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محاسن FATF  از معایب 
آن  بیشتر است 

صفحه 2

دولت از گران شدن دالر
 ذینفع بود

صفحه 2

تحریم هاي آمریکا به داخل 
کشور امتداد یافته  است 

صفحه 2

به وجود آمدن شرایط کنونی
 الزاما به خاطر دولت  نیست

صفحه 2

شاهکار در مدیریت 
مصرف آب؟!

چند روزی است که دوباره بوی باران در 
خیابان های شهر پیچیده و حال و هوای 
شهر را شادتر کرده است.بارش هایی که 
گویا امسال پیش بینی می شود بیشتر از 
گذشته هم بوده و در سال آبی ۹۸-۹۷، 
بیشتر از اینها باران مهمان مان باشد.
تلخ است اما تجربه نشان داده نه آنقدر 
ها شکرگزار بوده ایم و نه افزایش باران 
سود قابل مالحظه ای برایمان داشته 
است! شاید چون مدیریتی »جهادی« و 
به اقتضای شرایط خاص استان، برای 
هدایت نزوالت جوی نیست. همه از 

مدیریت و لزوم آن... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4182

3جشنواره منطقه ای فیلم و عکس تلفن همراه برگزار می شود5اهدای عضو دختر 20 ساله بیرجندی به 4 بیمار نیازمند 5توسعه زیرساخت 20 برابر 20 سال گذشته، طی یک سال

گرمای گاز  به  نهبندان  رسید
    صفحه 5

عکس:   توال

شهرهای دور دست استان از نعمت گاز برخوردار شدند

خراسان جنوبی بی بهره از اعتبارات خود /5
در شورای شهر بیرجند  مطرح شد:

گزارش اقدامات  بنیاد مسکن انقالب اسالمی بیرجند/6

گفتگوی آوا با مسعود خسروی تهیه کننده و گزارشگر مطرح صدای استان

“هدهد”  باالترین نشان جشنواره تولیدات به »بقبند«  رسید
در مورد نحوه ورودش به صدا و سیما می گوید: در سال ۸4 بعد از استان شدن خراسان جنوبی 
به پیشنهاد یکی از همکالسی های دوران دانشگاه که معتقد بود صدای من خوب است و 
به درد رادیو می خورد، به فکر تست دادن افتادم. وی با اشاره به ...  ) ادامه در صفحه 3( 

بازسازی عتبات عالیات توام با مشارکت در پایداری اشتغال
 صبح روز گذشته رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان در نشست خبری اهالی رسانه 
بیان کرد: امسال با تالش نظام جمهوری اسالمی و همکاری عراق افزایش چشمگیری 
در برپایی موکب ها به وجود آمده و 1400 موکب سال گذشته به ...) ادامه در صفحه 5( 
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جناب آقـای مهنـدس غالمرضـا قـوسی
 انتصاب جناب عالی را به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
که نشان از شایستگی،توانمندی و لیاقت شما در عرصه های مختلف مدیریتی 

می باشد، تبریک عرض می نماییم و توفیق تان را از خداوند منان 
در مسئولیت جدید خواستاریم. ضمنا از خدمات و زحمات 

 جناب آقای مهندس ولی پور که نهایت سعی و تالش خود را در پیشبرد 
اهداف عالیه سازمان جهاد کشاورزی استان داشته، تقدیر و تشکر و برایشان آرزوی 

توفیق در سنگر مسئولیت جدید در وزارتخانه را داریم.
 همکاران اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی،ادارات امور شهرستان ها،

شرکت های تعاونی عشایری

برادر ارجمند جناب آقای محمد علی واقعی
مدیرکل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی با عنایت به لیاقت و شایستگی 
شما نویدگر ارتقا و پیشرفت نظام تعلیم و تربیت در استان 

خواهد بود، خداوند بر توفیقات شما بیفزاید.
ارادتمند عارفی نیا

هیئت اسکیت استان برگزار می کند:  مسابقات انتخابی اسکیت المپیاد کشوری

دختر و پسر متولدین 82 تا 86     مهلت ثبت نام: حداکثر 18 مهر
09155612165 - 09364038525

جناب آقای دکتر محمد اصغر زاده
مدیرکل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی

 جناب آقای دکتر حسن علیزاده رئیس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند
 جناب آقای دکتر رضا کمیلیرئیس محترم نظام دامپزشکی استان خراسان جنوبی

 و تمامی دست اندرکاران خدوم و ساعی بخش دولتی و خصوصی دامپزشکی

 ۱۴ مهرمـاه، روز ملـی دامپزشکـی
 را حضور شما سربازان گمنام عرصه سالمت و بهداشت جامعه تبریک و تهنیت عرض نموده 

و بدینوسیله از زحمات شبانه روزی شما عزیزان تجلیل و قدردانی به عمل می آید.

شرکت فروزان بیرجند- شرکت دان  و علوفه خوشینه

جناب آقای مهندس غالمرضا قوسی
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 

انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی نوید بخش فردای بهتر قشر سختکوش عشایر استان می باشد
 ضمن عرض تبریک و تهنیت،  موفقیت روز افزون تان را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم. 

ادارات امور عشایر بیرجند و خوسف
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی عشایری شهید کامیاب

جناب آقای دکتر رضا کمیلی
با نهایت تاسف درگذشت مادرخانم گرامی تان

مرحومـه حاجیه خورشیـد دستگـردی را تسلیت عرض نموده ، 
از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران و برای شما طول عمر مسئلت داریم.

جمعی از همکاران شرکت شفا گستر خاور و بیمارستان دامپزشکی سالمت

همکار محترم جناب آقای علی رحیمی
مصیبت درگذشت خواهر گرامی تان شادروان فاطمـه رحیمـی
 را خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان محترم صمیمانه تسلیت عرض نموده، 

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و علو درجات و برای داغداران 
عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

مدیرعامل محترم کارخانه کاشی نیلوفر
جناب آقای حاج مهدی نوربخش

خبر درگذشت مادر گرامی تان موجب تأسف و تأثر فراوان گردید. 
صمیمانه این ضایعه را خدمت جناب عالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، 
برای آن مرحومه غفران الهی و علو درجات و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای مهندس ولی پور مطلق
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت دستیار ارشد وزیر جهاد کشاورزی 

که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما در صحنه های خدمت صادقانه به نظام 
 و میهن اسالمی ایران می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و با کمال مسرت از انتصاب بجا و شایسته 

جناب آقای مهندس غالمرضا قوسی
 به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

 توفیقات روز افزون ایشان را از خداوند متعال خواستاریم.
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان-  شرکت دامپروری و کشاورزی 

ستاره کیان بیرجند - شرکت ستاره کیان ایرانیان -  برادران خیریه - فرزین - صابرتنها

جناب آقای دکتر اصغرزاده
مدیرکل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر کمیلی
رئیس محترم نظام دامپزشکی استان خراسان جنوبی

14مهرماه، روز ملی دامپزشکی را حضور شما و همکاران گرامی و همه تالشگران این عرصه به 
خصوص دامپزشکان زحمتکش که نقش کلیدی در سالمت جامعه دارند تبریک عرض نموده، آرزومندیم 
در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و سربلند باشید.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- شرکت دامپروری و کشاورزی 
 ستاره کیان بیرجند -  شرکت ستاره کیان ایرانیان - برادران خیریه- فرزین- صابرتنها

جناب آقای مهندس غالمرضا قوسی
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی

 استان خراسان جنوبی
انتصاب شایسته شما را تبریک عرض نموده، رجاء  واثق داریم حضور 
شما در این مسئولیت با کوله باری از تجربه نویدبخش تحرک بیشتر 

عرصه کشاورزی و دامپروری خواهد گردید.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی 
کشاورزی دامداران آریان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس هاشم ولی پور مطلق 
دستیار محترم وزیر جهاد کشاورزی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان دستیار وزیر 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 خواهد گردید. شایسته است از زحمات بی دریغ ، مساعی 
ارزشمند و اهتمام ویژه جناب عالی در زمان خدمت در سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان جنوبی تشکر و قدردانی نموده، توفیق روز افزون شما 

را از درگاه ایزد یکتا مسئلت داریم.
هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان 

خراسان جنوبی

" آگهی مناقصـه عمومـی-  نوبت اول"
دستگاه مناقصه گذار: شهرداری بیرجند

موضوع مناقصه: انجام کامل ممیزي امالك واقع در محدوده قانونی و خدماتی سطح منطقه دو شهر بیرجند 
 شامل بازدید میداني ، نقشه برداری زمینی کلیه امالك ، برداشت کامل اطالعات امالك و معابر اصلی و فرعی ،

  تکمیل فرم هاي ممیزي مورد تائید، ورود اطالعات به سیستم شهرسازي)سرا 8( و تهیه نقشه وضع موجود 
به صورت  GIS Ready  و اتوکد به صورت الیه بندی در محدوده ممیزي و تطبیق آن با طرح تفصیلي مصوب 
و نقشه هاي شهرداري برابر شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه.  شرایط عمومی متقاضیان : کلیه متقاضیان 
حقوقی که ضمن داشتن رزومه کاری مرتبط با موضوع دارای یک یا مشترکا به شرح جدول ذیل گواهی صالحیت 

از سازمان برنامه و بودجه کشور یا شورای عالی انفورماتیک باشند، می توانند در مناقصه مذکور شرکت نمایند.

حداقل رتبهتخصصگروه

3شهرسازیشهرسازی و معماری
تخصص های 

مشترک
نقشه برداری زمینی - مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی 

gis 3فضایی-  سیستم اطالعات جغرافیایی

متقاضیان می بایست مبلغ 250.000.000 ریال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه 
بانکی در فرم های قابل قبول در وجه شهرداري بیرجند با اعتبار حداقل 3 ماهه و قابل تمدید یا چک تضمینی 
بانکی و یا وجه واریزی به حساب 100610 بانک شهر شعبه مدرس به نام شهرداری بیرجند به همراه اسناد 
مناقصه به دستگاه مناقصه گذار ارائه نماید. محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد 
مناقصه به آدرس اینترنتی www.ets-birjand.ir  مراجعه نمایند. محل و مهلت تحویل اسناد: متقاضیان 
می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری )ساعت 14:30( مورخ 97/07/26 در پاکت الك و مهر شده به 
آدرس خراسان جنوبی- بیرجند- میدان ابوذر- شهرداری مرکزی- دبیرخانه اداره حراست تحویل نمایند. جلسه 
کمیسیون مناقصه ساعت 10 مورخ  97/08/01 در سالن جلسات شهرداری بیرجند به آدرس بیرجند - میدان 
ابوذر برگزارمی گردد. پرداخت کلیه هزینه های نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. پرداخت کلیه 
 کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار
 می باشد. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.  درصورت نیازبه کسب اطالعات بیشتر با شماره

محمد علی جاوید - شهردار بیرجند3-05632222200 تماس حاصل فرمایند.

سردار سرتیپ دوم مجید شجاع
  فرمانده محترم انتظامی خراسان جنوبی

سردار سرتیپ دوم مسروری فرمانده محترم مرزبانی خراسان جنوبی
جناب سرهنگ علیرضا رضایی 

رئیس محترم پلیس راه فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی
جناب سرهنگ علیرضا عباسی

 رئیس محترم پلیس راهور فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی
جناب سرهنگ موسوی

 رئیس محترم پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی
جناب سرهنگ صفری رئیس محترم اداره نظارت بر اماکن عمومی

جناب سرگرد زنگویی رئیس محترم اداره گذرنامه
ضمن گرامیداشت مقام شهدای ناجا فرا رسیدن هفته ناجا

را حضور شما عزیزان و همکاران والیتمدار و جان برکف و دالور مردان عرصه امنیت و انضباط اجتماعی 
تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی



2
یکشنبه * 15 مهر 1397 * شماره 4182

مدیرعامل فراری »سکه ثامن« دستگیر شد

نیروی انتظامی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: فرهاد زاهدی فر، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به »سکه ثامن« که از 
هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صدها میلیارد تومان در چند استان کالهبرداری و از کشور متواری شده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و 
اطالعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و به کشور بازگردانده شد.

شاهکار در مدیریت 
مصرف آب؟!    

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... و حال و هوای شهر را 

شادتر کرده است. بارش هایی که گویا امسال پیش 
بینی می شود بیشتر از گذشته هم بوده و در سال 
آبی ۹۷ - ۹۸، بیشتر از اینها باران مهمان مان باشد. 
تلخ است اما تجربه نشان داده نه آنقدرها شکرگزار 
بوده ایم و نه افزایش باران سود قابل مالحظه ای 
برایمان داشته است! شاید چون مدیریتی “جهادی” 
برای هدایت  استان،  اقتضای شرایط خاص  به  و 
آن  لزوم  و  مدیریت  از  نیست.همه  نزوالت جوی 
سخن می گویند، اما ما مردم هم که لب به اعتراض 
باز می کنیم مصرف آب را اصولی مدیریت نمی 
کنیم. همه می دانیم که کشور چندین سال است 
درگیر خشکسالی است و خراسان جنوبی هم در 
این زمینه سابقه ای نزدیک به ۲۰ سال دارد! اما 
است.  کم  آب  بشنویم  که  ایم  کرده  عادت  انگار 
نیست!  هم  مهم  حتی  ما  از  برخی  برای  دیگر 
شاید چون به هشداری کلیشه ای تبدیل شده که 
نیافتاده،  اتفاقی  حال  تا  که  همان طور  امیدواریم 
باز هم مشکلی پیش نیاید! می توان گفت بیشتر 
اهالی خراسان جنوبی به روستاها رفت و آمد دارند 
و به خوبی در جریان هستند که نبود آب چه بر سر 
کشاورزی و زمین ها آورده است. اما باز هم انگار 
عین خیال مان نیست! کاش سنت امر به معروف 
را در همه زمینه ها درست اجرا می کردیم تا شاید 
با تذکر و یادآوری این مشکل بزرگ به یکدیگر، در 
مصرف خود صرفه جویی می کردیم. امکان انتقال 
آب از خلیج فارس هم در حال بررسی است و خبر 
بارورسازی  از آن به گوش می رسد.  های خوبی 
چندسال  در  مرتبه  چند  استان  در  گویا  نیز  ابرها 
برای  خبرهایی  هم  امسال  و  شده  انجام  گذشته 
اجرای دوباره آن شنیده شده است و البته خبرهای 
خوش  دیگر! اما به نظر می رسد تا مدیریت مصرف 
را نیاموزیم، باز هم کم می آوریم! چند روز پیش 
خبری در یکی از رسانه ها با عنوان “ شاهکار مردم 
که  خواندم  را  آب”  مصرف  مدیریت  در  اصفهان 
برای من بسیار جالب و جذاب بود. داستان از این 
قرار است که با همراهی مردم در اصفهان، مصرف 
آب در بخش شرب ۹ درصد کاهش داشته است. 
جالب تر آنکه مسئوالن این استان از برنامه ریزی 
کاهش مصرف آب و همکاری مردم برای رساندن 
لیتر  به ۱۳۰  لیتر،  از ۱۵۴  نفر  روزانه هر  مصرف 
در روز خبر دادند! کاش چنین خبرهایی در استان 
خراسان جنوبی نیز شنیده شود و یا حداقل همه ما 
با هم سعی کنیم در سال بعد درصدی از مصرف 
خود را کاهش دهیم. امیدواریم در روزهای آینده 
باشیم. استان  برای  “آبی”  خوب  خبرهای  شاهد 

هیچ گونه تصمیمی درباره 
قطع یارانه ها اتخاذ نشده است

نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور، با اشاره به 
اخبار منتشره در خصوص قطع یارانه های نقدی و 
جایگزینی بسته های حمایتی برای اقشار آسیب پذیر 
و  یارانه ها  قطع  درباره  تصمیمی  هیچ گونه  گفت: 
جایگزینی بسته های حمایتی از سوی دولت اتخاذ نشده 
است. نوسانات ارزی آسیب هایی را به اقشار ضعیف 
وارد کرده که در حال ساماندهی اقدامات جبرانی برای 
این قشر از جامعه هستیم و این بسته ها تا دو هفته 
آینده توسط سازمان برنامه و بودجه اعالم می شوند.

منتظر کاهش بیشتر قیمت 
خودرو باشید

و  نمایشگاه داران  صنف  اتحادیه  رئیس  موتمنی، 
فروشندگان خودرو گفت: به دنبال سقوط نرخ ارز در 
بازار آزاد، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار به 
طور میانگین بین ۲ تا ۵۰ میلیون تومان کاهش یافت. 
اگر ثبات نرخ ارز آزاد در قیمت های کاهش یافته فعلی 
در روزهای آتی نیز ادامه داشته باشد، باز هم شاهد 
موج جدیدی از کاهش قیمت ها در بازار خودرو خواهیم 
بود. اگر در چند روز آینده نرخ ارز آزاد در قیمت های 
فعلی به ثبات برسد، بسیاری از کسانی که پیش از این 
اقدام به نگهداری خودرو کرده اند، فروشنده شده و با 
افزایش عرضه در بازار، قیمت ها کاهش خواهد یافت.

جزئیات قیمت خرید و فروش 
ارز در بانک ها

بعد از ابالغ بانک مرکزی مبنی بر آزاد بودن خرید 
و فروش ارز در شعب بانک ها، بانک ها هر دالر 
را از مردم ۹۹۵۰ تومان می خرند و در مقابل جدول 
۲۱گانه تعیین شده از سوی سیاستگذار پولی و ارزی 
کشور، هر دالر را به مردم با احتساب کارمزد، ۱۲۰۵۰ 
تومان می فروشند. این نرخ ها به صورت روزانه از سوی 
شعب ارزی مرکزی به شعب بانک ها در سطح شهر 
ایمیل شده و مبنای خرید و فروش قرار می گیرد.

۳۰ درصد لوازم یارانه ارزان شدند

میرمهدی کمیجانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه 
گفت: کاهش قیمت دالر باعث شد که ما شاهد 
شوک بزرگی به بازار لوازم کامپیوتر باشیم به طوری 
که تاکنون ۲۰ تا ۳۰ درصد کلیه لوازم “آی تی” 
کاهش قیمت داشتند. نوسان قیمت ارز سبب شده 
که هیچ کسی ریسک خرید کاال نکند، زیرا هنوز 
مشخص نیست کف قیمت دالر چقدر خواهد بود. 

سرمقاله

تحريم هاي آمريکا به داخل کشور امتداد يافته است 

نمایندگان  جبراییلی، کارشناس سیاسی گفت: چرا 
های  بانک  »چرا  نمی کنند  سوال  دولت  از  محترم 
ایرانی تحریم شدگان آمریکا را تحریم می کنند« چرا 
سوال نمی شود »با کدام مجوز تحریم های آمریکا به 
داخل مرزهای کشور امتداد یافته است« بحث بر سر 
کنوانسیون  تکلیفی FATF یعنی پالرمو و TF، انحرافی است. بحث بر سر 
فاجعه ای است که با اجرای بخش اعظم FATF اتفاق افتاده. دولت باید استیضاح 
شود که چرا با افشای هویت ۴۰۰ صرافی آنها را از معامله با خارج محروم کرد.

محاسن FATF از معايب آن بیشتر است 

میرزایی نیکو، نماینده دماوند در واکنش به گزارش 
 )FATF( صدا و سیما درمورد گروه ویژه اقدام مالی
گفت: صدا و سیما در مسائل مختلف کشور خصوصا 
موضوع CFT و FATF کامال میلی عمل کرده 
و فقط بخش های مربوط به مخالفان این لوایح را 
پخش می کند. امروز همه کشور به این نتیجه رسیدند که CFT و دیگر 
لوایح مرتبط با FATF یک سری معایب و محاسنی دارد ولی محاسن 
آن از معایب آن بیشتر است، از این رو می تواند در مجلس تصویب شود. 

با FATF صرفا جز ضرر چیزی عايد ايران نمی شود

عبادی، نماینده مجلس گفت: پیوستن به FATF با 
توجه به اینکه بانک های جهانی با ما کار نمی کند تنها 
برای ما محدودیت ایجاد می کند و در این بین رابطه 
بانکی وجود ندارد که بخواهیم از آن استفاده کنیم. در 
نتیجه پیوستن به این گروه با وجود تحریم ها تاثیری سوء 
خواهد داشت. پیوستن به این گروه نه تنها مزایایی ندارد بلکه مورد تحریم بیشتر 
قرار خواهیم گرفت. اگر همه طرف های برجام به تعهدات شان پایبند بودند، می 
توانست موثر باشد اما در این وضع صرفا جز ضرر چیزی عاید ایران نمی شود.

تامین  و  کار  وزیر  کمالی،  حسین 
اجتماعی دولت سازندگی گفت: در 
ارتباط با نوسانات ماه  های اخیر ارز، 
از نظر من بخشی از این نوسانات به 

اشتباهات دولت در روزهای نخست 
به  دولت  که  بازمی گردد   ۹۷ سال 
دلیل کمبود منابعی که دارد شاید به 

نوعی نسبت به تغییر وضعیتی که 
صورت گرفت کاهلی و سستی کرد 
و می توانست به نوعی کار را مدیریت 
کند منتها از آنجا که خود دولت در 

تامین منابع خود از گران شدن دالر  
با  را  کار  ابتدا  در  کمی  بود،  ذینفع 
این  ادامه  برد ولی در  کاهلی پیش 

روند، مدیریت بازار ارز از دست دولت 
خارج شد. وی ادامه داد: نکته دوم این 
بود که در سال های گذشته به اندازه 
کافی هیچگاه در کشور ارز نداشتیم 
که به همه نیازها پاسخ بدهیم. بنابراین 
همواره بازاری ثانویه برای عرصه دالر 
در کشور وجود داشته که اختالفی با 
قیمت  آن داشته باشد. از سوی دیگر 
برخی از مردم ما نیز نشان دادند که 
از آن هوشیاری الزم در مواجهه با 
نیستند  برخوردار  آمریکا  تهدیدات 
و در همان مسیری گام برمی دارند 
می کشد.  را  انتظارش  ترامپ  که 
حباب های  نوعی  به  حقیقت  در 
اقتصادی شکل گرفت که ناشی از 
برداشت هایی است که سیاست های 
است. آن  سرچشمه  ترامپ  ایذایی 

بیان  سیاسی  فعال  تاجرنیا،  علی 
کرد: من احساس می کنم سواالت 
حال  در  که  استیضاح هایی  و 
می شود،  مطرح  مجلس  در  حاضر 
به  افزود:  وی  است.  غیرمسئوالنه 
هر حال در عدم توفیق دولت شکی 
نیست و ناکارآمدی هایی وجود دارد 
به  وجود  که  است  این  واقعیت  اما 
آمدن شرایط کنونی در کشور الزاما 
البته تصور  نیست.  دولت  به خاطر 
من بر این است که مجلس به جای 
اینکه برای وضع قوانین مناسب با 
به  کند،  همراهی  و  کمک  دولت 
دنبال کارهای دیگری است. تاجرنیا 
با اشاره به رفتار مخالفان دولت در 
نفع  به  که  قوانینی  گفت:  مجلس 
چالش های  با  است  کشور  شرایط 

مخالف  نمایندگان  از طرف  زیادی 
حتی  می شود،  مواجه  دولت 
بخش هایی از جریان اصالحات که 
نمی کنند  دقت  موجود  وضعیت  به 

ارگان ها در  نهادها و  و نقش سایر 
نادیده گرفته می شود  وضع موجود 
و همه فشار به دولت وارد می شود. 

کرد:  اضافه  سیاسی  فعال  این 
بنابراین تصور من بر این است که 
مجلس بیش از اینکه بخواهد با این 
مسائل بخش نظارتی خود را تقویت 

کند، عمدتا به دنبال این است که 
بگوید دخالتی در امور ندارد و ژست 
می گیرد. عمومی  افکار  از  دفاع 

به  وجود آمدن شرايط کنونی الزاما به خاطر دولت نیستدولت از گران شدن دالر ذينفع بود

ايران جزو 10 کشور تولیدکننده مرغ و تخم مرغ است

حجتی، وزیر جهاد کشاورزی گفت: ارزش تولیدات دامی کشور بیش از ۱۵ 
میلیارد دالر است و ایجاد چالش در این حوزه می تواند جامعه را دچار مشکالت 
زیادی کند. به عنوان مثال در بحث شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که خیلی 
هم از آن فاصله نگرفتیم شاهد این مسئله بودیم. وی با بیان اینکه کشور ما چند 
سال درگیر این بیماری بود و سال گذشته شیوع آن به اوج رسید، اظهار کرد: 
شیوع آنفلوآنزا در کشور آثار سوء زیادی به جا گذاشت و خسارت های فراوانی 
را به واحدهای تولیدی وارد کرد که طی سالیان سال نمی توان آنها را جبران 
کرد. همچنین در اقتصاد خانوار تأثیر گذاشت.  حجتی با بیان اینکه در گذشته 
کشور ما جزو واردکنندگان محصوالت لبنی بوده است، گفت: خوشبختانه طی 
سال های اخیر با اقداماتی که انجام شده، ایران جزو صادر کنندگان محصوالت 
لبنی منطقه قرار گرفته است. همچنین ما جزو ۱۰ کشور اول تولید کننده مرغ 
و تخم مرغ هستیم و این صنعت روز به روز در حال گسترش و توسعه است.

به زودي سامانه کارت سوخت فعال می شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: به زودی سامانه کارت سوخت فعال و 
سهمیه بندی ها براساس نوع خودرو و سوخت مشخص خواهد شد. ساعدی 
درباره تأثیر توزیع کارت سوخت در جلوگیری از قاچاق سوخت، اظهار کرد: 
وضعیت کنونی اقتصاد کشور و تحریم هایی که در پیش داریم، اقتضا می کند 
که سامانه کارت سوخت مانند گذشته فعال شود. وی افزود: قاچاق سوخت 
یک معضل اساسی در کشورمان تلقی می شود، به طوری که روزانه میلیون ها 
لیتر بنزین و گازوئیل از مرزها خارج می شود. قاچاق سوخت به حدی شدت 
گرفت که حتی نیروهای ناظر در ستادهای نظارتی در کنترل مرزها عاجز 
از  به خارج  را  با شگردهای مختلف سوخت  قاچاقچیان  مانده اند، چرا که 
کشور انتقال می دهند، لذا تنها راه نجات ما در برهه کنونی استفاده از کارت 
سوخت است. سوخت به عنوان نبض اقتصاد ایران تلقی می شود؛ اگر این 
امر دچار مشکل شود، تمام شریان های حمل و نقل و اقتصاد از کار می افتد.

 هیچ سايتی حق ندارد قیمت  لحظه ای را اعالم کند

جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از صرافی ها خواست به تثبت قیمت ارز 
کمک کنند و در این خصوص به رنجی که مردم از بابت بی سر و سامان 
 بودن قیمت ارز می برند، اشاره کرد.وی افزود: اینکه ارز ۱۹ هزار تومانی
 ۸ هزار تومان و بعد ۱۰ هزار تومان می شود معلوم است که مبنایی ندارد و 
نباید اجازه دهیم قیمت ارز دوباره باال برود چرا که برای کشور مضر است. 
دادستان عمومی و انقالب تهران گفت: ما از کانال ها و سایت ها خواستیم به 
التهاب ارز دامن نزنند و همان طور که هفته گذشته چند مورد از این سایت 
ها را بسته ایم و احضار کردیم حتما بعد از این هم سراغ سایت ها و کانال 
هایی که به التهاب ارز دامن می زنند، خواهیم رفت. البته صرافی ها می توانند 
قیمت تثبیت شده مورد تایید بانک مرکزی را اعالم کنند و حرف ما این بود که 
قیمت التهابی اعالم نشود.وی گفت: قیمت ها لحظه ای است و هیچ سایتی 
حق ندارد قیمت های لحظه ای را اعالم کند مخصوصا در شرایط التهاب.

علی تاجرنیا، فعال سیاسیحسین کمالی، وزیر اسبق کار و تامین اجتماعی
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آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی شماره ۴۱۲۹ -  ۹۷/۵/۱۰  مندرج در روزنامه آوای خراسان 
جنوبی به اطالع می رساند: شش قطعه زمین به مساحت های ۲۰8، ۶۵/۱۶، 
۳۴/۰۲، ۳۲/۵۱،۲۰۰/۳۴، ۷۳/۹۴ مترمربع واقع در بخش ۶  سربیشه به آدرس 
سربیشه - خیابان شهید مطهری - پشت بانک کشاورزی بالصاحب باقی مانده که 
طبق دادنامه به شماره های ۹۷۰۹۹۷۵۶۱۵8۰۰۰۴۹ الی ۹۷۰۹۹۷۵۶۱۵8۰۰۰۵۴ 
- ۹۷/۷/۷ صادره از دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی به استناد ماده ۲8 قانون مدنی و 
اصل ۴۹  قانون اساسی و ماده پنجم آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع 
اصل ۴۹ قانون اساسی امالک مذکور به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی 
)ره( ضبط گردیده است. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار قابل تجدید 

نظرخواهی در شعب ویژه دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. 
رئیس دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم
 ۱- شرکت شکوفه امین طوس ۲- پیمانکاری علیرضا پاک گهر ۳- شرکت خدماتی تدبیر فردوس

 ۴- شرکت خدماتی تحقیقاتی تحول بیرجند ۵- شرکت عزیز بیرجند
در اجرای تبصره ۵ ماده 8 تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶ / ت ۳۶۰۰۵ هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم ۱- شرکت 
شکوفه امین طوس ۲- پیمانکاری علیرضا پاک گهر ۳- شرکت خدماتی تدبیر فردوس ۴- شرکت خدماتی تحقیقاتی تحول بیرجند ۵- 
شرکت عزیز بیرجند فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای حسین رمضانی گل گز با کد شناسایی بیمه  ۶8۹۱8۲۴۷ ادعای اشتغال در 
آن کارگاه ها با عنوان شغلی خدماتی داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده 
در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - 
انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی3647  363  0915

بدون افزايش قیمت

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمين سالمت خودرو با محصوالت داينو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلينيک تخصصی چسب سهيل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

دفتر فروش: بیرجند، میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181
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فرشی برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی

صداوسیما-بانوان آَیسکی یک تخته فرش دستباف را برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی بافته و هدیه کردند. جمعی از بانوان شهر آَیسک در 
 شهرستان سرایان با مشارکت در بافت فرش حدود 2 میلیون تومان به پذیرایی از زائران اربعین حسینی در کربال کمک کردند. این فرش دستباف 
9 متری است که با مشارکت 100 نفر روز از سوی بانوان آَیسکی بافته شد و هزینه حاصل از فروش آن صرف پذیرایی از زائران اربعین حسینی خواهد شد.

یک  سرمایه  و  افتخار  بزرگترین  پلیس  به  اعتماد 
جامعه است. هفته نیروی انتظامی رابه فرماندهی 
ناجا در استان  وهمه سبزجامگان جان برکف تبریک 
وقوه  حول  به  است  امید  نموده.  عرض  تهنیت  و 
الهی درپیشبرد اهداف عالیه والیت و انقالب مؤید 

وسربلند باشید.زنده بادایران ...
915...707

قابل توجه بزرگواران پلیس و بهزیستی چرا جمع 
شود؟  نمی  انجام  بیرجند  شهر  در  معتادان  آوری 
همسایه ای داریم امانمان رو بریده از بوی بد استعمال 
مواد مخدر... ما همسایه ها جرات اینکه پنجره ای 
بازکنیم یا میهمانی را دعوت کنیم نداریم اجرکم عندا...
915...370

می خواستم به وضع خیابان عدل و قدس رسیدگی 
شود. تردد زیاد ماشین ها در این خیابان به دلیل وجود 
تعمیرگاه ها، همچنین سد معبر در پیاده رو ها مانع رفت 
و آمد مردم علی الخصوص در فصل مدارس  می شود.
910...499

کاش شهرداری به جای زیباسازی معابر یا احداث 
بلوار  فکر  به  ابتدا  پاسداران  یا  مدرس  آخر  میدان 
پیامبر اعظم )ص( بود چون دوربرگردان های بلوار 
نزدیک خیابان سپیده کاشانی بسیار خطرناک هست 
مخصوصا االن که مدارس باز شده است. بارها شاهد 
تصادفات خطرناک بوده ایم کاش به فکر جان مردم 
هم باشید. واقعا باید به راننده های اتوبوس شهرداری 
2 برابر حقوق داد چون همیشه با مکافات دور می زنند 
شهردار محترم به فکر جان مردم نیستید الاقل به فکر 

نیروهای خودتان باشید !!!
915...233

بلوار  دهد.کی  جواب  فاضالب  و  آب  اداره   لطفا 
ولی عصر )عج( مهرشهر قرار است فاضالب کشی 

شود. خسته شدیم تا کی باید چاه ها را خالی کنیم. 
915...903

محدوده پلیس راه بیرجند و تقاطع غیر همسطح بعد 
از آن را به عنوان ورودی شهر بهسازی و زیباسازی 

فرمایید.این قسمت چهره خوبی ندارد. رسیدگی کنید
937...897

تلفن شرکت بنده رو برای سومین بار قبل از مهلت 
پرداخت و قبل از اینکه توسط اداره پست تحویل 
اداره مخابرات پاسخگو  بشه قطع می کنند. لطفا 

باشه دلیل این کار چیه؟
915...684

با تشکر از زحمات همه مسئوالن در خصوص پیشرفت 
مراکز درمانی، اما علم پزشکی ضعیف است یک در 
رفتگی لگن را بعد از عکس و معاینه و ... تشخیص ندادند.
یک شهروند

جوابیه شهرداری بیرجند

* در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما بنا بر 
اعالم سازمان عمران و باز آفرینی شهری شهرداری 
درخصوص آسفالت همه  کوچه های پروژه مسکن مهر 
بنیاد شهید خیابان شرافت غیر از دو کوچه به استحضار 
می رساند: جدول گذاری معابر فرعی شرافت در حال 
انجام است و زیر سازی هم پس از وصل کامل انشعابات 
فاضالب انجام خواهد شد. الزم  به ذکر است آسفالت 
انجام شده در اوایل سال 97 از محل اعتبارات تملک 

بوده که به اتمام رسیده است.

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

کاری-مسعود خسروی 33 ساله ، متولد بیرجند و دانشجویی 
ارشد مدیریت است. وی از هنرمندان رادیوی خراسان جنوبی 
است که تهیه کنندگی و گزارشگری برنامه های رادیویی مرکز 
را به عهده دارد.این جوان فعال و کوشای بیرجندی بارها در 
جشنواره های گوناگون مقام های ارزشمندی به دست آورده 

است که بهانه ای برای گفتگو با او شد. 

دوستی مرا برای
 تست گویندگی ترغیب کرد

او در مورد نحوه ورودش به صدا و سیما می گوید: در سال 
84 بعد از استان شدن خراسان جنوبی به پیشنهاد یکی از 
همکالسی های دوران دانشگاه که معتقد بود صدای من خوب 

است و به درد رادیو می خورد، به فکر تست دادن افتادم. 
وی با اشاره به اینکه خودم همیشه صدایم را  ضبط می کردم 
 و دوباره گوش می دادم هیچوقت از تن صدایم رضایت نداشتم،
می افزاید: با این پیش زمینه ذهنی از حرف دوستم خنده ام گرفت 
اما با اصرار وی رفتم و تست دادم و اینگونه شد که قبول شدم 
و رادیوی استان مرا پذیرفت. وی با بیان اینکه استارت کارم با 
 برنامه »جهاد سبز« که برنامه ای برای روستاییان بود، کلید  خورد 

اظهار کرد: گزارشگری مخصوصا در روستاها را ادامه دادم.

گاهی تهیه یک برنامه 
از 6 صبح تا 12 شب طول می کشید

وی می افزاید: برنامه ))بقبند(( به تهیه کنندگی آقای سلحشور را 
شروع کردیم  که کاری مختص روستاها بود و من  گزارشگری 
آن را داشتم، جمعه ها گاهی از 6 صبح می رفتیم و تا 12 شب 

کار طول می کشید. وی با اشاره به اینکه ابتدا در ارزیابی های 
 انجام گرفته توسط سازمان از بیست نمره حدود 9 تا 10 را 
می گرفتیم، می افزاید: پس از مدتی برنامه را تقویت کردیم تا 
باالخره نمره باالی 14 را گرفتیم. وی خاطر نشان می کند: با 
نظر مربی و ارزیابی باالخره نمره 18 که باالترین رتبه در این 

سطح بود را به دست آوردیم. 

دیپلم افتخار برای مستند »طالی سفید« شیر شتر
وی با بیان اینکه طی این سال ها در جشنواره های گوناگون 
رتبه های متعددی را  کسب کردم، یادآور می شود: در جشنواره 
شهرکرد برای طالی سفید بیابان درباره شیر شتر دیپلم افتخار 
اثر عطر زعفران در  از  بردن  نام  کسب کردیم. وی ضمن 
جشنواره سریالنکا ادامه می دهد: اثر دیگر با عنوان بقبند در 

جشنواره  یوآرتی آی  فرانسه بود.
خسروی تاکید می کند:  بقبند نخستین برنامه صدا و سیمای 
خراسان جنوبی بود که در تمام ادوار جشنواره تولیدات رادیویی و 
تلویزیونی مراکز استان ها جایزه گرفته و موفق به دریافت هدهد، 

باالترین نشان جشنواره تولیدات مراکز استان ها می شود.

جایزه  بی یو  ژاپن
گزارشگر رادیو خراسان جنوبی با بیان اینکه مقام های متعدد 
چون  بهترین گزارشگر در جشنواره تولیدات سال 86 شیراز، 
بهترین گزارشگر در جشنواره تولیدات سال 88 بندرعباس را 
کسب کرده ام، می افزاید: همچنین در جشنواره هجدهم تبریز 
بهترین گزارشگر، در سال 96 در سنندج بهترین گزارشگر و 

جایزه جشنواره ای بی یو ژاپن از دیگر رتبه های من بوده است. 
خسروی با اشاره به جایزه  بهترین تهیه کننده در جشنواره 
پیرغالمان حسینی شیراز  ادامه می دهد: جایزه بهترین تهیه 
کننده در جشنواره نماز و نیایش،گزارشگر مستند زندگی بدون 

مرز و محله چینی ها،  گزارشگر مستند ماخونیک و بارکوچ در 
جشنواره بین المللی تهران را هم در کارنامه دارم. گزارشگر و 
 تهیه کننده رادیو با اشاره به اینکه رادیو باالی 50 شبکه دارد ،
می افزاید: باعث افتخار است که خراسان جنوبی توانسته در 

جشنواره های  گوناگون مقام کسب کند. وی یادآور می شود: 
در جشنواره یو آر تی فرانسه به تهیه کنندگی آقای جویا و 
گزارشگری من مستند » زندگی بدون مرز« درباره سیستان 
و بلوچستان و روستای ماککی که مرز ایران و افغانستان از 
وسط این روستا می گذرد و این دو روستا با هم مراوده دارند، 
فینالیست این جشنواره شد. وی ادامه می دهد: درخواست 
های زیادی از رادیوهای کشوری چون رادیو فرهنگ و رادیو 
سراسری داشته ام ولی چون انتقال نیروهای رسمی سازمان 

ممنوع است، امکان نقل و انتقال وجود نداشته است.

شنونده رادیو باید بتواند
 زمان و مکان را تصویرسازی کند

وی با بیان اینکه کار در رادیو سخت است، می افزاید: ذهن 
گوینده باید مکان  و زمان را تصویرسازی کند و در زمان گوش 

دادن به رادیو فکر و ذهن فعالتر می شود.
وی درباره علت موفقیت هایش می گوید: بعضی وقت ها 
دعای پدر و مادر و همسر و خانواده جواب می دهد تا اتفاق 

خوبی در زندگی ات رقم بخورد.
به گفته خسروی شغل گزارشگری بهترین شغل هاست 
گاهی مردم ما را امین خود می دانند، درد دل می کنند 
و حس خوبی را به آدم منتقل می کنند. وی خاطر نشان 
می کند: امیدواریم بتوانیم امید به مردم بدهیم و اکنون که 
مشکالت اقتصادی  گریبانگیر مردم است حس انگیزه  و 
امیدبخشی را در آنها به وجود آوریم. وی تاکید می کند: 
شهر فرهنگی تنها در زبان نباشد بلکه در عمل  باشد تا 

شاهد فرار مغزها از بیرجند نباشیم.

و  هنری  امور  معاون  زمزم  علی  سید  گذشته  روز  کاری- 
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در 
نشست خبری  عنوان کرد: تفاهم نامه ای با انجمن سینمای 
جوان بیرجند با هدف تقویت استعدادیابی هنرجویان به صورت 

همکاری سمعی و بصری برای برگزاری دوره آموزش تولید 
فیلم کوتاه و نیمه بلند برقرار شده است.

وی با اشاره به اینکه  فیلم »هزار پا« با درون مایه طنز پرفروش 
ترین فیلم سینماهای استان در این مدت بود که نشان از جذب 

مردم به فیلم هایی با این نوع درون مایه است، افزود: فیلم 
هزار پا از ابتدای امسال تاکنون در خراسان جنوبی 720 میلیون 
ریال فروش داشته است. وی با بیان اینکه در سه ماه دوم سال 
جاری یک میلیارد و 205 میلیون و 780 هزار ریال مبلغ فروش 
بلیت در هفت سینمای استان بود، ادامه داد: این میزان نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته 70 درصد رشد داشت.
وی اضافه کرد: نخستین جشنواره منطقه ای فیلم و عکس 
تلفن همراه در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
با حضور هفت استان یک آذر در بیرجند برگزار می شود و 

هنرمندان متقاضی  تا 27 مهر برای ارسال آثار فرصت دارند.

جشنواره با آثاری در حوزه آسیب های اجتماعی
زمزم با اشاره به اینکه  آثار ارسالی به جشنواره یاد شده باید در 
حوزه اعتیاد، طالق، فضای مجازی، بزهکاری، خشونت، فقر و 
حاشیه نشینی باشد، ادامه داد: به نفر برتر این جشنواره در بخش 
عکس 12 میلیون ریال، نفر دوم 10 میلیون ریال و نفر سوم 

هشت میلیون ریال جایزه اهدا می شود.
زمزم خاطر نشان کرد:  همچنین به نفر برتر در بخش فیلم 40 

میلیون ریال، نفر دوم 30 میلیون و نفر سوم 20 میلیون ریال 
جایزه اهدا می شود.وی یادآورشد: امسال جشنواره فیلم فجر 
را در بهمن ماه همزمان با تهران برگزار می کنیم که سال 
گذشته استقبال خیلی خوبی از آن شد. معاون امور هنری و 
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی با 
اشاره به اینکه هماهنگی های انجام شده به دنبال ایجاد 2 دفتر 
نمایندگی انجمن سینمای جوانان در شهرستان های قاینات و 
فردوس هستیم، خاطر نشان کرد: کار تجهیز آنها توسط اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی انجام می شود.

برگزاری هشتمین دوره فیلمسازی 
بلند مدت در استان

احمدرضا یاوری مسئول انجمن سینمای جوانان دفتر بیرجند 
هم در این نشست عنوان کرد: 10 سال از تاسیس دفتر انجمن 
سینمای جوان بیرجند می گذرد و  تاکنون هفت دوره فیلمسازی 
بلندمدت برگزار کرده و امسال هم هشتمین دوره آن را برگزار می 
کند. وی با اشاره به اینکه در این دوره آموزش تک درس مثل 
عکاسی، تصویربرداری و فیلمنامه به 15 نفر داده می شود، ادامه 

داد: حدود 15 نفر در دوره فیلمسازی هر سال آموزش می بینند.
که  است  ماه  فیلمسازی 9  بلند مدت  دوره  کرد:  بیان  وی 
13 درس به شکل کامل آموزش داده می شود و یک دوره 
آموزش فیلمسازی به شکل حرفه ای است و در سطح مدرک 
دانشگاهی فوق دیپلم است اما مدرک آن توسط وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی صادر می شود.مسئول انجمن سینمای جوانان 
دفتر بیرجند با اشاره به اینکه در این دوره آموزشی فیلمنامه 
و  تدوین  کارگردانی،  صدابرداری،  تصویربرداری،  نویسی، 
صداگذاری ارائه می شود،  افزود:همزمان درس نشست فیلم 

کوتاه و گفت و گو به شکل تئوری و عملی تدریس می شود.
وی افزود: حداقل سن برای ثبت نام در این دوره ها 18 سال 
تمام است. یاوری یادآور شد: برخالف دوره های گذشته که 
آموزش تئوری بوده در این دوره  تالش شده کارگاه آموزشی 
کاماًل عملی برگزار شود تا شرکت کنندگان در پایان دوره به 

تجربه کافی و مورد نیاز برسند.
الی 10  پایان دوره یک فیلم 5  وی  خاطر نشان کرد: در 
دقیقه ای به ایده هنرجویان به نمایش گذاشته می شود و تاکید 

اصلی بر تربیت فیلمسازی هنرجویان و عالقه مندان است.

“هدهد”  باالترین نشان جشنواره تولیدات مراکز استان ها  به »بقبند«  رسید

نخستین جشنواره منطقه ای فیلم و عکس تلفن همراه برگزار می شود

گفتگوی اختصاصی با مسعود خسروی تهیه کننده و گزارشگر مطرح صدای خراسان جنوبی

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
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کوه قلعه فردوس، کوهی است که در ۱۰ کیلومتری جنوب شهر فردوس قرار دارد  داده نما

اگر اضطراب دارید،
 6 ماده غذایی را نخورید

برخی  با مصرف  که  روانی  حاالت  از  یکی 
غذاها تشدید می شود، اضطراب است. اگر 
نخورید  را  غذایی  ماده   6 دارید،  اضطراب 
غذاهای فرآوری شده مقصران اصلی افزایش 
های  محرک  این  کاهش  با  اند.  اضطراب 
کرد:  را سرکوب  اضطراب  توان  می  غذایی 
ماکارونی، سس گوجه فرنگی، گوشت گاو، 

لبنیات پرچرب،  قهوه، نوشابه های انرژی زا.

بر چگونگی به  دست گرفتن کنترل شغل های 
پیشین تان تاکید کنید

 برای تحت تاثیر قرار دادن مصاحبه گرتان، باید در خصوص در دست داشتن 
ابتکار عمل در تجارب کاری تان در گذشته حرف بزنید.

در این مطالعه به گروهی از خرده فروشان سناریوهای فرضی گفته شد )برای 
مثال، یک مشتری در آستانه  تعطیالت وارد فروشگاه می شود و نمی داند با 
خودش چه چیزهایی ببرد، بنابراین با او درباره  محصوالت مختلف صحبت 
می کنید و مشتری کرم ضدآفتاب و عینک آفتابی می خرد( از آنها خواسته شد 

نشان  دهند چقدر برای آن نتیجه  مثبت احساس مسئولیت می کنند.
کارمندانی که به طور ضمنی بیان کردند مسئول خرید بوده اند، به طور کلی 

رده بندی عملکردی باالتری از سوی مدیران شان دریافت کردند.

موفقیت و انرژی

معرفی کتاب

شما را در باال می بینم   اثر: زیگ زیگالر

شما را در باال می بینم، عصاره سه دهه تجربیات زیگ زیگالر است 
که شامل سفر به جهان و انگیزش مردم در سراسر قاره ها می شود. 
اندیشه بنیادین این کتاب این است که شما می توانید همه چیزهایی 
به دیگران کمک  اگر  آورید،  به دست  را که می خواهید در زندگی 

کنید آنچه می خواهند را به دست آورند.
که  می کند  تأکید  انسانی  اساسی  ارزش های  اهمیت  بر  کتاب  این 
همه ما باید آن را حفظ و عمل کنیم، مانند ایمان، وفاداری، صداقت 
انسان  به یک  تا  انگیزه می دهد  به شما  واقعًا  این کتاب  راستی.  و 
خوب تبدیل شوید و اطمینان حاصل کنید تا زمانی که به خودتان 
چیزهای  باشید،  مفید  اطراف خود  در  دیگران  برای  و  دارید  اعتقاد 

خوب برای شما اتفاق خواهد افتاد.
و  است  یافته  ساختار  موفقیت  برای  پله ای  راه  مانند  کتاب  این 
به  مطمئنًا  کنید،  بنا  قاطع  طور  به  را  قدم  هر  بنیاد  اگر  می گوید 

باالترین سطح خواهید رسید.
“داستان زندگی به شما مکرر اطمینان می دهد اگر از آنچه که دارید 

استفاده کنید، بیشتر برای استفاده به شما داده می شود.
خواندن این کتاب شما را برای رسیدن به موفقیت کمک می کند.
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ترفند  روانشناسی برای موفقیت

در مصاحبه شغلی

موفقیت در مصاحبه شغلی همیشه یکی از دغدغه های اصلی تمام 
افراد جویای کار است. خوب است این نکته را تاکید کنیم که اگرچه 
در لحظاتی ممکن است مصاحبه کنندگان فراتر از حقیقت و انتظار به 
نظر برسند، ولی آن ها هم دقیقا مانند شما هستند. یعنی در برابر همان 
ترجیحات روانشناسی و تعصبات ذهنی حساس هستند که بقیه  را 

تحت تاثیر قرار می دهند.
۱. مصاحبه شغلی تان را حدود ۱۰:۳۰ دقیقه  

صبح یک روز یکشنبه برنامه ریزی کنید
طبق گفته  گلس دور، “بهترین” زمان برای تنظیم یک مصاحبه شغلی 
زمانی است که برای مصاحبه گر بهترین زمان باشد، نه زمانی که 
برای شما بهترین است.بنابراین اگر مدیر استخدامی در انتخاب زمان 
مصاحبه شغلی اندکی انعطاف نشان بدهد، بخواهید در صورت امکان 
حدود ۱۰:۳۰ صبح یک روز یکشنبه بروید. وقتی مصاحبه گرتان نسبتا 

آسوده باشد، این اتفاق ممکن است.
۲. مصاحبه شغلی تان را در یک روز

به طور همزمان با قوی ترین داوطلبان انجام ندهید
تحقیقات نشان می دهد مصاحبه گران ارزشیابی شان از هر داوطلب 
یا  چه شخص  با  روز  آن  در  که  می دهند  قرار  اساس  این  بر  را 
وقت  پایان  در  که  کرده اند.کارجویانی  مصاحبه  دیگری  اشخاص 
کردند  مصاحبه  قوی  داوطلب   تعدادی  از  پس  و  روز  یک  کاری 
پس  کسانی که  دیگر  سوی  از  شدند.  رده بندی  انتظار  از  پایین تر 

از تعدادی داوطلب ضعیف مصاحبه شغلی داشتند باالتر از انتظار 
رده بندی شدند.مشخص نیست آیا این یک پدیده  ناخودآگاه است، 
یا آیا مصاحبه گران ناخودآگاهانه آخرین داوطلبان را به این دلیل 
پایین تر یا باالتر از آن چه  باید رده بندی می کنند که نمی خواهند 

سرپرستان شان فکر کنند آنها به همه یک رتبه می دهند.
۳. رنگ لباس تان را با تصویری 

هماهنگ کنید که می خواهید از خود به نمایش بگذارید
توسط  که  انسانی  منابع  و  استخدامی  مدیران  از  نظرسنجی  یک 
تاثیرات  لباس  مختلف  رنگ های  داد  نشان  شد،  انجام  کریر بیلدر 
گوناگونی را القا می کنند.2۳ درصد از مصاحبه گران گفتند آبی نشان 
می دهد که کارجو  توانایی  نقش آفرینی و کار  تیمی را دارد، در 
حالی که ۱۵ درصد گفتند سیاه  حاکی از قابلیت و توانایی رهبری 

است.
۴. پاسخ هایتان را متناسب با سن مصاحبه گر انتخاب کنید

شما می توانید بر اساس سن مصاحبه گر در مورد او و آن چه می خواهد 
بشنود چیزهای بسیاری بیاموزید )اما همه چیز را نه(.

دکتر جان بی مولیدور و باربارا پاروس در کتابشان “مصاحبه  معرکه” 
می نویسند: شما باید بر اساس نسلی که مصاحبه گر به آن تعلق دارد 

اندکی متفاوت رفتار کنید. 

یک لحظه مکث کن . . . 

مصرف پروتئین را بعد
 از 4۰ سالگی افزایش دهید

بعد از 4۰ سالگی باید میزان جذب پروتئین را 
باال ببرید. چون حجم عضالنی رو به کاهش 
خودتان  میل  بدون  که  معنا  بدین  می رود. 
عضالت تان آب رفته و جای آن ها را چربی 
می گیرد. بهتر است که در هر وعده غذایی 
۳۰ گرم پروتئین میل کنید. بهترین روش 
مصرف مرغ، آماده کردن آن با سبزیجات و 

کمترین میزان چربی است.

علل به وجود آمدن الغری

نامناسب  تغذیه  به خاطر  بیشتر الغری ها 
است و درصد خیلی کمی از آن به مسائلی 
اضطراب،  حد،  از  بیش  فعالیت  قبیل:  از 
هیجان، افسردگی، اشکال در هضم و جذب 
مواد غذایی،  وجود بیماری های مزمن مثل 
سل و سرطان،  کم خونی،  وجود اختالالت 

هورمونی و متابولیکی ربط دارد.

بوده  گونه کم خونی  ترین  شایع  آهن  فقر  از  ناشی   کم  خونی 
و ناشی از کمبود آهن در تغذیه، دفع بیش از حد خون در بلند 
نیز  آن  عالئم  ترین  شایع  می دهد.  رخ  آهن  سوءجذب  یا  مدت 
عبارتند از احساس سستی، خستگی همیشگی یا هنگام فعالیت 
ابتالی مکرر  و احساس کسالت عمومی است. سرگیجه کاذب، 
به بیماری های ویروسی مانند سرماخوردگی، ناخن های قاشقی 
از دیگر  پاها  شکل، خواب رفتن و سوزن سوزن شدن دست و 

پریدگی  رنگ  سبب  گاهی  آهن  کمبود  است.  آهن  فقر  عالئم 
مشکل  مهمترین  می شود.  نیز  لب  گوشه  در  غیرطبیعی  زخم  و 
خونی در افراد کم خونی ناشی از کمبود آهن است. کمبود آهن 
شایع ترین کم خونی در تمام دنیا بوده و این روند در کشور ما 
هم وجود دارد. مهمترین دالیل کمبود آهن در مردان می تواند 
بر اثر ابتال به سرطان روده و معده باشد.عالئم این بیماری با کم 

خونی در مردان 4۰ سال به باالتر بروز می کند.

کمبود آهن شایع ترین گونه کم خونی

آیه روز

انجام  به  را  خود  فرمان  خداوند  می کند،  را  امرش  کفایت  کند  توکل  خداوند  بر  هرکس 
می رساند، خدا برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است. )سوره طالق آیه ۳(
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9 - چشم چران -  لوله سیمانی 
برای انتقال فاضالب - پشتگرمی 
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2 - آسیاب دستی- درخت خرما- 
ابریشم   - پدرمرده   -۳ تخمک 
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منزل قمر  تهویه هوا - چهارمین 
۱۰ - از نیروهای سه گانه ارتش- 
بلبل - عددی مفرد ۱۱ - رطوبت 
- اراذل و اوباش - دوستی خالص 
۱2 - کامپیوتر قابل حمل - حرکتی 
در ژیمناستیک - گرد و خاک ۱۳ 
به مقام قرب  - متحیر- فطری- 
الهی رسیده ۱4 - آحاد -اتاق دیده 
درخت  روییده  تازه  شاخه  بانی- 
اولین  بیگانه خوار -  ۱۵-  سلول 

دوره شاهنامه.

1234567891۰1112131415
جوردابناگرگتشد1
ورویاسایوراور2
هکینینزانیرای3
راتسدگااسالا4
شکناتکعوبنیچ5
ومارورصیقرنه6
ردکینامیتانم7
هلاخرونامرداب8
یتشزردنمسادا9
نریهتسهتانقل1۰
ابیرقتندماام11
ریسایافروگنا12
سومادادتماابس13
نانویرباساماک14
گنیلرتسااپرازه15

جدول کلمات

حدیث روز
اما حّق مادرت بر تو، این است که بدانی او تو را در جایی حمل کرده است که هیچ کس، دیگری را 
حمل نمی کند و از میوۀ دلش چیزی را به تو داد که احدی به دیگری نمی دهد. امام سجاد )علیه السالم(

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

                          دم سرخ ها      کاتیوشا
16:1522شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

هزار پـــا
1820شروع سانس

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به یک منشی خانم جهت کار دفتری 
نیازمندیم.

09057487500 - 32371315
کارت دانشجویی اینجانب مرتضی  حسنی  

به شماره دانشجویی 95137135170027  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جابجایی تخصصی با کامیون اتاق بزرگ مسقف 
و مجهز به پتو و ضربه گیر برای سازمان ها ، 

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

با بیش از یک دهه کار / کارگر تنها جهت تخلیه 
و بارگیری اثاثیه منزل / صد در صد تضمینی 
جابجایی یخچال ساید بای ساید به شیوه کامال

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

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

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

کامپیوتر کویر افزار شـرق

فروش کامپیوتر و لپ تاپ 
)با اقساط طوالنی مدت 3 ساله(

بدون معرفی به بانک

 با 20 سال سابقه فعالیت

نبش شهدا 3، ساختمان قائم ، طبقه 2، واحد 5 
) عرفی ، بهزادیان( 

09153613349-32210535

اجرای لوله کشی ساختمان
گرفتگی و نشت لوله های فاضالب

لوله بازکنی با فنر برقی
نصب فاضالب شهری، نصب و تعمیر 

بخاری ، آبگرمکن
نصب شیرآالت

09151633903

خدمات تاسیساتی دهشیبی
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گرمای گاز به  نهبندان رسید

کار بزرگ مردم نیکوکار استان؛

بازسازی عتبات عالیات توام با مشارکت در پایداری اشتغال 
*مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گفت: 26 درصد 

خراسان جنوبی در وضع خشکسالی حاد است.
*به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور 
عشایر، 6 هزار کیلومتر ایل راه عشایری از آغاز سال در 

خراسان جنوبی مرمت و بهسازی شد.
*مدیرکل گمرک گفت: مواد خوراکی و البسه از ابتدای 
سال تاکنون عمده ترین امانات پستی در گمرک بودند.

به  گفت:  اکوتوریسم  گردی  طبیعت  تور  *مدرس 
همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی، تور طبیعت 

گردی اکوتوریسم در کویر سه قلعه برگزار شد.
*مدیرکل هواشناسی گفت: طی امروز ضمن افزایش 
ابر، رگبار پراکنده باران گاهی رعد و برق و در مناطق 
سردسیر و ارتفاعات، به ویژه در نیمه شمالی استان بارش 

تگرگ پیش بینی می شود.
*مأموران حفاظت محیط زیست طبس، یک قالده کفتار 
گرفتار در تله را آزاد و در محیط زیست رهاسازی کردند.
*مسئول مرکز عرضه الستیک با نرخ دولتی در بیرجند 
گفت: محموله 1300 حلقه ای الستیک سواری با نرخ 

مصوب دولتی روز گذشته وارد استان شد.

اخبار کوتاه

دی
رآبا

:امی
س 

عک

یادمان شهدای استان

ترین مرگ هاست  را نصیب من گردان که شیرین  راه خودت  در  “خدایا شهادت 
آری شهادت مرزی است بین حق و باطل. شهادت دریچه آزادی من از دنیاست. “

شهید سید حمید رحیمي

حوادث

قوسی - صبح روز گذشته رئیس ستاد بازسازی 
عتبات عالیات استان در نشست خبری اهالی رسانه 
بیان کرد: امسال با تالش نظام جمهوری اسالمی 
و همکاری عراق افزایش چشمگیری در برپایی 
موکب ها به وجود آمده و 1400 موکب سال 

گذشته به 2 هزار موکب رسیده است. 
جوینده با اشاره به اینکه سال گذشته خراسان 
جنوبی با 28 موکب در خدمت رسانی به زائران 
مشارکت داشت، ادامه داد: امسال با تمام مشکالت 
اقتصادی که وجود داشت این تعداد به 35 موکب 
رسیده است. وی با بیان اینکه 5 موکب در مسیر 
نجف به کربال مستقر می شود، افزود: 30 موکب 
در کاظمین )پایگاه خراسان جنوبی( مستقر خواهد 
شد که برای 20 هزار زائر، اسکان و به همین تعداد 

غذای گرم مهیا می شود. رئیس ستاد بازسازی 
عتبات عالیات گفت: در حوزه بهداشت و درمان، 
به همت دانشگاه علوم پزشکی یک درمانگاه 
کامل با تمام امکانات مستقر می شود و خدمات 
دندانپزشکی، قلب و عروق و داروهای مورد نیاز 
فراهم می شود. جوینده یادآور شد: سال گذشته به 
وسیله 8 دستگاه نانوایی، تعداد 380 هزار قرص نان 
در اختیار زائران قرار گرفت و همچنین یک میلیون 
و 500 پرس غذای گرم بین زائران توزیع و 4 هزار 
زائر نیز از خدمات پزشکی و ویزیت بهره بردند.
 وی ادامه داد: روز گذشته اولین گروه زیرساختی 
برای ساخت حمام، سرویس بهداشتی، آشپزخانه 
و برپایی چادرها اعزام شدند.جوینده با اشاره به 
اینکه امسال 800 نفر در قالب 35 گروه خدماتی 

کاظمین 130  شهر  در  گفت:  می شوند،  اعزام 
مکان اقامتی توسط عراقی ها در اختیار زائران قرار 
می گیرد. جوینده ادامه داد: امسال اربعین حسینی به 
فصل گرما نزدیک شده و به وسایل سرمایشی از 

قبیل کولر، پنکه و آبسردکن نیاز است. 
جوینده با اشاره به اینکه شعار امسال “هر نفر، یک 
زائر، 40 هزار تومان” است، گفت: برای هر زائر اگر 
3 وعده پذیرایی تهیه شود حداقل 40 هزار تومان 
نیاز است. همچنین موادغذایی مانند حبوبات، برنج، 
چای، قند و روغن استفاده می شود. جوینده افزود: 
شماره کارت 6273811095667975 بانک انصار 
برای واریز نذورات مردم در نظر گرفته شده است.

 وی خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی با 760 هزار 
نفر جمعیت و مواجهه با 20 سال خشکسالی در  

کمک به بازسازی عتبات عالیات رتبه اول را در 
کشور دارد. جوینده با اشاره به اینکه سرانه کمک 
به بازسازی عتبات عالیات در کشور به ازای هر 
نفر، 2 هزار و 500 تومان است، افزود: در خراسان 
جنوبی این رقم به 7 هزار و 500 تومان به ازای 
هر نفر می رسد.وی گفت: از سال 1385 تاکنون 
مردم  استان مبلغ 45 میلیارد تومان به بازسازی 
عتبات عالیات کمک کرده اند که بخش اعظم 
 آن در ساخت صحن حضرت فاطمه زهرا )س( 

هزینه شده است. 
زمینه طالکاری  در  اینکه  به  اشاره  با  جوینده 
داریم،  فعالیت  جوادین  امامین  حرم  فرش  و 
کربال،  اشرف،  نجف  در  کرد:  خاطرنشان 
کاظمین و سامرا نیروی کار داریم و از خراسان 

جنوبی ساالنه بیش از 850 نفر نیروی کار اعزام 
می شوند. وی با بیان اینکه 98 درصد کمک ها از 
طرف مردم محروم انجام می شود، افزود: مردم 
استان 2 کار بزرگ را  همزمان انجام می دهند که 
یکی بازسازی عتبات عالیات و دیگری مشارکت 
در پایداری اشتغال استان است؛ چرا که تمام اقالم 
و وسایل مورد نیاز عتبات از استان تهیه می شود.
پایان ساخت  امسال شاهد  اینکه  بیان  با  وی 
صحن حضرت فاطمه زهرا )س( خواهیم بود، 
گفت:  260 کارگاه قالیبافی با همکاری 15 هزار 
بانو برای بافت فرش عتبات عالیات فعال هستند. 
جوینده اضافه کرد: در 6 ماهه ابتدایی امسال 
کمک های بازسازی به بیش از 2 میلیارد رسیده 

که 80 درصد تعهد سال 97 محقق شده است.

گروه خبر-با حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایران چندین پروژه گازرسانی در خراسان جنوبی 
کلنگ زنی و بهره برداری شد.روز گذشته با حضور 
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز، 
استاندار و جمعی از مسئوالن استانی بهره برداری 
از چندین پروژه گازرسانی آغاز شد. پروژه خط 
انتقال گاز سربیشه - نهبندان با اعتبار هزینه شده 
800 میلیارد ریال، بهره برداری از پروژه گازرسانی 
به شهر نهبندان با اعتبار هزینه شده 150 میلیارد 
ریال و بهره برداری از پروژه گازرسانی به شهر 
شوسف با اعتبار هزینه شده 50 میلیارد ریال از 
جمله این پروژه هاست.همچنین بهره برداری از 
پروژه گازرسانی به روستای خوانشرف با اعتبار 
35 میلیارد ریال از دیگر پروژه های افتتاحی سفر 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به نهبندان بود.
پروژه خط انتقال سربیشه - درح با اعتبار 50 میلیارد 
ریال، بهره برداری از پروژه گازرسانی به شهر درح 
با اعتبار هزینه شده 60 میلیارد ریال، بهره برداری 
از پروژه گازرسانی به 30 روستای بیرجند با اعتبار 
100 میلیارد ، بهره برداری از پروژه گازرسانی به 21 
روستای درمیان با اعتبار 115 میلیارد ریال از دیگر 
پروژه های گازرسانی استان بود که به بهره برداری 
رسید. بهره برداری از پروژه گازرسانی 14روستای 
بشرویه با اعتبار 31 میلیارد ریال، بهره برداری از 
پروژه گازرسانی به یک روستای نهبندان با اعتبار 
35 میلیارد ، بهره برداری از پروژه گازرسانی 10 
روستای طبس با اعتبار 62 میلیارد ، بهره برداری 
از پروژه های گازرسانی به 9 روستای فردوس با 
اعتبار 34 میلیارد ، بهره برداری از پروژه گازرسانی 

به 11 روستای قاینات با 87 میلیارد و بهره برداری 
با  سربیشه  روستای   5 به  گازرسانی  پروژه  از 
اعتبار 19 میلیارد ریال از دیگر پروژه های قابل 
افتتاح شرکت گاز بود. از دیگر برنامه های سفر 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به استان آغاز 
عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به 388 روستا در 

استان بود که 19 هزار و 312 خانوار از آن بهره مند 
می شوند و مجموع اعتبار پیش بینی شده برای این 
پروژه ها یک هزار و 150 میلیارد ریال می باشد. 

اتصال نهبندان به خط انتقال گاز 
سیستان در اولویت ما نیست

معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
گفت: متصل کردن نهبندان به خط انتقال گاز 
سیستان در اولویت ما نیست. حمیدرضا عراقی  
در مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه های گاز 
هدف  به  رسیدن  کرد:  بیان  نهبندان  رسانی 
نیازمند عالقه و تالش است.وی اظهار کرد: همه 
می توانیم سازمانی برای کمک به محرومان در 

توسعه محل خود داشته باشیم.
عراقی با بیان اینکه توسعه در فیزیک و برج 
نیست بلکه در اوج و موج ایجاد کردن در ذهن 
است، اظهار کرد: شرکت ملی گاز انرژی را وارد 
کرده و توسعه آن بر عهده مردم است. عراقی با 
اشاره به اینکه به جای اینکه انسان ها را توانمند 

کنیم فقط به آنان ارائه خدمت کردیم، یادآور شد: 
این مسئله باعث انتظارات بی جای مردم نسبت 

به مسئوالن و دولت شده است.

افزایش اعتبارات اشتغال در استان
استاندار خراسان جنوبی نیز در این سفر با بیان 
اینکه سهم استان در سال جاری برای اشتغال 
118 میلیارد تومان بوده است، گفت: این میزان 
به 144 میلیارد تومان افزایش یافته است.مروج 
الشریعه بیان کرد: برای جذب سرمایه گذار نا امید 
نیستیم و همواره تالش می کنیم. وی با بیان 
اینکه جذب سرمایه گذار در این استان، کاری 
دشوار است، افزود: زیرساخت هایی مانند برق و 

گاز از کلید واژه های اساسی برای توسعه صنعت 
است که باید حفظ شود. وی با بیان اینکه هیچ 
مشکلی در زمینه تامین گاز برای شرکت های 
سرمایه گذاری نداریم، گفت: آینده ای درخشان 
برای شهرک صنعتی نهبندان پیش بینی می شود.
وی اظهار کرد:  هزار و 863 طرح اشتغال روستایی 
با اعتبار 545 میلیارد تومان در سیستم بانکی در 

دست بررسی است.

۵۳ درصد جمعیت روستایی 
از نعمت گاز برخوردار هستند

مدیرعامل شرکت گاز هم گفت: 53 درصد از 
خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
هستند. هاشمی در حاشیه این سفر بیان کرد:   
980 کیلومتر خط انتقال گاز در  خراسان جنوبی 
وجود دارد که 154 کلیومتر از این خطوط در سال 
جاری محقق شده است. وی طول شبکه های 
تغذیعه و توزیع را پنج هزار و 654 کیلومتر دانست 
و افزود: همچنین 118 هزار و 175 انشعاب نصب 
شده است.هاشمی بیان کرد:  خراسان جنوبی222 

هزار و 122 مشترک گاز  دارد.

اجرای خط انتقال گاز سربیشه به 
نهبندان موفق ترین پروژه  شرکت گاز 

در کشور است
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
به  انتقال گاز سربیشه  هم گفت: احداث خط 
زمان  کیفیت،  شاخص های  لحاظ  از  نهبندان 
هزینه و اجرا  از موفق ترین پروژه های شرکت 

مهندسی و توسعه گاز ایران است. وی با بیان 
اینکه این پروژه به عنوان الگوی جدیدی در 
ارتقای کیفیت زمانی پروژه ها در شرکت گاز ارائه 
می شود، تصریح کرد: هیچ گاه اجازه ندادیم پروژه 
در مواجهه با موانع، متوقف شود. “منتظرتربتی” 
یکی  را  انسانی  منابع  و  برنامه ریزی  به  توجه 
دیگر از عوامل موفقیت این پروژه برشمرد و 
خاطرنشان کرد: برنامه ریزی پروژه طوری انجام 
شد تا در هر لحظه میزان پیشرفت پروژه رصد 
و در صورت بروز کوچک ترین مشکل همکاران 
بالفاصله برای برطرف کردن آن اقدام کنند.

خط انتقال گاز سیستان و بلوچستان
 به نهبندان متصل شود

کریمان خراسانی نیز در این مراسم بیان کرد: 
خوشبختانه آخرین شهرستان خراسان جنوبی از 
نعمت گاز طبیعی برخوردار شده است. کریمان 
بیان کرد: با توجه به اینکه نهبندان در فاصله 200 
کیلومتری بیرجند قرار دارد، استقرار واحد اداری و 
نیروهای مصوب سازمانی در دستور کار قرار گیرد. 
فرماندار نهبندان اظهار کرد: همچنین خواستاریم 
برای رفع قطعی ها در زمستان، اتصال گاز نهبندان 
به خط انتقال گاز سیستان در دستور کار قرار گیرد. 
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای 
اسالمی نیز اظهار کرد: سه شهر حوزه انتخابی 
 بنده شامل شوسف، نهبندان و درح گازدار شدند. 
نظر افضلی با بیان اینکه امکان انجام این حجم 
دوم  بخش  افزود:  ندارد،  وجود  اکنون  پروژه 

گازرسانی به منازل است.

زائران اربعین  می توانند
 از مرز مهران وارد عراق شوند

کاوش- در پی انتشار شایعه ای مبنی بر عدم امکان 
خروج زائران خراسان جنوبی از مرز مهران و سوء 
استفاده کالهبرداران و دالالن از این شایعه پراکنی، 
مدیر حج و زیارت استـان این شایعه را رد و تأکیـد 
نمود: همانگونه که در سامانه سمـاح مشخص شده 
زائران استان هیچگونه محدودیتی در خروج از مرز 
مهران ندارند و می توانند بنا به انتخاب خودشان از 
مرز مهران یا چذابه خارج و از هر مرزی که بخواهند 
وارد کشور شوند. نوفرستی از زائران اربعین خواست 
فریب دالالن و کالهبرداران را نخورند و فقط برای  
تشرف به عتبات عالیات در سامانه سماح ثبت نام 
نمایند. شایان ذکر است اخیراً افرادی با شعار فریبنده 
ویزای ارزان تر و سریع از زائران کالهبرداری کرده 
اند و برخی دالالن نیز با اخذ دالر آزاد از زائران، از 
سامانه سماح دالر بازار ثانویه تهیه کرده و از این محل 
کالهبرداری می نمایند که توصیه می شود زائران با 
مراجعه به سامانه سماح رأساً یا از طریق سرگروه های 

مورد اعتماد ثبت نام و ویزا بگیرند.

توسعه زیرساخت 20 برابر 20 سال گذشته 
طی یک سال

حسینی- مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان با حضور مسئوالن کشوری و استانی 
برگزار شد.ولی پور رئیس سابق این سازمان و مشاور 
کنونی وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که خراسان 
نیروی  بالقوه فراوان و  جنوبی دارای ظرفیت های 
انسانی بسیار توانمندی است، ادامه داد: تنها نقطه 
ضعف این مجموعه این است که ظرفیت های خود 
را باور ندارد. وی به اقدامات وسیع در حوزه زیرساختی 
جهاد کشاورزی طی 4 سال فعالیت خود اشاره کرد و 
افزود: طی یک سال، 20 برابر 20 سال گذشته فعالیت 
زیرساختی انجام شده است. به گفته وی امسال در 
حوزه آبخیزداری بیش از 50 برابر متوسط سال های 
گذشته اعتبار داشتیم و اعتبار تملک نیز 70 برابر چند 
سال گذشته شده است. ولی پور با بیان این که امسال 
منابع تسهیالتی ما 6 تا 7 برابر سال گذشته شده است، 
خاطرنشان کرد: دولت به خراسان جنوبی توجه دارد و 

باقی مانده کار اراده شما و بالفعل کردن آن است.

اهدای عضو دختر 20 ساله بیرجندی 
به 4 بیمار نیازمند

صداوسیما-اعضای بدن دختر 20 ساله بیرجندی دچار 
مرگ مغزی به 4 بیمار نیازمند، جانی دوباره بخشید. 
علوم  دانشگاه  مغزی  واحد شناسایی مرگ  مسئول 
پزشکی بیرجند گفت: 4 عضو دختر 20 ساله که بر 
اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود در بیمارستان 
منتصریه مشهد به 4 بیمار نیازمند اهدا شد. دهقانی افزود:  
4 عضو اهدا شده شامل کبد، دو کلیه و پوست می باشد.

رونمایی از صفحه ویژه چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی در  
پایگاه اینترنتی صدا و سیما

پیروزی  صداوسیما- صفحه ویژه چهلمین سالگرد 
و سیمای  اینترنتی صدا  پایگاه  در  اسالمی  انقالب 
استان رونمایی شد. مدیر کل صدا و سیما در کارگروه 
رسانه و فضای مجازی این ستاد گزارشی از تولیدات 
ویژه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در حوزه 
های صدا، سیما، خبر، فضای مجازی و موسیقی ارائه 
کرد.بخشی از این تولیدات هم در این جلسه به نمایش 
گذاشته شد. حجت االسالم مالیی دبیر ستاد چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی بر ضرورت همکاری 
کامل تمام دستگاه های دولتی با رسانه ها در معرفی 

هنرمندانه دستاوردهای انقالب تأکید کرد .

فعاالن  رسانه بیمه می شوند

مدیرکل تامین اجتماعی گفت: فعاالن رسانه استان 
بیمه می شوند. به گزارش تسنیم، درویشی با اعالم 
این خبر اظهار کرد: مشموالن این بخشنامه آن دسته 
از فعاالن حوزه رسانه فاقد رابطه مزدبگیری هستند که 
دارای تأییدیه از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد  و تحت 
پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند. 
وی گفت: سایر کارکنان که رابطه استخدامی و مزد 
بگیری با کارگاه های ذیربط دارند مشمول بند الف ماده 
4 )افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا 
حقوق کار می کنند( کارفرما مکلف است مطابق ماده 
28 قانون تأمین اجتماعی برای ارسال لیست و پرداخت 
حق بیمه آنان اقدام کند. وی بیان کرد: مشموالن از 
سوی معاونت مطبوعاتی وزارت  ارشاد  و یا نمایندگی 
آن در استان ها به تامین اجتماعی معرفی می شوند و 
حداکثر سن متقاضی در شروع بیمه )ثبت معرفی نامه 
در واحدهای اجرایی سازمان( 50 سال تمام خواهد بود. 
و  اگرمتقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول 
نزد سازمان تامین اجتماعی باشد، معادل سابقه پرداخت 
حق بیمه قبلی برای ورود به دایره شمول به سقف سنی 
مجاز 50 سال اضافه و در صورت احراز شرایط به عنوان 
مشمول پذیرفته می شود.درویشی افزود: مبلغ حق بیمه 
تعیین شده هر ماه توسط بیمه شده حداکثر تا آخرین روز 
ماه بعد، از طریق درگاه الکترونیکی تامین اجتماعی به 
حساب متمرکز سازمان واریز می شود. وی اظهارکرد:  
شروع بیمه پردازی مشموالن از تاریخ ثبت معرفی 
نامه و پرداخت حق بیمه در واحد اجرایی ذیربط است و 
پذیرش حق بیمه ماقبل آن میسر نخواهد بود. درویشی 
گفت: اعتبار معرفی نامه افراد حداکثر سه ماه از تاریخ 
صدور، مشروط به ثبت در بازه زمانی مورد اشاره در واحد 
اجرایی است که الزم است حق بیمه ماه اول تا آخرین 
روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفی نامه پرداخت شود و 
 در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زمانی
 )سه ماه( باید برای  به صدور معرفی نامه جدید اقدام 
کند. درویشی گفت: مالک احتساب سابقه و برقراری 
حمایت های مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای هر 
یک از مشموالن، مشروط به پرداخت کامل حق بیمه 
است. وی نرخ حق بیمه مشموالن را معادل 27 درصد 

مبنای پرداخت حق بیمه عنوان کرد. 

برگزاری صبحگاه مشترک 
نیروهای نظامی و انتظامی

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی خراسان 
جنوبی در دومین روز از هفته نیروی انتظامی برگزار 
شد. به گزارش صداوسیما، در این صبحگاه، نیروهای 
انتظامی و نظامی ضمن دیدن سان، حرکات نمایشی 
و رزمی انجام دادند.نماینده ولی فقیه در این مراسم با 
بیان اینکه نیروهای نظامی و انتظامی خارچشم دشمن 
نیروی  گفت:  والیتمدار هستند،  ملت  نور چشم  و 
انتظامی از نظر جایگاه قانونی مسئولیت های متعددی 
دارد و کارکنان آن هم از شرافت و کرامت برخوردارند.
آیت ا...عبادی افزود: دشمنان سعی می کنند که جامعه 
را به قانون شکنی وادارکنند اما انسان ها باید بدانند 
قانون ما که براساس عدالت است مانند ناموس است 
که باید حفظ شود.فرمانده انتظامی استان نیز افزود: 
نیروی انتظامی همپای سایر نیروهای نظامی و امنیتی 
و اطالعاتی برای حفظ امنیت از هیچ کوششی دریغ 
انتظامی  نیروی  افزود:  شجاع  است.سردار  نکرده 
خراسان جنوبی نیز 158شهید تقدیم انقالب کرده 
است که بیش از 100نفر از آنها در راه مبارزه با اشرار و 
قاچاقچیان مواد مخدر به درجه رفیع شهادت نائل آمده 
اند. در پایان  این مراسم از 50 نفر ازخانواده های شهدا، 
کارکنان ، بازنشستگان و خیران امنیت ساز تقدیر شد.

خبر حمله به دو معلم  صحت ندارد

صداوسیما-رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی 
به شکایات آموزش و پرورش استان گفت: خبر حمله 
به دو معلم در خراسان جنوبی صحت ندارد. اخباری 
در فضای مجازی مبنی بر حمله به دو معلم هفته 
گذشته منتشر شده که واکنش وزیر آموزش و پرورش 
را هم به دنبال داشته و خبرگزاری منتشر کننده این 
خبر، اشتباها به جای نام خراسان رضوی ، نام خراسان 
جنوبی را آورده است. وزیر آموزش و پرورش در صفحه 
شخصی اش در فضای مجازی در این باره نوشت:” 
ای مدرسه  در  همکارانم  از  نفر  دو  به  پیش   هفته 
ای نماینده  شد.  حمله  سرد(  )با سالح  خراسان   در 
برای عیادت از این عزیزان فرستادم و به بخش حقوقی 
برای پیگیری و حمایت قضایی دستورات الزم را داده 
ام.”وی همچنین نوشت: “ هر اقدامی که امنیت مدرسه، 
معلمان و دانش آموزان را تهدید کند باید عالوه بر 
شکایت خصوصی آسیب دیدگان، از جنبه عمومی نیز 

با شدیدترین مجازات پاسخ داده شود.”

 جریمه 11 میلیون تومانی
 برای قاچاقچی   ترامادول

متهم به قاچاق داروی ترامادول در قاین، 11 میلیون 
تومان جریمه شد. مدیر کل تعزیرات حکومتی  استان 
گفت: با  توجه به گزارش نیروی انتظامی مبنی بر 
کشف 10 هزار عدد قرص ترامادول قاچاق، پرونده ای 
تشکیل و در شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز اداره تعزیرات 
حکومتی قاین رسیدگی شد. اشرفی افزود : پس از 
بررسی پرونده و محرز شدن تخلف، متهم عالوه بر 
ضبط کاال به پرداخت 11 میلیون تومان جزای نقدی 

در حق صندوق دولت محکوم شد.

تلف شدن 10 رأس دام در حمله وحوش 

10 رأس دام نابالغ در حمله وحوش به یک دامداری در 
3 کیلومتری روستای معصوم آباد خوسف تلف شدند. 
مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان ارزش این دام ها را 
16 میلیون ریال اعالم کرد و گفت: 50 درصد خسارت 
وارد شده را صندوق بیمه پرداخت می کند.غنچه افزود:  

همچنین در حمله وحوش 10 رأس دام زخمی شدند.

خراسان جنوبی بی بهره از اعتبارات خود
حسینی- صبح دیروز جلسه شورای شهر بیرجند با 
موضوع بررسی نامه های کمیسیون عمران برگزار 
شد. همچنین رئیس پارک علم و فناوری مهمان 
این جلسه شورا بود. ناصری رئیس پارک علم و 
فناوری، ضمن ارائه گزارشی از نحوه عملکرد این 
مجموعه، بیان کرد: در کشورهای توسعه یافته 
شهرداری ها و شوراها مسئولیت راه اندازی پارک 
های علم و فناوری را بر عهده دارند اما در این جا، 
دولت فقط تخصیص ساختمان اصلی را بر عهده 
گرفته و تامین مکان استقرار مراکز رشد را در هر 
شهرستان بر عهده فرماندار، شورا ، شهردار ، خیران 
و سمن ها قرار داده است. وی به مرکز رشد جامع 
بیرجند که پذیرای شرکت ها در همه رسته ها 
است، اشاره کرد و افزود: متاسفانه اکنون مکانی 
مناسب برای پوشش تمام شرکت ها نداریم. به 
گفته وی هنگام صحبت با بسیاری از ادارات و 
تقاضا برای استفاده از مکان های بال استفاده ، 
تصور می کنند قصد داریم کادر اداری را توسعه 
دهیم، این در حالی است که اکنون در استان فقط 
20 پرسنل داریم و اگر ساختمانی گرفته شود فقط 

برای استقرار شرکت ها استفاده خواهد شد.

خراسان جنوبی بی بهره
 از اعتبارات خود!

رئیس پارک علم و فناوری از تسهیالتی که وزارت 
علوم به طرح های شرکت های بزرگ دانش بنیان 
و فناور می دهد، خبر داد و گفت: به دلیل نبود 
مرکز رشد، شرکت ها توانایی پیشرفت و ارائه طرح 
های بزرگ را ندارند و همین موضوع موجب می 
شود اعتباری که سهم استان است در استان های 
دیگر مانند اصفهان، سیستان و بلوچستان و کرمان 
هزینه شود و خراسان جنوبی هیچ بهره ای نبرد.
ناصری از شهردار تقاضا کرد: در صورت ممکن، 
مکان های بالاستفاده شهرداری را برای استقرار 

شرکت ها به پارک اختصاص دهد.
وی همچنین خواستار همکاری های غیر نقدی، 
از جمله بخشیدن عوارض و تخلفات، ارائه قیر، 
سیمان و ماشین آالت شهرداری و کمک در 

نقشه های مهندسی شد و افزود: درباره تبلیغات 
برای رویدادهای کارآفرینی نیز خواستار همکاری 
شهرداری هستیم،زیرا که ایجاد فرهنگ کارآفرینی 
و استارتآپی در این شهر احساس می شود. وی 
به محصوالت شرکت های دانش بنیان و فناور 
خود  که  این  ضمن  داد:  ادامه  و  اشاره  استان 
شهرداری اولویت استفاده خود را از این محصوالت 
قرار دهد، مکانی را در مرکز شهر برای برپایی 

نمایشگاه محصوالت شرکت ها اختصاص دهد.

قول های انجام نشده
حاجی رضایی مدیر روابط عمومی و امور بین 
الملل پارک علم و فناوری هم ، با بیان این که تنها 
نهاد دولتی هستیم که وظیفه دارد فقط از بخش 
خصوصی حمایت کند، خاطرنشان کرد: با این 
حال از ابتدای راه اندازی این مجموعه در تاریخ 
 28 اردیبهشت 90 تاکنون، مجموع حمایت ها 
منفی 20 میلیون تومان بوده است. وی توضیح 
داد: در ابتدای راه اندازی پارک قرار بود وزارت 
اعتباری را در اختیار ما قرار دهد که پس از ابالغ به 
استانداری ، 20 میلیون تومان آن داده نشده است، 
و از آن زمان تاکنون حمایت دیگری نداشتیم. 
به گفته وی قرار بود ساختمان فرمانداری قدیم 
)استانداری فعلی( به همراه یک میلیارد تومان در 
اختیار پارک قرار گیرد که این امر نیز محقق نشد.

شهرداری اختیار و مکنت مالی برای 
همکاری ندارد/ مدیران بخشی نگر

این  شنیدن  از  پس  بیرجند  شهردار  جاوید   

سخنان ، با بیان این که شهردار در کشورهای 
توسعه یافته نفر اول یک شهر است و نباید 
با این جا مقایسه کرد، ادامه داد: بیشتر درآمد 
شهرداری ها از ساخت و ساز است در کالن 
شهرها وضع درآمد شهرداری ها خوب است 
اما در این جا سالیانه 70 میلیارد درآمد داریم 
که صرف آسفالت معابر و پروژه های دیگر می 
شود. وی با تاکید بر این که شهرداری نه قدرت 
و اختیار و نه مکنت مالی برای کمک به پارک  

دارد، اضافه کرد: دستگاه های اجرایی بسیاری 
در استان داریم که فضاهای خالی و بالاستفاده 
اما بخشی نگری می شود و  متعددی دارند، 
بسیاری از مدیران تصور می کنند اگر در دوران 
خود مکانی را تخصیص بدهند، نقطه تاریکی 
در کارنامه شان خواهد بود.شهردار از همکاری 
با پارک درباره تبلیغات محیطی سخن گفت و 
افزود: برای استفاده از محصوالت شرکت های 
دانش بنیان استقبال می کنیم و آماده همکاری 

با این افراد هستیم.
تقی زاده رئیس شورا نیز ضمن اعالم آمادگی 
برای همکاری عنوان کرد: شهرداری در برگزاری 
همایش ها با موضوعات متناسب با مدیریت و 
خدمات شهری ، با پارک مشارکت خواهد داشت.

بیمه  هزینه  از  درصد   50 پرداخت 
تکمیلی کارگران شرکتی شهرداری

در بخش دیگری از جلسه دستور کارها مطرح 
برای  مجوز  درباره صدور  آن  اولین  که  شدند 

پرداخت 50 درصد از هزینه های بیمه تکمیلی 
کارگران شرکتی شهرداری توسط این ارگان بود 
که تاکنون نه شهرداری و نه پیمانکار مکلف به 
پرداخت آن نبودند. این دستور کار با توجه به 

سختی کار کارگران مصوب شد.
دیگر دستور کار درباره توزیع و وصول عوارض 
بود که سال  توسط پست  نوسازی شهرداری 
گذشته 4 درصد از عوارض وصول شده به این 
اعضای  اما  داده می شد،  اختصاص  اداره کل 

شورا این درصد را زیاد دانسته و خواهان تغییر 
قرارداد فی مابین شهرداری و پست شدند. جاوید 
شهردار بیرجند البته با بیان اینکه اکنون فقط 20 
درصد از عوارض نوسازی شهری وصول شده 
است، ادامه داد: هر چه درصد مشارکت پست 
را بیشتر کنیم درجه پیگیری آن ها برای وصول 
عوارض بیشتر خواهد شد. وی تاثیر واگذاری 
خوب  بسیار  را  پست  به  عوارض  وصول  کار 
عنوان کرد اما زمانی که شورا گزارشی مستند 
ارائه  برای  آماری  جاوید  خواست،  باره  این  در 
نداشت.در همین راستا مقرر شد تا بررسی این 
موضوع به زمان ارائه آمار دقیق موکول شود.

مزایده به جای تهاتر ،
 وقتی که بازار فروش داغ است!

 از موارد مطرح شده دیگر در این جلسه ارائه 
صورتجلسه کمیسیون معامالت برای برگزاری 
مزایده عمومی امالک شهرداری شامل دو قطعه 
زمین بود که مشخص شد، قرار بوده این قطعات 

در ازای تملک مغازه هایی در مسیر تعریض طرح 
فرزان تهاتر شوند و اکنون به مزایده رفته و به 

جای زمین به مالکان پول پرداخت شده است. 
یزدان شناس از اعضای شورا که مخالف این 
مزایده بود، عنوان کرد: به مالکان زمین های در 
طرح تعریض گفته شده که قرار است در ازای 
زمین خود قطعه زمین دیگری بگیرید و حاال این 
حرف نقض شده است.یکی از خبرنگاران حاضر 
در جلسه نیز به سخنان قبلی شهردار مبنی بر این 
که در ازای زمین در مسیر تعریض قطعه زمین 
دیگری را به مالک خواهند داد، اشاره کرد و گفت: 
تصور می شود شهرداری با دیدن این موضوع که 
بازار فروش زمین داغ است و از فروش آن زمین 
ها سود بیشتری می کند، به جای تهاتر، مزایده 
را انتخاب کرده است.طاهری دیگر عضو شورا اما 
نظر دیگری داشت و از منظر حقوقی توضیح داد: 
شهرداری هنگامی که بخواهد زمینی را بفروشد 
باید مزایده و به باالترین قیمت این کار را انجام 
دهد و هنگام خرید با مناقصه و به پایین ترین 
قیمت، زیرا این نهاد عمومی بوده و هر چه سود 
عایدش شود در نهایت برای شهر و به نفع مردم و 

به صورت خدمت خرج می شود.

پرداخت نقدی به جای قطعه زمین
 به مالکان امالک باقی مانده فرزان

شهردار نیز توضیحاتی را در این باره ارائه داد 
و گفت: شهرداری معامله ای نکرده است که 
بخواهد بر هم بزند، ما موظفیم بر اساس قیمت 
را  تعریض  مسیر  در  ملک  بهای  کارشناسی 
پرداخت کنیم و زمانی که پول نداشته باشیم 

باید خدمتی ارائه دهیم.
 اکنون نیز تصمیم بر پرداخت نقدی گرفته شد 
و گفتنی است که بین تهاتر و پرداخت نقدی، 
یک میلیارد و 200 میلیون تومان اختالف بوده 
که به حساب شهرداری برگشت کرده است.
در پایان و با توضیحات ارائه شده ، پرداخت 
هزینه به جای قطعه زمین به مالکان امالک 

باقی مانده طرح فرزان مصوب شد.
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امام علی علیه  السالم فرمودند :
َّْوا مِن أنفِسُكم تأدیبَها ، واعِدلُوا بها َعن َضراوةِ عاداتِها تَول

به تأدیب و تربیت نفسهای خود بپردازید و آنها را از شیفتگی به عادتهایشان بازدارید.
)غرر الحكم ، ح4522(

عکس: رضایی

امین جم - به مناسبت فرا رسیدن روز ملی روستا، مهندس 
گل محمدی، مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان 
بیرجند گزارش اقدامات این نهاد در روستاها را تشریح 
نمود. گل محمدی با بیان اینکه پانزدهم مهر ماه به عنوان 
روز روستا نامگذاری شده، گفت: روستاها نقش مهمی در 
پیشرفت جامعه دارند و با توجه به اینکه توسعه روستایی 
سنگ بنای توسعه ملی می باشد، ما را بر آن می دارد که 

توجه ویژه ای به روستاها داشته باشیم.
1- هزینه کرد بیش از 24 میلیارد تومان برای اجرای 

طرح  هادی روستاها
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی بیرجند با بیان این که 
شهرستان بیرجند دارای 160 روستا با جمعیت باالی 20 
خانوار و 247 روستای زیر 20 خانوار جمعیت می باشد، 
گفت: تا کنون با هزینه کرد اعتباری بالغ بر 2/25 میلیارد 
تومان برای 151 روستا طرح هادی تهیه و طرح هادی 18 
روستا نیز بازنگری شده است. وی همچنین افزود: برای 
27 روستای دارای جمعیت کمتر از 20 خانوار نیز طرح 
تعیین محدوده تهیه شده است. وی با بیان اینکه طرح 
هادی 88 روستا با هزینه کرد اعتباری بالغ بر 24 میلیارد 
تومان اجرا شده است، اقدامات انجام شده را به شرح ذیل 
تشریح نمود: 432 هزار مترمربع زیرسازی ـ 665 هزار 
 مترمربع آسفالتـ  212 هزار مترمربع سنگ فرش معابرـ 

دیوار  مترمربع   2168 ـ  گذاری  جدول  متر  هزار   102
سنگیـ  جابجایی شبکه برق 5970 مترـ  بازگشایی معابر 
5713 مترـ  عملیات خاکی به حجم 145 هزار متر مکعب 

و احداث 8 مورد پارک روستایی.
2- مقاوم سازی مسکن روستایی و ساخت مسکن 

ارزان قیمت از اهداف اصلی بنیاد مسکن 
با  متقاضیان  به  الحسنه  قرض  تسهیالت  پرداخت  وی 
همکاری بانک های عامل را در قالب طرح ویژه بهسازی و 
نوسازی مسکن روستایی از برنامه های اصلی بنیاد مسکن 
نام برد و افزود: در این قالب نیز 6656 نفر متقاضی به 
بانک های عامل جهت اخذ تسهیالت معرفی گردیده که 

 از این تعداد 6291 نفر موفق به دریافت تسهیالت شده اند
و تاکنون تعداد 5201 نفر از این افراد واحد مسکونی خود 
انقالب اسالمی  بنیاد مسکن  اند. مدیر  نموده  احداث  را 
شهرستان بیرجند مبلغ این تسهیالت را 25 میلیون تومان 
با کارمزد 5 درصد و با بازپرداخت 15 ساله عنوان کرد. 
وی در ادامه افزود: بنیاد مسکن با هدف کمک به اقشار 
اتمام واحد مسکونی خود و نهایتا  افرادی که قادر به  و 
سکونت در آن نبوده اند تعداد 4373 فقره تسهیالت قرض 
الحسنه با مبلغ 2 تا 10 میلیون تومان و 415 فقره کمک 
نموده  پرداخت  تومان  میلیون  تا 4  مبلغ 2  با  بالعوض 
 است.گل محمدی ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار 

کم درآمد جامعه را نیز از دیگر برنامه های بنیاد مسکن 
واحد  تاکنون 1643  راستا  این  در  گفت:  و  کرد  عنوان 
مسکونی احداث گردیده که از این تعداد، 1622 واحد به  
متقاضیان واجدشرایط واگذار شده است. وی تاسیس نظام 
فنی روستایی با هدف کمک و مشاوره فنی به روستاییان 
و نظارت بر ساخت و سازهای روستایی را از دیگر اقدامات 

مهم بنیاد مسکن دانست. 
3- تملک و واگذاری زمین در 78 روستا 

شهرستان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  داد:  ادامه  وی 
بیرجند تاکنون 439 هکتار زمین در 78 روستا تملک 
نموده که در 48 روستا نیز تعداد 3768 قطعه زمین به 

افراد واجدشرایط واگذار شده است.
4- تثبیت مالکیت، دستاورد بزرگ صدور سند در 

روستاها
 مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بیرجند با 
اشاره به صدور 7854 جلد سند مالکیت در 72 روستا 
گفت: از زمان تشکیل پرونده تا صدور سند مالکیت تمامی 
مراحل کار توسط بنیاد مسکن با همکاری اداره ثبت اسناد 
و امالک انجام می شود. گل محمدی تثبیت مالکیت را از 
مزایای صدور سند منازل روستایی دانست و گفت: این 
اسناد به عنوان وثیقه برای دریافت هرگونه تسهیالت بانکی 

قابل ارائه بوده و بسیار موثر هستند. 

گزارش اقدامات  بنیاد مسکن انقالب اسالمی  شهرستان بیرجند
به مناسبت 15 مهر ماه روز روستا

جناب آقای محمد علی واقعی
مدیرکل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را با عنایت به سوابق خدمتی درخشان شما تبریک عرض نموده، 
رجاء واثق داریم حضور ارزشمندتان در این عرصه عالوه بر پیشرفت در حوزه تعلیم و تربیت 
استان باعث توجه و رسیدگی بیشتر به وضعیت همکاران شاغل دیروز و بازنشستگان امروز گردد.

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند

جنـاب آقـای محمـدعلی واقعـی 
مدیر کل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبی 

انتصاب شایسته شما را تبریک عرض نموده و ضمن آرزوی توفیق، از خدمات ارزنده 
 آقایان المعی و موسوی کیا در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی می نماییم.

تعاونی اعتبار فرهنگیان بیرجند )بهار سابق(

جناب سرهنگ موسوی رئیس محترم پلیس امنیت عمومی استان
 جناب سرهنگ صفری رئیس محترم اداره نظارت براماکن عمومی استان

جناب سرگرد زنگویی 
رئیس محترم اداره مهاجرت و گذرنامه فرماندهی انتظامی استان 

هفته نیروی انتظامی برشما سبز پوشان همیشه در صحنه 
امنیت اجتماعی مبارک باد

دفاتر و شرکت های خدمات گردشگری و زیارتی: 
بیرجند تنعیم،فدک و عماد

جناب آقای دکتر محمد اصغرزاده
مدیر کل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی
و شبکه محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی

روز ملی دامپزشک بر شما و همکاران زحمتکش تان مبارک باد
سیـد احمـد فرسـاد

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده: 
امروز آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۳۹۷ از طریق سامانه www.evat.ir بوده و ثبت نهایی اظهارنامه مذکور منوط به 
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تورهای ویژه بازنشستگان کشوری همای خاوران

تور مشهد ۲۹ مهر هتل ۵ ستاره  
  ۳ شب و ۴ روز اقامت )فولبرد(   

  تور ۲/۵ روزه ویژه کویر زیبای مصر
تلفن ۰۵۶۳۲۲۰۴۳۳۰ - ۰۹۳۰۲۷۲۲۵۳۲ محل ثبت نام : نبش معلم ۱۶

جنـاب آقـای محمـدعلی واقعـی 
مدیر کل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبی 

انتصاب شایسته جناب عالی را تبریک عرض نموده
  برای شما برادر متعهد و متخصص در این مسئولیت آرزوی توفیق و سربلندی داریم.

جمعی از اهالی روستای بزقنج

بر دالور مردان عرصه 
امنیت و انضباط اجتماعی

 مبارک باد
هیئـت حسینـی بیرجنـد


