند که چگونه وبالگی سودآور ایجاد کنید و 
کارهایی از این دست. ساختن یک کسب و کار آنالین آسان 
نیست، و واقعیت های سختی وجود دارد که باید در مورد 
آنها بدانید. مردم محصوالت شما را روی وبسایتتان بخرند 
و پول دربیاورید. اگر این یکی از اهداف شماست، هفت کار 
وجود دارد که با انجام آن ها می توانید نتایج بهتری از ایجاد 
کسب و کاری آنالین بگیرید یا اینکه حضور کسب و کار 

خود در دنیای آنالین را تقویت کنید.
دست از کپی کردن دیگر کارآفرینان بردارید

مشتریان از کسی خرید می کنند که او را بشناسند، از او 
خوششان بیاید و به او اعتماد داشته باشند. آن ها به ندرت 
از غریبه ها خرید می کنند. اگر شما کپی یک کارآفرین 
معروف دیگر باشید، مشتریان هیچ وقت خوِد واقعی شما 
را نخواهند شناخت. موقع خرید، آن ها از کارآفرینی خرید 
می کنند که شما کارش را کپی می کنید. چارچوبی که 
مؤثر عمل می کند را استفاده کنید، ولی کپی کسی نباشید. 
از استراتژی های موفقیت الگو بگیرید ولی آن ها را کپی 

نکنید. سعی کنید که صدای خود را به گوش افراد برسانید، 
و کسب و کاری بسازید که متعلق به شما باشد.

در مورد اینکه مخاطب هدف اصلی شما 
چه کسی است شفاف باشید

اگر بخواهید به همه دنیا دست پیدا کنید، در آخر به هیچ 
کس دست پیدا نخواهید کرد چرا که تالش هایتان برای 
رسیدن به مشتریان پراکنده خواهد بود. اگر با مخاطب هدف 
خاصی صحبت نکنید، نمی توانید به مردم کمکی کنید. 
هر چه مخاطب هدف شما مشخص تر باشد، بازاریابی هم 
برای شما آسان تر خواهد بود، و همین بازاریابی است که 
در نهایت باعث رشد کسب و کار شما می شود. در چنین 
تمرکز  خود  مشخص  های  استراتژی  روی  شما  حالتی، 

خواهید کرد. برندینگ و پیام شما باید کاماًل شفاف باشد.
همه چیز را ساده نگه دارید

وبسایت خود را ساده و تمیز نگه دارید. با اینکه وردپرس 
گزینه های زیادی از ویجت ها و پالگین ها دارد، شما به 
همه آن ها احتیاج ندارید. وقتی کسی از وبسایت شما دیدن 
می کند نباید گیج شود. وقتی مسئله کسب و کار پیش می 
آید، آن را نیز ساده نگه دارید. برای وبسایت خود ترافیک 
ایجاد کنید. از بزرگترین چالش هایی که مخاطبان هدف 
شما با آن مواجه هستند آشنا شوید. محصوالت و خدماتی 
بسازید که به حل این مشکالت کمک کند. بله، ایجاد پایه 

و اساسی مستحکم به همین سادگی است.

 فقط روی شبکه های اجتماعی تمرکز نکنید
مسلماً نمی توانید از شبکه های اجتماعی غافل شوید، ولی 
آن را تبدیل به استراتژی اصلی خود برای ترافیک و کسب 
مشتریان بالقوه نکنید. بهترین کار این است که کسب و کار 
خود را روی پلتفرم خود بسازید، نه پلتفرم کس دیگری. 
بهتر است که مردم عضو خبرنامه شما شوند و شخصاً با 

شما تعامل داشته باشند، نه فقط در شبکه های اجتماعی.
روی چیزی تمرکز کنید که اهمیت دارد

به صورت  توانید  دارد که می  اطالعات وجود  از  انبوهی 
آنالین یاد بگیرید. ولی بیشتر این اطالعات در فرایندی 
که شما در آن قرار دارید اهمیت ندارند. اگر شما چیزی 
را ایجاد می کنید، احتمااًل نیازی ندارید که مطلب زیادی 
راجع به سئو یاد بگیرید. اگر مقاالت میهمان بنویسید و 
به شکل های دیگر مخاطبان خود را ایجاد کنید، سئو به 
طور طبیعی به وجود می آید پس بهتر است که وقت خود 
را صرف نوشتن مقاالت میهمان کنید. ارزیابی کنید که 
در مسیر کارآفرینی خود در کجا قرار دارید، و به چیزی 
اهمیت دهید که بیش از همه به شما کمک می کند. قربانی 
اطالعات بیش از حد نشوید چرا که می تواند به سادگی 
جلوی پیشرفت شما را بگیرد. سرعت پیاده سازی و اجرا 

چیزی است که شما را در کسب و کار موفق می کند.
از دریافت قیمت عادالنه نترسید

خیلی خوب است که تا حد ممکن بتوان به افراد به طور 

رایگان کمک کرد، ولی شما خانواده ای دارید که باید از 
آن ها مراقبت کنید و صورتحساب هایی دارید که باید 

پرداخت کنید.
کنید،  کمک  مردم  به  و  کنید  اضافه  ارزش  شما  اگر   
کنید.  دریافت  آن  برای  هم  ای  عادالنه  قیمت  باید 
کار  و  کسب  ساخت  حال  در  شما  که  باشد  یادتان 
هم  کاری  و  کسب  پس  نیاورید،  در  پول  اگر  هستید؛ 
زمانی که شما روی خدمت کردن و  تا  نیست.  کار  در 
 اضافه کردن ارزش به زندگی مشتریانتان تمرکز کنید، 

قیمت های شما توجیه خواهد داشت.
با تمام تالش به سمت اهداف خود حرکت کنید.
در پایان، اگر می خواهید موفق شوید باید همین حاال عزم 
خود را جزم کنید که تحت هر شرایطی به حرکت ادامه 
دهید. پشتکار چیزی است که باعث رشد کسب و کار شما 
می شود. حتی اگر تا به حال فرایندی که می خواستید به 

آن برسید را نتوانسته اید پیش ببرید، نباید تسلیم شوید.
برد.  می  زمان  کار  و  کسب  ساخت  باشید.  داشته  صبر 
قدرتمندی  آنالین  بیزنس  توانید  می  متمرکز،  تالش  با 
بسازید یا اینکه حضور کسب و کار خود در فضای آنالین 
را گسترش دهید. از این هفت استراتژی استفاده کنید تا 
تالش های خود را بهینه کنید. صبر داشته باشید، و چیزی 
تمرکز  کند.  کمک  شما  هدف  مخاطبان  به  که  بسازید 

کنید، و مطمئن باشید که به نتیجه خواهید رسید.
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یزابرهشینیبزیر1
دامادوکوکیمسا2
کلسمخسانیگراب3
واایهمنخدوع4
کلاورلاسمهله5
یلیرایراکورا6
لیلیتوبیجرگنس7
وتوسلنرتفابشک8
مرلولسنروتیاو9
تایمیکهلیپنی10
رهاتسورالودی11
شاکهتدهدهرل12
منرتمایرتباوت13
اینکارفانازرا14
رهشیداهتنیرالک15

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  09153637507 - حسینی 

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

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

  09156633230- برگی
سمسـاری صـادق

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

علی آبادی

عرضه مستقیم انواع سیمان
 گچ،آهک، پودر سنگ، سفال 
تیغه 10- 15، بلوک سیمانی

50 پاکت 
 حمل رایگان
09155611722 - شمـس آبادی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
323۷1262-09151639659

پخـش و نصـب 

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

شرکت پخش سراسری کیال جنوب 
شعبه بیرجند

جهت تکمیل کادر فروش خود 
بازاریاب آقا با شرایط ذیل 

استخدام می نماید. 
دارای کارت پایان خدمت

 دیپلم به باال
ساعت مراجعه: 9 تا 10 صبح 

شهرک صنعتی، بلوار تولید، نبش 6

به چند اکیپ سفت کار و سیمان 
کار نیازمندیم.  09150615668

فست فود واقع در شهر بیرجند 
جهت تکمیل کادر حرفه ای خود به 
آشپز، کمک آشپز و دو نفر نیروی 
خدمات و گارسون ترجیحا خانم با 
داشتن سابقه کاری نیازمند است.
09120561060 - 32207117

فروش 2 واحد آپارتمان واقع در شهید 
آوینی و خیابان رجایی ، فول امکانات 

یا معاوضه با خودرو  09151613756

پروانه نظارت معماری متعلق به سید غالمرضا 
حقانی به شماره 00045-100-31-1 مفقود 
گردیده و  از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام   

 تلفن: 32222134
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
 َملی و راه های نرفته اش             زرد                                  

14:4516:3020:3018:30شروع سانس

خانه دختر  

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار:  5/30 تا  12 شب

نصب شیر آالت، لوله بازکنی 
با فنر و نورپردازی

ع وقت 
در اسـر

 تضمینـی

   09151633903- دهشیبی

 سیم کشی و  
لوله کشی  
ساختمـان 
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تمرین دو نوبتی استقاللی ها در کیش!

تمرین تیم فوتبال استقالل امروز در دونوبت برگزار می شود و در هر دو 
نوبت بازیکنان این تیم به انجام تمرین های تاکتیکی خواهند پرداخت.

بازیکنان استقالل صبح روز گذشته وزنه زدند و در تمرین نوبت بعد از 
ظهر به انجام کارهای تاکتیکی پرداختند؛ اما آبی ها امروز با تصمیم 
شفر در هر دو نوبت، تمرینات تاکتیکی انجام می دهند. وینفرد شفر در 
فرصت به دست آمده در اروی کیش تمام تالش خود را می کند تا بتواند 
ضعف های تاکتیکی تیمش را برطرف کند و تمرین نوبت صبح آبی ها 
هم اکنون در استادیوم المپیک کیش در حال برگزاری است و قرار است 

بعد از ظهر هم یک جلسه تمرینی دیگر در همین زمین برگزار شود.

فوتبالیست های ایران هیچوقت تنها نیستند

تیم های باشگاهی ایران و به ویژه فوتبالیست ها در هر کشوری که اردو 
می زنند و بازی تدارکاتی برگزار می کنند مورد استقبال ایرانیان مقیم آن 
کشور قرار می گیرند و همواره از حمایت هواداران برخوردار بودند که این 

اتفاق در مسابقه تدارکاتی برابر پاناما نیز رخ داد.
برای حضور  تدارکاتی  اردوهای  برگزاری  مشغول  که  ایران  ملی  تیم 
موفق در جام جهانی ۲۰۱۸ است، ایرانیان مقیم اتریش و دومین شهر 
بزرگ این کشور با حضور قابل توجه در ورزشگاه به پشتیبانی از ملی 
پوشان پرداختند.تماشاگران ایرانی پیش از شروع بازی با پاناما از اشکان 
دژاگه درخواست کردند بازیکنان را به سمت آنها ببرد و از ابتدا تا انتهای 
مسابقه هم مداوم به تشویق تیم و ملی پوشان مشغول بودند که حضور 
آنها مثل هواداران تیم ملی در داخل ایران و سایر کشورها بی تاثیر در 

پیروزی شاگردان کارلوس کی روش نبود.

پرسپولیس بازیکن جذب می کند؟

روز گذشته رئیس کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ اعالم کرد که باشگاه 
پرسپولیس می تواند تا سه بازیکن از سهمیه فیفا بگیرد.رئیس کمیته نقل و 
انتقاالت با تاکید بر اینکه سروش رفیعی بازیکن آزاد محسوب نمی شود و 
نمی تواند پرسپولیسی شود، گفت: ” باشگاه پرسپولیس طبق اعالم فیفا از 
پنجره نقل و انتقاالتی زمستانی محروم است. بنابراین پرسپولیس در نقل 
و انتقاالت نیم فصل نمی تواند بازیکنی جذب کند اما پرسپولیس تا قبل از 
فرا رسیدن نقل و انتقاالت زمستانی می تواند از سهمیه فیفا استفاده کند 
و در صورتی که فهرست این باشگاه جای خالی داشته باشد پرسپولیس 
می تواند سه بازیکن که سهمیه فیفا محسوب می شوند را به خدمت بگیرد”. 
با توجه به این قضیه و البته با توجه به اینکه در میان بازیکنان آزاد و بدون 
تیم که سهمیه فیفا محسوب می شوند، پیدا کردن بازیکن ایده آل سخت 
است، بعید به نظر می رسد که پرسپولیس به دنبال جذب بازیکن برآید و 
احتماال برانکو و سران باشگاه با همین بازیکنان موجود تا به پایان رسیدن 

محرومیت نقل و انتقاالتی سر خواهند کرد.

این عالئم نشان دهنده آلرژی 
به فلفل دلمه ای است

عالئم ناشی از آلرژی به فلفل دلمه ای معموال با 
گذشت چند دقیقه تا یک ساعت از مصرف فلفل 
می شود.  نمایان  آن  حاوی  غذاهای  یا  دلمه ای 
این عالئم معموال در پوست، دستگاه گوارشی و 
دستگاه تنفسی ظاهر می گردند. عارضه های پوستی 

این آلرژی می تواند شامل بثورات خارش دار یا کهیر 
باشند که قرمز هم هستند.آلرژی غذایی زمانی 
اتفاق می افتد که سیستم ایمنی نسبت به یک ماده 
غذایی خاص واکنش نشان بدهد. با این که آلرژی 
غذایی می تواند در واکنش به هر نوع ماده غذایی ای 
غذایی  آلرژی های  شایع ترین  اما  بیاید،  به وجود 
نسبت به این مواد غذایی ایجاد می شوند: تخم مرغ، 

سویا، شیر، گندم، مغزهای خام و ماهی است .

به  اشاره  با  بهداشت،  وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  کل  مدیر 
است،  واگیر  غیر  های  بیماری  از  بسیاری  منشا  چاقی  که  این 
گفت: پیشگیری از چاقی باید از دوران جنینی آغاز شود.عبدالهی 
، افزود: مهمترین دلیل شیوع بیماری غیر واگیر در کشور، سبک 
نوشابه های گازدار،  آماده،  زیاد غذاهای  افراد و مصرف  زندگی 
مواد غذایی شیرین و نمک است و الگوی غذایی نامناسب سبب 
است. شده  بزرگساالن  و  کودکان  بین  چاقی  و  وزن  افزایش 

از  باید  افراد  بین  اضافه وزن در  این که کنترل  بر  تاکید  با  وی 
درصد   6۰ حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  شود،  آغاز  جنینی  دوران 
افراد باالی ۱۸ سال در کشور داری اضافه وزن و چاقی هستند.

درصد   ۲۰ حاضر  زمان  در  گفت:  آموزان  دانش  درباره  عبدالهی 
دفتر  کل  هستندمدیر  شکمی  چاقی  به  مبتال  نیز  آموزان  دانش 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود 
سال  پنج  زیر  کودکان  چاقی  از  پیشگیری  اهمیت  درخصوص 

دارد  اهمیت  دلیل  این  به  افراد  این  چاقی  از  پیشگیری  گفت: 
که در صورت کنترل نشدن این چاقی در نوجوانی و بزرگسالی 
: مشکل چاقی  باره عنوان کرد   این  پیدا می کند.وی در  ادامه 
اما  دارد.  وجود  توسعه  حال  در  و  یافته  توسعه  کشورهای  در 
با مشکل چاقی های حاد مواجه هستند  یافته  کشورهای توسعه 
که ما در کشور کمتر با این نوع چاقی ها مواجه هستیم.به گفته 

عبدالهی، در ایران بیشتر مشکل اضافه وزن وجود دارد.

پیشگیری از چاقی باید از دوران جنینی آغاز شود

آتش سوزی در  تعمیرگاه خودرو 
در بیرجند 

 
فرماندهی سازمان آتش نشانی بیرجند،با اعالم خبر حریق تعمیرگاه 
خودرو به سامانه ۱۲۵ افزود :  ستاد تیم عملیاتی اطفا حریق ایستگاه 
غفاری پس از ۴ دقیقه در محل حادثه حضور یافته و به محض 
رسیدن به موقعیت حادثه با انجام اقدامات ایمنی اولیه و قطع کردن 
برق و گاز مغازه؛اقدام به اطفا حریق نمودند.حسینی با بیان اینکه حادثه 
فوق به دلیل سهل انگاری تعمیر کار و رعایت نکردن نکات ایمنی و 
استفاده غیر ایمن از بنزین در شستشوی موتور خودرو رخ داده است 
افزود:  یک دستگاه خودرو سمند دوگانه سوز و تمام تجهیزات مغازه در 

آتش سوختند.خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

واژگونی سواری پراید در محور
 خور-دیهوک

با  استان  راه  پلیس  رئیس 
سواری  واژگونی  خبر  اعالم 
پراید در محور خور - دیهوک 
افزود : دیروز بعدظهر  در اثر  
واژگونی یک دستگاه سواری 
محور  ۵کیلومتری  در  پراید 
خور-دیهوک،  3 نفر مجروح 
و به بیمارستان منتقل شدند..

تاثیر سویا در درمان این سرطان

به گفته محققان، ترکیب موجود در محصوالت 
غذایی سویا به توقف روند پیشرفت سرطان پستان 
کمک می کند و شیوه ای به سوی درمان های 
جدید پیشگیری از بیماری خواهد بود. محققان 
دانشگاه آریزونا آمریکا عنوان می کنند جنیستین، 
ترکیب موجود در مواد غذایی سویا، می تواند از ژن 

BRCA۱ محافظت کند، ژنی که نقش اساسی 
در پیشگیری از رشد تومور در بافت پستان ایفاء 
می کند یک گیرنده موسوم به AhR )گیرنده 
هیدروکربن آروماتیک( ژن BRCA۱ را خاموش 
می کند و در نتیجه زنجیره ای از تاثیرات نامطلوب 
آغاز می شود. ژن BRCA۱ ژن سرکوب کننده 
تومور است. هنگامی که عادی عمل کند، به حفظ 

پایداری و ثبات DNA کمک می کند.

9 دلیل شگفت انگیز برایپ
 مصرف کاسنی

کاسنی یک گیاه چند ساله از خانواده ی قاصدک 
بوده است به آن قاصدک آبی نیز گفته می شود.با 
وجود آن که تمامی قسمت های کاسنی خاصیت 
دارویی دارند، اما ریشه ی آن از همه پر خاصیت تر 
و محبوب تر است. ریشه ی کاسنی، در واقع، منبعی 

غنی از اینولین است. اینولین به ماننِد نشاسته بوده 
و نوعی پلی ساکارید می باشد. خواص کاسنی: ۱- 
قادر به کشتن کرم هاست: ۲- استرس را از بین 
می برد، 3- موجب حفظ سالمت کبد می شود، 
۴- ضد دیابت است، ۵- با التهاب مبارزه می کند، 
6- استخوان ها را قوی می سازد، ۷- گیاهی عالی 
برای سالمت روده است، ۸- یبوست را از بین 

می برد، ۹- ضد باکتری و ضد قارچ است.

خوراکی های سرشار از زینک

محصوالت لبنی ضمن اینکه سرشار از کلسیم 
یک  که  طوری  دارند  فراوان  زینک  هستند، 
یک  چربی  بدون  یا  چرب  کم   شیر  فنجان 
میلی گرم زینک دارد و ۱۷ درصد نیاز روزانه 
به این ماده معدنی را تامین می کند. این در 
حالی است که یک فنجان ماست کم  چرب 

و  دارد  زینک  گرم  میلی  بدون چربی ۲,۲  یا 
را  معدنی  ماده  این  به  روزانه  نیاز  ۲۰ درصد 
تامین می کند.ماده معدنی زینک برای رشد و 
ترمیم بافت ها ضروری است و در بسیاری از 
مواد غذایی که روزانه مصرف می کنید، یافت 
می شود مانند:لوبیا، بلغور جوی دوسر، آجیل و 
دانه ها، مرغ، شکالت تلخ، گوشت گاو،ماست، 

غالت غنی شده صبحانه هستند.

رژیم غذایی اثربخش مخصوص خانم 
هایی که می خواهند باردار شوند

روی  مختلفی  دالیل  به  زنان  در  ناباروری 
نامنظم  ادراری،  مجاری  عفونت های  می دهد، 
بودن قاعدگی، کیست تخمدان، افزایش سن، 
ابتال به تیروئید، کم خونی، سرطان، بیماری های               
و  استرس  چاقی،  ژنتیکی،  عوامل  ای،  زمینه 

افسردگی، زخم و عفونت های رحمی و مواردی 
ازاین دست سبب کاهش قدرت باروری در زنان 
زرد،  سبز،  رنگ های  دارای  میوه های  می شود. 
قرمز و نارنجی نیز به دلیل ترکیب های شیمیایی 
زمینی  سیب  چون  درخود،  مفید  العاده  فوق 
شیرین، گل کلم، گوجه فرنگی، هویج و پرتقال 
نیز می توانند مانند داروی تقویتی به افزایش قدرت 

باروری بانوان کمک کنند.

تومور ۱۲سانتی از قلب کودک شیرخوار خارج شد

زشک فوق تخصص قلب بیمارستان علی بن ابیطالب)ع( زاهدان گفت: تومور ۱۲ سانتی متری در یک عمل نادر 
از روی قلب کودک شیرخواره سه ماهه در این بیمارستان خارج شد.چنگیز آزادی گفت: در یک عمل جراحی 
نادر توموری به ابعاد ۱۲ سانتی متر طول و چهار سانتی متر قطر از روی قلب شیرخواره سه ماهه در بیمارستان 
علی بن ابیطالب)ع( زاهدان خارج شد.او گفت: این تومور که اندازه ای معادل چهار برابر قلب شیرخوار داشت 
قسمت های مختلف قلب، ریه چپ و سایر ارگان ها را درگیر کرده بود.وی ادامه داد: بروز عالئمی چون حساس 

بودن دردناک ناحیه شکم و تنگی نفس شدید در شیرخوار منجر به مراجعه والدین این نوزاد به بیمارستان شد.
وی گفت: بیمار یکبار پیش از انجام عمل جراحی و یکبار در حین عمل جراحی دچار ایست قلبی اما مجددا احیا 
شد و به زندگی بازگشت.این جراح فوق تخصص قلب گفت: این تومور که سبب کاهش خون رسانی به مغز و 
دست راست نوزاد شده بود پس از هشت ساعت عمل جراحی از قلب وی جدا شد.چنگیزی گفت: در این عمل 

موفقیت آمیز شریان های مغزی و دست راست نوزاد پیوند زده شد.

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 

 دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های
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

   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

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی
 برای خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  
6063737000007540
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معاون بنیاد شهید در دیدار با نماینده ولی فقیه :

مطالبات خانواده های 
شهدا در خراسان جنوبی 

کامل پرداخت شد
و  شهید  بنیاد  مدیریت  و  توسعه  تسنیم-معاون 
امور ایثارگران با بیان اینکه خراسان جنوبی جزو 
گفت:  است،  سالمت  پایش  در  برتر  استان های 
همه مطالبات خانواده های شهدا در خراسان جنوبی 
با  دیدار  در  میرمرادی  منصور  شد.سید  پرداخت 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کزد: کار 
را آنهایی انجام دادند که سالمتی و جان خود را 
اظهار کرد:  امنیت فراهم شود. وی  تا  فدا کردند 
مراکز  در  و خدمت رسانی  زیرساخت ها  توسعه  در 
توان بخشی که در 32 استان کشور داریم استان 
اما  آغاز کرد  دیر  را  کار  اینکه  با  خراسان جنوبی 
پیشگام شد و زود به اتمام رساند این در حالی است 
که دیگر استان ها در این زمینه هنوز درگیر بوده 
و تکمیل نکرده اند. میرمرادی با بیان اینکه وجود 
مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ظرفیتی در 
استان خراسان جنوبی است افزود: در بخش پایش 
انجام می شود  الکترونیک  با سیستم  سالمت که 
در  و  شد  برداشته  خوبی  گام های  استان  این  در 
دوره های درمان والدین ایثارگران، خراسان جنوبی 

جزو استان های برتر است. 

مدیرکل کتابخانه های عمومی:  
شهرداری سهم نهاد کتابخانه ها را بدهد

قوسی - ظهر روز گذشته مدیرکل کتابخانه های 
عمومی استان در نشست خبری رسانه ها به مناسبت 
هفته کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: فضای مجازی 
در جامعه مقداری گرایش به سمت کتاب را کمتر 
کرده و این می طلبد که در این حوزه کار بیشتری 
 انجام می شود. رضایی ادامه داد: نهاد کتابخانه های

عمومی در گذشته به عنوان معاونت وزارت فرهنگ 
و ارشاد فعالیت می کرده که در سال 83 به عنوان 
نهاد مستقل و غیردولتی جدا شد. وی با بیان اینکه 
تعدادی از کتابخانه ها، عمومی و تعدادی مشارکتی 
هستند، افزود:  در استان 58 کتابخانه فعال روستایی 
دستگرد،  کتابخانه   4 که  دارد  وجود  شهری  و 
قائن  بیهود  آباد سرایان،  بیرجند، دوست  اولوالباب 
 34 همچنین  شود.  می  افتتاح   96 سال  پایان  تا 
از 30 درصد  کتابخانه در دست ساخت داریم که 
تا 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.رضایی 
 خاطرنشان کرد: 0.5 نیم درصد از درآمد شهرداری ها 
مربوط به نهاد کتابخانه های عمومی می شود که 
اگر شهرداری ها طبق قانون، 15 هر ماه سهم شان 
را پرداخت نکنند، دبیرکل نهاد کتابخانه ها گزارشی 
به سازمان همیاری شهرداری ها می دهد و از آنجا 
به طور مستقل به نهاد کتابخانه های عمومی مبلغی 
کتابخانه های عمومی  مدیرکل  تزریق می شود. 
اضافه کرد: از این محل در سال 96، مبلغ 5469 
میلیون ریال عاید اداره کتابخانه ها شده که نسبت 
به سال 1393، 383 درصد افزایش داشته است. وی 
تصریح کرد: تا قبل از سال 93 مبلغ 550 میلیون 
تومان و از سال 93 به این سمت 250 میلیون تومان 
همچنان از شهرداری های استان طلبکار هستیم. با 
شهرداری بیرجند هم تفاهم نامه ای بسته شده که 
ماهانه 50 میلیون تومان داده شود که به این تفاهم 
کتابخانه  مورد  در  رضایی  است.  نشده  نامه عمل 
مرکزی استان توضیح داد: در سال گذشته مشکل 
زمین را حل کردیم و  حدود 10 هزار مترمربع در 
بولوار شهید ناصری به این کار اختصاص پیدا کرد. 
ادامه داد: سازمان مسکن و شهرسازی پولی  وی 
را بابت زمین درخواست کرد که با پیگیری هایی 
به عمل آمده با توافق نامه ای مبلغ 440 میلیون 
تومان اختصاص داده شد و در سال آینده عملیات 
وزارت  جزو  پروژه  این  شود.  شروع  آن  اجرایی 
 ارشاد است و بودجه ملی خواهد داشت. مدیرکل 
تعداد  استان  بیان کرد: در  کتابخانه های عمومی 
650876  نسخه کتاب و تعداد 38009 نفر عضو 
به  نسبت  اعضا  تعداد  به  توجه  با  که  دارد  وجود 

جمعیت، سومین استان کشور هستیم.

 رسيدگي به تخلفات شرکت  های
حمل و نقلي کاال ومسافر برون شهری 

کاری- معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای استان بیان کرد:  جلسه کمیسیون 
ماده 12  نظارت بر اجراي دقیق قوانین و مقررات 
حمل و نقل برون شهری استانی برگزار و طی آن به 
تخلفات 24 شرکت حمل و نقلي کاال ومسافر مستقر 
در خراسان جنوبی رسیدگي گردید.مهدی گرجی  با 
بیان اینکه با توجه به میزان صالحیت های تفویضی 
به استان، در مجموع برای شرکتهای دارای تخلفات 
نقدی  جریمه  دوم  نوبت   ، کتبی  تذکر  اول  نوبت 
صادر و احکام مربوطه ابالغ گردید  ادامه داد:  می 
توان به جریمه 76 میلیون ریالی یکی از شرکتهای 
حمل ونقل کاال و جریمه 50 میلیون ریالی یکی 
از شرکتهای حمل ونقل مسافردر استان اشاره کرد. 
وی درباره تخلفات انجام شده در بخش های حمل 
ونقل کاال و مسافر نیزعنوان کرد رعایت نکردن مهار 
مناسب بار، حمل بار اضافه  بر ظرفیت خودرو، صدور 
بارنامه جهت وسیله نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی و در 
بخش مسافر حضور نداشتن مدیر فنی در هنگام 
از جمله  صدور صورت وضعیت ، شکوائیه مسافر 
حمل  های  شرکت  سوی  از  شده  انجام  تخلفات 
ونقل کاال و مسافر بوده است.وی با تاکید بر اهمیت 
ارتقای سطح خدمات قابل ارائه به کاربران بخش 
حمل ونقل جاده ای و رضایت آنها، افزود: سامانه 
پیامکی 300056141 راه ارتباطی با مخاطبان این 
 بخش ایجاد کرده است تا بتواند نظرها، پیشنهادها و

  شکایت های افراد را دریافت و به آن ها رسیدگی نماید. 

نابودی 600 درخت 80ساله در اراضی پادگان 

هیچ مسئولی پاسخگو نیست

ری
 اکب

س:
عک

»مهاجرت روستایيان« دليل افزایش حاشيه نشينی؛ استان مهاجرفرست است

احتمال وقوع اولین باران پاییزی در خراسان جنوبی
غالمی-کارشناس هواشناسی از احتمال وقوع اولین باران پاییزی به صورت رگبارهای پراکنده در نیمه شرقی خراسان جنوبی خبرداد . کارشناس هواشناسی گفت: از امروز 
ظهر در نیمه شرقی استان همچون شهرهای قاین ، سربیشه و درمیان شاهد اولین بارش باران پاییزی دراستان خواهیم بود. خانم زارعی از کاهش محسوس دمای هوا در 
روز دوشنبه در استان خبر داد و افزود: به صورت میانگین در این دو روز 8 درجه دمای هوا کاهش می یابد که با وقوع یخبندان در برخی مناطق استان همراه خواهد بود.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان خبر داد:

آغاز شمارش معکوس برای 
اجرای کامل طرح جامع 
مالياتی در استان 

استان  مالیاتی  امور  کل  اداره  سرپرست  برزجی- 
از اجرای 50 درصد طرح جامع مالیاتی خبر داد و  
گفت: پیش بینی می شود برای عملکرد سال 96 
این طرح کامل اجرا شود. پاک گهر در گفتگوی 

درصد   50 کرد:  عنوان  ما  خبرنگار  با  اختصاصی 
مودیان   1395 سال  عملکرد  های  نامه  اظهار 
یکپارچه  سامانه  در  حقیقی  و  حقوقی  اشخاص 
مالیاتی) اریس( بارگذاری شده و آمادگی داریم که 
برای عملکرد سال 96  پیاده سازی این سامانه برای 
کل استان عملیاتی شود. وی افزود: تاکنون سامانه 
اریس برای  رسیدگی پرونده های مالیاتی در مرکز 
استان، شهرستان قاین، سرایان ، فردوس و بشرویه  
راه اندازی شده و همکاران نیز در ادارات ویژه طرح 
جامع مستقر شده اند.سرپرست اداره کل امور مالیاتی 
استان با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی از سال 93 
اجرای  برای  گفت:  است  کلیک خورده  استان  در 
انجام گرفته و  این طرح فضاسازی های مناسب 
تجهیزات الزم نیز خریداری شده است. پاک گهر 
همچنین از پیشرفت 95 درصدی ساختمان اداره 
شهرستان بیرجند برای اجرای طرح جامع خبر داد و 
افزود: این مکان پشت ساختمان فعلی واقع شده و 
تا بهمن امسال  100 درصد آن به اتمام می رسد. 
وی خاطر نشان کرد: تاکنون بالغ بر 9 میلیارد تومان 
و  شده  هزینه  استان  در  جامع  طرح  اجرای  برای 
وضعیت  از  دیگر  های  استان  بین  در  اکنون  هم 
بهتری برخوردار هستیم. سرپرست اداره کل امور 
مالیاتی استان شفاف سازی درآمدها و  فعالیت های 
اقتصادی  در سیستم جدید را از مزایای اجرای طرح 
جامع مالیاتی عنوان کرد و گفت: پس از اجرای این 
طرح دیگر مالیات علی الراس نخواهیم داشت بلکه 
رسیدگی بر اساس اسناد و مدارک بارگذاری شده و 

دفاتری که مودیان ارایه می دهند انجام می شود.

مدیرعامل خانه مطبوعات 
خراسان جنوبی معرفی شد

دادرس مقدم-در مراسمی با حضور مدیرکل ارشاد 
خراسان  مطبوعات  خانه  مدیره  هیئت  اعضای  و 
خانه  مدیرعامل  عنوان  به  سمانه ساالری  جنوبی 
 مطبوعات استان معرفی و از زحمات و تالش های
شد. تشکر  سابق  عامل  مدیر  لر  غالمرضا   ارزنده 

محبی در جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل جدید 
خانه مطبوعات استان و جلسه آسیب شناسی حضور 
نمایشگاه  سومین  و  بیست  در  جنوبی  خراسان 
خانه  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  کشور  مطبوعات 
مطبوعات استان، اظهار کرد: اتفاقات خوبی در این 
دوره از نمایشگاه مطبوعات رخ داد و گام های رو به 

جلویی از سوی خانه مطبوعات استان برداشته شد.

اختصاص 10 ميليارد تومان برای تکميل 
جاده به فراه افغانستان

جاده  تکمیل  برای  تومان  میلیارد  خبر- 10  گروه 
بازارچه مرزی میل 78 به فراه افغانستان اختصاص 
یافت. مدیر کل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه 
این جاده به طول 120 کیلومتر در خاک افغانستان 
قرار دارد گفت: 60 کیلومتر از این محور از میل 78 
تا قلعه کاه در افغانستان آسفالت و زیرسازی مسیر 
اعتبار آغاز  با این  تا فراه،  از قلعه کاه  باقی مانده، 
 800 تا   700 روزانه   : افزود  جعفری  است.  شده 
کامیون در این مسیر تردد می کنند که با تکمیل 
جاده، مسیر 4 ساعته به یک ساعت کاهش می یابد.

معرفی آثار برتر سوگواره ملی
 ميراث عاشورا درقاب عکس

غالمی-آثار برگزیده دومین سوگواره ملی میراث 
عاشورا در قاب عکس در بیرجند معرفی شدند. در 
مرحله ملی این سوگواره، آثار آقایان مجید خالقی 
مقدم از اردبیل، محمدرضا جباری از قم و علیرضا 
بدست  را  تا سوم  اول  مقامهای  از مشهد  رجایی 
مرتضوی،  مرتضی  نیز  استانی  مرحله  آوردند.در 
سعید هاشمی گازار و احسان درستکار هر سه از 
کردند. خود  آن  از  را  نخست  های  مقام  بیرجند 

همچنین احمد تاجی از شهرکرد و جالل شمس 
آذران از تبریز شایسته تقدیر شدند.

۵ نمایشگاه کتاب در کانون های مساجد 
خراسان جنوبی برپا می شود

مساجد  های  کانون  دبیرخانه  شبستان-مسئول 
در  کتاب  نمایشگاه   5 برپایی  از  جنوبی  خراسان 
کانون های فرهنگی هنری همزمان با هفته کتاب و 
کتابخوانی خبر داد. حجت االسالم سبزه کار گفت: 
در این نمایشگاه گوشه ای از توانمندی دو کانون 

فرهنگی هنری بیرجند به نمایش در آمده است.

حسینی-صبح دیروز شورای شهر بیرجند در 
مرادی  میزبان  خود  جلسه  دومین  و  بیست 
در  حضور  با  که  بود  شهر  کسبه  از  یکی 
پادگان  اراضی  درختان  صدای  شورا  جلسه 
توافقات  طبق  که  این  بیان  با  وی  شد. 
دولت  به  تومان  میلیارد   100 با  اراضی  این 
های توجهی  بی  به  اند،  شده   بازگردانده 

و  کرد  اعتراض  منطقه  درختان  به  فعلی 
افزود: درختان یا خشک شده اند یا با اجازه 
دیگر  به شهرهای  و  قطع  اشجار  کمیسیون 
اند. به  انتقال داده شده  نئوپان  برای ساخت 
گفته وی 600 درخت 80 ساله مجوز قطع 
گرفتند و جریمه آن ها فقط 60 میلیون تومان 
بود. مرادی با بیان این که اکنون نیز متاسفانه 
و قصد  بسته  را  ها  زمین  به  منتهی  درهای 
خشکاندن باقی درخت ها را دارند خاطرنشان 
کرد: این درخت ها دیگر ملک پادگان نیست 
بلکه میراث 100 ساله شهر است و باید از آن 
از  محافظت شود.تقی زاده رئیس شورا پس 
شنیدن این اظهارات با اشاره به این که امکان 
ورود به ارضی نظامی غیر مجاز بوده و متولی 
باید پاسخگوی بی توجهی باشد ادامه داد: این 
دغدغه شما که دغدغه ما نیز می باشد را قطعا 

منعکس خواهیم کرد.
در این جلسه همچنین مسئول درآمد شهرداری 
با بیان این که برخی از نقاط شهر مخصوصا 
در معابر زیر 12 متر افزایش قیمت 12 تا 20 
برابری در عوارض ساختمان داشتند عنوان کرد: 
البته اکثر این محالت در نقاط با اقشار تمام در 
آمد شهر بود. پیرو اعتراض مردم به نرخ باالی 
پاک گهر  عوارض ساختمان در سال جاری، 
سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان، نظامی 
قانعی   ،2 منطقه  شهرداری  درآمد  مسئول 
احمدی  و  مرکزی  شهرداری  درآمد  مسئول 
کارشناس شهرسازی شهرداری مهمانان جلسه 
بودند. میری یکی از اعضای شورا با بیان این 
که متاسفانه دفترچه ابالغ شده به شهرداری 
است،  آورده  عوارض  روی  را  تورمی  نرخی 
ادامه داد: از لحاظ درآمدی به نفع شهرداری 
است ولی برای شهروندان این نرخ قابل قبول 
نبوده و از شما راه حل می خواهیم. وی تعطیلی 
ها  نرخ  همین  دلیل  به  را  ها  ساز  و  ساخت 
دانست و افزود: با توجه به این که در منطقه 
ها  نرخ  رود  می  انتظار  هستیم،  محروم   ای 
تعدیل و منطقی تر شود. این عضو شورا با تاکید 
بر این که اکنون در شمال شهر که هنوز وارد 

 ساخت و ساز نشده، افزایش بیشتر دیده می شود، 
تاکید کرد: نگرانی ما از این بابت است که با 
شروع ساخت و ساز در این منطقه قیمت ها 

بسیار افزایش خواهد داشت.

برابری   20 تا   12 قیمت  افزایش 
عوارض برخی نقاط شهر

قانعی مسئول درآمد شهرداری نیز در تکمیل 
قانون  این که طبق  به  اشاره  با  این سخنان 
موظف هستیم تا 15 بهمن هر سال پیشنهادات 
خود را درباره قیمت ها ارائه دهیم، اضافه کرد: 
به دلیل این که شورای قبلی دفترچه سال 95 
را به دست ما نرساند، برای تقویم امالک 96 
پیشنهادات ما بر اساس ارزش معامالتی سال 
گفته وی همین ضرایب موجب  به  بود.   94
معابر  در  نقاط شهر مخصوصا  از  برخی  شد، 
زیر 12 متر افزایش قیمت 12 تا 20 برابری 
داشته باشند که البته اکثر این محالت در نقاط 
با اقشار کم در آمد شهر بود. وی خاطرنشان 
بلوار  مانند محالتی،  نیز  معابر  از  کرد: خیلی 
شهدای عبادی، 15 خرداد تغییر نداشته و یا 
حتی کاهش داشتند. مسئول درآمد شهرداری 
با بیان این که ضوابط براساس قیمت منطقه 
ای پیش بینی می شود، ادامه داد: گاهی مالک 
ارزش روز تجاری مسکونی است و گاهی بر 

اساس ارزش معامالتی دارایی آن می باشد.

حضور عضو شورا صرفا 
برای مشروعیت دادن به تصمیمات!

به  اعتراض  با  دیگر عضو شورا هم  طاهری 
کمیسیون تقویم ارزش معامالتی اضافه کرد: 
و  نداشته  مبنای درستی  متاسفانه تصمیمات 
برای ما قبول قبول نیست، از طرفی در ماده 64 
امکان تعدیل برای کمیسیون فرآهم شده است.

وی همچنین با اشاره به این که تاثیر نمایندگان 
مردم در این کمیسیون بسیار کمتر از دستگاه 

های دولتی است ادامه داد: آن ها نیز به نفع 
درآمد خود تصمیم می گیرند و حضور نماینده 
تصمیمات  به  مردمی  مشروعیت  فقط  مردم 
نیازی  دیگری  باشد  گونه  این  اگر  دهد،  می 
یزدان شناس عضو  نیست.  نیز  ما  به حضور 
دیگر شورا نیز به تعداد زیادی پرونده در زیر 
دستش اشاره کرد و افزود: این ها اعتراضات 
مردمی پس از ابالغ دفترچه سال 96 است، 
برای حفظ حقوق مردم و رونق اقتصادی باید 

نرخ ها تعدیل شود.

 96 سال  برای  نرخ  بینی  پیش 
براساس 4 درصد قیمت ملک

سرپرست اداره کل امور مالیاتی پس از شنیدن 
این توضیحات عنوان کرد: کمیسیون تقویم 
امالک متشکل از یک نماینده شورا، نماینده 
جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، ثبت اسناد 
و امالک و امور مالیاتی است که دست اعضا 
به گفته پاک  باشد.  باز می  تعیین نرخ  برای 
گهر برای قسمت بهتر شهر ، ارزش باالتر و 
تا  بین 0.6  پیشنهادی  اعدادی  آن،  برعکس 
یک درصد ارزش منطقه قیمت گذاری می شد. 

وی با اشاره به تغییر قانون ماده 64، اضافه کرد: 
قرار شد پیش بینی ها در اولین سال اجرا یعنی 
سال 95، بر اساس 2 درصد ارزش معامالتی 
درصد   2 سال  هر  آن  از  پس  و  بوده  ملک 
افزایش یابد تا در سال دهم به 20 درصد ارزش 
ملک برسد. سرپرست اداره کل امور مالیاتی از 
شنبه  سه  در  کمیسیون  این  جلسه  برگزاری 

هفته جاری خبر داد و افزود: برای سال 96، 
4 درصد ارزش امالک پیش بینی می شود. 

یکسان بودن قیمت منطقه بازار 
با اراضی پشت آن!

پاک گهر با تاکید بر این که با توجه به کمتر 
توسعه یافتگی استان، حداقل عدد، مالک قرار 
می گیرد، افزود: امسال نیز از کارشناسان و 
کارشناسی  قیمت  تا  ایم  خواسته  همکاران 
نرخ  را  دیگر  تغییر  وی  بیاورند.  را  مناطق 
بندی بر حسب یک بلوک به جای محالت 
مختلف اعالم کرد و یادآور شد: به دلیل طرح 
جامع مالیاتی قرار شده نقاط مختلف از بلوک 
برای  را  را مشخص کرده و میانگین قیمت 
اداره کل  کل بلوک تعمیم دهیم. سرپرست 
از دغدغه  با بیان این که یکی  امور مالیاتی 
های ما نیز همین بلوک بندی ها می باشد ، 
خاطرنشان کرد: در یک بلوک ، بازار، سه راه 
اسدی، منتظری و حکیم نزاری را داریم که 
به هیچ عنوان قیمت این ها با هم برابر نیست 
ولی بر اساس قانون و طبق بلوک بندی باید 
 میانگین را برای همه در نظر بگیریم. پاک گهر 

همچنین خواستار تغییر در ضرایب شهرداری 
تغییر دفترچه در وسط  امکان   : افزود  شد و 
سال  برای  آن  اصالح  باید  و  نیست  سال 
97 را در نظر بگیریم . قانعی مسئول درآمد 
برای  ها  فرمول  کرد:  تاکید  البته  شهرداری 
محاسبه ها نیز طبق قانون در وسط سال غیر 
امور  اداره کل  تغییر هستند. سرپرست  قابل 
اطمینان  شورا  اعضای  به  ادامه  در  مالیاتی 
خاطر داد که تا حد توان به عنوان یک عضو 
را مشخص  هایی  قیمت  نفره،  از شورای 5 
کنند که رضایت مردم و دستگاه ها را به دنیال 

داشته باشد.

پیشنهاد: مالک تا پایان سال، 
تقویم 94 باشد

تقی زاده رئیس شورا خواستار برگزاری جلسه 
ای با حضور اعضای کمیسیون تقویم امالک 
شد تا در جریان دغدغه های مردم و شورا قرار 
گیرند و در کمیسیون پشتیبان تصمیم شورا و 
سرپرست اداره کل امور مالیاتی باشند.احمدی 
کارشناس شهرسازی شهرداری هم خواستار 
کاهش بیشتر از 2  درصد برای معابر زیر 12 
متر شد و افزود: با این اوصاف حتی کاهش 
از  نیز کم می باشد. وی همچنین  5 درصد 
شورا تقاضا کرد : چند ماه باقی مانده تا انتهای 
سال بر اساس تقویم معامالتی سال 94 عمل 
کنیم و یا قیمت ها توسط شورا تعدیل شود. 
کتبی  به طور  مقرر شد  درخواست  این  پیرو 
به شورا ارجاع تا در صورت موافقت شورای 

تطبیق عملیاتی شود.

استفاده از پسآب شهر
 برای فضای سبز

 استفاده از پسآب فاضالب بیرجند برای محمد 
شهر از دیگر موضوعات مطرح شده، بود که 
یزدان شناس پیشنهاد داد : از این پسآب برای 
فضاهای سبز داخل شهر استفاده کنیم. طاهری 
نیز با بیان این که امامی مدیرعامل آب منطقه 
بوده عنوان کرد:  این موضوع  نیز موافق  ای 
افزایش  نیز که شهردار منتخب قصد  اکنون 
از  توان  می  دارد  را  شهر  سبز  فضای  سرانه 
این ظرفیت با رعایت نکات بهداشتی و شرعی 
انجام  و  موضوع  این  نهایت  کرد.در  استفاده 
مطالعات آن جزء اولویت های شورا قرار گرفت.

)Ava.news13@gmail.com(

دفتر  ایران  جوانان  سینمای  انجمن  کاری- 
بیرجند همزمان با سراسر کشور دوره آموزشی 
فیلم سازی با مدرک بین المللی را در خراسان 
جنوبی برگزار می کند.مسئول انجمن سینمای 
در  گذشته  روز  بیرجند،   دفتر  ایران  جوانان 
نحوه  به  اشاره  با  رسانه  اصحاب  با  نشستی 
فیلم سازی در انجمن سینمای جوانان استان، 
که  گذشته  های  دوره  برخالف  کرد:  اظهار 
بخاطر  دوره  این  در  بوده  تئوری  آموزش 
شود  برانگیخته  هنرجویان  هیجان  اینکه 
کارگاه تجربی طراحی شده تا بصورت عملی 
با ساخت فیلم آشنا شده و در پایان دوره به 

تجربه کافی و مورد نیاز برسند. 
احمدرضا یاوری تاکیدکرد: در پایان دوره یک 
فیلم 5 الی 10 دقیقه ای به ایده هنرجویان 
به نمایش گذاشته می شود و تاکید اصلی بر 

عالقمندان  و  هنرجویان  سازی  فیلم  تربیت 
جوانان  سینمای  انجمن  افزود:  وی  است. 
شعبه بیرجند از سال 86 تأسیس شد و در این 
چندساله سه فیلم در جشنواره بین المللی فیلم 

کوتاه تهران پذیرفته شده است.
خراسان  جوانان  سینمای  انجمن  مسئول 
دوره  هفتمین  این  اینکه  بیان  با  جنوبی 
برگزاری کالسهای آموزش فیلمسازی است 
افزود: دوره ها کارگاهی محور هستند و در 
تا یکسال طول می  ماه  تقریبا 9  یک دوره 
کشد. مسئول انجمن سینمای جوانان خراسان 
جنوبی خاطرنشان کرد: در هر دوره 15 الی 
20 هنرجو برای فیلم سازی انتخاب شده و 
به فارغ التحصیالن مدرک معتبر بین المللی 
و معتبر اعطا می شود.وی یادآور شد: در این 
فیلم  برای  الزم  های  آموزش  تمامی  دوره 

نویسی،  گزارش  عکاسی،  شامل؛  سازی 
فیلم نامه نویسی، تصویربرداری، نورپردازی، 

شود.مسئول  می  ارائه  تدوین  و  کارگردانی 
انجمن سینمای جوانان خراسان جنوبی ادامه 

از  آبان   30 تا  توانند  می  مندان  عالقه  داد: 
ایران  جوانان  سینمای  انجمن  سایت  طریق 

اقدام به نام نویسی کنند.یاوری با بیان اینکه 
گواهینامه این دوره از سوی انجمن سینمای 

جوانان ایران صادر می شود، خاطرنشان کرد: 
هستند  استان  اساتید  از  دوره  این  مدرسان 
نیز  کشور  اساتید  حضور  با  هایی  کارگاه  و 
کم  استقبال  از  باگالیه  می شود.وی  برگزار 
همشهریان از این دوره افزود: فکر نمی کنم 
مبلغ 500 هزار تومان برای یک دوره کامل 
فیلم سازی که دارای برند است مبلغ گرانی 
باشد با توجه به اینکه همین دوره در استانهای 
مجاور با هزینه باالی 700 هزارتومان برگزار 
یک  سازی  فیلم  کرد:  تاکید  وی  شود.  می 
وارد  که  کسانی  و  است  پرخرج  ای  رشته 
انگیزه کافی  باید  این هنر می شوند  عرصه 
تنها  و  شوند  موفق  بتوانند  تا  باشند  داشته 
به جایزه استانی اکتفا نکنند و به مقام های 

کشوری و جهانی فکر کنند. 
)Ava.news12@gmail.com(

و  تودیع  مراسم  گذشته  روز  صبح   - قوسی 
با حضور  استان  بنیاد شهید  معارفه مدیرکل 
شهید  بنیاد  منابع  مدیریت  و  توسعه  معاون 
ایثارگران  از خانواده شهدا و  کشور و جمعی 
سابق  مدیرکل  جلسه  این  در  شد.  برگزار 
بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی 
برای خدمتگزاری  بهمن سال 92  در  گفت: 
در خراسان جنوبی منصوب شدم و هرچه در 
این مدت انجام دادم در برابر ازخودگذشتگی 
ایثارگران چیزی نبوده است. حجت االسالم 
بنیاد  جایگاه  داد: تالش شد  ادامه  معصومی 
شهید و خانواده ایثارگران را قدری در استان 
باال ببریم و همه مسئولین را درگیر کنیم. قبال 

اگر به نامه بنیاد ترتیبی داده نمی شد، االن 
می توانم به قاطعیت بگویم با تلفن خیلی از 
که  این  بیان  با  وی  شود.  می  حل  مسائل 
دورترین نقاط روستایی استان را برای مالقات 
خانواده شهید رفتم، اضافه کرد: کوشش شد 
خود  به  را  ها  شهرستان  تجلیل  و  سرکشی 
معصومی  کنیم.  واگذار  شهرستانی  مدیران 
خاطرنشان کرد: مجتمع فرهنگی، ورزشی و 
شده  شروع   86 سال  از  که  ایثار  توانبخشی 
بود، تا سال 92، 70 درصد پیشرفت فیزیکی 
 داشت و در نهایت توانستیم تمام بخش های 
آن را به ثمر برسانیم. آخرین فاز آن، درمانگاه 
افتتاح  هفته  همین  در  که  است  تخصصی 

در  هم  توانبخشی  دانشکده  و  شد  خواهد 

آنجا فعال می شود.در جذب نیرو از ایثارگران 

شهید  بنیاد  سابق  کردیم.مدیرکل  استفاده 

ایثارگران خراسان جنوبی با اشاره به  و امور 

این که فضایی را مهیا کردیم تا افرادی که با 
بنیاد ارتباطی نداشتند پا به آن بگذارند، افزود: 
خانواده  شان  در  تشکیالت  اداری  ساختمان 
شهدا و ایثارگران نبود و در آینده ای نه چندان 
دور، ساختمان جدید افتتاح می شود. معصومی 
از  تماما  اشتغال،  و  نیرو  در جذب  داد:  ادامه 

ایثارگران استفاده کردیم.
در ادامه معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد 
در خراسان جنوبی  کرد:  اظهار  شهید کشور 
نه  البته  است؛  قبول  قابل  بیکاری  نرخ رشد 
انتظار کار و اشتغال وجود ندارد.  این که در 
وی ادامه داد: با توجه شرایط استان در حوزه 
کارآفرینی زمینه هایی را فراهم خواهیم کرد. 

مرگ قلب سبز بيرجند

برگزاری دوره آموزشی فیلم سازی با ارائه مدرک بین المللی در استان 

افتتاح درمانگاه تخصصی و ساختمان جدید بنیاد شهید به زودی

عکس: حسینی

عکس:قوسی

عکس:کاری
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید 
و به هم خشم نگیرید.   )بحاراالنوار،ج78،ص 347(

دستاوردهاي اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبي از ابتداي دولت تدبير و اميد در بخش راه

 احداث 214  کیلومتر باند دوم در دولت يازدهم
در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری ، دولت تدبیر و امید استفاده بهینه از منابع موجود را در 

سیاست کار خود داشته و علیرغم کمبود منابع، عملکرد خوبی داشته است.
وضعیت راه هاي استان

* طول راه هاي استان خراسان جنوبي بالغ بر 17 هزار کیلومتر مي باشد 
* 490 کیلومتر راه چهار خطه ) باند دوم (

* 1040 کیلومتر راه اصلي
* 4153 کیلومتر راه فرعي 

* حدود 2000 کیلومتر راه شرياني 
* 922 کیلومتر راه ترانزيتي 

* 5618 کیلومتر راه آسفالته روستايي
* راه هاي خراسان جنوبي بیش از 5 درصد راه هاي کشور مي باشد 

* استان خراسان جنوبي ششمین استان از نظر طول راه ها در سطح کشور مي باشد 
* از مهمترين پروژه هاي استان راه میل 78 مرزي به مرکز استان فراه افغانستان مي باشد که قطعه 

دوم آن از قلعه کاه به سمت فراه به طول 60 کیلومتر در آبان ماه سال جاري شروع شده است.
 * پروژه راه آهن زاهدان – بیرجند   اتصال به شبکه سراسري بافق – مشهد از پروژه هاي مهم استان است .
* پیمانکار زيرسازي قطعه اول محور از ايستگاه يونسي به سمت بیدخت گناباد انتخاب و ابالغ 

قرارداد پیمانکار در حال انجام است.

* البته کنسرسیومي متشکل از سه شرکت با مديريت شرکت تیراژ نیز آماده سرمايه گذاري و در 
حال پیگیري گرفتن وام از صندوق توسعه ملي مي باشد.

 عملکرد راه و شهرسازی در دو بخش طرح های راه و طرح شهرسازی و مسکن می باشد 
بخش راه : 

دو کريدور از ده کريدور اصلی کشور از استان خراسان جنوبی می گذرد. اولويت اصلی وزارت راه و 
شهرسازی در سطح کالن سرمايه گذاری بر روی اين کريدورها می باشد.

1- کريدور چابهار - زاهدان - بیرجند - مشهد که 420 کیلومتر از اين محور در استان خراسان 
جنوبی واقع می باشد که تا کنون 166 کیلومتر معادل 40 درصد از اين محور تبديل به بزرگراه 
 شده است. اين طرح از طرح های مصوب سفر رياست جمهور و طرح اقتصاد مقاومتی نیز می باشد.
در سال جاری 19 کیلومتر به بهره داری رسیده و 7 کیلومتر آسفالت شده و تا پايان سال 96 

تکمیل آسفالت 20 کیلومتر  باند دوم در برنامه قرار دارد.
اگر ان شاءا... اين تعهدات به اتمام برسد 46 کیلومتر معادل 11 درصد از باند دوم انجام شده در سال 

96 می باشد. در حال حاضر 7 پیمانکار در اين طرح مشغول به کار می باشند.
در سال 95 دو نقطه پرحادثه )پیچ خرواج و نوزاج( در محور بیرجند - قاين ايمن و رفع شده و دو 

تقاطع سه راهي مرك و سه راهي روم ايمن سازي شده است.
تکمیل محور بیرجند- قاين  از نیمه دوم سال 93 با دو پیمانکار جديد و مبلغ پیمان 104 میلیارد 
تومان شروع شده که بالغ بر 500 پل در اين محور بايد ساخته شود و حجم عملیات خاکی اين 
محور که عمدتا سنگی می باشد حدود 6 میلیون مترمکعب می باشد )4/3 میلیون مترمکعب 

خاکبرداري و 1/7 میلیون متر مکعب خاکريزي(. 
در حال حاضر بالغ بر 100 دستگاه راهسازي در فاصله بیرجند تا قاين مشغول به کار مي باشد.

در اين محور برای اولین بار در کشور روسازی بتنی کار می شود و از خصوصیات اين نوع رويه دوام 
آن می باشد، همچنین از مزايای سیمان، کاهش آلودگی های محیط زيستی نسبت به آسفالت 
می باشد. وزارت راه و شهرسازی قول افزايش اعتبار از محل اسناد خزانه برای پرداخت مطالبات 

بیرجند - قاين در سال جاری را داده است.
2-کريدور بندرعباس - کرمان - راور - ديهوك - فردوس - بجستان - مشهد که 357 کیلومتر آن 
در استان خراسان جنوبی واقع می باشد، تاکنون 153 کیلومتر آن باند دوم احداث شده )معادل 

43 درصد( باند دوم اين محور کالً توسط 5 پیمانکار در دست اجرا می باشد.
در سال 95 در اين کريدور 47 کیلومتر باند دوم به بهره برداری رسیده و 30 کیلومتر در سال 96 

آسفالت شده است.
راه روستايي

در دولت يازدهم حدود 700 کیلومتر راه روستايي علیرغم کاهش اعتبارات ملي، راه روستايي 
آسفالت شده و از ظرفیت قیر رايگان و طرح هاي مشارکتي استفاده شده است.

از 918 روستاي باالي 20 خانوار استان 816 روستا داراي راه آسفالته مي باشد و 96 درصد 
جمعیت باالي 20 خانوار استان از راه آسفالته برخوردار است. در حال حاضر 890 کیلومتر راه 
روستايي در سطح استان در قالب 75 پروژه در دست اجرا مي باشد که 80 کیلومتر در هفته دولت 

به بهره برداري رسیده و تا پايان سال نیز 100 کیلومتر ديگر نیز به بهره برداري خواهد رسید.

فروشگـاه پـارس پـرداز
فروش اقساطی لپ تاپ، تبلت و سیستم ) ارسال رایگان  به سراسر استان( 
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
ميدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    32224113 

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

با محیطی بسیار بهداشتی و پاکیزه
همراه با قرعه کشی و جوايز ارزنده
افتتاح حمام مغربی )ماساژ و کیسه کشی سنتی( و نمک درمانی برای اولین بار در استان
تفريح، نشاط و سرگرمی را در بزرگترين و مجهزترين استخر استان تجربه کنید
همراه با کالس های آموزش خصوصی )صد در صد تضمینی( و نیمه خصوصی با قیمت های فوق العاده
همراه با طرح سکه باران )روزهای چهارشنبه ساعت 20 الی 22(
هنگام شنا و تفريح سکه طال از کف استخر برداريد
آماده همکاری و عقد قرارداد با کلیه ارگان ها و ...

استخر نيلوفر )دانشگاه آزاد( 
با مديريت جديد 

و کادری مجرب افتتاح گرديد

آدرس: خیابان آوينی ، خیابان نیلوفر، امیرکبیر، استخر نیلوفر/ شماره تماس جهت رزرو سانس و هماهنگی 09335620696

مقام معظم رهبری: 
جلسات قرآنی را افزایش بدهید. هر چه 

می توانید تعلیم و تعلم قرآن را زیاد کنید.   
96/03/06

شروع ثبت نام دوره های

 حفـظ قـرآن کریـم
 کالس های تدبر ، روخوانی و روانخوانی

در سنين مختلف خواهران و برادران
)بیشتر هزينه دوره ها توسط خیرين تامین و با 

کمترين هزينه ارائه شده است(
برای آشنايی با برنامه های آتی به مرکز آموزش 

 2 سجاد  سجادشهر،  ابتدای  در  واقع  نیايش  عترت  و  قرآن  فرهنگی   موسسه 
طبقه سوم، مسجد چهارده معصوم )ع( مراجعه فرمايید.

@sootdavoodi
09369560۸52  
09369560۸4۷

)از ساعت 14به بعد(

)دست خیرين محترمی که قصد همکاری دارند را به گرمی می فشاريم(

آگهی تمدید مزایده عمومی
محدوده های اکتشافی ،گواهينامه های کشف و پروانه های 

بهره برداری
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی

شماره شناسه: 103550 

و  کشف  های  اکتشافی،گواهینامه  های  محدوده  عمومی  مزايده  آگهی   پیرو 
پروانه های بهره برداری اکتشافی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان 
 جنوبی به اطالع می رساند: زمان شرکت در مزايده تا پايان وقت اداری روز پنجشنبه 

96/8/25 تمديد گرديده است.
لذا بر اساس اين اطالعیه متقاضیان می توانند جهت آگاهی کامل از اطالعات 
محدوده های مزايده ای، شرايط مزايده و دريافت فرم های مربوطه به آدرس 
اينترنتیwww.skimto.irو khs.mimt.gov.ir  سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان خراسان جنوبی مراجعه نموده و پیشنهادات خود را بر اساس شرايط 
ارائه شده حداکثر تا پايان وقت اداری روز پنجشنبه 96/8/25 در پاکت الك و 
مهر شده و صرفاً ازطريق پست سفارشی به آدرس خراسان جنوبی، بیرجند، بلوار 
شهدای عبادی، ساختمان شماره 2 )شهدای عبادی( کدپستی 9719871165 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارسال نمايند.
 زمان بازگشايی پاکت ها نیز متعاقباً از طريق سايت سازمان به آدرس های فوق، 

اطالع رسانی خواهد شد.

روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

استخــدام 
 يک هفته نامه جهت تکمیل کادر تحريريه خود  از  افراد ذيل دعوت به همکاری می نمايد:

1- 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 09026۷11۷۷5 از طريق تلگرام ارسال نمايند.

 بديهی است شرايط همکاری با حقوق ثابت و بیمه خواهد بود. 
پس از بررسی درخواست با متقاضیان دارای شرايط تماس حاصل خواهد شد










