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االن موقعیت مناسبی برای 
طرح سؤال از روحانی نیست

صفحه 6

آمریکا اگر به مذاکره اعتقاد 
دارد به برجام پایبند باشد

صفحه 6

دولت و مجلس 
تماشاچی شده اند

صفحه 6

صادرات نفت ایران
 صفر نخواهد شد

صفحه 6

از امروز؛ 
دو صفحه کمتر، 
چهار قدم پیشتر!

یکی از نقاط کانونی آسیب در تحریم ها و 
بدعت های اقتصادی و گرانی های افسار 
گسیخته، حوزه »فرهنگ« است. هر 
چند نمود بارز و آشکار مشکالت  ناشی 
از تحریم و در کنار آن، بی تدبیری های 
اقتصادی و نبود مدیریت مناسب ظرفیت 
ها در حوزه های اقتصادی ومعیشتی 
است که مردم کاماًل محسوس آن را 
احساس می کنند؛ اما  از فاجعه بارترین 
پوست  زیر  که  آن  پیامدهای  و  آثار 
مشکالت اقتصادی رشد می کند و در 

دراز مدت آثارش را ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4131

5اعزام اولین کاروان حج تمتع استان3می سازیم تا ساخته شویم 5نقش نظارتی رسانه ها به مدیران کمک می کند

قیمت   بنزین تغییر نمی کند
    صفحه 5

عکس: کاری

تاکید شهردار بر استفاده از الگوهای موفق
 استان های مجاور/5

جهاد علمی بی هدف، موفق  نیست
نماینده ولی فقیه استان در دیدار با کارکنان جهاد دانشگاهی اظهار کرد: خراسان جنوبی ظرفیت های 

بسیاری دارد و از طبیعت، نباتات، استعدادها و نیروی انسانی ...) ادامه در صفحه5(

انتظار مردم،  پاسخگویی شفاف است
 نشست شورای اداری شهرستان خوسف  روز پنجشنبه با حضور معاون امور عمرانی استاندار برگزار شد . 

علوی مقدم با یادآوری سخنان بنیانگذار انقالب اسالمی در ...) ادامه در صفحه5(

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی:

توسعه بیرجند بدون توجه به توسعه استان معنا ومفهومی ندارد / 2 ری
صا

س :ان
عک

انتخاب رشته کنکور سراسری تلفنی و اینترنتی
  در سراسر کشور

* توسط با تجربه ترین و برترین مشاورین 
انتخاب رشته در کلینیک مشاوره ارغوان شهر تهران

* با استفاده از جدیدترین اطالعات سنجش با باالترین 
آمار قبولی در رشته های ایده آل

برای رزرو انتخاب رشتـه )تعداد محدود( بـا شمـاره 
09372770662 یا 02144076642 تماس بگیرید

عرضه مستقیم کولر آبی 

100 درصد گالوانیزه با کلید محافظ جان
مجهز به موتور هوشمند دوخازنه

بین مدرس 27و 29 - 32420499

گر بخواهید که مرا از این دیارم ببرید
در زیر لوای این شعارم ببرید

با مهر علی )ع( به این دیار آمده ام 
با عشق علی )ع( از این دیارم ببرید

به مناسبت سومین روز درگذشت 
همسر، پدر و برادر عزیزمان بزرگ خاندان

حاج سید علی رحیمی
 )دبیر بازنشسته(

جلسه ترحیمی امروز شنبه 97/5/13 از ساعت 17 الی 18 در محل هیئت محترم 
حسینی برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های: رحیمی، فریدی، آرین، مالکی، مصطفوی، شیوا، بازدیدی، 
اعتماد ، چکشی و سایر بستگان

مهدی جان
 امشب مرثیه ای خواهم سرود برای نبودنت و با مروارید اشک هایم 

با تمامی واژگان تلخ، غم هجرانت را خواهیم گریست... 
امشب از حنجره قلم تمامی خوبی هایت را فریاد خواهیم زد

 تا خاک از در آغوش گرفتنت بر خود ببالد.
همسر و فرزندان داغدارت

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت نابهنگام عزیزمان

 محمد مهـدی پویـان 
)بازنشسته آموزش و پرورش(

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده 
امروز شنبه 97/5/13 ساعت 17 الی18 از محل غسالخانه بیرجند برگزار می گردد.

ضمنا مراسم سوم آن مرحومدوشنبه 97/5/15 از ساعت 17 الی 18 در محل هیئت 
محترم حسینی برگزار می شود، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 

خانواده های: پویان، سوداگر، مشرقی مقدم، خطیب، عزیزیان و سایر بستگان

حضرت حجت االسالم و المسلمین

 پرویـز بخشـی پور 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی به عنوان یک چهره بومی را به سمت 

مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان جنوبی
 که نشان از لیاقت، شایستگی و توانمندی شما می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را در این عرصه
 از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

هیئت امنای آستان مقدس امامزادگان باقریه )ع(

دانش آموز عزیز 

جناب آقای امیر حسین زارع
موفقیت افتخار آفرینت را درکسب

 رتبه هفتم کشوری گروه آزمایشی 
 علوم تجربی در آزمون سراسری سال 97

که حاصل تالش و جدیت شما در سایه سار الطاف الهی بوده را 
تبریک عرض می نماییم. بدون شک حمایت های مشفقانه والدین گرامی تان و تالش مدیریت 

آموزش و پرورش، مدیریت و دبیران محترم دبیرستان استعدادهای درخشان  شهید بهشتی 
شهرستان بیرجند چراغ راه این موفقیت بوده است.

تالش همگی را ارج می نهیم و این موفقیت را به جامعه فرهنگیان و دانش آموزان عزیز 
تبریک عرض می نماییم، توفیق روز افزون تان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.

علی اصغر موسوی کیا -  سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

تا پایان مرداد ماه
 از 21 % تخفیف برخوردار شوید

مبلمان اتاق کودک، نوجوان، جوان و  بزرگسال با 2 سال 
گارانتی تعویض و  5 سال خدمات پس از فروش 

همکار محترم جناب آقای علی زارع

کسب رتبه 7 کشوری رشته علوم تجربی 
فرزند عزیزتان آقای امیرحسین زارع در آزمون سراسری

را خدمت شما و خانواده محترم صمیمانه تبریک عرض نموده  
و توفیقات روزافزون برای ایشان از خداوند متعال خواستاریم.

 مدیریت و همکاران مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
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سیاستهایجدید»نرخارز«رامیشکند

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: اصرار دولت به تک رقمی کردن نرخ ارز زمینه سرازیر شدن حجم واردات به کشور، بی انضباطی در 
تخصیص ارز، توقف صادرات و نابود شدن شرکت های صادرکننده را فراهم کرد. وی با بیان اینکه انتظار می رود با اجرای سیاست های ارزی جدید 
دولت نرخ ارز شکسته شود،گفت: انتظار می رود نرخ ارز با اجرای سیاست های جدید 50 درصد باالی نرخ ترجیحی شود.

از امروز؛ دو صفحه کمتر، 
چهار قدم پیشتر!   

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... و نبود مدیریت مناسب 

ظرفیت ها در حوزه های اقتصادی و معیشتی است 
که مردم کاماًل محسوس آن را احساس می کنند؛ 
پیامدهای آن که زیر  آثار و  بارترین  از فاجعه  اما 
پوست مشکالت اقتصادی رشد می کند و در دراز 
مدت آثارش را نشان می دهد تحت تأثیر قرار گرفتن 
حوزه فرهنگ به ویژه حوزه های مرتبط با چاپ و 
نشر از جمله کتاب و مطبوعات است. در هفته های 
اخیر به دلیل گرانی کاغذ و کاهش عرضه آن در 
بازار، صنعت چاپ با التهاب مواجه شده و برخی 
منتشر  نشریات و مجالت محدود  روزنامه ها،   از 
می شوند و یا در تعداد صفحات و روزهای انتشارشان 
تغییراتی ایجاد شده است، خبرهایی هم از برخی 
بخشنامه ها در معدودی از ادارات برای توقیف یا 
محدودیت انتشار مجالت و نشریات و خبرنامه ها 
و فصلنامه ها در راستای تمکین به صرفه جویی و 
از سرگذراندن مشکل پیش رو به گوش می رسد. 
عنوان  به  نیز  جنوبی«  خراسان  »آوای  روزنامه 
اولین روزنامه رسمی استان و پرشمارترین رسانه 
مکتوب خراسان جنوبی که به لحاظ تعداد ، علیرغم 
روزنامه های  برخی  از  استانی  انتشار در محدوده 
رویداد  این  از  دارد،  بیشتری  تیراژ  نیز  کشوری 
چون  »تلخ«،  گویم  می  نیست!  مستثنی  »تلخ« 
وسعت  و  حوزه  اقتصادی،  مشکالت  سو  یک  از 
خدمت رسانی اطالعاتی و رسانه ای و فرهنگی 
ما را به شما مردم شریف استان محدودتر و با کمی 
تغییرات مواجه می کند و از سوی دیگر، ابزارهای 
مکتوب ما برای رساندن پیام شما مخاطبان عزیز 
را به مسئوالن با مقداری کاستی مواجه می نماید. 
لذا از امروز علیرغم میل باطنی، روزنامه مجبوب 
با دو صفحه کمتر،  به جای هشت صفحه،  شما 
یعنی  در شش  صفحه منتشر و تقدیم حضورتان 
ضمیمه  صفحات  از  برخی  احتمااًل  شد،  خواهد 
تعداد  یا  و  تعداد صفحات  در  تغییراتی  با  نیز  آن 
روزهای انتشار مواجه شوند. چون رسانه ای مردمی 
ما  با چنین تصمیمی  هستیم، احساس می کنیم 
هم بیشتر در کنار مردم و همدرد آنان هستیم و 
تافته جدا بافته ای از آنان نیستیم و در کنار هم، 
تازیانه  درد  و  اقتصادی  مشکالت  »تلخ«  مزه 
همه  با  اما  کشیم.  می  و  می چشیم  را  کمبودها 
وجود تالش می کنیم این محدودیت، در مقبولیت 
و موضوعیت محتوای روزنامه خللی ایجاد نکند و 
همچنان پا به پای شما آوای دردها و مطالبات و 
فریادها و خواسته های شما مردم شریف باشیم. 

... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( صفحات روزنامه هر چه هم کم شوند، 

ارادت خدمت و شوق اطالع رسانی در ما چند برابر 
قدم  به جای دو صفحه کمتر، چهار  خواهد شد، 
پیشتر و بیشتر از قبل به سمت اهدافمان خواهیم 
رفت و مشتاقانه برای رفع مشکالت استان در مسیر 
توسعه گام برخواهیم داشت. در این راه پر فراز و 
نشیب که احتمااًل  چندماهی با همه سختی هایش 
به طول خواهد انجامید و با صبر و حوصله همه ی 
مردم، سرانجام با پیروزی ملّت تمام خواهد شد؛ به 
شدت نیازمند تداوم همراهی شما هستیم. احتمااًل 
از روزنامه ها  انتشار برخی  اتفاقی در روند  چنین 
احیانًا  یا  دارند  کمتری  تیراژ  که  دیگر  نشریات  و 
از برخی حمایت های مسئوالن و ادارات و ارگان 
ها و سازمان ها و جناح های سیاسی برخوردارند 
و یا زمینه ها و بسترهای چنین حمایت هایی را با 
تغییر در مواضع و رویکردهایشان فراهم کرده یا 
خواهند کرد، روی ندهد، اما بهای استقالل، نبود 
وابستگی و فقط »آوای« مردم بودن نه »آوای« 
مسئوالن و نه »آوای« سیاست ها و رنگ ها، کمی 
سنگین و گاهی چنین سخت و طاقت فرساست! 
به  نیز  را  مسئوالن  توجه  جا  همین  است  الزم 
وظیفه خطیرشان  در حوزه های اقتصاد فرهنگی و 
تسهیل خدمات رسانی مطلوب رسانه ای معطوف 
کنیم و این هشدار را مورد تأکید قرار دهیم که تعلل 
در رسیدگی به مشکالت حوزه اقتصاد مطبوعات و  
استفاده  در  آنان  های  محدودیت  کردن  برطرف 
از ابزارهای رسانه ای از جمله کاغذ، جامعه را با 
مشکالت فرهنگی و اجتماعی مواجه خواهد نمود؛ 
مشکالتی که در فضایی که مردم به شدت نیازمند 
واگویه کردن دردها و رنج هایشان هستند، مسیر 
تبدیل این معضل را به بحران های اجتماعی و 
نمود! خواهد  تسهیل  بیشتر  کمی  امنیتی،  حتی 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(   

مردمنگرانظرفیتروزانه
تولیدبنزیننباشند

صادق آبادی، معاون وزیر نفت گفت: هیچ مشکلی 
در تولید و توزیع بنزین در جایگاه های عرضه سوخت 
و  نگرانی  هیچ  مردم  و  ندارد  وجود  کشور  سراسر 
دغدغه ای بابت توزیع بنزین نداشته باشند. تولید از 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در شرایط پایداری قرار 
دارد و به ۲۷ میلیون و 500 هزار لیتر در روز رسیده است.

سرمقاله

نسرین کاری- ۲۲ تیر امسال سفره بنفش بیرجندی ها 
با حضور بیش از 1400 نفر از هم استانی ها و تهرانی ها 
و مهمانان ویژه در پایتخت برگزار شد. درباره بازخوردها، 
حواشی و تجربیات این همایش بزرگ با محمد نوخنجی 
تهران   مقیم  های  بیرجندی  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 

گفتگو کردیم.
نوخنجی عنوان کرد: ابتدا از حمایت های همه جانبه نشریه 
آقایان  بزرگوارم  دوستان  و  جنوبی  خراسان  آوای  وزین 
هیچ  بدون  گذشته  دهه  دو  طول  در  که  مقدم   جعفرپور 
چشم داشتی یار و یاور انجمن بیرجندی های مقیم تهران 
بوده اند و در معرفی و پوشش خبری مراسم سفره بنفش 

زحمات زیادی متحمل شدند، سپاسگزاری می کنم.
جلب توجه فرهنگ همشهریان خراسان جنوبی 

به گواه مهمانان
وی با بیان اینکه سفره بنفش با اهداف تعریف شده ای 
برگزار شد که انعکاس و باز خورد آن بیانگر این است که 
تا حدودی موفق بوده است، ادامه می دهد: ما در مراسم  
مهمانان غیر بیرجندی های زیادی حتی مقیم خارج کشور 
داشتیم که به گواه آنها فرهنگ باالی همشهریان و ارتباط 
بین آنها از مواردی بوده که توجه آنها را جلب کرده است. 
وی خاطر نشان کرد: وقتی موضوع برگزاری این مراسم 
مطرح شد خیلی از همشهریان و هم استانی های ما انتظار 
باشید  مطمئن  ولی  نداشتند  تهران  در  را  مراسمی  چنین 
دیگر  مشابه  های  حرکت  شاهد  تهران  در  زودی  به  که 
شهرهای استان هم خواهید بود که این هم یکی از اهداف 

این مراسم بوده است. 
رئیس انجمن بیرجندی های مقیم تهران تاکید کرد: تنوع 
برنامه ها و نمایشگاه جنبی محصوالت و صنایع دستی و 
دیدار همشهریان  زیادی که شاید سال ها از هم بی خبر 
بودند، باعث شد که شمار زیادی از آنها در خواست استمرار 

اینگونه مراسم را داشته باشند. 
مشکل اصلی استقرار مناسب مهمانان بود

وی درباره آسیب شناسی و مشکالت این همایش گفت: ما 
اولین جلسه گروه مشورتی برای آسیب شناسی این مراسم 
را چند روز پیش برگزار کردیم و به نظر می رسد مشکل 
تاکنون  آبگینه  تاالر  بود.  استقرار مهمانان  اصلی موضوع 
مراسمی در این حد و با این تعداد مهمان به ویژه با نوع 
هیئت  رئیس  بود.  نکرده  برگزار  متفاوت  کامال  پذیرایی 
مدیره بیرجندی های مقیم تهران ادامه داد: عالوه برآن 
هم تجربه اول بود که در خدمت 1400 مهمان بیرجندی 
و غیر بیرجندی آن هم با پذیرایی غذای محلی و ظروف 
مخصوص بودیم. وی یادآور شد: انتقال کاسه از فردوس و 
تغار از شاهزیله و نان تنوری هیزمی و قروت و شیرینی از 

بیرجند و آماده سازی آن در تهران مشکالتی  فراوانی دارد 
که البته باز هم دست تک تک مهمانان وگروه اجرایی را 

می بوسم و امیدوارم نواقص وکمبودها را بر ما ببخشند.
معنا  بی  و  جمعی  تالش  نتیجه  بزرگ  کارهای 

بودن منیت هاست
نوخنجی درباره بهترین تجربه در این همایش با بیان اینکه 
کارهای بزرگ نتیجه تالش جمعی و بی معنا بودن منیت 
ها و احترام به نظر جمعی است، ابراز تاسف کرد: از این که 
تاکنون نتوانسته ایم با وجود جمعیت انبوه همشهریان مقیم 
تهران به نحو مطلوب در خدمت شهر و منطقه باشیم و این 
از کوتاهی انجمن بوده است که منبعد باید جبران شود و از 

ظرفیت جوان ها استفاده کنیم. 
این  خوب  اتفاق  بیرجندی  قروت  معنوی  ثبت 

همایش
وی ضمن یادآوری ثبت معنوی قروت بیرجندی در یونسکو  
افزود: باید از تالش های بی وقفه اداره کل میراث فرهنگی 
های  پیگیری  قدردان  همچنین  و  کنیم  قدردانی  استان 
باشیم.  وجدانی  بهروز  دکتر  آقای  بزرگوارمان  همشهری 

های  تالش  که  شد  موجب  بنفش  سفره  مراسم  چون 
عزیزان سرعت بگیرد و یکی از اهداف مراسم به نتیجه 
به  بیرجندی  تاکید کرد: ثبت معنوی قروت  برسد. وی 
نام استان خراسان جنوبی ثبت معنوی شده است نه به 
نام بیرجند و موضوع انحصار طلبی نه در برنامه انجمن 
کند:  می  نشان  خاطر  وی  باشد.  نمی  مسئوالن  نه  و 
مثال قاتق بنه غذای مورد عالقه همشهریان و خیلی از 
مناطق استان است در حالی که بیشترین درختان بنه را 
ما در منطقه نهبندان داریم اگر سفره این غذا در تهران 
پهن شود این به مفهوم مصادره این غذا به نفع بیرجند 
نیست. رئیس هیئت مدیره بیرجندی های مقیم تهران 
از  منظور  که  ایم  کرده  اعالم  بارها  کند:  می  تصریح 
انجمن بیرجندی ها بیرجند قدیم است و بیشتر اعضای 
مود،  اسدیه،   درمیان،  خوسف،  بیرجند،  از  ترکیبی  ما 
به  اشاره  با  نوخنجی  باشد.  می  سربیشه  و  نهبندان 
اینکه ما تالش می کنیم مرز نداشته باشیم، ادامه می 
دهد: توسعه بیرجند بدون توجه به توسعه استان معنا و 

مفهومی ندارد ما اهل خراسان جنوبی هستیم.

تهران  مقیم  های  استانی  هم  انجمن  تشکیل 
آرزوی  دیرینه ماست  

وی تاکید کرد: تشکیل انجمن خراسان جنوبی های مقیم 
تهران آرزوی  دیرینه ماست  و مطمن هستم روزی این 
نیاز عملی خواهد شد. وی درباره برنامه ها و همایش های 
بعدی می گوید: اوال نیاز به زمان داریم که مراسم قبلی 
نظرات  بتوانیم  و  شود  شناسی  آسیب  دقیق  صورت  به 
انتقادی و پیشنهادی بیشتری را جمع آوری و برای برنامه 
های آتی اندوخته کنیم. وی با بیان اینکه هدف اصلی ما 
معرفی توانمندی ها و جاذبه های گردشگری و تاریخی و 
 محصوالت و صنایع دستی استان به صورت عام است  ،

که  را  خود  فصلی  گردهمایی  انجمن  کرد:  نشان  خاطر 
شامل سخنرانی و برنامه هنری و سرو غذا است، کماکان 
انجام خواهد داد و همان گونه که نشریات هم هر سال 
انجمن هم سالی یک  کند  منتشر می  ویژه  یک شماره 
کار  دستور  در  را  بنفش  سفره  همین  مشابه  ویژه  برنامه 

خود دارد.
تالش مضاعف برای بازاریابی سوغات و صنایع 

دستی استان
بازاریابی  کنیم  می  تالش  آن  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
سوغات و صنایع دستی و محصوالت استان هم مدنظر 
قرار دهیم در عین حال از ایده های جدید که بتواند در 
راستای اهداف فوق باشد با کمال میل استقبال می کنیم. 
تهران  مقیم  های  بیرجندی  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
با بیان اینکه هدف انجمن برگزاری مراسمی نظیر سفره 
بنفش به صورت ویژه می باشد، افزود: هدف اصلی ما فقط 
مخاطب خاص نمی باشد باید بیشتر تالش کنیم که حضور 
مهمانان غیر بومی در کنار همشهریان بیشتر نمود پیدا کند.

قدر کنار هم بودن و با هم بودن را بدانیم و به 
منافع جمعی بی توجه نباشیم

دارم  استدعا  همشهریان  همه  از  کرد:  نشان  خاطر  وی 
تهران که ممکن  مقیم  آشنایان  و  دوستان  به  را  انجمن 
است عضو انجمن نباشند، معرفی کنند  و نظرات انتقادی و 
پیشنهادی خود را برای فعال تر شدن و پویا بودن انجمن 
به ما منعکس نمایند. قدر کنار هم بودن و با هم بودن را 
بدانیم و به منافع جمعی بی توجه نباشیم، از خودمان شروع 
کنیم. نوخنجی تاکید کرد: باید اینگونه برنامه ها را که ایده 
اولیه اش از  جناب آقای گلدانی بود را پر بارتر برگزار کنیم 
و بیشتر به کیفیت و نتایج مطلوب تر توجه کنیم. وی با 
بیان اینکه از ایده های جدید استقبال کنیم وقتی مثال میرزا 
قاسمی روی میز خیلی از رستوران های تهران وجود دارد 
آیا نمی شود قروت بیرجندی و یا قاتق بنه به عنوان غذا یا 

پیش غذا وضع مشابه داشته باشد؟

عکس: کاری

محمدنوخنجی،رئیسهیئتمدیرهانجمنبیرجندیهایمقیمتهران:

توسعه بیرجند بدون توجه به 
توسعه استان معنا ومفهومی ندارد

اطالعیه تاسیس کانون انجمن های صنفی کارگری کارگران ساختمانی
 استان خراسان جنوبی    تاریخ انتشار: 1397/5/13

به استناد ماده 3 آیین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد 
 انجمن های صنفی و کانون های مربوط، کانون مذکور با عنوان فوق در شرف تاسیس

می باشد. کلیه انجمن های صنفی کارگری کارگران ساختمانی دارای اعتبار و مجوز از 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی در صورت تمایل به عضویت 
از تاریخ انتشار این اطالعیه می توانند ظرف 10 روز درخواست کتبی خود را به آدرس 

بیرجند- خیابان شهید صیاد شیرازی - بلوک 92 - جنب بیمه آسیا ارسال نمایند.
ضمناً شماره 32235467 -056 برای پاسخگویی اعالم می گردد. 

هیئتموسسکانونانجمنهایصنفی
کارگریکارگرانساختمانیاستانخراسانجنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 

ششدانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پالک ثبتی شماره هشت هزار و هشتصد و ده فرعی از دویست و چهل و نه اصلی )8810 فرعی از 249- اصلی ( واقع در بخش دو شهاباد به نشانی بیرجند، بلوار جماران، خیابان ستایش 2، پالک 25 ملکی خانم مهرانگیز 
خراشادی زاده فرزند حسین با کد ملی 0931290562 که ذیل ثبت 107322 صفحه 98 دفتر جلد 632 امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده به مساحت 145،64 مترمربع واقع در طبقه سوم که مقدار 10/75 مترمربع آن پیشرفتگی و مقدار 

8/92 متر مربع آن بالکن مسقف است به انضمام پارکینگ قطعه دو تفکیکی به مساحت 12.5 متر مربع واقع در طبقه همکف به انضمام انباری قطعه دو تفکیکی به مساحت 2/54 متر واقع در طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک 
آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال در پنج قسمت که قسمت چهارم آن شرقی قسمت دوم آن غربی است اول دیوار و پنجره است به طول شصت و پنج سانتی متر به فضای معبر مجاور دوم دیواریست به طول پانزده 
 سانتی متر به فضای معبر مجاور سوم دیوار و پنجره است به طول 5 متر به فضای معبر مجاور چهارم دیواریست به طول پانزده سانتی متر به فضای معبر مجاور پنجم دیوار و پنجره است به طول 4.35 متر به فضای معبر مجاور شرقا در دو قسمت اول دیوار به دیوار است 
 به طول یک متر به ملک مجاور پالک 6652 فرعی دوم دیوار به دیوار است به طول 15/05 به ملک مجاور شماره 6652 فرعی جنوبا در ده قسمت که قسمت های دوم و هفتم آن شرقی قسمت های چهارم و نهم آن غربی است اول دیواریست به طول هشتاد سانتی متر 
 به فضای حیاط مشاعی دوم دیواریست به طول 20 سانتی متر به فضای حیاط مشاعی سوم دیوار و پنجره است به طول 4/25 متر به فضای حیاط مشاعی چهارم دیواریست به طول 20 سانتی متر به فضای حیاط مشاعی پنجم دیواریست به طول هفتاد و پنج سانتی متر
به فضای حیاط مشاعی ششم نیم دیوار جلوی بالکن به طول ده سانتی متر به فضای حیاط مشاعی هفتم نیم دیوار جلوی بالکن به طول بیست سانتی متر به فضای حیاط مشاعی هشتم نیم دیوار جلوی بالکن به طول 3/30 به فضای حیاط مشاعی نهم نیم دیوار جلوی بالکن 
به طول بیست سانتی متر به فضای حیاط مشاعی، دهم نیم دیوار جلوی بالکن به طول هشتاد سانتی متر به فضای حیاط مشاعی غربا در 13 قسمت که قسمت های دوم و ششم آن شمالی قسمت دهم آن شرقی قسمت های چهارم و نهم و یازدهم آن جنوبی است اول 
دیوار به دیوار است به طول 1/50 متر به ملک مجاور شماره 6654 فرعی دوم دیواریست به طول چهل و هشت سانتی متر به داکت سوم دیواریست به طول شصت سانتی متر به داکت چهارم دیواریست به طول چهل و هشت سانتی متر به داکت پنجم دیوار به دیوار است به 
طول 4/90 متر به پالک 6654 فرعی ششم دیواریست به طول 4/20 متر به راه پله  هفتم درب و دیوار به طول 2/05 متر به راه پله هشتم دیواریست به طول 1/95 متر به آسانسور نهم دیواریست به طول 1/75 متر به آسانسور دهم دیواریست به طول پانزده سانتی متر به 
آسانسور یازدهم دیواریست به طول 2/45 متر به راه پله دوازدهم دیوار به دیوار به طول 4/20 متر به ملک مجاور پالک 6654 سیزدهم دیوار به دیوار به طول یک متر به ملک مجاور پالک 6654 فرعی سقف با کف طبقه چهارم اشتراکی است کف با سقف طبقه دوم اشتراکی 
است که برابر سند رهنی شماره 96591 - 93/5/29 و متمم شماره 96596 - 93/5/29 نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره 2 بیرجند در قبال مبلغ هشتصد میلیون ریال به مدت 60 ماه موضوع بدهی خانم مهر انگیز خراشادی زاده در رهن بانک رفاه کارگران شعبه میدان 
توحید بیرجند قرار گرفته است، چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند فوق به تعهدات خویش عمل ننموده است، بانک مرتهن مستند به ماده34 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به وصول مبلغ 1/050/000/000 ریال بدین شرح: )مبلغ 745/000/000 
ریال( بابت اصل طلب  و مبلغ 293/000/000 ریال سود و مبلغ  12/000/000 ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست 4/5/ 1395(  تقاضای صدور اجرائیه علیه نامبرده را نموده و پرونده ای تحت کالسه 9500173 نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است، 
پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد و راهن بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده است به در خواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله بر طبق نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری وارده به شماره 97003053- 97/4/2 ششدانگ آپارتمان فوق در طبقه سوم با زیر بنای حدود 145/64 متر مربع در یک بلوک ساختمانی 4 واحد مسکونی بعالوه یک دربند مغازه دارای سازه اسکلت فلزی با سقف کامپوزیت دارای سه اتاق خواب و گچ 
بری سقف و همچنین دارای سیستم گرمایش پکیج و سیستم سرمایش کولر آبی می باشد، آشپزخانه آن دارای کابینت ام دی اف و کف سرامیک و موقعیت ساختمان شمالی و نمای خارجی آن سنگ می باشد با توجه به سال ساخت، انشعابات مربوطه به مبلغ سه میلیارد 
و دویست و سی و چهار میلیون و هشتاد هزار ریال )3/234/080/000( ارزیابی و قطعیت یافته و در روز یکشنبه مورخ 98/06/11 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بانک بستانکار 
به موجب نامه شماره 56118/97/60 - 97/5/8  ضمن گواهی اینکه مورد رهن دارای بیمه نامه تا مورخ 98/5/30 نزد بیمه ایران می باشد، مانده طلب خویش را مبلغ 1/723/077/516 تا تاریخ 97/5/7 اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 4 آئین نامه اجرا خسارت 
تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 40- آئین 
نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک رفاه کارگران جایز می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه 

مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد.
تاریخانتشار:1397/5/13غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه * 13 مرداد 1397* شماره 4131

صدور63 گواهی مهارت آموزشی برای زندانیان بیرجند
ایسنا-رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  بیرجند گفت: به منظور توسعه و اهمیت فعالیت های صنایع دستی در ایجاد اشتغال برای مددجویان و تحقق اهداف سازمانی، ضمن تعامل با اداره 
زندان شهرستان بیرجند دوره های آموزشی برای زندانیان برگزار شد. فوالدی اظهار کرد: بعد از انجام آزمون در پایان این دور ه   ها 63 گواهی آموزشی مهارت در رشته های معرق چوب، مشبک و منبت چوب 
سالم آوا  از چی بگم از گرانی، از بیکاری، از آمار حکاکی و همچنین بافتنی های سنتی صادر شد. وی یاد آور شد:گواهی کسب شده پس از آزادی نیز موجب ایجاد اشتغال و استفاده از تسهیالت در کسب درآمد و کمک به رفع نیازهای خانواده زندانیان خواهد شد.

از بی غیرتی بعضی  اعتیاد در سن کم،  از  طالق، 
به  احترامی  بی  از  باال،  سن  در  ازدواج  از  مردان، 
بزرگترها، از بی معرفتی و بی محبتی مردم، از رانندگی 
وحشیانه یک مشت آدم عقده ای و غرب زده و آس 
و پاس و... یا از کم فروشی، از اختالس و احتکار یا 
از فساد و بی بند و باری که رایج شده خوب یک 
نفر برام جواب بدهد ریشه همه اینها کجاست؟! اصال 
فکر نکنید بلکه از فرهنگ سازی و کم کاری صدا و 
سیما و برخورد قاطع پلیس و قوه قضائیه و خانواده 
و فضای مجازی و چشم و هم چشمیه و در راس 
نداشتن ایمان،  فیلم وسریاالمون که قربونش برم 

بیشتر بد آموزی دارند 
935...167

سالم. لطفا از االن مسئوالن به فکر امنیت دانش 
آموزان  مدارس تقاطع الهیه و موسی بن جعفر)ع(باشند 
با ایجاد فلکه در این تقاطع و ایجاد بریدگی کنار ۲ متری 
در مدرسه و نبود پیاده رو و پل هوایی و چراغ قرمز ، 
پارک کردن خانواده های دانش آموزان کنار خیابان با 
عرض کم و رانندگان بی فرهنگ که کم هم نیستند 

هر روز احتمال اتفاقات ناگوار هست.
938...1۲1
پیرو صحبت همشهری عزیزمان که گالیه کردند از 
بانک ها و  موسسه ها بخاطر مناقصه هایی که می 
گذارند و اموال ناچیز مردم را به حراج و بانک هایی 
محترمی که هیچ گاه پاسخی برای این امر ندارند باید 
از جناب استاندار خواست که پیگیر این موارد شوند 
اینقدر هر هفته کمیسیون  بانک ها برگزار می کنید و 
خواستار ارائه تسهیالت می شوید جناب مروج الشریعه 
در جریانید که همین بانک اگر خدایی نکرده مردم در 
بازپرداخت وامشان به مشکل بر بخورند چه می کنند؟ 
شما در جریانید که مناقصه می گذارند بخاط 700 هزار 
تومان بدهی؟ شما از درد دل مردم خبر دارید و هیچ 
نمی کنید؟ اگر این موضوع و عمق فاجعه اش هنوز 
برای شما واضح و شفاف نیست که خوش بحال ما و 
استانمان. آنها قانونی ندارند و مامورند و معذور شما در 
جایگاه شخص اول این استان و کسی که دستش به 
باالتری ها می رسد به فکر باشید این بدهی های وام 
مردم بی هیچ را بی هیچ تر کرده  فقیرها را فقیرتر. 
وقت بگذارید برای مردم جناب استاندار کمی پای 

صحبت هایمان بنشینید
935...018

تشکر و قدردانی از شهرداری ناحیه سجادشهر در امر 
پاک سازی فضای سبز خیابان ماژانی 4.

یک شهروند
... حق  سالم پیگیری بفرمایید چرا بیمه تکمیلی 
ویزیت دارو را برای بازنشستگان کشوری پرداخت 
نمی کند آخر بازنشسته ها که نیاز بیشتر به دکتر و 

دارو دارند این چه وضعیتی است
915...348

آقای روحانی  سالم مسئوالن محترم مگه جناب 
افتتاح  برا  گذشته  دوره  در  خدمتش   99 دقیقه 
سیمان باقران نیامدند برا افتتاح بود یا برا تبلیغات. 
االن کارگران عزیز این کارخانه هر روز از حقوق 
معوق 16 ماهه در روزنامه صحبت می کنند استاندار 
محترم این ها هم زن و بچه دارند کرایه خونه می 
دهند و...پیگیری نمائید کمال تشکر از شما و تمامی 

مسئوالن زحمتکش.
915...187

اردوهای جهادی نزد دانشجویان از جایگاه ویژ ه ای برخوردار است، 
چراکه نیروی جوان و طالب علم از جرگه نفس خارج شده و 
جوانی خود را با هدف عشقی الهی در کمک به نیازمندان عرضه 
می کند و این بار جوانانی از خطه خراسان جنوبی در این راه گام 

نهادند تا محرومیت ها رنگ ببازند. 
به گزارش فارس ، می توان در یک کلمه گفت که مهم ترین 
هدف برگزاری اردوهای جهادی، سازندگی است، اما این عبارت 
توضیح دارد؛ همان گونه که خود جهاد توضیح دارد. آغاز این 
سازندگی، ساختن خود است، به عبارتی اولین هدف اردوی 
جهادی خودسازی است؛ همان طور که برترین جهاد ها جهاد اکبر 
در معرکه نفس است. گروه جهادی فاطمه الزهرا)س( دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند، با حضور در مناطق محروم استان، جانی 
دوباره به مردم روستاهای شهرستان درمیان دادند و وحدت و 
همدلی را باری دیگر به صحنه عمل کشاندند. اردوی جهادی نزد 
دانشجویان از جایگاه ویژ ه ای برخوردار است، چرا که نیروی جوان 
و طالب علم از جرگه نفس خارج شده و جوانی خود را با هدف 

عشقی الهی در کمک به نیازمندان عرضه می کند
مسئول اردوی جهادی فاطمه الزهرا)س( اظهار کرد: تیم پزشکی 
فاطمه زهرا)س( دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نزدیک به سه 
سال است فعالیت خود را در مناطق محروم آغاز کرده که عالوه 
بر بحث سالمت در مباحث عمرانی، فرهنگی، علمی، کارآفرینی 
و آموزشی نیز ارائه خدمت می کند. حجت االسالم والمسلمین علی 
صدقی با بیان اینکه سالمت مهم ترین بخش این گروه جهادی 
است، خاطرنشان کرد: ارائه خدمات دندانپزشکی در سه سطح 
توسط شش پزشک، در این دوره از اردو مدنظر قرار گرفت که 
نزدیک به 500 نفر از اهالی روستاهای تحت پوشش از خدمات 
آن استفاده کردند. وی با اشاره به اینکه 11 روستای درمیان، در 
این دوره تحت پوشش خدمات پزشکی، فرهنگی و آموزشی قرار 
گرفتند، عنوان کرد: برای اولین بار آزمایشگاه سیار را در منطقه 
راه اندازی کردیم که سعی خواهد شد در سال های آینده به صورت 

قوی تر به کار خود ادامه دهد.
وی با اشاره به اینکه بخش درمان این گروه جهادی شامل 
پزشک عمومی، مامایی و سونوگرافی بود، گفت: ویزیت رایگان و 
همچنین توزیع رایگان دارو بین بیماران از جمله موارد قابل ارزشی 
است که صورت گرفت. صدقی با بیان اینکه هزار و 500 نفر از 
مردم منطقه تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفتند، ادامه داد: 
در بحث کارآفرینی نیز آموزش شیرینی پزی را در روستای اسکندر 
آغاز کردیم که با استقبال بی نظیر مردم همراه و قرار شد بعد از 
اردو، برای افرادی که در این طرح شرکت کردند، لوازم مورد نیاز را 

به صورت رایگان تهیه و در اختیارشان قرار دهیم.
وی افزود: ساخت غسالخانه روستای تغندیک که در حال حاضر 
پیشرفت فیزیکی 60 درصدی را طی کرده و همچنین افتتاح 
پروژه آب رسانی و لوله کشی روستای دونخی از جمله اقدامات 
عمرانی گروه جهادی فاطمه الزهرا )س( دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند بود . مسئول اردوی جهادی فاطمه الزهرا)س( با بیان 
اینکه برگزاری کالس های مشاوره درسی و رفع اشکال نیز از 
جمله اقدامات فرهنگی این گروه جهادی بود، ابراز کرد: در این 

خصوص برنامه ها از دو ماه قبل طرح ریزی و برنامه ریزی شد و 
تمامی کالس های برگزار شده بر اساس همان اهدافی بود که 

پیش بینی شده بود.
صدقی با اشاره به اینکه 30 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند نیز در بخش عمرانی فعالیت می کردند، گفت: 
منطقه  محروم  مردم  برای  خیری  جهادی، شجره  اردوهای 

به حساب می آید که نیاز به پشتیبانی و حمایت دارد.
صدقی افزود: با 30 میلیون هزینه ای که در بحث دندانپزشکی 

صورت گرفت، نزدیک به 400 میلیون به مردم محروم منطقه، 
خدمات ارائه شد. مسئول اردوی جهادی فاطمه الزهرا )س( ادامه 
داد: اگر مسئوالن قرار است از اردوهای جهادی حمایت کنند، آن 

را به عرصه میدان آورند و در حد حرف باقی نگذارند.
وی گفت: دانشجویان، دندانپزشکان و دکترها مشتاق حضور 
در اردوهای جهادی هستند، اما تنها مشکلی که وجود دارد، 
حمایت های واقعی مسئوالن از این اردوهاست. صدقی با بیان 
اینکه امنیت منطقه را همین مردم محروم تأمین می کنند، 
خاطرنشان کرد: مناطق مرزی نیاز به خدمت رسانی دارند، زیرا 
اگر این روستاها خالی از سکنه گردد، مرز ناامن گشته و آن وقت 

مشکالت بیشتری برای استان و کشور به وجود خواهد آمد.
دانشگاه  تحصیل  فارغ  جهادی،  دندانپزشک  ساالری  خانم 
فردوسی در سال 91، یکی از اعضای گروه مستقر در کالته نظر 
شهرستان درمیان می باشد. این بانوی جهادگر حدود سه سال 
است که با گروه های جهادی همکاری می کند و سه بار نیز به 

مناطق مختلف استان اعزام شده است.
درح، النو، سربیشه، بیرجند، قصر قند، نیل، اسفراین، قهستان 

و نهبندان بخشی از مکان هایی است که این خواهر جهادگر با 
حضور خود توانسته خدمتی به همنوعانش داشته و لبخند شادی 
را بر لبان آن بنشاند.با وی به گفتگو نشستیم تا هدفش را از آمدن 

به اردوهای جهادی دریابیم.

اوج محرومیت را در این روستا مشاهده کردم
دندانپزشک جوان گروه جهادی فاطمه زهرا)س( در گفتگو با 
خبرنگار فارس سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: در اردوهای 

زیادی حضور داشته ام اما اوج محرومیت و سختی را در این 
روستا، یعنی روستای حاجی عطا شهرستان درمیان مشاهده 
کرده ام. وی با اشاره به اینکه متأسفانه مردم در این روستا بسیار 
ضعیف و ناتوان هستند، گفت: همراه شدن با گروه جهادی و 
آمدن به مناطق محروم و خدمت کردن به آن ها در ابتدا سخت 
است، اما هنگامی که روحیه وفاق بین دانشجویان را مشاهده 

می کنی، همه چیز آسان می شود.

شیرینی اردوهای جهادی بر تلخی آن غلبه می کند
این دانشجوی جهادی ادامه داد: لذتی که در اردوهای جهادی 
وجود دارد، باعث شد تا امسال نیز در این راه گام بردارم، شاید کار 
در اردوهای جهادی سخت باشد اما شیرینی آن بر سختی اش 
غلبه می کند، اینکه بتوانی لبخندی بر روی لبان کودکان، نوجوانان 
و در کل مردم محروم یک روستا بگذاری بسیار باارزش است و 

حس خوبی به انسان دست می دهد که قابل وصف نیست.
ساالری یادآور شد: انسان تا زمانی که خود، زندگی در شرایط 
سخت را از نزدیک حس نکند، نمی تواند به خوبی آن را درک 

کند و به ابعاد گوناگون آن پی ببرد.این دانشجوی دندانپزشک 
با اشاره به اینکه مردم مناطق محروم از فقر فرهنگ و بهداشت 
رنج می برند، ادامه داد: این مناطق از نظر اشتغال زایی، آب 
آشامیدنی و رژیم غذایی دچار مشکل هستند و اگر از آب 
سالم استفاده نکنند، فلوئوراید دندان هایشان دچار نوسان شده 
و پوسیدگی آن ها را به دنبال خواهد داشت.ساالری بیان کرد: 
نظمی که در این دوره از اردوهای جهادی حکمفرماست نسبت 
به سال گذشته بهتر شده، لذا باعث می شود تا مراجعه بیماران 

مدیریت شود و خدمات بیشتری به آن ها ارائه گردد.

آب، تنها دغدغه  مردم روستا
این دانشجوی جهادی افزود: تنها دغدغه  مردم این منطقه 
مشکل آب است که از خداوند می خواهم مسئوالن بیشتر به این 
مناطق توجه و رفع محرومیت افراد و حل مشکالت شان را 
در دستور کار قرار دهند.مطهره یونسی تکنسین سالمت دهان، 
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ششمین باری است 
که در اردوهای جهادی شرکت می کند، سال 94 برای اولین بار 
به روستای حاجی عطا به عنوان دستیار دندانپزشک اعزام می شود 
و با پشتکار و حضور مداومی که در این اردوها داشته است اکنون 

به عنوان مسئول بخش دندان فعالیت دارد.

یکی از تجربه های حضور در اردوهای جهادی، 
خودسازی است

وی در خصوص اولین حضورش در اردوهای جهادی اینگونه 
گفت: سال اول آشنایی  در خصوص اردوهای جهادی نداشتم، اما 

پس از حضور تجربه های بسیار زیادی کسب کردم، تجربه هایی 
که در شخصیت و خودسازی ام بسیار اثرگذار بود.یونسی با بیان 
اینکه اگر فردی بخواهد خود را به رشد و کمال برساند، اردوهای 
جهادی بهترین فضا است، عنوان کرد: معنویت و عشق به کار 
در اولین اردو، باعث شد تا مشتاق حضور در دیگر اردوها شوم، لذا 
از سال 94 به بعد سعی کردم در تمامی اردوهای جهادی شرکت 

کنم تا بتوانم اندکی از دردهای مردم را کاهش دهم.

اردوهای جهادی، شخصیت افراد را تغییر می دهد
دانشجویان  اردوهای جهادی  در  برای حضور  داد:  ادامه  وی 
بسیاری ثبت نام می کنند و دوست دارند توانایی هایی که در 
رشته خود دارند را به مردم ارائه کنند، از جمله آن ها می توان به 

دانشجویان رشته دندانپزشکی اشاره کرد.
وی در خصوص تأثیرگذاری اردوهای جهادی در شخصیت افراد 
گفت: قطعاً شخصیت و رفتار هر فردی که در این اردوها شرکت 
کند، دچار تغییر خواهد شد که این تغییرات به شخصه در خودم 
ایجاد شده است.وی افزود: متأسفانه اقالم مصرفی دندانپزشکی 
دارای قیمت باالیی است، لذا در برخی موارد از خیران و همچنین 

خود دانشجویان کمک گرفته می شود.
این دانشجوی جهادی ادامه داد: اردوهای جهادی جذب کننده 
است و هر کس که در این راه گام نهد، از آن خارج نمی شود 
پیدا  اردوها حضور  در  از سال گذشته  و هر سال مشتاق تر 
مردم  اینکه  به  اشاره  با  جهادی  دانشجوی  این  می کند. 
اقتصادی،  و  امکانات فرهنگی  از لحاظ  شهرستان درمیان، 
تحصیل و اشتغال بسیار محروم اند، گفت: مردم این منطقه و 
همچنین شهرستان نهبندان، مردمانی هستند که جانشان را 
برای کشورشان می دهند و برای امنیت ایران حاضر نیستند، 
روستا و محل سکونت خود را ترک کنند، لذا باید بیش ازپیش 
به این مردم غیور رسیدگی گردد. یونسی خاطرنشان کرد: با 
 توجه به اینکه این نام گروه جهادی، مزین به نام حضرت 
فاطمه زهرا)س( است، از خود حضرت می خواهم تا زمانی که 
زنده هستم و جانی در بدن دارم، بتوانم در این اردوها شرکت 

کنم زیرا برای حضور در آن بسیار مشتاق و عالقه مند هستم.

سخن پایانی...
برای  الزم  بستر  ایجاد  جهادی  اردوهای  اهمیت  کمترین 
رسیدن به قلّه های عالی اهداف انقالب است، این موضوع 
مختلف  عرصه های  در  جهادگران  فعالیت  اصلی  هدف 
برای  ظرفیت ها  همه   از  است.بهره مندی  خدمت رسانی 
سازندگی کشور و همچنین تحقق عدالت و کارآمدسازی 
نظام از مهم ترین برنامه هایی است که اردوهای جهادی در 

دستور کار قرار داده اند.
اگر بتوان با همه ابزارهای موجود فرهنگ جهادی را در افکار 
عمومی تعریف، تبیین و تثبیت کرد، انقالب خود به خود به 
اهداف خودش خواهد رسید، طبق رهنمودهای رهبر معظم 
انقالب، این حرکت باید به قله های عالی اهداف انقالب برسد 

که به حول و قوه  الهی و به فضل پروردگار، خواهد رسید.

می سازیم تا ساخته شویم
محرومیتیکهباخدمتجهادگرانرنگمیبازد

س
 فار

ها :
کس
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  غـذا آمـاده بـرادران خزیمـه
کباب کوبیده / جوجه / مرغ سرخ شده 

خورشت قورمه سبزی / خورشت قیمه و سیب زمینی
شعبه 1: بلوار شعبانیه ، وصال  32311717

شعبه 2: بین معلم 47 و 49 ، غذای رز   32342008

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت  از سازمان مدیریت حمل و 
نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند  و تنها نماینده رسمی اتحادیه  
تاکسیرانی  های سراسر کشور اقدام به جذب رانندگان تاکسی 

به صورت رایگان می نماید. 

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بیرجند 

به ازای هر 2 سرویس یک سیم کارت رایگان ایرانسل 5G با 12 گیگ 
اینترنت رایگان از موبایل بذری - نبش رجایی 1 دریافت کنید.
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 
  32223900 - 09155631886 مخملباف

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: 0۹۱5۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد



مراسم  باستانی در یکی ازجشن های  اوایل  سال ١٣٥٠ درمحل استادیوم آزادی بیرجند )   مرشد استاد نوروزپور(   
   گردآورنده: اصغری

 داده نما

به گوشت قرمز و یا لبنیات
 پر چرب نه بگویید

پرچرب  لبنی  محصوالت  و  قرمز  گوشت 
حاوی اسیدهای چرب اشباع شده ای هستند 
که سطح کلسترول خون را افزایش می دهند 
و تولید پالک های بتا آمیلوئید را در مغز بیشتر 
خطر  می شود  موجب  امر  همین  می کنند. 
ابتال به بیماری های مغزی همچون آلزایمر 
افزایش یابد. می توانید به جای آن مرغ بدون 

چربی یا ماهی استفاده نمایید.

راه های طالیی برای ایجاد انگیزه در زندگی

 هیچ کس نمی تواند به فرد دیگری انگیزه بدهد. تنها کاری که دیگران 
می کنند تشویق ما برای انجام دادن کارهاست. این خود انسان است که 

بهترین مشوق و انگیزه دهنده برای خودش است.
١ - همیشه در آسایش و آرامش نباشید: از اینکه کمی به خود سختی دهید 
نهراسید. بزرگ ترین مانع برای رسیدن به استعدادهای درونی همین راحت 
طلبی است. اتفاق های مهم زمانی رخ می دهند که شما کمی هم تالش 

و سختی را تحمل کنید.
 2 - از اشتباه کردن نهراسید: عقل به ما کمک می کند تا اشتباه نکنیم و در 

نتیجه هزاران اشتباه به وجود می آید.

موفقیت

داستان دنباله دار

 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری

هنوز سکه ها بیخ دیوار بود که احمد حسین داد زد :آژان !... 
آژان، باتوم به دست در دو سه قدمی ما بود. من و احمد حسین و چشم 
کوره در رفتیم. محمود و پسر زیور هم پشت سر ما در رفتند قاسم 
خواست پول ها را از بیخ دیوار جمع کند که آژان سر رسید و قاسم از 
ضربت باتوم فریادی کشید و پا به دو گذاشت، از آن پشت سرش زد: 

ولگردهای قمار باز ! ...
مگر شما خانه و زندگی ندارید؟ مگر پدر و مادر ندارید؟ بعد خم شد یک 
 قرآنی ها را جمع کرد و راه افتاد. از چهار راه که رد شدیم دیدم تنها 
مانده ام، چلوکبابی آن بر خیابان بسته بود. دیر کرده بودم . هر وقت شاگرد 
چلوکبابی در آهنی را تا نصف پایین می کشید، وقتش بود که پیش پدرم 
برگردم. از خیابان ها و چهار راه ها به تندی می گذشتم و به خودم می 

گفتم  حاال دیگر پدرم گرفته خوابیده . 
 بعد باز به خودم می گفتم : مغازه اسباب بازی فروش چی؟ آن هم 
 بسته است دیگر، این وقت شب کی حوصله اسباب بازی خریدن دارد ؟

و  اند  بسته  را هم  مغازه  در  و  اند  چپانده  را هم  من  البد حاال شتر 
رفته اند ...
ادامه دارد...

آیه روز  

 مگر آنان که توبه کرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام دادند که آنان به بهشت درمی  آیند
و ستمی بر ایشان نخواهد رفت. سوره مریم/ آیه 6٠

حدیث روز  

کسی با ما، در رابطه با مقام والیت مشاجره و منازعه نمی کند مگر آن که ستمگر و معصیت کار باشد، 
همچنین کسی مّدعی والیت و خالفت نمی شود مگر کسی که منکر و کافر باشد. حضرت مهدی )عج(
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شکوفایی خالقیت، با این کارها
 روحیه بهتری داشته باشیم

حتی اگر فکر می کنید که فرد خالقی نیستید، باز هم دلیل نمی شود 
که برای پدیدار کردن خالقیت درونی تان یا ایجاد قوه خالقیت در 
خود تالشی نکنید. مدتی پیش شرکت IBM نظرسنجی میان مدیران 
عامل شرکت های گوناگون برگزار کرد که در آن 6٠ درصد شرکت 
کنندگان بر این عقیده بودند که »خالقیت« مهم ترین مهارتی بوده که 
به آنها در نقش مدیریتی شان کمک کرده است، چرا که این توانایی 
در فرآیندهای حل مسئله و نحوه مواجهه و رفع مشکالت و چالش ها 
تاثیر بسزایی داشته است. بذر خالقیت در همه مردم وجود دارد، اما این 
عادات روزانه افراد است که تعیین می کند این بذر شکوفا شود یا حتی 
جوانه هم نزند. در این مقاله می خواهیم به عادات روزانه و روش هایی 
اشاره کنیم که می توانند خالقیت را شکوفا و ذهن تان را تشویق کنند 

که به شکل متفاوتی فکر کنید.
 برنامه داشته باشید

افراد خالق زندگی بی برنامه و  برخی این طور فکر می کنند که 
بدون ساختاری دارند، اما واقعا این طور نیست. بیشتر ذهن های خالق 
از برنامه روزمره شان به طور کامل باخبرند. استفن کینگ، فروش 
بیش از ٣٥٠ میلیون دالری کتاب هایش را مدیون برنامه فشرده 
 و منظم نگارش روزانه اش می داند. ویلیام جیمز، روان شناس تاثیر 
که  کند  می  توصیف  شکل  این  به  را  روزانه  جدی  ریزی   برنامه 
»این کار از پیش، ذهن را از فشار بی برنامگی دور می کند و فضای 
بیشتری را برای اقدام و عمل به آن می بخشد.« البته منظور ما این 
نیست که می بایست برای دقیقه به دقیقه هر روزتان برنامه ریزی 
کنید، بلکه باید چند کار اصلی هر روز را در ذهن داشته باشید و برای 

انجام دادن کارهایتان اولویت بندی کنید.

با افراد خالق حشر و نشر داشته باشید
آلبرت انیشتین گفته است: »خالقیت مسری است، آن را به دیگران نیز 
هدیه دهید.« علم نیز این مسئله را ثابت کرده است که »خالقیت مانند 
بیماری سرماخوردگی از فردی به فرد دیگر منتقل می شود«، به ویژه اگر 
شما رهبر یک گروه باشید، بهتر می توانید خالقیت را به دیگران انتقال 
دهید. شاید در ابتدا ترسناک به نظر برسد، اما شما باید خود را به شکل 
خالقانه ای ابراز کنید. از یکی از همکاران تان در مورد ایده ای که دارید، 
نظرسنجی کنید. اگر مالک کسب و کار هستید، جلساتی را ترتیب دهید 
 تا در مورد پروژه های نوآورانه تان صحبت کنید. اگرچه ممکن است این

اما  باشند،  کننده  ناراحت  و  سخت  کمی  برایتان  ها  نظرسنجی 
 باعث می شوند که هرچه زودتر به ضعف ها و مشکالت احتمالی 

ایده هایتان پی ببرید.

شاداب باشید
به نظرتان چرا کارمندان شرکت گوگل می توانند در طول ساعات 
کاری والیبال یا بولینگ بازی کنند؟ به این دلیل که ثابت شده شاداب 
بودن، می تواند بخش خالق مغز را بیدار کند. عالوه بر این »بازی«، 
سطح استرس را پایین می آورد، خوش بینی و انگیزه بیشتری را به 

افراد می بخشد و تمرکز را به طور کلی ارتقا می دهد.

یک لحظه مکث کن . . . 

بیماری اعصاب دارید، از موادی 
که گلوتن دارند، دوری کنید

هستند  روحی  بیماری  به  مبتال  که  افرادی 
معموال نشانه های مشابهی با افراد مبتال به 
بیماری سلیاک دارند، این افراد پاسخ سیستم 
ایمنی متفاوتی از خود نشان می دهند.  انها پاسخ 
و واکنش متفاوتی به گلوتن می دهند. گلوتن از 
خانواده  پروتئین هاست که در غالتی مانند گندم 
و جو یافت می شود.این بیماران باید از مصرف 

مواد دارای گلوتن دوری کنند. 

از مصرف قند زیاد پرهیز کنید

به هرگونه قند نه بگویید، کلوچه و کیک و یا 
هرچه که هست، اگر چیزی شیرین دل تان 
می خواهد، این نیاز را با میوه برطرف کنید، 
افسردگی بهترین گزینه است.   ساالد میوه 
و یا بیماری های روحی و روانی هیچ گونه 
قندی را بر نمی تابد، پس میوه را به هرچیزی 
ترجیح دهید. تا جایی که می توانید از ساالد و  

میوه ها در وعده روزانه استفاده کنید. 

در مورد قهوه و نوشیدن آن میان پزشکان اختالف نظر وجود دارد 
برخی قهوه را به دلیل خاصیت های محافظت قلبی، افزایش تمرکز، 
کاهش احتمال ابتال به دیابت و نیز رساندن مایعات به بدن نوشیدنی 
نامنظمی  افزایش  به دلیل  را  دانند و برخی دیگر آن  مناسبی می 
مناسب دیگر  مسائل  و  خواب  چرخه  زدن  هم  بر  قلب،   ضربان 
نمی دانند اما در کل بیشتر پزشکان معتقدند، نوشیدن تا ٣ فنجان 
قهوه در روز برای بدن انسان ضرری ندارد ولی چه نوع قهوه ای 

بهتر است بخوریم؟ محققان می گویند، خوردن قهوه هایی که میزان 
کافئین آن زیاد نباشد اما میزان آب آن زیاد باشد بهتر از قهوه های 
کم حجم ولی پر از کافئین مثل قهوه ترک است. در ضمن اضافه 
کردن شیر به قهوه هم انتخاب چندان خوبی نیست زیرا شیر پرچربی 
می تواند کالری زیادی را به قهوه اضافه کند. تحقیقات نشان داده، 
یک فنجان بزرگ کافه الته حدود 22٥ کالری دارد در حالی که یک 

فنجان قهوه آمریکانو فقط حدود 6٠ کالری در خود دارد.
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     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی
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حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و 
خارج از شهر )تهران ، مشهد ، زاهدان(

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

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

خریداریم(    09153423744

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

رستوران و جگرکی 
واقع در خیابان ارتش با کلیه 

لوازم به فروش می رسد.
 09368990531

32218318

یک شرکت پخش مواد غذایی و سلولزی 
به تعدادی بازاریاب آقا با حقوق ثابت 
نیازمند است.     09117297068

به معمار تجربی یا کاردان دارای 
پروانه جهت شرکت مجری 

نیازمندیم.
09159151324
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خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
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فروش ماهی جنوب - مرغ - شترمرغ و بوقلمون به قیمت کلی

آدرس : بین معلم 14 و 16   تلفن: 32204185

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله

05632323179 - 09153634767

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، سیمان، 

شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
05632228718 

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

ساخت استخر  ژئو ممبران      
09153637917
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جلسه  این  در  بیرجند  مقدم-شهردار  دادرس 
بیرجند  در شهر  مناسبی  گفت: ظرفیت های 

وجود دارد که امیدواریم سرمایه گذارانی که در 
حوزه های مختلف شهری و خدمات شهری 
مشهد فعالیت می نمایند به سمت بیرجند سوق 
داده شوند تا بتوانیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
جاوید در صحن شورای اسالمی شهر مشهد 
افزود: با پیگیری های صورت گرفته و به منظور 
همفکری مدیران و مسئوالن شهری و خدمت 
رسانی هر چه بهتر و شایسته تر به شهروندان، 
بازدید از پروژه های در دست اقدام شهرداری 

مشهد صورت گرفت.
وی این بازدید را تجربه بسیار خوبی دانست و 

افزود: مدیریت ارزنده و مثبت شهرداری مشهد 
در برنامه های عمرانی این شهر مشهود می 
از  استفاده  ضرورت  به  بیرجند  باشد.شهردار 
الگوهای موفق در استان اشاره کرد و یادآور شد: 
بایستی از ظرفیت شهرهای هم جوار استفاده و 

برای کاهش هزینه ها اقدام موثری انجام شود.
جاوید ادامه داد: تالش و کار مستمر و بی وقفه 
باشد  می  شهرها  شکوفایی  در  مهمی  عامل 
که برای رسیدن به این مهم، باید عملگرایی 
را سرلوحه برنامه های خود قرار دهیم. رئیس 
جلسه  در  نیز  بیرجند  شهر  اسالمی  شورای 

مشترک با اعضای شورای اسالمی شهر مشهد 
گفت: تعامل نزدیک این دو شهر و استفاده از 
شهر  های  پتانسیل  و  ها  ظرفیت  تجربیات، 
مشهد می تواند در روند پیشرفت امور در شهر 
بیرجند موثر باشد.تقی زاده به ضرورت حضور 
شهرداری  مختلف  های  بخش  کارشناسان 
مشاغل  ساماندهی  سازمان  جمله  از  بیرجند 
شهری و فرآورده های کشاورزی برای استفاده 
از تجربیات شهرداری مشهد و بومی سازی و 

اجرای برنامه ها در شهر بیرجند اشاره کرد.
وی هدف از سفر به مشهد را ارتباط و تعامل میان 

شوراها و شهرداری های مراکز استان ها و استفاده 
از تجربیات آنها دانست. 

رضایی - جانشین مدیریت حج و زیارت خراسان 
جنوبی بیان کرد: 2 هزار و 653 زائر حج تمتع 
در قالب 19 کاروان از استان اعزام خواهند شد. 
دستگردی ادامه داد: اولین کاروان روز جمعه 12 

مرداد از فرود گاه مشهد با ظرفیت 166 نفر اعزام 
شد و اعزام کاروان دوم نیز 15مرداد از زاهدان با 
ظرفیت 140 نفر انجام خواهد گرفت، مابقی زائران 
نیز در قالب 17 کاروان در روزهای 20 تا 23 مرداد 

از فرودگاه بیرجند اعزام خواهند شد.
وی با بیان اینکه تعداد زائران حج تمتع نسبت 
 به سال گذشته 50 درصد افزایش داشته است ،
های  دستگاه  با  الزم  های  هماهنگی  افزود: 

گوناگون مانند فرودگاه و اداره گذر نامه انجام گرفته 
 است تا پروازها به موقع انجام شود، همچنین زائران 
می توانند  در روزهای 16تا 19 مرداد چمدان هایشان  
را تحویل پست دهند تا اقدامات الزم انجام شود.

جانشین مدیریت حج و زیارت استان همچنین از 
 زائران خواست تا از همراه داشتن اقالم ممنوعه ای
که قبال اعالم شده است، خوداری کنند تا در 

فرودگاه دچار مشکل نشوند.

شهرستان  اداری  شورای  خبر-نشست  گروه 
خوسف  روز پنجشنبه با حضور معاون امور عمرانی 
استاندار برگزار شد . علوی مقدم با یادآوری سخنان 
بنیانگذار انقالب اسالمی در خصوص وحدت کلمه 
بین آحاد مردم افزود: موفقیت در مقابل توطئه ها و 
ترفندهای دشمن تنها با وحدت و همدلی امکانپذیر 
است.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: 
حداقل انتظار مردم پاسخگویی صریح، شفاف و 
باکرامت است و مسئوالن با شناخت مشکالت و 
شنیدن درخواست های مردم در پاسخگویی به آنها 

دقت الزم را داشته باشند. 
وی با اشاره به تالش دشمنان برای ناکارآمد 
نشان دادن دولت و حاکمیت گفت: باید تمام 
تفکرات حزبی را کنار گذاشت و همه با انقالبی 

بودن در مقابل ضدانقالب و دشمنان ایستاد.
معاون استاندار اظهار کرد: در شرایط حساس 
کنونی، افرادی که قصد ناامیدی مردم و ناکارآمد 
نشان دادن دولت و حاکمیت را دارند، خائنان 
به این نظام هستند. وی گفت: با عنایت امام 
زمان )عج(، رهبری عالمانه مقام معظم رهبری، 
تالش دولتمردان و حمایت بسیار ارزشمند مردم 
مشکالت کنونی کشور رفع خواهد شد و این 

کشور به موفقیت دست خواهد یافت.
علوی مقدم افزود: انتظار است مدیران دستگاه 
های اجرایی پیش قدم شده و به جای طرح 
حضور  با  مدیران  مردم،  توسط  مشکالت 
و  بشنوند  را  مردم  های  خواسته  مناطق،  در 

راهکارهای اجرایی ارائه دهند.
وی با انتقاد از عملکرد توسعه باند دوم جاده 
بیرجند - تهران در محدوده روستای خور گفت: 
کار جابجایی قنوات توسط  پیمانکار پروژه طی 
20 روز آینده طبق نظر کارشناسان انجام شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه کار سنگ فرش 
بنیاد  توسط  خور  گردشگری  هدف  روستای 
است،  انجام  در حال  اسالمی  انقالب  مسکن 
برای فاضالب  اجرایی  راهکارهای  الزم است 
این روستا اندیشیده شود تا کمترین آسیب به این 

پروژه بعد از اجرا وارد شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با انتقاد از 
اینکه در بحث ضمانت نامه توسط بانک های 
عامل امالک شهری مورد قبول است، گفت: 
بانک های عامل این مشکل را هرچه سریعتر حل 
کنند و گزارش آن را طی یک ماه آینده اعالم 
کنند. وی دبیرخانه سنگ های قیمتی و نیمه 
قیمتی را برند شهرستان خوسف دانست و افزود: 

الزم است بازارچه صنایع دستی در روستای خور 
هرچه سریعتر به بهره برداری برسد.

خوسف؛ از نظر توسعه یافتگی 
وضع مطلوبی ندارد

فرماندار خوسف نیز در این جلسه گفت: علیرغم 
شدن  شهرستان  زمان  از  که  خوبی  اقدامات 
خوسف انجام شده اما به دلیل اینکه این اتفاق 
دیرتر افتاده است از نظر توسعه یافتگی در وضع 
مطلوبی قرار ندارد. شفیعی گفت: سال گذشته 
بیش از 70 میلیارد ریال اعتبار ملی و حدود 70 
میلیارد ریال اعتبار استانی جذب شده است.وی 
با بیان ظرفیت های خوسف که می تواند در 
راستای توسعه یافتگی به آن کمک شایانی کند، 
ادامه داد: بیش از هفتاد درصد جمعیت شهرستان 
به کشاورزی و دامداری مشغول هستند که گل 

نرگس، عناب و زعفران محصوالت استراتژیک 
کشاورزی و داشتن 14 هزار نفر شتر یکی از مهم 
ترین عواملی هستند که می توان از این ظرفیت 

استفاده بیشتری کرد.

جشنواره عناب در خوسف برگزار می شود
برندسازی  راستای  در  گفت:  خوسف  فرماندار 
شهریور   15 محصول  این  معرفی  و  عناب 

جشنواره عناب در شهرستان خوسف و توسط 
جهاد دانشگاهی استان نیز همایش ملی منطقه 

ای در اسفند امسال برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه 65 واحد مرغداری و 30 واحد 
افزود:  دارد،  وجود  خوسف  در  فعال  شترمرغ 
در راستای تکمیل چرخه تولید ایجاد چندین 
و  بوده  شهرستان  های  اولویت  در  کشتارگاه 
تاکنون مجوز احداث سه کشتارگاه صادر شده 

و عملیات اجرایی ساخت آنها شروع شده است.

خوسف؛ رتبه برتر استان 
در جذب سرمایه گذار خارجی

سرمایه  جذب  حوزه  در  کرد:  اظهار  شفیعی 
گذاری خارجی بیشترین رشد در استان متعلق به 
شهرستان خوسف بوده است و چهار واحد تولیدی 
در مجتمع صنعتی کویر خاوران در شهرک صنعتی 

شهید رحمانی و نیروگاه خورشیدی در دشت بارنده 
خوسف شاخص ترین این پروژه هاست که در 
هفته دولت نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی افتتاح 
خواهد شد.وی بیان کرد: طرح های بسیار مهمی 
در حوزه سرمایه گذاری داخلی نیز تعریف شده 
و پس از اخذ مجوزهای الزم در کارگروه های 
استانی و ملی تسهیالت بسیار خوبی در نظر 
گرفته شده که با راه اندازی این واحدها تحولی در 

خوسف رخ خواهد داد.فرماندار خوسف با اشاره به 
تاکید استاندار بر تکمیل چرخه تولید گفت: در زمینه 
صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت کشاورزی 
تاکنون سه واحد به کارگروه های استانی برای 
دریافت تسهیالت معرفی شده و از این تعداد 2 

واحد تسهیالت دریافت کرده اند.

اعتبارات شهرداری خوسف پاسخگوی 
ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نیست
شهردار خوسف نیز با بیان اینکه اعتبارات این 
شهرستان محدود است، گفت: اعتبارات محدود 
نمی توان پاسخگوی ارائه خدمات مطلوب به 
شهروندان باشد. علیزاده در این شورا بیان کرد: 
شهرداری خوسف تا سال گذشته یک میلیارد و 
500 تومان بدهی داشته است.وی با بیان اینکه 
بخش اعظمی از این بدهی ها مربوط به پرسنل 

شهرداری بود، افزود: تاکنون 900 میلیون از این 
بدهی ها پرداخت شده و امید است تا پایان ماه 
جاری به صفر برسد.شهردار خوسف با بیان اینکه 
برخی از اعتبارات شهرداری در سال جاری قطع 
گستردگی  به  توجه  با  کرد:  اظهار  است،  شده 
قرار  ویژه  توجه  مورد  باید  خوسف،  شهرستان 
گیرد. وی از آسفالت ورودی خوسف با اعتبار بالغ 
بر یک میلیارد تومان خبر داد و افزود: همچنین 
95 درصد زیرساخت های شرکت تعاونی های 
این شهرستان انجام شده است.شهردار خوسف از 
هشت تعاونی فعال در خوسف خبر داد و گفت: 
بخشی از این تعاونی ها به شهرداری بدهی ندارند 
اما بخشی دیگر نیز به شهرداری بدهی داشته که 
امید است پرداخت کنند.وی بیان کرد: تاکنون 
47 هزار متر مربع از تعاونی های این شهرستان 
هزار  نزدیک 45  ای  آینده  تا  و  شده   آسفالت 

متر مربع باقی مانده نیز آسفالت می شود.

گالیه از نبود خانه عالم در خوسف
امام جمعه خوسف هم در این جلسه با اشاره به 
شرایط اقتصادی پیش رو بیان کرد: در حال حاضر 
شرایط خاصی بر کشور حاکم بوده و باید هوشیار 
باشیم. حجت االسالم شاهبیگی با بیان اینکه 
انقالب اسالمی همواره مورد حمایت امدادهای 
الهی بوده است، اظهار کرد: در شرایط کنونی نیز 
باید به دشمن بفهمانیم که به بی سر و پا باج نمی 
دهیم.وی اظهار کرد: تمام طلبه ها به دلیل نبود خانه 
عالم مستاجر هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. 
امام جمعه خوسف خواستار برگزاری نماز جماعت 
در سطح ادارات شد و گفت: مدیران متولی نماز 
در  سطح دستگاه ها هستند.وی با گالیه از شرایط 
درمان و بیمارستان های خوسف بیان کرد: انتطار 
می رود این مراکز مورد حمایت و توجه قرار گیرد.
بازدید از روستای خور، معادن طالی شادان، معدن 
مس قلعه زری و مسکن مهر خوسف از برنامه 
های سفر یک روزه معاون هماهنگی امور عمرانی 

استاندار به شهرستان خوسف بود.

ثبت 5۷۰۰ طرح برای دریافت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی

مهر-مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت پنج هزار و 700 طرح برای دریافت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری خبر داد. رکنی در پنجمین جلسه کارگروه اشتغال درمیان اظهار کرد: سهم 
خراسان جنوبی در تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایر از 36 میلیارد تومان به 40 میلیارد تومان افزایش یافته است. وی افزود: تسهیالت مناسبی با حداقل یک سال تنفس با نام اشتغال پایدار روستاییان 
و عشایر است که در شهرستان های مرزی با نرخ چهار درصد ارائه می شود و دستگاه های اجرایی و بانک ها نوک پیکان اجرایی این طرح هستند و الزم است که فوریت آن را در نظر داشته باشند.

*رئیس سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی از 
اجرای 15 پروژه عمرانی در بازارچه های مرزی استان 

طی سال جاری خبر داد. 
* مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: 
طی چهار ماهه نخست امسال بالغ بر 1۸ میلیارد و 92۸ 
میلیون ریال از جرائم نقدی تعیین شده در بخش های 

مختلف وصول شده است.
*نمایش مترسک کاری از گروه نمایشی مهراب بیرجند 
به هفدهمین جشنواره بین المللی عروسکی یونیما _ 

مبارک تهران راه یافت.
*مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: آخرین مهلت 
ارسال آثار به اولین جشنواره منطقه ای فیلم و عکس 

تلفن همراه، 20 مرداد اعالم شد.
*مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی 
گفت: طرح کمربند حفاظتی در عرصه های طبیعی 

شهرستان سرایان اجرا می شود.
*15 هزار و 392 متر از خطوط انتقال آب و شبکه توزیع 

روستایی شهرستان قاین اصالح و بازسازی شد.
*رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: تولید قارچ 
در خراسان جنوبی برای 60 نفر در 17 واحد تولیدی، 

شغل پایدار ایجاد کرده است.

اخبار کوتاه

اخبار  ورزشی 

انتظار مردم، پاسخگویی شفاف است

تاکید شهردار بر استفاده از الگوهای موفق استان های مجاور

اعزام اولین کاروان حج تمتع از استان

جهاد علمی که دارای هدف نباشد 
موفق  نیست

گروه خبر- نماینده ولی فقیه با بیان اینکه کشف رمز و 
راز جهان هستی نوعی جهاد علمی است، گفت: جهاد 
علمی که دارای طرح و هدف نباشد، نمی تواند موفق 
باشد بنابراین طرحی موفق  است که دانش بنیان باشد. 

آیت ا... عبادی در دیدار با کارکنان جهاد دانشگاهی 
اظهار کرد: استان خراسان جنوبی ظرفیت های بسیاری 
دارد و از طبیعت، نباتات، استعدادها و نیروی انسانی 
غنی برخوردار است.وی بیان کرد: با وجود همه این 
ظرفیت های عظیم شاید هنوز هم فقیر باشیم چرا که 
آنچه باید کشف می شد، کشف نشده است و در شرایط 
کنونی شاید تحقیقات جهاد دانشگاهی بتواند بسیاری از 
معضالتی که رفع آن از سوی دولت امکان پذیر نیست 
را برطرف کرده و راه های بهتری را پیش روی مردم 
قرار دهد. عبادی تصریح کرد: کشف رمز و راز جهان 
هستی نوعی جهاد علمی است و بسیاری از جهادها 
می تواند از طریق علم برای رسیدن به هدف باشد و 
مسیر را کوتاه کند. امام جمعه بیرجند یادآور شد: اگر 
جهاد علمی دارای طرح و هدف نباشد، نمی تواند موفق 
باشد بنابراین طرحی موفق  است که دانش بنیان باشد. 
رئیس جهاد دانشگاهی هم گفت: 43 شغل مزیت 
دار در مرحله نخست طرح ملی الگوی نوین توسعه 
مشاغل خانگی در استان شناسایی شد. صادقی اظهار 
کرد: مرحله نخست طرح ملی الگوی نوین توسعه 
مشاغل خانگی در استان با موفقیت انجام شده و قرار 
است در ادامه افراد بدون اتکا به تسهیالت و با اتصال 
به پشتیبان های منطقه ای و برندهای ملی محصوالت 

خود را در بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنند.

مردم بیرجند به فراخوان غیرقانونی
 »نه« گفتند

مردم شهر بیرجند و استان روز پنجشنبه به فراخوان 
غیرقانونی برخی شبکه های اجتماعی معاند برای تجمع 
غیرقانونی نه گفتند. به گزارش ایرنا، این فراخوان که در 
بیرجند و سایر شهرهای ایران اعالم شده بود ، در مرکز 
خراسان جنوبی با پاسخ منفی عموم مردم رو به رو شد. 
آرامش  و  نظم  برقراری  برای  نیز  انتظامی  ماموران 
در میادین و تقاطع های اصلی شهر بیرجند حضور 
محسوس داشتند. کوچه های منتهی به خیابان های 
اصلی در معرض دید پلیس قرار گرفت و از میدان دوم 
مدرس تا خیابان شهدا و امام  )ره( این روند ادامه داشت. 
با این وجود هیچگونه تجمعی که موجب اختالل در 
رفت و آمد مردم یا اقدام نیروهای انتظامی شود شکل 
نگرفت و مردم و کسبه به فعالیت روزانه خود پرداختند. 

بیرجند،  میزبان مسابقات  پهلوانی 
و زورخانه ای کارگران کشور

مسابقات پهلوانی و زورخانه ای کارگران کشور برای 
سومین بار در خراسان جنوبی برگزار می شود. رئیس 
انجمن پهلوانی و زورخانه ای کارگران کشور گفت: 
ای  زورخانه  و  پهلوانی  مسابقات  دوره  چهارمین 
کارگران کشور به میزبانی بیرجند برگزار می شود.
سنگکی افزود: خراسان جنوبی برای سومین سال، در 

نیمه دوم آذر 97 میزبان این مسابقات است.

آغاز ساخت زائر سرای استان در مشهد

عملیات گود برداری زائر سرای خراسان جنوبی تا 
یک هفته دیگر در مشهد مقدس آغاز می شود. به 
گزارش صدا وسیما مدیر عامل بنیاد زائر استان گفت: 
امید  و  شده  بسته  زائرسرا  این  گودبرداری  قرارداد 
است ظرف دو سال آینده این زائرسرا به بهره برداری 
این  ساخت  برای  نیاز  مورد  اعتبار  جوینده  برسد. 
زائر سرا را 12 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: 
مقدمات ساخت این زائرسرا همچون خرید زمین و 
نقشه برداری از سال 92 آغاز شده که امیدواریم با 
کمک های مردمی هرچه زودتر ساخت این پروژه 
به اتمام برسد. این زائرسرا در 9 طبقه با زیربنای 5 
هزار مترمربع و ظرفیت اقامت 500 نفر در خیابان 
طبرسی مشهد مقدس ساخته می شود که به زائران 
رسانی  نیازمندان خدمت  ویژه  به  جنوبی  خراسان 
نقدی  های  کمک  توانند  می  مردم  کرد.  خواهد 
خود را برای ساخت این زائر سرا به شماره حساب 
0109967۸9300۸ بانک ملی بیرجند و شماره کارت 
6037991۸99534717 سیبا ملی بیرجند واریز کنند 
و کمک های غیر نقدی را به ستاد بازسازی عتبات 

عالیات شهرستان های خود تحویل دهند.

دیدار مدیر کل پزشکی قانونی  
با خانواده  های شهدا

تسنیم-مدیرکل پزشکی قانونی استان با جمعی از 
مسئوالن  در دیدار با خانواده شهید خالقی و شهید 
وظیفه  گفت:  و  کرد  خیر  دعای  طلب  محمدی 
مسئوالن است که هر ساله به خانواده شهدا سر بزنند 
و از مشکالت و خواسته های آن اطالع پیدا کرده و 
در جهت رفع آن تالش کنند. جعفرزاده گفت: پیگیر 
برگزاری یادواره ای برای تجلیل از خانواده ها شهدایی 
هستیم که پیکرشان با تأخیر پیدا شده  است.وی افزود: 
در کنگره 2000 شهید به دنبال این هستیم که یادواره ای 
در محل پزشکی قانونی برای تجلیل از خانواده هایی که 
شهدایشان با تأخیر پیدا شده اند، صورت گیرد. وی گفت: 
در این یادواره از خانواده شهدایی دعوت کردیم که در 
سنین جوانی به فیض شهادت نائل آمده اند و خانواده 

شهید باید منتظر بماند تا جنازه شهیدشان پیدا شود.

منابع انسانی مهمترین رکن یک سازمان

غالمی-شهردار بیرجند در جلسه کارگروه اداری و منابع 
انسانی شهرداری ها که با حضور شهردار، کارشناس 
شوراهای  و  شهری  امور  دفتر  استخدامی  اداری 
استانداری و شهرداران قهستان و اسدیه برگزار شد، 
گفت: منابع انسانی مهمترین رکن یک سازمان است 
و مدیریت اثر بخش آنها، کلید موفقیت هر سازمان می 
باشد. جاوید افزود: اگر سیاست ها و رویه های مربوط 
به کارکنان سازمان با یکدیگر تطابق داشته باشد، سهم 
قابل مالحظه ای در دستیابی به موفقیت اداری خواهد 
داشت.وی خاطر نشان کرد: موضوع منابع انسانی و رفاه 
کارکنان موضوع بسیار مهمی در شهرداری های کل 

کشور است که می بایست در اولویت قرار گیرد.

بیش از ۴۴۰ فرصت شغلی 
توسط کمیته امداد ایجاد شد

تسنیم-معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 
خمینی)ره( گفت: در 4 ماه نخست امسال 443 فرصت 
شغلی با اعتبار 73 میلیارد و ۸55 میلیون ریال برای 
جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی)ره( استان ایجاد 
شد. حسینی با بیان اینکه 247 فرصت شغلی ایجاد 
شده از محل تسهیالت بانکی با اعتبار 45 میلیارد ریال 
بوده است، افزود: 196 طرح از محل صندوق اشتغال 
نیازمندان با اعتبار 2۸ میلیارد و ۸75 میلیون ریال اجرا 
شد. وی گفت: در این مدت 134 فرصت شغلی شهری 
با اعتبار 25 میلیارد و 3۸0 میلیون ریال و 309 فرصت 
شغلی روستایی با اعتبار 4۸ میلیارد و 475 میلیون ریال 
و 175 فرصت شغلی برای مجریان زن با اعتبار 21 
میلیارد و 230 میلیون ریال و 26۸ فرصت شغلی برای 
مجریان مرد با اعتبار 52 میلیارد و 625 میلیون ریال 
ایجاد شد.وی افزود: 171 فرصت شغلی در قالب مشاغل 
خانگی با اعتبار 13 میلیارد و 125 میلیون ریال و 272 
فرصت شغلی خود اشتغالی با اعتبار 60 میلیارد و 730 
میلیون ریال اجرا شده است.وی افزود : 39 نفر از طریق 
کاریابی برای آنان شغل ایجاد شد و در این مدت 6 هزار 

و 67 نظارت نیز اجرا شد.

قیمت بنزین تغییر نمی کند

کاوش- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خراسان جنوبی در مصاحبه ای با خبرنگار آوا 
 گفت: بنا به گزارش هیئت وزیران، دولت هیچ برنامه ای
آن  بندی  یا سهمیه  و  بنزین  قیمت  تغییر  برای   
ندارد. مردانی افزود: تولید بنزین موتور داخل بیش از 
مصرف کشور بوده و این امر منتج به ذخیره سازی 

مکفی و مطلوب شده است.

“ خطبه های آدینه”

همه باید به دولت کمک کنند 
امام جمعه موقت  حجت االسالم محمد مختاری، 
فرصت  فعلی  شرایط  در  باید  دولت  گفت:  بیرجند 
رسیدگی به مشکالت را داشته باشد و امروز هر کسی 

موظف است در حد خودش به دولت کمک کند.
تمام تالش دشمن جدا کردن مردم 

از نظام و مسئوالن است
سربازی -حجت االسالم بابایی، امام جمعه فردوس نیز 
با بیان اینکه چند ماه بیشتر تا چهلمین سالروز پیروزی 
انقالب نمانده تاکید کرد: دشمنان تمام تالششان مآیوس 
کردن مردم از انقالب و جدا کردن آنها از نظام و مسئوالن 
است که هوشیاری و بصیرت همگان را می طلبد.

داد مردم از تبعیض ها بلند است
حجت االسالم رحمانی امام جمعه قاین گفت: داد 
مردم از تبعیض ها بلند است و این که نارضایتی هایی 
امروز در جامعه مطرح می شود معلول فساد بخشی از 
دستگاه های اجرایی، ناکار آمدی برخی از مسئوالن ، 
انفعال و عدم خالقیت و جسارت برخی از مدیران است.

دشمن به دنبال سلب اعتماد عمومی
 و ناامیدی از حل مشکالت است

حجت االسالم عبداللهی امام جمعه اسفدن گفت: 
دشمن به دنبال سیاه نمایی و سلب اعتماد عمومی و 
نا امید سازی مردم است تا بتواند بین مردم و حاکمیت و 

گرایش های سیاسی جدایی بیندازد.
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فرماندار بیرجند گفت: نقش و جایگاه نظارتی 
رسانه ها می تواند به مدیران کمک کند و در 
نهایت شاخص خوبی برای تشخیص عملکردها 
و نحوه کارکرد نیروهای اجرایی در جامعه باشند. 
به گزارش ایرنا، علی ناصری در کارگاه آموزشی 
حقوق رسانه افزود: جامعه رسانه ای مطلع، شجاع 
و تیزبین، نیروی بازدارنده از انحراف کشور است که 
با عملکرد به موقع اجازه ایجاد انحراف در رفتارهای 
سازمانی را نمی دهد.وی بیان کرد: رسانه نقش 
مهمی در همه ابعاد توسعه دارد و وجود جامعه 
رسانه ای آزاد به مفهوم آزاد در جریان اطالعات 

موجب رشد کشورهای توسعه یافته شده است.
فرماندار بیرجند گفت: بخش عمده فرهنگ عمومی 
برای ابعاد مختلف توسعه در دست رسانه هاست و 
آنچه می تواند فضای روانی کشور را متناسب یا 
علیه خواست مدیران تنظیم کند جامعه رسانه ای 
است.وی اظهار کرد: رسانه ها می توانند در همه 
ابعاد جامعه حضور داشته باشند و سبک زندگی 
را عوض کنند.ناصری گفت: رسانه ها می توانند 
سلیقه و سمت و سوی جامعه و حرکت دولت ها 
را تغییر دهند لذا باید نحوه تعامل و توانمندی رسانه 
را بیشتر بشناسیم و با شفاف سازی و روشنگری 
از ایجاد انحراف در عملکردها جلوگیری شود.وی 
افزود: برای دستیابی به اهداف توسعه حضور رسانه 
ها را مغتنم می دانیم و امیدواریم رفتار دو سویه بین 

دستگاه اجرایی و رسانه به شکل واقعی و مطلوب 
خود برسد. وی بیان کرد: چارچوب تعامل دو سویه 
بین دستگاه ها به لحاظ اطالع رسانی خدمات و 
رساندن صدا و نظر مردم به عنوان اصلی ترین 
صاحبان این نظام و کشور به مسئوالن نسبت به 
گذشته بهبود یافته است.فرماندار بیرجند اظهارکرد: 
کارگاه حقوق رسانه با هدف آموزش حقوق رسانه 
برگزار شد که مولفه های موثری در بحث جایگاه 
رسانه ها در جامعه دارد و نحوه بهره برداری از 
امکانات و فضایی که رسانه ها برای حاکمیت به 
منظور حضور بین مردم فراهم می کنند در این 
کارگاه مطرح می شود.ناصری گفت: زمانی بخشی 
از جامعه رسانه ای بوده و کار رسانه انجام داده ام و 
امروز هم در تعامل خوبی با جامعه خبری هستیم.

   
قانون دسترسی آزاد به اطالعات

 شکل جدی گرفته است
مشاور معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی هم در این جلسه گفت: 
قانون دسترسی آزاد به اطالعات در کشور شکل 
جدی به خود گرفته است و مدیران باید در تصمیم 
باشند.  داشته  بیشتری  دقت  خود  های  گیری 
محبی افزود: قانون دسترسی آزاد به اطالعات 
سال 13۸7 به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رسید و خبرنگاران طبق این قانون حق دریافت 

دارند.وی  را  مدیران  تصمیمات  و  اطالعات 
تصریح کرد: اگر این قانون به درستی اجرا شود 
از بسیاری مشکالت و فسادها جلوگیری می شود 
چون یک خبرنگار می تواند اطالعات مربوط به 
مسائل مختلف یک دستگاه اجرایی را مطالبه 
کند.وی گفت: این قانون ظرفیت باالیی دارد و 
خبرنگاران با استفاده از این قانون می توانند به همه 
اطالعات موردنیاز خود از یک دستگاه دسترسی 
یابند و اگر دستگاهی از ارائه اطالعات خودداری 
کند حق شکایت برای خبرنگار محفوظ است.
مدرس حقوق رسانه افزود: خبرنگار می تواند طبق 
ضوابط و آیین نامه ها آمار و ارقام ملی و رسمی، 
اسناد و مکاتبات اداری و غیره را مطالبه کند و اسرار 

دولتی، اطالعات تجاری، امنیت و آسایش عمومی، 
پیشگیری از جرایم، بازداشت مجرمان و ممیزی 
مالیات و اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور از 
قانون دسترسی آزاد به اطالعات مستثنی شده 
است. وی گفت: اگر دستگاه اجرایی اطالعاتی دارد 
که برای مردم مفید است باید با تعامل با رسانه 
ها سطح آگاهی عمومی را باال ببرد و مسئوالن 
دستگاه های اجرایی خبرنگاران را مزاحم خود 
نبینند چون رسالت خبرنگار، دریافت اطالعات 
است.وی افزود: در اصل بیست و چهارم قانون 
اساسی آمده که نشریات و مطبوعات در بیان 
مطالب آزاد هستند مگر در جایی که مخل مبانی 
اسالم یا حقوق عمومی باشند و در اصل یاد شده 

مالک بر آزادی بیان مطالب است. وی گفت: اگر 
انتقاد انجام شد دستگاه دولتی می تواند پاسخ را 
برای رسانه مربوط بفرستد و آن رسانه هم در 
همان صفحه پاسخ را منتشر کند، بنابراین نباید 
از رسانه به دادگاه  بالفاصله به دنبال شکایت 
باشیم و باید مشکل را به شکل مسالمت آمیز رفع 
کنیم.کارگاه یک روزه حقوق رسانه از مصوبات 
شورای اطالع رسانی استان با مشارکت معاونت 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
جنوبی، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، 
فرمانداری بیرجند و اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ، یازدهم مرداد با حضور مدیران دستگاه 

های اجرایی برپا شد.

نقش نظارتی رسانه ها به مدیران کمک می کند
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 امام رضا علیه السالم فرمودند :
كِر لَُه ولِلوالَدیِن، فََمن لَم یَشُكر والَِدیِه لَم یَشُكِر ا... إنَّ ا... عز و جل ... أَمَر بِالشُّ

بی تردید، خداوند عز و جل . . . انسان را به سپاسگزاری از خدا و پدر و مادر، فرمان داده است. پس 
کسی که سپاسگزاِر )قدرشناِس( پدر و مادرش نباشد، از خدا سپاسگزاری نكرده است .

)عیون أخبار الرضا علیه السالم : ج 1 ، ص 258 ، ح 13(

چه کسی فکرش را می کرد 
ناطق نوری اعالم کند درخواست 

ترامپ برای مذاکره رد نشود

حجت االسالم  حمید رسایی نماینده سابق مجلس 
گفت: کی فکرش را می کرد! ناطق نوری کسی که 
به خاطر  را  نمایندگان اصالح طلب مجلس ششم 
نگارش نامه رهبری و سرکشیدن جام زهر گفت وگو 
سال،   ۲۰ از  بعد  حاال  می کرد،  مالمت  آمریکا  با 
تفاله ای که از دهان آنها درآمده را بجود و اعالم کند 

درخواست ترامپ برای مذاکره رد نشود.

مشکل با تغییر وزیر حل نمی شود

علی ابراهیمی، عضو فراکسیون امید گفت: به لحاظ 
این که شرایط فعلی کشور التهاباتی دارد تغییر وزرا نه 
اینکه بد باشد اما راه حل اساسی نیست. ما مشکالت 
دیگری داریم. ما باید در روابط و حفظ ذخایر ارزی 
و جلوگیری از نزول ارزش پول ملی تالش کنیم 
این  آوریم.  فراهم  را  کار  و  کسب  زمینه های  و 
مشکالت به یک وزیر ختم نمی شود، بلکه سیستم ما 
باید فعال باشد که االن متاسفانه دچار مشکل است.

اینکه در مدت کمی 5 سوال از 
روحانی طرح شود، جای تامل دارد

امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: آنچه در 
شرایط فعلی نیاز داریم انسجام و وحدت ملی است، 
اگر ما به جامعه جهانی پیام وحدت و همدلی خود 
را منتقل نکنیم، حتما آنها سوء استفاده کرده و در 
داخل کشور نیز  امید مردم مورد آسیب قرار می گیرد. 
وی در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد مجلس نسبت 
به دولت گفت: اینکه در مدت کوتاهی پنچ سوال از 

رئیس جمهور مطرح شود جای تامل دارد.

صادرات نفت ایران صفر نخواهد شد

بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن با اشاره به وقوف 
دشمنان از توان سیاسی و اقتصادی کشور گفت: با ۱۵ 
کشور همسایه هستیم و ظرفیت ها بیش از آن است 
که بتوانند با تحریم، صادرات نفت ایران را به صفر 
برسانند. مهمترین محور زندگی مردم اقتصاد است و 
از آنجایی که ایران در اوج اقتدار قرار دارد، دشمنان 
تا مردم را نسبت به نظام بدبین کنند. در تالشند 

اشخاصی نام اصالح طلب را یدک 
می کشند اما خودشان آلوده هستند

محمود صادقی نماینده تهران گفت: من اصرار دارم 
اصالح طلبی را از کسانی که موسوم به اصالح طلب 
هستند، جدا کنم. اشخاصی هستند که نام اصالح طلب 
را یدک می کشند اما خودشان آلودگی هایی دارند. اگر 
کسی اصالح طلب است باید به جهت رویکرد و عمل 
اصالح طلبانه  به این نام خوانده شود. به هر ترتیب 
فکر می کنم افرادی که معنا و هویت اصالح طلبی 
را درک و حفظ کردند عمال یکی از دغدغه هایی که 

دارند مبارزه با فساد است.

آمریکا را از توافق هسته ای 
وحشتناک با ایران خارج کردم

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درجمع هوادارانش 
گفت: امیدوارم همه چیز بین ما و ایران خوب شود. 
من آمریکا را از توافق هسته ای وحشتناک، هزینه زا و 

ناکارآمد با ایران خارج کردم.

هیچ خطری مرز های کشور را 
تهدید  نمی کند

گفت:  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده  حیدری،  امیر 
و  نمی کند  تهدید  را  کشور  مرز های  خطری  هیچ 
دشمنان گویی های  یاوه  و  رسانه ای   جنجال های 
جمهوری  مسلح  نیرو های  امروز  است.  نتیجه  بی 
اسالمی با بصیرت کامل و در سایه تبعیت از ولی فقیه، 
اجازه نخواهند داد هیچ خطری مرز ها و موجودیت 
همیشه  مسلح  نیرو های  و  کند  تهدید  را  کشور 
آماده برای مقابله با هرگونه تجاوز احتمالی هستند.

نمایندگان، موافق مذاکره با ترامپ 
هستند

موضوع  درباره  تهران  نماینده  صادقی،  محمود 
امکان مذاکره ایران و آمریکا گفت: در گفتگوهای 
موضوع  مجلس  در  نمایندگان  نفره  چند  و  دو 
قابل  تعداد  بود؛  مطرح  بسیار  آمریکا  با  مذاکره 
با رعایت  از نمایندگان، امکان مذاکره را  توجهی 
سه اصل مورد نظر رهبری برای سیاست خارجی، 
یعنی عزت، حکمت و مصلحت منتفی نمی دانند.

30 نفر اصالح طلب تهران، هیچ 
اعتراضي نسبت به مشکالت نکردند

و  اعتدال  محّمدخان، عضو شورای حزب  مرتضی 
توسعه گفت: اصالح طلب ها فقط به دنبال جابه جایی 
افراد هستند. فکر می کنند با جابه جایی افراد و مثاًل 
بفرستند  داخل مجلس  را  آدم های خودشان  اینکه 
نمایندگان  از  نفر   9۰ االن  می شود.  حل  مشکل 
اعتراض کردند که سیاست های  به دولت  مجلس 
اقتصادی خودت را تعدیل کن. از 3۰ نفر اصالح طلب 
تهران، اسم یک نفر در این لیست نیست. باالخره 
این مشکل مملکت هست یا نه؟! 3۰ نفر اصالح طلب 
تهران، هیچ اعتراضی نسبت به مشکالت نکردند.

اگر آمریکا تازه کشف شده  بود 
پیشنهادمذاکره را می پذیرفتیم

محسن کوهکن نماینده مردم لنجان درباره پیشنهاد 
ترامپ برای مذاکر با ایران گفت: اگر قاره آمریکا تازه 
کشف شده بود و آقای ترامپ اولین رئیس جمهور آن 
بود و اولین مشکالتی هم که پیدا کرده بود با ما بود 
چنانچه پیشنهاد مذاکره می داد باید قبول می کردیم.

مشکالت کشور با سوال و استیضاح 
حل نمی شود

عبدا... ناصری، فعال سیاسی درباره استیضاح وزیر 
اقتصادی  مشکالت  باشید  داشته  توجه  گفت:  کار 
دولت و کشور خیلی فراتر از این است که با سوال 
وزیر  چند  جابجایی  و  استیضاح  و  رئیس جمهور  از 
حل شود. من معتقدم در کشور باید کارهای بنیادی 
صورت گیرد و این را باید مسئوالن و نمایندگان بدانند 
که مشکالت اقتصادی زمینه سیاسی و بین المللی 
دارد و با جابجایی یک وزیر اتفاق خاصی نمی افتد.

در مذاکره با آمریکا باید تابع مقامات عالی باشیم

علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه ای به فرمانده 
کل سپاه گفت: جناب  عالی و سایر برادران مجاهد و 
خوب ما در سپاه پاسداران در موضوعی مانند مذاکره 
یا عدم مذاکره با آمریکا باید تابع تصمیم مقامات عالی 
نظام باشید نه این که راساً به عنوان فرمانده کل سپاه 
اظهار نظر نمایید. عالوه بر این که اعالم چنین نظراتی به نمایندگی از ملت 
باید توسط نماینده و منتخب ملت یعنی رئیس جمهور انجام شود نه هر مقامی.

االن موقعیت مناسبی برای طرح سؤال از روحانی نیست

مدت ها  از  گفت:  پاکدشت  نماینده  قمی  محمد 
پیش سؤاالتی از رئیس  جمهور طرح شده بود. این 
تعداد از نمایندگان مسائل کشور را در نظر ندارند. 
در موقعیت فعلی کشور که هم رهبری از وحدت 
می گویند و هم کشور نیاز به انسجام مسئوالن دارد 
و همه گروه ها و شخصیت های سیاسی حمایت خود را از رئیس جمهور 

اعالم کرده اند، موقعیت مناسبی برای طرح سؤال نبود.

دولت و مجلس تماشاچی شده اند

آیت ا... سیداحمد علم الهدی عضو مجلس خبرگان 
با بیان اینکه متاسفانه دولت و مجلس تماشاچی 
سریع  اقدام  یک  مجلس  و  دولت  گفت:  شده اند، 
نمی دهند.  انجام  دهند،  انجام  باید  که  قاطعی  و 
البته این آقایان سه طرح چند فوریتی برای حل 
مشکالت دارند ولی طرحی که در دراز مدت مشکالت را برطرف کند، غیر 

از این است که مردم گرفتار شام و ناهار خود هستند.

ما باید از نجابت این مردم خجالت بکشیم

پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: 
ما باید از نجابت این مردم خجالت بکشیم و آب شویم 
کسی  بیفتد،  اتفاقات  این  دیگر  کشور های  در  اگر 
تحمل و قبول نمی کند و ابهاماتی که ایجاد شده 
ما مسئوالن ایجاد کرده ایم از این رو باید روشنگری 
کنیم. دولت اگر به هر دلیلی برای روشنگری مسائل و شرایط موجود عذر 
دارد باید مجلس روشنگری کند، ما باید برای حفظ نظام مردم را حفظ کنیم.

آیت ا... ناصر مکارم شیرازی از مراجع 
تقلید با صدور بیانیه ای گفت: بسیاری 
از مردم از طرق مختلف با ما تماس 
می گیرند و می گویند چرا مشکالت 

ما از طریق مراجع، به مسئولین تذکر 
جلسات  در  بارها  ما  نمی شود؟  داده 
خصوصی و عمومی این مشکالت 
عرض  هم  باز  کرده ایم،  گوشزد  را 
به  موضوع  چند  از  مردم  می کنیم 

دارند:  شکایت  مسئولین  از  شدت 
اول اینکه در مسائل اقتصادی با تورم 
شدید و باال رفتن جهشی قیمت ها 
تهّیه نیازهای اولیه زندگی برای آن ها 

بسیار مشکل شده، می گویند گرچه 
تحریم های خارجی فشار بر اقتصاد 
ما وارد می کند، اّما چنان نیست که 
راه حلی نداشته باشد. همچنین آن ها 
معتقدند، تیم اقتصادی دولت ضعیف 

است. چه اصراری دارند که مشکالت 
این  چرا  شود؟  آن ها حل  به دست 
تیم ضعیف را عوض نمی کنند؟ چرا 
را  اقتصادی  باتجربه  صاحب نظران 
اینکه  به جای  فرا نمی خوانند؟ چرا 
کارخانه ها را فعال کنند و جوانان ما را 
به کار دعوت نمایند، ثروت های مردم 
را از گردش اقتصادی خارج کرده و 
خانه ها  در  دالر  و  سکه  به صورت 
نقدینگی  چرا  می کنند؟  محبوس 
راهکارهای  گرفتن  نظر  در  بدون 
اقتصادی از طریق استقراض از بانک 
افزوده  کتاب  و  بی حساب  مرکزی، 
قضایی  دستگاه  از  مردم  می شود؟ 
نیز به شدت شکایت دارند. می گویند 
شجاعت  قاطعیت،  با  آن ها  اگر 
اقتصادی  مفسدان  با  سرعت  و 
جرثومه های  این  کنند،  برخورد 
می شوند.  برچیده  سرعت  به  فساد 

تیم اقتصادي دولت ضعیف است، چه اصراري دارند که مشکالت به دست 
آنها حل شود؟ چرا این تیم ضعیف را عوض نمي کنند؟ 

پارلمانی  معاون  فروزنده  لطف ا... 
مشکالت  به  اشاره  با  دهم،  دولت 
اقتصادی امروز کشور، گفت: شرایط 
امروز کشور شرایط بحرانی نیست، 
کشور از ظرفیت ها و امکانات فراوان 
مردم  و  جوان  و  توانمند  نیروی  و 
باانگیزه بهره مند است و انسجامی که 
در کشور وجود دارد و همچنین وجود 
و ظرفیت های  رهبری  معظم  مقام 
کشور از نظر فوق الجیشی ما را در 
این مسیر یاری می کند. وی اظهار 
خباثت های  اینکه  به  توجه  با  کرد: 
آمریکا برای همه مردم مشخص شده 
تقریباً همه مسئولین متفق القول  و 
هستند که دیگر آمریکا قابل اعتماد 
نیست و آمریکا یک دشمن است و 
هرکاری که بتواند می کند حتی اتاق 
جنگ رسمی علیه ما دارد امروز ما 
از این فرصت استفاده کنیم و  باید 

با بهره گیری از سیاست های اقتصاد 
توانمندی های  به  اتکا  و  مقاومتی 
حل  را  مشکالت  خودمان  داخلی 
در جنگ  فرمانده  افزود:  کنیم. وی 

اقتصادی دولت است و همه باید به 
دولت کمک کنند و دولت هم باید 
تمام  با  و  باشد  داشته  جدی  عزم 
وجود وارد میدان شود و از نیروهای 
توانمند و با روحیه که آمادگی دارند 

به دولت کمک کنند، حداکثر استفاده 
را بکند. فروزنده خاطرنشان کرد: ما 
امروز با همت و وحدت نباید اجازه 
مسائل  به  حاشیه ای  مسائل  دهیم 

اصلی تبدیل شود، موضوع امروز ما 
مقابله با  آمریکاست و این مقابله در 
صحنه اقتصادی و اینکه ما بتوانیم 
حل  را  مردم  مسائل  و  مشکالت 
کنیم و با مردم صادقانه حرف بزنیم.

فرمانده در جنگ اقتصادی دولت است و همه باید به دولت کمک کنند 
و نباید اجازه دهیم مسائل حاشیه ای به مسائل اصلی تبدیل شود

درقبال دشمنی که درموضع تسلط است نباید کوتاه آمد

صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: کوتاه آمدن در قبال دشمنی که خودش را موضع 
تسلط می بیند، بزرگ ترین اشتباه است. در سال پایانی 
جنگ زمانی که صدام خودش را در موضع تسلط دید، 
با پذیرش قطعنامه توسط ایران، جنگ را تمام نکرد و 
ادامه داد. امروز هم اگر دلیل اینکه تحریم ها آزاردهنده بوده و وضعیت ما را بر 
هم زده، بعضی ها وضعیت کنونی را با هرج ومرج آخر جنگ تشبیه می کنند.

آمریکا اگر به مذاکره اعتقاد دارد به برجام پایبند باشد

نقوی حسینی در پاسخ به اینکه اگر آمریکا به برجام 
پایبند باشد، عذرخواهی کرده و سیاست خصمانه اش 
با  رابطه  در  تجدیدنظر  امکان  آیا  گذارد  کنار  را 
مجدد  گفتگوی  به  نیازی  گفت:  دارد،  وجود  آمریکا 
همکاری   توانستیم  برجام  چارچوب  در  ما  نیست. 
را انجام دهیم. برجام زمینه همکاری  را فراهم کرد و برای مذاکره کافی بود. 
وی افزود: اگر آمریکا به مذاکره و توافق اعتقاد دارد باید به برجام پایبند باشد.
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