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اگر دولت کارآمد بود مشکل 
تا این حد شدت نمی یافت
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سوال از رئيس جمهور فرصتي 
طالیي به روحاني مي دهد

صفحه 2

هدف سؤال از رئيس جمهور، 
تضعيف دولت است

صفحه 2

دالر 3 هزار تومانی را 
10هزار تومان کردید 

صفحه 2

نبرد گفتمان   فراغت و  
فالکت  در مکتب ذهنی 

مسؤوالن  ما

»...مسیر تربیت در آموزش و پرورش 
امروز  است،  شده  کشیده  انحراف  به 
تمام  تالش ها معطوف به آموزش بوده 
در حالی که نیازها خارج از مدرسه چیز 
دیگریست...« این بخشی از اعترافات 
وزیر  بطحایی  آقای  جناب  صادقانه 
آموزش و پرورش است؛  شخص  اول 
نظام آموزشی جمهوری اسالمی ایران 
که چنین از دغدغه های مهمش برای 
 فردا می گوید. من ناخودآگاه با شنیدن

 این جمالت بخش بزرگی از ذهنم به 
سمت تابستان و ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* هرم  پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4137
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ریشه کنی هپاتیت C در استان
    صفحه 5

عکس:  طالبی

یک صدایی و هم صدایی به توسعه کمک می کند
پنجشنبه گذشته محمد شفیعی، فرماندار  شهرستان خوسف در دیدار از روزنامه آوا  به مناسبت روز 
خبرنگار عنوان کرد: خراسان جنوبی دارای ظرفیت های خوبی برای توسعه است که باید آن را به کشور 
بشناسانیم.وی با اشاره به اینکه تالش می کنیم ظرفیت های خوسف را معرفی کنیم، افزود: متاسفانه به 

خودمان تلقین کرده ایم که کمبود امکانات زیاد است که باید از ...) ادامه در صفحه5(

باغ پرندگان در اختيارسرمایه گذاران
 متقاضی قرارمی گيرد

شهردار بیرجند گفت: زیرساخت های الزم برای ورود سرمایه گذاران در شهر بیرجند فراهم شده و 
در این راستا باغ پرندگان به سرمایه گذاران ارائه می شود. جاوید افزود: با شرایط خوبی که در شهر 
به وجود آمده، آماده ورود سرمایه گذاران برای شروع پروژه های گردشگری در شهر بیرجند می 

باشیم. وی افزود: به زودی بسته سرمایه گذاری باغ پرندگان...) ادامه در صفحه5(

برگزاری هفتمين جشنواره سراسری مالک اشتر
طی مراسمی هفتمین جشنواره مالک اشتر در سپاه انصار الرضا)ع( استان برگزار شد.فرمانده سپاه 
انصار الرضا )ع( در این مراسم گفت: توصیه های امام علی)ع( به مالک اشتر مورد توجه مدیران قرار 
گیرد. سردار قاسمی، خودسازی و مقاومت در برابر دشمن و عیب پوشی مردم را از جمله توصیه های 

فردی به مالک اشتر عنوان و گفت: خوش رویی با مردم و ...) ادامه در صفحه5(

156 بیمار هموفیلی در  خراسان جنوبی

غبار روبی گلزار شهدای بيرجند توسط اصحاب رسانه/ 5

جناب آقای مهندس جواد درویشی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه 

که نشان از پشتکار، دانایی و توانمندی های علمی و مدیریتی شما بوده 
در کمال امتنان و افتخار تبریک و تهنیت عرض می نماییم 

و از خداوند منان توفیقات روز افزون تان را خواستاریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی تولید روستایی مالک اشتر

جناب آقای مهندس درویشی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه 
که نشان از لیاقت و تجربه و سابقه درخشان تان می باشد ، تبریک عرض نموده و از زحمات مدیر قبلی 

جناب آقای مهندس محمد بنی اسدی تقدیر و تشکر می نماییم.

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی تولید روستایی قدس زیرکوه

درمان چاقی جدار شکم، بازوها و ران پا :
 1ـ جدیدترین روش جراحی ابدومينوپالستی

 ۲ـ ليپوساکشن با مدرن ترین دستگاه ليپوماتيک Z Ultra بدون برش جراحی 
RF 3ـ اولتراسونيک ليپوليز بدون جراحی از روی پوست با دستگاه

اعمال جراحی برای کاستن وزن برای درمان چاقی مرضی به روش الپاراسکوپی:   
اسليوگاسترکتومی و بای پس هر دو به روش الپاراسکوپی )بدون برش جراحی(

پيکر تراشی با استفاده از روش اولتراسونيک در نواحی مختلف بدن شامل :
 شکم - پهلوها - ران - بازوها و سایر نواحی بدن 

تزریق چربی خود فرد به تمام نواحی بدن برای جوان سازی و فرم دهی نواقص و بد شکلی ها
جوان سازی پوست با استفاده از:

 RF 1ـ  دستگاه اولتراسونيک
۲ـ تزریق ژل و ترميم پوست در صورت، لب ها و تمام نواحی بدن  

IPL فرم دهی بدن با استفاده از پروتزهای سيليکونی/ رفع موهای زاید با دستگاه ليزر

شهرداری بیرجند در نظر دارد: از طریق برگزاری مسابقه 
پارک  منظر  و  محوطه  معماری  طراحی  به  نسبت 
)مهرشهر(  بهجت  بلوار  حاشيه  پارک  و  جنگلی 
برای  متقاضیان دعوت می شود  کلیه  از  لذا  نماید.  اقدام 
 www.ets-birjand.ir کسب اطالعات بیشتر به سایت
مراجعه یا با شماره 3-32222200 تماس حاصل فرمایند.

محمد علی جاوید - شهردار بیرجند

فراخـــوان طــراحــی

آگهــی استخـــدام
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان تعدادی

 نيروی کارشناس بهداشت حرفه ای )آقا-ترجيحا با سابقه کار( نیاز دارد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت تکمیل فرم ثبت نام حداکثر تا پایان وقت

اداری روز سه شنبه مورخ 97/05/30 به آدرس بيرجند - خيابان جمهوری 8/4

جنب بانک ملی بازار - شرکت مرغ مادر جنوب خراسان و یا جهت دریافت

اینترنتی فرم به وب سایت www.mmkj.ir مراجعه و پس از تکمیل فرم

 به همراه رزومه کاری به ایمیل Info@mmkj.ir ارسال نمایند 

همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32320104 - 056 و 09151637934

تماس حاصل نمایند.

)) اطــالعیــه ((

قابل توجه اولیای دانش آموزان دخترانه دوره دوم ابتدایی )چهارم تا ششم(

با توجه به انتقال مکان دبستان دخترانه دوره دوم امام حسین سیدالشهدا )ع( 
از خیابان معلم به خیابان مدرس 23، این آموزشگاه آماده پذیرش و ثبت نام

 از دانش آموزان متقاضی تحصیل به تعداد محدود می باشد.

مهلت ثبت نام: تا پایان مرداد ماه 1397 

مکان فعلی ثبت نام: خیابان معلم، معلم 49، دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهدا )ع( 

دوره دوم  تلفن تماس: 32342115

روابط عمومی موسسه فرهنگی - آموزشی امام حسین سیدالشهدا علیه السالم خراسان جنوبی

)) اطــالعیــه((

قابل توجه دانش آموزان عالقه مند به رشته ادبیات و علوم انسانی )دختران و پسران(

با توجه به درخواست های مکرر اولیا و دانش آموزان عزیز شهرستان بیرجند، موسسه فرهنگی - آموزشی 

امام حسین سیدالشهدا )ع( با توجه به رسالت و وظیفه ای که در قبال تعلیم و تربیت نیروی انسانی جامعه احساس 

می کند از دانش آموزان مستعد و داوطلب تحصیل در رشته ادبیات و علوم انسانی ثبت نام به عمل می آورد.

مکان ثبت نام دختران: خیابان مدرس، مدرس 23، دبیرستان دخترانه دوره دوم
 امام حسین سیدالشهدا )ع( تلفن تماس: 32437133

مکان ثبت نام پسران: خیابان مدرس، مدرس60 ، دبیرستان پسرانه دوره دوم 
امام حسین سیدالشهدا )ع(  تلفن تماس: 32434004

روابط عمومی موسسه فرهنگی -آموزشی امام حسین سیدالشهدا علیه السالم خراسان جنوبی

به تعدادی نیروی خدماتی آقا و خانم نیازمندیم.
32207075-09361847489

در راستای حمایت از کاالی ایرانی
یک فرصت استثنایی 20 درصد تخفیف عوارض کسب و پيشه و بخشودگی جرائم معوقه تا پایان سال 1396 از تاریخ 97/3/۲7 لغایت 97/5/۲7  

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجندجهت کسب اطالعات بيشتر به شهرداری های مناطق مراجعه فرمایيد.

     پایگاه انتخاب رشته داوطلبان کنکور 97

   با حضور اساتيد مجرب دانشگاه و آموزش و پرورش

ميدان ابوذر- خيابان شهيد اسدزاده 3

تلفن: 3۲۲3۲943

همراه: 09157571866

                                                     با تشکر از همه عزیزانی که در مراسم تشییع

شادروان محمد حسن سرچاهی
شرکت نمودند، به اطالع می رساند : 

جلسه ترحیم آن روانشاد امروز شنبه از ساعت 4 الی 5 

بعدازظهر در محل مسجد الحسين )ع( جوادیه برگزار می گردد 

حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های سرچاهی وفامیل وابسته
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هیچ کس هیچ غلطی نمی تواند بکند؛ این را به همه بگویید

اخیرا جمعی از فعاالن فرهنگی خارج از کشور، دیداری با رهبر انقالب داشتند که در خالل آن یکی از حضار، دغدغه و نگرانی عالقه مندان 
به انقالب در آن سوی مرزها را از آینده بیان کرد. رهبر انقالب نیز در پاسخ به نگرانی این شخص فرمودند: نسبت به اوضاع ما اصال نگران 
نباشند، هیچ کس هیچ غلطی نمی تواند بکند، مطمئن باشند، هیچ تردیدی در این جهت وجود ندارد؛ این را به همه بگویید.    

نبرد گفتمان  فراغت 
و  فالکت در مکتب ذهنی 
مسؤوالن ما! 

*  هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... این بخشی از اعترافات 

آموزش  وزیر  بطحایی  آقای  جناب  صادقانه 
آموزشی  نظام  اول  شخص   است؛  پرورش  و 
دغدغه  از  چنین  که  ایران  اسالمی  جمهوری 
های مهمش برای فردا می گوید. من ناخودآگاه 
با شنیدن این جمالت بخش بزرگی از ذهنم به 
آموزان  دانش  فراغت  اوقات  و  تابستان  سمت 
البته  ایرانی و هم استانی های خودم می رود و 
های  کوچه  پس  کوچه  به  ذهنم  ناخودآگاه،  باز 
شلوغ و در هم و برهم شمال شهر بیرجند کشیده 
حال  در  معصوِم  و  با صفا  کودکان  و  شود   می 
بازیش زیرآفتاب سوزان  و البته کوچه پس کوچه 
عطر  با  شهر  جنوب  خلوت  و  روشن  سایه  های 
و  پارمایش«   »دی  و  رابان«  »پاکو  انگیز  دل 
کودکان  و  کشیده  آسمان  به  سر  های  آپارتمان 
معصوم خزیده به پای ماهواره و اینترنت و تبلت 
های در حال انفجار از بازی های آنالینش. اصل 
ناباوری  کمال  با  و  متأسفانه  بگویم؛  را  مطلب 
برای اغلب پدران و مادران ما، تحصیل فرزندان 
و  فراغتشان، و درس و مشق  اوقات  از  تر  مهم 
شده  بیکاریشان  اوقات  از  آورتر  دغدغه  مدرسه، 
کودکان  زنانه  یا  مردانه  حالیکه جنس  در  است، 
ما را اوقات فراغت و بیکاری این سّن می سازد 
هم  که  کتابی  و  مشق  و  مدرسه  و  درس  نه 
آموزشش را می بینیم و هم تربیت و پرورشش 
و  ها  بحث  به  استناد  با  و  جسارت  کمال  با  را!! 
خطاب  ام،  کنجکاوانه  جستجوهای  و  گفتگوها 
پر  در  که  کنم  می  عرض  استان  مسؤوالن  به 
کردن کیفی اوقات فراغت تابستانه فرزندان این 
خطه و شکوفا کردن استعدادها و تبلور خالقیت 
ریزی  برنامه  نه  اید!  نبوده  موفق  هیچ  هایشان 
های  کوچه  پس  کوچه  شدن  خالی  به  هایتان 
شهر از شیطنت های کودکانه و تابستانه کمکی 
کرده و نه تصمیم سازی هایتان در جلسات متعدد 
از آغاز تابستان و تعطیلی مدارس به آینده  قبل 
این کشور سودی رسانده  آینده سازان  از  سازی 
است. بهانه بودجه و اعتبار و بحث های چنینی، 
بهانه  و  اند  بهانه  واقعًا  گودند؛  از  خارج  و  واهی 
نیمه  سال  هر  که   ارقامیست  و  آمار  آنها،  از  تر 
پرکردن  روزهای  و  ها  ساعت  از  شهریور  های 
اوقات فراغت دانش آموزان داده می شود که آن 
هم داستان اسفبار دیگری است. تابستان، اوقات 
برخی  متأسفانه  و  است،  آموزان  دانش  فراغت 
خانواده ها و مسؤوالن آموزش و پرورش باز هم 
به کالس  آموزان  دانش  رفتن  به  اشتباه،  اصراِر 
از زندگی  های فوق برنامه دارند. ورزش، جزئی 
دانش آموزان و کودک و نوجوان در همه سالهای 
زندگی اوست نه فقط تابستان، زبان آموزی هم 
و  ها  فرهنگ  در  تجربه  و  تبحر  با  همراه  وقتی 
از رسوخ و غالب شدن فرهنگ دیگر  جلوگیری 
نباشد چه سودی دارد، و البته کالس فوق برنامه 
آموخته  از  را سرشار  آموز  هم وقتی ذهن دانش 
هایی می کند که در همه سالهای تحصیلی اش 
ای  فایده  چه  نوشته،  و  شنیده  و  خوانده  بارها 
برایش می تواند داشته باشد؟ من معتقدم دانش 
تصمیم  مسلخ  در  هایشان  خانواده  و  ما  آموزان 
های غیرمدبرانه و سطحی و برنامه ریزی های 
کم سود و پرزیان مسؤوالن، گرفتار و در میانه ی 
ها، هر سال  اقدام  و  ها  تشتت  تصمیم  طوفان 
ایامی به این سو و آن سو کشانده می  درچنین 
آن  از  بعد  و  آموزان  دانش  اصلی  متضرر  شوند. 
اصلی  مقصران  البته  و  هستند  هایشان  خانواده 
که  هستند  مسؤوالنی  پیگرد،  قابل  مجرمان  و 
فهم و درک مشخصی از حساسیت های اوقات 
به  گاهی  و  ندارند  حرف  و  شعار  جز  به  فراغت 
توبیخ  مستحق  ناصوابشان،  های  سیاست  دلیل 
و جریمه وتنبیه هم می شوند.باز هم تأکید می 
نوآور،  خالق،  گر،  مطالبه  زنان  و  مردان  کنم 
اسالم دوست و ایران دوست، متدین، متعهد، با 
وجدان، سالم و با نشاِط »فردا«، در تابستانه های 
»امروز« پرورش می یابند. کودکان و نوجوانان و 
جوانان ضعیف، مغلوب، مضطرب و کم جرأت و 
میدان خالی کن، باری به هر جهت، فاقد تعهد و 
دور شده از آرمانها  و ارزش ها که در صفحات 
فضای مجازی کوهی از ابهتند و در بیرون از آن، 
تدبری  و  تفکر  هر  فاقد  کاغذی  ببرهای  و  شیر 
کشورشان   و  استان  فردای  برای  سودی  هیچ  و 
ندارند، پرورش یافتگان مکتب ذهنی مسؤوالنی 
دانش  فراغت  اوقات  باب  در  تفکری  چنین  با 
آموزانند. شاید الزم باشد کمی بیش از این نگران 
از  محکم  کمی  نیز  ها  رسانه  ما  و  باشیم  آینده 
مسؤولیت  قبال  در  را  مسؤوالن  یقه  اکنون، 
آموزان  دانش  فراغت«  »اوقات  باب  در  هایشان 
به »اوقات فالکِت« فکرها و خالقیت ها و  که 
توانمندی های واقعی تبدیلشان کرده اند،  بگیریم. 
یادداشت  با  رابطه  در  پیشنهاد خود  و  نظر  )لطفا 
های روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال 

فرمایید(  

چگونگی خرید و فروش ارز در بازار 
ثانویه تشریح شد

سامانه جامع تجارت در اطالعیه ای چگونگی خرید 
و فروش ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان را 
تشریح کرد. در اطالعیه سامانه جامع تجارت آمده 
پیرو تصمیمات جدید ارزی دولت، دسترسی به بازار 
ارز برای کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان  ثانویه 
گروه های کاالیی 2 و 3 برقرار است. بدین ترتیب 
تمامی بازرگانان می توانند به نرخ توافقی به خرید و 
فروش ارز با صرافی های مجاز بانک مرکزی بپردازند.

صادرات  از  حاصل  ارز  مستقیم  فروش  همچنین 
 3 و   2 گروه  واردکننده های  سایر  به  کاال  قطعی 
میسر است. برای این منظور حتما باید محل تامین 
ارز ثبت  سفارش »از محل صادرات« انتخاب شود. 

مردم بعد از اعمال تحریم ها 
نگرانی نداشته باشند

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ذخایر 
کاالهای اساسی در کشور کافی است، گفت: مردم 
نگران نباشند. شریعتمداری در پاسخ به این سؤال که 
آیا با شروع تحریم ها نگرانی برای تامین کاالهای 
کافی  اندازه  به  گفت:  است،  شده  بیشتر  اساسی 
ذخایر کاالهای اساسی تامین شده و تحریم ها در 
هیچ شرایطی و در هیچ دوره ای و در هیچ کشوری 
است. نرفته  اساسی  کاالهای  سوی  و  سمت  به 

تخصیص ارز مورد نیاز رانندگان 
از نیمه دوم مرداد

رسیدن  پایان  به  با  کرد:  اعالم  راهداری  سازمان 
ارز  تخصیص  مکانیزه  سامانه  آزمایشی  عملیات 
دولتی به رانندگان حوزه حمل و نقل بین المللی از 
نیمه دوم ماه جاری این رانندگان می توانند ارز مورد 
کنند.  دریافت  عامل  بانک  طریق  از  را  خود  نیاز 
 CMR رانندگان پس از انجام سفر و با ارائه مدارک
کنند. اقدام  خود  نیاز  مورد  ارز  دریافت  به  نسبت 

بودجه سال آینده ویژه خواهد بود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سال آینده با 
توجه به شرایط داخلی و بین المللی و انتظارات مردم 
سال استثنایی است و بودجه سال آینده ویژه خواهد 
بود.  قطعا بیش از گذشته نیازمند ثبات در کشورمان 
هستیم و تکانه های سیاسی و بین المللی اثر خود را 
در منابع و مصارف و بودجه سال آینده خواهد داشت.

سرمقاله

اگردولتکارآمدبودمشکلتااینحدشدتنمییافت

رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:  
از قشرهای مختلف می آیند و می گویند فشار زندگی 
بر ما زیاد شده، کاری کنید. مردم را دلداری می دهم، 
ولی همچنان نگران هستند.گفتم سران سه قوه به 
دستور رهبری در تالشند برای رفع مشکل معیشتی 
چاره اندیشی کنند. حاال دیگر تردید نیست که دولت باید روش خود را تغییر دهد 
و از خود مردم و نخبگان برای حل مشکالت کمک بگیرد. اگر روش موجود 
درست بود و مدیران فعلی، کار آمد بودند، مشکل تا این حد شدت نمی یافت.

هدفسؤالازرئيسجمهور،تضعيفدولتاست

اتحاد  حزب  مرکزی  شورای  عضو  منصوری،  آذر 
ملت با بیان اینکه  طبق قانون رئیس جمهور موظف 
است که در مجلس در موعد مقرر حضور پیدا کند و 
توضیحات الزم را در پاسخ به سؤاالت مطرح شده 
هدف  است  بدیهی  کرد:  خاطرنشان  بدهد، 
نمایندگان امضاکننده تضعیف دولت است؛ اما به هر ترتیب نمایندگان از 
این اختیار خود استفاده کرده اند، رئیس جمهور هم می تواند از این فرصت 

استفاده کند و حقایق را با مردم در میان بگذارد.

تحریمهاتنها20درصدمشکلاقتصادایرانهستند

امیراحمدی کارشناس سیاسی گفت: تحریم ها روی 
اقتصاد ایران تاثیر خواهند داشت اما مشکل اقتصاد 
ایران فقط تحریم ها نیستند. تا جایی که اطالع دارم 
تحقیقات نشان داده تحریم  تنها 20 درصد مشکل 
اقتصاد ایران هستند. بقیه 80 درصد به سیاست های 
از تحریم  این همه  اینکه  اشتباه و مدیریت های ضعیف مربوط می شوند. 
علیه نفت می ترسیم برای این است که دولت ها در این 40 سال نتوانسته اند 
وابستگی ارز خارجی کشور به بخش نفت را به طور قابل قبولی کاهش دهند. 

آیت ا... علم الهدی، نماینده ولی فقیه 
و  رفتید  گفت:  خراسان رضوی  در 
تومان   3000 دالر  کردید؛  مذاکره 
را 10000 تومان کردید، کار دیگری  

هم کردید؟ باز هم می خواهید مذاکره 
کنید؟ منطق منافقان در جنگ احزاب 
بیان  را  این  مشخص شده و قرآن 

بود؟  چه  مومنان  منطق  اما  کرده 
دیدند،  را  احزاب  لشکر  آن ها  وقتی 
پیامبر)ص(  این همان وعده  گفتند 
است. رهبری در سال های نخست 

رهبری خود فرمودند امام، اسالم را 
مطرح کرده و ما می خواهیم مسیر 
ایشان را ادامه دهیم، اسالم روی کره 

زمین دشمنان زیادی دارد اما ما از 
اسالم دست بردار نیستیم و پشت سر 
امام و در خط امام به جلو می رویم. 
وی با بیان اینکه امروز نیز نیروهای 
متدین همین حال را دارند، اظهار کرد: 
امروز منفورتر از دولت و پرچم آمریکا 
 روی کره زمین چیز دیگری نیست؛ 
نداریم  هراس  و  می رویم  جلو  ما 
نسل  جوان  هستیم.  خدا  تسلیم  و 
)ره(  امام  که  کسی  یعنی  سومی 
را ندیده اما امام راحل را به  روایت 
آرزوی  امروز  و  دیده  تصویر 
دارد. رفتن  سوریه  و  شهادت 
 وی تاکید کرد: این مردم عوض شدنی 
 نیستند و این آخرین حرف قرآن است.
 40 سال پای انقالب ایستاده اند و از 
دین و اهل بیت  )ع( دست برنمی دارند. 

مجلس  نماینده  حضرتی،  الیاس 
تلویزیونی  گفتگوی  به  اشاره  با 
رئیس جمهور، گفت: رئیس جمهور در 
این گفتگو به خوبی سیاست جدید 
ارزی، سوال نمایندگان و مذاکره را 
تبیین کرد، ما هم فکر می کنیم سوال 
و  بی نظیر  فرصتی  رئیس جمهور  از 
می دهد  روحانی  آقای  به  طالیی 
این  از  استفاده  با  ایشان می تواند  و 
فرصت بسیاری از ناگفته ها را مطرح 
کند. وی اضافه کرد: گفتگو همیشه 
آثار مثبتی دارد به ویژه اگر موانع و 
هم  روحانی  شود.  گفته  مشکالت 
باید زودتر از این با مردم حرف می زد 
میدان  این صورت  غیر  در  چرا که 
در اختیار مخالفین و شایعه پراکنان 
است  الزم  بنابراین  می گیرد  قرار 

دولت در کنار زحماتی که می کشد 
به تشریح آنها نیز بپردازد البته قانع 
شدن افکار عمومی به این سادگی 
هم نیست، بلکه باید بیشتر صحبت 

کرد. متاسفانه دولت در این زمینه کم 
کاری کرده در حالی که باید مرتبا 
برنامه ریزی  مردم  با  گفتگو  برای 

دولت  کرد:  خاطرنشان  وی  کند. 
ارزی،  سیاست های  بر  عالوه  باید 
بسته اقتصادی برای کمک به اقشار 
تهیه  محروم  مناطق  و  آسیب پذیر 

زیر  که  هستند  کسانی  اینها  کند، 
چرخ افزایش قیمت ها و تالطم های 
اقتصادی در حال له شدن هستند. 

دالر3هزارتومانیرا10هزارتومانکردید
بازهممیخواهيدمذاکرهکنيد؟

سوالازرئيسجمهورفرصتيطالیيبهروحانيميدهد
ویميتواندبسياريازناگفتههارامطرحکند

نرخدالربرایتجار8300تومان

پس از اجرایی شدن بسته جدید ارزی، بازار آزاد طی دو - سه روز اخیر در 
سراشیبی قیمت قرار گرفته و دالر در بازار ثانویه که به عنوان مرجع رسمی 
ارز است دیروز 89۵0 تومان قیمت خورد و امروز کمتر از 8300 تومان بین 
تجار معامله شد. سالح  ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: 
تصویب بسته ارزی جدید عمق و گستره بازار ثانویه را توسعه داده و عمال 
از کاالها  از اتالف ارزی و هدر دادن منابع دولت برای طیف گسترده ای 
اجتناب کرده است. تعیین قیمت ارز به مکانیزم بازار واگذار شده که قدمی 
مثبت و کارآمد است. قیمت پایه و میانگین که در بازار ثانویه بین صادرکننده 
است. بوده  تا 8300  قیمتی 8080  رنج  در  شده  بدل  و  رد  واردکننده  و 

افزایش102درصدینرخبليتپروازهایخارجی

نرخ بلیت هواپیما 102درصد افزایش یافت و بر اساس نرخ دالر 8800 تومان 
محاسبه می شود. هر هفته در بامداد روز چهارشنبه، نرخ توسط هواپیمایی ایران 
ایر اعالم می شود و شرکت های هواپیمایی بر اساس آن نرخ تا یک هفته 
بلیت می فروشند. به گفته یک منبع آگاه، نرخ بلیت پروازهای خارجی بر اساس 
دالر 4200 تا 4407 تومان محاسبه می شده است؛ اما این نرخ به 8800 تومان 
افزایش یافته است. وی با بیان این که ایران ایر به عنوان هواپیمایی ملی به 
شرکت های دیگر اعالم می کند که باید بر اساس این نرخ محاسبه کنید، ادامه 
داد: این افزایش نرخ برای پروازهای خارجی همه ایرالین های داخلی و خارجی 
است. طبیعتا در قیمت بلیت های داخلی هم این افزایش را شاهد خواهیم بود.

کاهشنرخخودرودربازار

رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل و نمایشگاه داران از کاهش نرخ خودرو و 
ادامه آن در روزهای آینده خبر داد و گفت: روند کاهشی قیمت خودرو در 
بازار آغاز شده و افزایش 3۵ درصدی قیمت ها در حال کاهش است و این 
روند ادامه خواهد داشت. موتمنی افزود: پژو 40۵ که به ۵1 میلیون تومان 
رسیده بود با قیمت 42 میلیون و ۵00 هزار تومان به فروش می رسد همچنین 
20۶ تیپ 2 که قیمت آن به ۵2 میلیون تومان رسیده بود به 42 میلیون 
و ۵00 هزار تومان کاهش یافته است. وی گفت: قیمت ها در خودرو های 
زیر 30 میلیون تومان اختالف ۵ تا ۶ میلیونی وجود دارد، خودرو های تا 4۵ 
میلیون تومانی که 3۵ درصد افزایش داشتند در حال ریزش قیمت هستند.

برایاولينبارفرشهایخودرااتوکشيدهتحویلبگيرید32446666/32424320-2

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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تخـتتخـتلـوللـولصـافصـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

آگهینتيجهانتخاباتانجمنصنفیکارفرماییدفاترپيشخوانخدماتدولتاستانخراسانجنوبی
به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مربوطه و به موجب صورتجلسه مورخ 97/4/27 مجمع عمومی عادی )مرحله دوم( و جلسه 97/05/07 هیئت مدیره و سایر مدارک 
تسلیمی اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن صنفی که از تاریخ 97/04/27 به مدت سه سال و بازرسان به مدت یک سال انتخاب شده اند 

به شرح ذیل می باشد: 
خانم پروین فرهادی رئیس هیئت مدیره -  آقای محمد رضا مزگی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره ۳- آقای محمد حسین بیدختی خزانه دار هیئت مدیره - آقای حسین رحمانی 
عضو اصلی هیئت مدیره  - خانم مینو مهرور عضو اصلی هیئت مدیره ۶-  خانم فاطمه کریم پوردبیر هیئت مدیره  - آقای حسینعلی محمدی عضو علی البدل هیئت مدیره   

آقای هومن بیدختی عضو علی البدل هیئت مدیره -  آقای عبداله امیرآبادی زاده بازرس اصلی انجمن ۱0- خانم معصومه شریفی شیرخند  بازرس علی البدل انجمن 
انجمن صنفی مذکور به شماره ۱2۱-۳/2- ۱2 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار 

و تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود. 
ادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعیخراسانجنوبی

دعوتنامهتشکيلمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده)نوبتاّول(
شرکتتعاونیعمرانیسجادفرهنگيانبيرجندتاریخانتشار:97/5/20

   جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اّول( شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند ساعت ۳0 : 5  بعدازظهر  روز یکشنبه ۱۳97/۶/۱۱ در محل  هیئت حسینی )واقع در 
خیابان انقالب( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم ، نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند.  

ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد ، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم  به دفتر شرکت )واقع در خیابان مدرس ۶ ( مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم 
و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. داوطلبان عضویت درسمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشارآگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع 

عمومی ، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل  نمایند. 
 دستور جلسه :1- استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرسین  2- طرح و تصویب صورت های مالی سال  1396 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397 4- تعیین 
 تکلیف وضعیت اراضی کشاورزی از طریق بنیاد مسکن انقالب اسالمی  5- واریز مبلغ 3/000/000 ریال توسط هر یک از اعضا جهت تکمیل پروژه مدرس و اراضی کشاورزی  

6- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی  7- تعیین خط مشی آتی شرکت                                                                      
هيئتمدیرهتعاونیعمرانیسجادفرهنگيانبيرجند

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر،گری و ایرانی

فروشاسپيلتدیواری،اسپيلتایستاده
داکتاسپيلت

0915  561  5463 / 0915  863  6100

نمایندگیانحصاری
تشکخوشخوابوآرامخوابدراستان

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         09157208187- اسماعیلی

فروش انواع کاالی خواب
نقد / شرایط )روتختی، بالش، تشک زمینی و...(

تشـکرویـالآســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقطروزی5000تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

قدی
ریدن

خ

رصد
10د

تخفيف

عرضه انواع ترشی، زیتون،روغن زیتون، روغن کنجد
انواع شربت های طبیعی شیراز

ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی
خیابان توحید، خیابان میرزا کوچک خان غربی، حد فاصل خیابان نبوت و 

فلکه نعلبکی،پالک 52      09157553413 - 32439105 سجادی فر

  @
 torshim

azrae 

کلينيکگياهپزشکیوفروشگاهسبزگستر
مجهز به آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی 

فروش انواع سموم دفع آفات نباتی * کود، بذر، ادوات کشاورزی
بيرجند،ميدانامام،جنبکالنتری12مدیریت:فرزادنيا

32220072-09152207442
فروش برنج ایرانی )از پنج 

هزار تومان به باال( کیفیتی که 

انتظارش را داشتید، قیمتی 

که انتظارش را نداشتید.

ازتوليدبهمصرف

آدرس: بین نیرو هوایی 20 و 22 

09055903525  - مهدی بابلی

حمـلاثاثيـه
لبار

حم

100درصدتضمينی
 09159618581  

فاروقی

با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

زرشک و عناب شما را نقداً خریداریم.
)خرید به صورت تناژ( 

09126495242



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه * 20 مرداد 1397* شماره 4137

درگذشت پدر شهید احسان پارسی مود
صداوسیما-پدر شهید احسان پارسی مود به فرزند شهیدش پیوست. مرحوم حاج محمد حسن پارسی مود در سن 87 سالگی در اثر 
بیماری و سکته مغزی درگذشت. مراسم تشییع  و خاکسپاری آن مرحوم روز گذشته در بهشت متقین شهر مود برگزار شد. شهید 

با سالم. در مورد مقاله روزمان مبارک مورخ 97/5/17 احسان پارسی دوم خرداد 1339 در مود متولد شد و در راه مبارزه با منافقان، هشتم اسفند 1360 در مرز افغانستان به شهادت رسید.
مقاله ای بسیار عالی و و سرشار از گفته ها و نکفته های 
اقشار مردم این استان بود، همیشه قلمتان تیز و برنده و 

موفق در عرصه خبرنکاری باشید. روزتان مبارک
915...882

سالم با عرض تبریک روز خبرنگار به اطالع تمام 
آنهایی که دم از عدالت و اسالم می زنند آیا تخصیص 
انواع سهمیه به دانش آموزان از دبستان الی آخر را 
چگونه و با چه عدالتی توجیه می کنند مگر عقیل از 
حضرت امام علی)ع( چیزی غیر از سهمیه خواست 
چرا به او نداد؟ آگه شهروند عادی بودید و دانش آموز 
می داشتید متوجه می شدید  چه موقع وچه کسی می 
خواهد اصالح کند وعده شما و مردم به همان قیامتی 

که به همه آموزش می دهید و خود از از آن غافلید
938...426

خراب کردن نمای سنتی قلعه باستانی و المان کتیبه 
عاشورا در میدان قلعه و برهم زدن نمای بصری و سنتی 
این میدان دستاورد تابلوی تبلیغاتی پرحاشیه است؛ لطفأ 

این تابلو را به یکی از ورودیهای شهر منتقل کنید
915...501

شما  به  روزخبرنگار  تبریک  و  احترام  و  باسالم 
بزرگواران الزم می دانم پیام تقدیر و تشکر فراوان 
کوثر  کوثر-  خیابان  محله  محترم  اهالی  و  خودم 
18 را از زحمات بی شائبه و وافر شهردار محترم 
و محبوب خوسف و همکاران گرامیشان، شورای 
شهر، مسئوالن محترم راه و شهرسازی در رابطه با 
تسطیح زمین ورودی این منطقه اعالم نمایم دعای 

خیر مردم بدرقه راه و نثار جانتان 
915...475

سالم آوا. به سمع آقای شهردار برسانید. از خودشان 
سوال کردند چرا مدیران مناطق کارمندان با سابقه و 
پیشکسوت را به قول خودشان با احترام از مناطق به 
سازمانها منتقل می کنند. برای اینکه هرکاری که 
دوست دارند انجام بدهند. چون کارکنان قرار دادی 
نمی توانند جلوی کارهایی که مدیران دوست دارند را 
بگیرند ولی کارکنان قدیمی هیچوقت کارهای دوست 

داشتنی را انجام نمی دهند.
915...915

بهتر است شهرداری بیرجند برای ساخت و سازهایی 
که در مجاورت آثار تاریخی هستند و نمای سنتی 
استفاده می کنند درصدی تخفیف در پروانه ساختمانی 
و پایان کار اختصاص دهد. نه اینکه خود با نصب تابلو 

یک نمای تاریخی در قلعه را خراب کند
938...501

سالم خواشمندم به همسایه محترم در مدرس ... که 
درست مثل روستا پرورش مرغ وخروس دارند و آواز 
خروس همه محله را کالفه کرده برای آرامش همسایه 

ها شون اقدام بشه و دعای همگی پشت سرشونه .
915...664

مردان و زنان غیور خطه کویری خراسان جنوبی دست به دست 
هم داده و در قالب تشکیل تعاونی ها به اشتغال پرداخته اند تا 
بگویند جهادگران اقتصادی در صحنه حضور دارند. به گزارش 
مهر، دردهای چندین ساله خراسان جنوبی بر کسی پوشیده 
نیست. دردهایی که بارها و بارها توسط رسانه ها بیان شده و 
برای هیچ یک از مخاطبان تازگی ندارد، چرا که این خطه 
سال هاست که حرف شیرینی نداشته و تنها خشکسالی ها، 
مهاجرت و بی آبی را به چهره دارد. اما این روزها افرادی از 
همین خطه کویری به پا خاسته اند و برای مقابله با قهر طبیعت 
ورود کرده اند، ناگفته نماند برخی هم از سال های گذشته 
گام هایی برداشته اند که امروز به ثمر نشسته است. تکیه بر توان 
داخلی و اقتصاد مقاومتی تنها ابزار دست شان بوده و در این 

مسیر قطعاً شمشیری برنده تر از توان مردمی وجود ندارد.
مردمانی که هیچ ندارند اما با حداقل داشته هایشان کارگاه های 
به  مختلف  روستاهای  دل  در  و  انداخته اند  راه  کوچکی 
اشتغال زایی پرداخته اند تا هم به سختی های روزگار پاسخی 
داده باشند و هم دشمن را در جنگ اقتصادی اش ناامید سازند.

توابع  از  کوشه  روستای  در  می توان  را  این تالش ها  نمونه 
خوسف جستجو کرد. جایی که 15 هنرمند در تعاونی کوچکی 
به  دیار خود  بومی  آمدند و در رشته های مختلف  گرد هم 
سرمایه  مردمانش  انگیزه  که  جایی  می پردازند.   هنرمندی 
50 هزار تومانی را به 50 میلیون تومان رسانده  و هم و غم شان 

نیز رشته های منسوخ شده کوشه را احیا کرده است.
به همراه جمعی از خبرنگاران سری به این تعاونی می زنیم تا 
از نزدیک موفقیت هایی را تماشا کنیم که دو سال برایش عرق 

ریخته شده و به مرحله شکوفایی رسیده است.

توبافی برای گذران زندگی

یکی از اعضای این تعاونی بیان کرد: از چندین سال گذشته در 
رشته تو بافی فعالیت داشته ام اما از دو سال اخیر در این تعاونی 

مشغول فعالیت شده ام. 
اینکه روزانه دو حوله می بافد، اظهار  بیان  با  کنیز قاسمی 
کرد: به دلیل عدم دسترسی به بازار فروش، این حوله ها را 
به تعاونی می فروشیم.وی بیان کرد: حوله بافی برای بانوان 
خانه دار شغلی بسیار مناسب بوده چرا که در کنار خانه داری 
می توانند در این حرفه فعالیت کنند. قاسمی با اشاره به اهداف 

خود بیان کرد: تکیه بر توان داخلی و کسب درآمد از مهم ترین 
اهدافم برای ورود به این تعاونی بود.

عالقه شرط اول کارآفرینی

یکی دیگر از اعضای تعاونی هم در گفتگو با خبرنگار مهر 
بیان کرد: از یک سال گذشته در این تعاونی مشغول فعالیت 

هستم.فاطمه فورجانی که در رشته قالی بافی فعالیت دارد، 
افزود: خوشبختانه درآمد رضایت بخشی در این رشته دارم. 
متری  قالی های شش  تعاونی  این  در  اینکه   بیان  با  وی 
می بافیم، اظهار کرد: با توجه به عالقه ای که به این رشته 
باید زمینه ای  داشتم، وارد تعاونی شدم.فورجانی بیان کرد: 
تولیدات  تا  شود  گرفته  نظر  در  محصوالت  فروش  برای 

تعاونی نیز افزایش یابد.

بازار فروش »جاجیم« فراهم شود

یکی دیگر از اعضای این تعاونی هم بیان کرد: از دو سال 
گذشته در رشته جاجیم بافی در این تعاونی مشغول فعالیت 

هستم. فاطمه بیگم رضایی با بیان اینکه جاجیم بافی قدمتی 
200 ساله دارد، افزود: این رشته در روستای کوشه فراموش 
شده بود که با این تعاونی جان گرفت.وی بیان کرد: از جاجیم 
در جاهای مختلفی مانند رومیزی، دوخت سر مانتو، فرش، کیف 
و غیره استفاده می شود. رضایی با ابراز خرسندی از احیای این 
رشته منسوخ شده، اظهار کرد: باید بازار فروش این محصول 
فراهم شود. وی ادامه داد: در حال حاضر در این حرفه مشکل 

بازار داریم و محصوالت تولیدی به فروش نمی رسد.

احیای رشته های منسوخ شده

مدیرعامل این شرکت تعاونی هم با بیان اینکه ایجاد رونق در 
روستا از مهم ترین اهداف راه اندازی این تعاونی است، گفت: این 
تعاونی از دو سال گذشته با سرمایه گذاری اندک ایجاد شده 
است. علیرضا شهداد بیان کرد: در این تعاونی  در شش رشته 
شامل پارچه بافی، قالی بافی، سفالگری، جاجیم بافی، آهنگری و 

گوهر تراشی مشغول فعالیت است.
رشته های  است  شده  تالش  تعاونی  این  در  کرد:  بیان  وی 
منسوخ شده روستا را احیا کنیم که خوشبختانه موفق بوده ایم. 

شهداد بیان کرد: این تعاونی برای اولین بار به عنوان پایلوت در 
روستای کوشه سفلی اجرایی شده و اقدامات مطلوبی داشته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این تعاونی دارای 30 عضو است، 
گفت: همچنین برای 15 نفر اشتغال زایی کرده است.

اشتغال در خانه ای قدیمی
شهداد با اشاره به سنتی و قدیمی بودن مکان تعاونی بیان 

کرد: این مکان، منزل پدربزرگم بوده که تنها با هدف کمک 
به اشتغال در اختیار تعاونی قرار داده ام. دهیار روستای کوشه 
سفلی از فعالیت شش کارگاه در این تعاونی خبر داد و افزود: 
خوشبختانه توانسته ایم سرمایه در گردش را به 50 میلیون تومان 
برسانیم. وی بیان کرد: نیروهای این تعاونی افرادی هستند که 
از سال های گذشته با این رشته ها آشنا بوده اما زمینه به کار 
گیری هنرشان وجود نداشته است. شهداد با اشاره به مشکالت 
پیش روی تعاونی بیان کرد: خوشبختانه در بازار فرش مشکلی 

نداریم چرا که دستگاه های داخلی حمایت می کنند.

تهیه مواد اولیه، مهم ترین چالش
از  را  اولیه  مواد  شدن  گران  تعاونی  شرکت  این  مدیرعامل 

مهم ترین مشکالت پیش رو دانست و افزود: کمبود مواد اولیه، 
تولید و فروش را کاهش داده است.وی با بیان اینکه طی یک ماه 
گذشته درآمد هر هنرمند روزانه 12 هزار تومان بوده است، گفت: 
طی این روزها درآمد این هنرمندان به نصف تقلیل یافته است. 
شهداد اظهار کرد: تاکنون برای راه اندازی و سایر امور تسهیالتی 
دریافت نکرده ام اما برای توسعه کارگاه ها نیازمند تسهیالت و 
حمایت هستیم. وی با بیان اینکه برای ارائه آموزش های رایگان 
به عالقه مندان آمادگی داریم، گفت: نمایشگاهی در داخل تعاونی 

برای معرفی تولیدات برپا شده است.

فعالیت 3۴ تعاونی در خوسف

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوسف در این بازدید بیان 
کرد: در حال حاضر 34 تعاونی در خوسف فعال است. محمد 
کسایی با بیان اینکه این تعاونی ها دارای هزار و 352 عضو 
است، اظهار کرد: همچنین این تعاونی ها برای 377 نفر فرصت 
شغلی ایجاد کرده است. وی سرمایه اولیه این تعاونی ها را 105 
میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: تعاونی ها نقش شایسته ای در 
اشتغال زایی و رفع محرومیت ها دارد.کسایی بیان کرد: تاکنون 
600 میلیارد ریال تسهیالت در حوزه تسهیالت اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری به بانک های عامل معرفی شده است. وی 
با بیان اینکه شهرستان خوسف دارای 12 هزار و 672 نفر است، 
افزود: جمعیت بیکار این شهرستان 577 نفر است. رئیس اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوسف بیان کرد:  همچنین میانگین 

تراکم جمعیت در استان 5.1 و در این شهرستان 1.7 است.

راه اندازی پنل دهکده هوشمند

این  مردم  کرد:  بیان  سفلی  کوشه  اسالمی  شورای  رئیس 
 روستا همت و تالش باالیی در اجرای برنامه های ما دارند. 
افسانه کوشه بیان کرد: کوشه سفلی، اولین روستا در شرق کشور 
است.رئیس  راه اندازی شده  آن  در  بوده که دهکده هوشمند 
شورای اسالمی کوشه سفلی بیان کرد: با راه اندازی این دهکده، 
هر منطقه از روستا مکان یابی می شود. هنوز هم انسان هایی در 
کویر وجود دارند که توان خویش را باور داشته و برای شکوفایی 
آن گام های بزرگی بر می دارند. بدون شک هر قدم از سوی مردم 
موفقیتی برای نظام در مقابله با جنگ اقتصادی مردم رقم می زند.

روستائیان به میدان عمل آمدند
گردهمایی برای کارآفرینی

هر 
س : م

عک

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

  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

 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

 جک پارکینگی ، کرکره درب اتوماتیک سیــد
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   09155614880

فروش ویژه 
و محدود



   اولین تیم هندبال   ابتدایی شهرستان بیرجند درسال تحصیلی ٧٠- ٦٩ اعزامی به مسابقات قهرمانی
 خراسان درگناباد   گردآورنده: اصغری

 داده نما

گرم کردن دوباره غذا
 و مواد سم زا 

اصوال گفته می شود که غذا باید »سرِد سرد« 
وجود  امکان  تا  شود  خورده  داغ«  »داِغ  یا 
باکتری های بیماری زا در آن به حداقل برسد.  
افراد شاغل خودشان غذا با خود می برند، دیده 
می شود که این غذا تا ساعت ها روی میز کار 
باقی می ماند یا زمستان ها از صبح ناهارشان را 
روی رادیاتورها می گذارند که تا ظهر داغ شود! 

همین کارها باعث ایجاد سم در غذا می شود.

حذف کنیم، تا خالق تر شویم!

 برای به دست آوردن قشنگ ترین ها، سودآورترین ها، دلنشین ترین ها، 
جذاب ترین ها و دوست داشتنی ترین ها الزم است دست به یک اقدام 
شجاعانه بزنیم چرا که باید خانه ای را که از جوانی داشتیم و در آن کلی 
خاطره داریم یا دفتر کاری را که از روز شروع کار، در این دفتر بوده ایم یا 
دوستی را که از اول دبستان با او دوست بوده ایم و یک عالم خاطره داریم، 
کنار بگذاریم. خیلی از لوازم و ابزار آالت غیر قابل کاربرد و غیرمفید را سال 
 ها نگه داشته ایم، برای اینکه شاید روزی به کار بیاید؛ در صورتی که 
می توانستیم انباری مان را تبدیل به گلخانه کنیم، می توانستیم از انباری 
مان استفاده بهتری کنیم ولی این نوع فکر کردن، ریشه دوانده و ما را 

اسیر خودش کرده است! 

موفقیت

داستان های دنباله دار

 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری

شتر سرش را به طرف من برگرداند و گفت : لطیف ، شام خورده ای ؟ من 
گفتم : نه، پول نداشتم. شتر گفت : پس اول برویم شام بخوریم. در همین 
موقع خرگوش سفید از باالی درختی پایین پرید و گفت : شترجان ، امشب 
شام را در ویال می خوریم. من می روم دیگران را خبر کنم. شما خودتان 
بروید. خرگوش ته زردکی را که تا حاال می جوید ، توی جوی آب انداخت 
و جست زنان از ما دور شد. شتر گفت: می دانی ویال یعنی چه ؟ من گفتم  
به نظرم یعنی ییالق. شتر گفت : ییالق که نه. آدم های میلیونر در جاهای 
خوش آب و هوا برای خودشان کاخ ها و خانه های مجللی درست می 
کنند که هر وقت عشق شان کشید بروند آنجا استراحت و تفریح کنند، این 
خانه ها را می گویند ویال . البته ویالها استخر و فواره و باغ و باغچه های 
بزرگ و پر گلی هم دارند. یک دسته باغبان و آشپز و نوکر و کلفت هم 
دارند. بعضی از میلیونرها چند تا ویال هم در کشورهای خارج دارند. مثال 
در سوئیس و فرانسه . حاال ما می رویم به یکی از ویالهای شمال تهران 
که گرمای تابستان را از تن مان در آوریم. شتر این را گفت و انگار پر در 
آورده باشد، مثل پرنده ها به هوا بلند شد. زیر پای مان خانه های زیبا و 
تمیزی قرار داشت. بوی دود و کثافت هم در هوا نبود. خانه ها و کوچه ها 
طوری بودند که من خیال کردم دارم فیلم تماشا می کنم. عاقبت به شتر 

گفتم : شتر ، نکند از تهران خارج شده باشیم؟  ادامه دارد..

آیه روز  

ما ]این[ کتاب را به حق به سوی تو فرود آوردیم پس خدا را در حالی که اعتقاد ]خود[ را برای او 
خالص کننده  ای عبادت کن. سوره زمر/ آیه 2

حدیث روز  

هرکس برای )رضا و خوشنودی( خداوند ازدواج نماید و با خویشان خود صله رحم نماید، خداوند او 
را در قیامت  مفتخر و سربلند می گرداند.  امام سجاد )علیه السالم(

شنبه   * 20 مرداد  1397 * شماره 4137 
4

نکاتی برای کاهش 
سطح استرس در محل کار

استرس همیشه بد نیست، بلکه گاهی به عنوان عامل انگیزه بخشی 
عمل می کند و باعث می شود که کارها به شکل موثرتر و سریع تری 
انجام شوند.کارمندی که دچار استرس شده باشد، رضایت مندی خود را 
از دست می دهد و در نتیجه عملکرد پایینی خواهد داشت. شاید تغییر 
دادن شغل برای هر کسی میسر- یا حتی ضروری- نباشد؛ پس چاره 
کار چیست؟ در این مقاله به روش هایی اشاره می کنیم که به وسیله 

آنها می توانید استرس را در محل کار از میان ببرید.
 1. دلیل آن را کشف کنید

شاید ساده به نظر برسد، اما شناسایی دلیل اساسی دغدغه هایتان 
آغازگر فرآیند درمان است. برخی از رایج ترین عوامل استرس زای 
شغلی، حقوق پایین، ساعات کاری طوالنی، موقعیت رشد و ترقی کم، 
عدم جذابیت یا چالش برانگیز بودن شغل، کمبود روابط اجتماعی و 
نداشتن کنترل بر مسائل شغلی است. این دغدغه ها می توانند عوارض 
جانبی کوتاه یا بلندمدتی بر سالمتی شما نیز بگذارند. ممکن است 
سردرد، معده درد یا مشکالت خواب را تجربه کنید، بی حوصله شوید 
یا تمرکزتان را از دست بدهید. استرس مزمن ممکن است به اضطراب، 
بی خوابی، فشار خون باال و سیستم ایمنی ضعیف منجر شود. چنین 
استرسی می تواند به مشکالت شدیدتر سالمتی منجر شود؛ مانند 
افسردگی، چاقی مفرط و مشکالت قلبی. معموال افرادی که دچار 
استرس زیادی هستند، برای حل کردن آن به روش های ناسالمی 
مانند پرخوری، مصرف غذاهای ناسالم، سیگار کشیدن و مواد مخدر 
روی می آورند. خودآگاهی باعث می شود که به خوبی بتوانید شرایط 

استرس زای ذهنی تان را درک کنید و روشی برای حل آن بیابید.

2. عادات ارتباطی خود را ارزیابی کنید
زمانی که برخی از بارهای استرس زایی را که روی دوش تان سنگینی 
می کنند، شناسایی کردید، به بررسی نحوه ارتباط و تعامل تان با 
همکاران بپردازید. با اعمال تغییراتی اندک در شیوه برقراری ارتباط 
با همکاران تان می توانید روابط خوبی را در محل کار ایجاد کنید و 
از میزان استرس خود بکاهید. با همکاران تان ارتباط اجتماعی برقرار 
کنید. آیا با همکاران تان رفتار دوستانه ای دارید یا همیشه خود را پشت 

کامپیوتر مخفی می کنید؟ 
نشان  پرحرفی  و  فرد سرخوش  را  نیست که همیشه خود  نیازی 
آرام  با همکاران تان صحبت کنید و  توانید  اما گاهی می  دهید، 
تر شوید. موضوعات جالبی برای صحبت کردن پیدا کنید و کمی 
گپ بزنید. این مسئله هم کارایی تان را افزایش خواهد داد و هم 

استرس را از میان می برد.
 3. برنامه کارهای روزانه تان را به طور دستی بنویسید

اگر می خواهید به موفقیت برسید، باید طبق برنامه ریزی روزانه تان 
پیش بروید. شاید نوشتن با دست در عصر مدرن امروزی کمی سخت 
و بی فایده به نظر برسد، اما داشتن یک برنامه عمل روزانه با خط 
خودتان باعث می شود ذهن تان اولویت های هر روز را به شکل 
بهتری درک کند و آنها را جدی بگیرد. اگر  عاداتی خوب را جایگزین 

کنید، می توانید در ساعات کاری آرامش بیشتری داشته باشید.

یک لحظه مکث کن . . . 

برخی عالئم حساسیت 
به شیر خشک در نوزادان

مدتی که شیرخشک را به فرزندتان می دهید باید 
به پوستش توجه داشته باشید. بسیاری از انواع 
حساسیت به شیرخشک به صورت خارش، اگزما، 
خشکی پوست، پوسته پوسته شدن و کهیر خود 
را نشان می دهد و ممکن است قسمتی از پوست 
یا تمام آن را درگیر کند. اگر کودک بعد از خوردن 
شیر گاز زیادی دفع کند احتمال دارد به آن نوع 

شیرخشک حساسیت  داشته  باشد.

رازیانه برای برطرف کردن 
 جوش های هورمونی

صرف داروهای خوراکی ممکن است باعث 
شود تا کارکرد هورمون ها متعادل شده و از 
بروز جوش ها جلوگیری کند. رازیانه دارای 
برای  بوده و معموال  خواص ضد میکروبی 
هورمونی  های  انواع جوش  کردن  برطرف 
مفید است. برای استفاده از رازیانه می توانید 
آن را با آب جوشانده و یا به صورت عرق 

رازیانه مصرف کنید.

مصرف چربی های اشباع ) دنبه، کره ، چربی گوشت و مرغ و روغن 
های نباتی جامد( را در برنامه غذایی خود کاهش دهید.

از روغن های غیر اشباع )مایع( نظیر زیتون، آفتابگردان، کانوال، ذرت ، 
سویا و پنبه دانه استفاده کنید. چربی موجود در ماهی از نوع چربی های 

مفید است. دو بار در هفته ماهی مصرف کنید.
مغز دانه های گیاهی مثل گردو، بادام، پسته و فندق را به دلیل چربی 

های مفید موجود درآنها به مقدار متعادل مصرف کنید.

مواظب وزن تان باشید. اگر اضافه وزن دارید آن را به کمک فعالیت 
بدنی منظم و رژیم غذایی مناسب کاهش دهید.

مصرف میوه ها ، سبزی ها و دانه کامل غالت و حبوبات را در برنامه 
غذایی روزانه افزایش دهید.

به جای غذاهای سرخ شده غذاهای آبپز، بخارپز، تنوری بخورید. برای 
سرخ کردن از روغن های مخصوص استفاده کنید.

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

راهنمای کلیدی برای داشتن قلب سالم

جدول 413٧                        

 - ماهانه  مهمانخانه   -1 افقي: 
هزار سال  از  بیش  او  دیدگاههاي 
بود  اروپا  پزشکي  در  چیره  دیدگاه 
2- رسوم - امر به نواختن- آقاي 
دوره  اوایل  شاعر   -3 فرانسوي 
کالهبردار   - ارادتمند   - قاجاریه 
4- آهک زنده - صد متر مربع- 
بندري است در کرانه خلیج فارس 
در استان بوشهر- اندیشه ها  5- ابر 
رقیق- دارایي ها - امپراتور روم 6- 
گواهي پایان تحصیالت- جلسه- 
انتها  7- پسر چهارم یعقوب نبي- 
که  فلزي  دلیر-  گواردیوال-  نام 
در سنگیني مثل است 8- پرستار 
تجربه  بي   - ها  پایه   - کودک 
تجهیزات  با  اي  خانه  مسافر   -9
و خدمات مناسب و غذاي آماده- 
دو  از  یکي  فراطبیعي-  موجود 
حرف  دادن10-  ترجیح  جنس- 
رفوزه 11-  دریا  -  کناره  تنفر - 
سرما آفرین تابستاني - تیزهوشي- 
عبدالعظیم)ع(  حضرت  شهر 
12- پیر- پدر - خطاب بي ادبانه 
امتیاز ورزشي-  نیکو، زیبا 13-   -
تورم  بیماري  اثر 14-  گشاینده - 
فقر  زدن-  زل  پا-  ساق  در  ورید 

الدم 15- فیلمي از رضا عطاران

 - بدن  ستون   -1 عمودي: 
هنرپیشه مرد فیلم جدید کالشینکف 
2- داروها - سروش- عینک نمي 
جنگ-  نوعي  یاریگر-   -3 آموزد 
بلوچستان  و  سیستان  در  شهري 
سلیمان)ع(   حضرت  همسر   -4
چراغ   -5 جد   - طرف   - عقیده 
نفتي- درخور توجه - نوعي ماهي 
6- درخت زبان گنجشک - داراي 
منحرف  اي-  استوانه  بندي  بسته 
واحد   - عرب  خواب   -7 گشتن 
شکست   - برق  شدت  سنجش 
استان  در  شهري   -8 ورزش  در 

چهار محال و بختیاري - شهري 
 -9 غریزي  و  فطري   - چین  در 
رسالت  غار  پارچه-  نوعي  کم- 
ازچاه  ها  بعضي  خوشایند-   -10
فرنگي  کاله   - ندهند  تشخیص 
جمع  فرستاده-   - شگرد   -11
آوري و تنظیم مطالب 12- زادگاه 
نیما - پوستین - یکي از پنج اصل 
دین است- کشیدني با شانه 13- 
فراموشي- بازو - خانم 14- میل 
شدید زن حامله - مقابل شیریني- 
در  سارا  نقش  بازیگر   -15 هادي 
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جدول کلمات

تعویض روکش دسته دو با نوتهـران روکـش

خیابان قدس، نبش قدس غربی 5، حدفاصل میدان قدس و چهار راه عدل  09159659102 - مختاری

پخش روکش صندلی انواع خودرو داخلی ، خارجی و کلیه تزئینات خودرو
روکش ، کف پوش ، لوکس

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

صد ت
 در

100

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

را تجربه کنید.   09158668002
تخریب ساختمان )حسینی(

قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 
خریداریم(    09153423744

به یک فروشنده آقا یا خانم با روابط 
عمومی باال نیازمندیم. بین مدرس 53-
55 - پوشاک ژرژت  09361526176

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         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

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
کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

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

فروش کافی شاپ و فست فود با 
موقعیت عالی واقع در خیابان مدرس

09335218066
به یک آشپز با تجربه نیازمندیم.

تمام شیفت - 09359280927 
09151582675

جذب نیرو
کارشناس حسابداری )خانم( جهت انجام 

امور دفتری و حسابداری دفتر مرکزی شرکت 
معتبر ساختمانی و تاسیساتی واقع در بیرجند

تلفن هماهنگی:
 09030510274 -32237942 

ساعت تماس: 7/30 الی 13/30

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه

تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

مرکـز آبزیـان تابـع
توزیع کننده ماهی قزل آال )هر هفته شنبه و سه شنبه در سطح استان(

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 

ساخت استخر  ژئو ممبران      
09153637917

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

مجری انواع طرح و رنگ های روز
روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، 

انواع طرح )کاغذ، سنگ و ...( 
 09156655054 

فروش انواع کنسانتره  
علوفه و نهاده های دامی 

و طیور
آدرس : سه راهی مرک،پشت پمپ بنزین

09157713476-09355208274- برزگران

طاووس
مرکز فروش خوراک دام و طیور
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گروه خبر- مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان 
جنوبی از ثبت ۳۷ وقف جدید از ابتدای امسال در 
استان خبر داد. حجت االسالم پرویز بخشی پور،  
در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: 
وقف مقوله ای است که از دیرباز در جامعه رونق 
داشته است.وی با بیان اینکه شاید در بخشی از 
زمان وقف مورد اغفال واقع شده است، افزود: 

موضوع  و  است  جامعه  موضوع  وقف  موضوع 
فرد نیست. مدیرکل اوقاف و امور خیریه بیان 
کرد: موقوفات درد قشر ضعیف جامعه را برطرف 

می کنند، لذا باید بیشتر آن را ترویج داد.
بخشی پور با اشاره به اینکه باید موضوع وقف 
برای مردم باز شود، تصریح کرد: خبرنگاران یاری 
کننده اوقاف برای ترویج فرهنگ وقف در جامعه 

هستند.وی با اشاره به خیرات و برکات وقف در 
جامعه، اظهار کرد: مردم به وقف عالقه دارند اما از 

چگونگی آن آگاهی ندارند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه ادامه داد: بیمارستان 
رازی بیرجند ۲۰ هزار و ۸۸۸ متر ملک موقوفه 
دارد که تجاری بوده اما تغییر کاربری به درمانی 
داده شده است.بخشی پور با بیان اینکه در تمام 

شهرستان ها اراضی موقوفه خرد داریم، افزود: 
اجرای امینانه نیت واقفان از وظایف اصلی اوقاف 
است. وی با اشاره به موقوفه آبلوله بیرجند، اظهار 
کرد: موقوفه آبلوله بیرجند موقوفه ای است که 
مربوط به اوقاف است که نمی توان به آن دست 
از  ریال  تاکنون یک  بیان کرد:  پور  زد.بخش 
موقوفه آبلوله بیرجند در جای دیگر هزینه نشده 

اشاره  با  است و در حساب موقوفه است.وی 
شهر  مهر  محله  در  سقاخانه  اندازی  راه  به 
بیرجند، تصریح کرد: در بلوار شعبانیه بیرجند 
نیز سقاخانه راه اندازی خواهد شد.وی یادآور 
ماهه  در چهار  موقوفات  درآمد  در حوزه  شد: 
ابتدای امسال ۹۸ درصد از برنامه پیش بینی 

شده مصوب سازمان محقق شده است.

محقق  و  منتقد  قنادان،  رضا  کاوش-دکتر 
ادبی پس از سال ها مقاومت در برابربیماری 
سرطان در امریکا از دنیا رفت و به این ترتیب 
صحنۀ نقد ادبی ایران یکی از کوشندگان دانا 

و فروتنش را از دست داد.
رضا قنادان اهل بیرجند و از استادان سابق 
از  پیش  سال ها  مشهد،  فردوسی  دانشگاه 

ایران رفته بود.  با آشنایی استاد خرمشاهی 
با وی او  به جمع مولفان، دانشنامۀ حافظ و 

حافظ پژوهی پیوست. 
در  قنادان  دکتر  را  شیرین  دیدار  این  شرح 
که  من«،  امسال  »عیدی  نام  به  یادداشتی 
در شمارۀ شصتم نامۀ فرهنگستان به چاپ 

رسید، نوشته است.

نام  با  قنادان  دکتر  از  نیز  دیگری  مقالۀ   
»ساختارشکنی با چند نمونه از مصداق آن در 
غزل حافظ« در شمارۀ 61 نامۀ فرهنگستان 
به چاپ رسیده است. به جز مقاالت مندرج در 

مطبوعات،این موارد از جملۀ آثار  وی است:
معنای معنا، انتشارات مهرویستا

از مشرق پیاله )حافظ در غرب(، انتشارات مهرویستا

فمنیسم ادبی و نوشته های دیگر، نشر پرسا )امریکا(
پسامدرنیسم(،   و  )مدرنیسم  معنا  خالی  جای 

انتشارات مهرویستا
روزنامه آوای خراسان جنوبی فقدان این محقق 
ارزشمندرا به خانواده ایشان وجامعه ادبی کشور 
برای آن مرحوم  واستان تسلیت می گوید. و 

غفران الهی آرزومند است. 

همزمان با 1۷ مرداد سالروز شهادت شهیدان 
ناصری و صارمی ، اصحاب رسانه با حضور در 
گلزار شهدای بیرجند، قبور مطهر شهدا را غبار 

روبی وعطر افشانی کردند.
 به گزارش تسنیم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، معاونان و مدیران این اداره کل،  رئیس 
با  رسانه  اصحاب  و  مدیرعامل  مدیره،  هیئت 
محمدناصر  شهید  سرلشکر  مزار  بر  حضور 
ناصری، ضمن قرائت فاتحه و نثار شاخ گل، 
یاد و خاطره آن شهید واالمقام را گرامی داشتند.
همچنین حاضران در این مراسم، قبور مطهر 
شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع وطن و 
تنها شهید مدافع حرم  آرمیده در گلزار شهدای 

شماره یک بیرجند را غبار روبی و عطرافشانی 
کردند و ضمن نثار فاتحه، با آرمان های این 

شهدا تجدید میثاق و ادای احترام کردند.
استان  مطبوعات  خانه  مدیره  هیئت  رئیس 
گفت: اصحاب رسانه با حضور بر مزار شهید 
بصیری پور نخستین شهید مدافع حرم خراسان 
این  مقام شامخ  به  فاتحه  نثار  جنوبی ضمن 

شهید واالمقام ادای احترام کردند.
وی بیان کرد: همچنین اصحاب رسانه بر مزار 
پیشکسوت  مرحوم غالمعلی خالدی خبرنگار 
خراسان جنوبی که اخیرا دار فانی را وداع کرده 
است، حضور یافته و ضمن قرائت فاتحه، یاد و 

خاطره آن مرحوم را گرامی داشتند.

جواد رضایی-پنجشنبه 1۸مرداد، به مناسبت هفته 
هموفیلی مراسم جشنی برای جمعیت هموفیلی 
استان با حضور مدیران استانی و قوی دل، مدیر 
برگزار شد. مدیر  کانون هموفیلی های کشور 
کانون هموفیلی های استان بیان کرد: فعالیت 
و  است  خیرین  مساعدت  پایه  بر  کانون  های 
دارند  بسیار مهمی  نقش  نیز  یاوران  همچنین 
.ضیایی ادامه داد:کانون هموفیلی استان ، در سال 
۸۲ زیر نظر کانون هموفیلی ایران راه اندازی شده 
است و برای تامین فاکتورهای انعقادی بیماران 
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی  هموفیلی  
بیرجند اقدامات خوبی انجام گرفته است که باعث 
شده تا کنون مشکلی در تامین فاکتور انعقادی در 
استان نداشته باشیم. وی ادامه داد: 156 بیمار 
هموفیلی در استان وجود دارد که در دوره های 
6 تا 1۲ ماهه رایگان ویزیت  می شوند.ضیایی با 
اشاره به اینکه  بیماری هپاتیت c در استان ریشه 
کن شده است،افزود:کانون هموفیلی استان در 

زمینه تامین هزینه های درمان،کمک به اشتغال 
و کمک هرینه مسکن برای بیماران هموفیلی با 
استفاده از نهادهای مختلف اقدمات زیادی انجام 
گرفته است.مدیر کانون هموفیلی استان بیان کرد: 
در سال گذشته دفتر  کانون هموفیلی  به همت 
خیرین راه اندازی شده است  که 6۰ میلیون هزینه 
داشته است.وی با بیان اینکه اقدامات شایسته ای 
در دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه  انجام گرفته 
است،مهم ترین موضوع را ایجاد امید و شادی در 
بین این کودکان دانست و افزود: افراد و ارگان های 
گوناگون با کانون هموفیلی برای برگزاری این 
گونه جشن ها همکاری کرده اند.در آینده نزدیک 
 نیز قصد داریم با افزایش فضای  فیزیکی کانون ،

برگزاری جشن ،تولد هر چه بیش تر در ایجاد 
شور و شادی در بین این بیماران تالش کنیم. 
وی همچنین ایجادشرکت تعاونی فعال و کمیته 
بیماران  مشکالت  حل  برای  تخصصی  های 

هموفیلی را حائز اهمیت دانست.

هیچ فعالیتی بدون کمک مردم
 به نتیجه نمی رسد

معاون سیاسی استانداری نیز در این  مراسم 
بیان کرد:کانون هموفیلی استان از مجموعه 
هایی است که برای رسیدگی مشکالت نوع 
به  اشاره  با  اسماعیلی  کند.  می  تالش  بشر 

به  مردم  مشارکت  بدون  فعالیتی  هیچ  اینکه 
نتیجه نمی رسد،بیان کرد: 4۰۰ سمن در استان 
فعالیت می کنند که می توانند با ورود به این 
زمینه ها در رفع مشکالت بیماران کمک های 

بسیاری را انجام دهند.
با  نیز  قوی دل مدیر کانون هموفیلی کشور 

قدردانی از فعالیت های کانون هموفیلی بیان 
کرد: در وضع فعلی کشور باید بیش از پیش 

همکاری داشته باشیم.
 وی با بیان اینکه تحریم نبرد خاموش است، 
ادامه داد: باید یکپارچه تر از گذشته جلوی آن 

بیاستیم و با تالش در رفع موانع کوشا باشیم.

شفیعی،  محمد  گذشته  پنجشنبه   - کاری 
به  آوا  روزنامه  از  دیدار  در  خوسف  فرماندار 
خراسان  کرد:  عنوان  خبرنگار  روز  مناسبت 
جنوبی دارای ظرفیت های خوبی برای توسعه 
است که باید آن را به کشور بشناسانیم. وی با 
اشاره به اینکه تالش می کنیم ظرفیت های 
به  متاسفانه  افزود:  کنیم،  معرفی  را  خوسف 
خودمان تلقین کرده ایم که کمبود امکانات زیاد 
است که باید از فضای ناامیدی به سوی همدلی 
برویم. وی یادآور شد: ستاد توسعه شهرستان 
خوسف را در این شهر تشکیل و در این برنامه 
اصال به گرایش سیاسی نگاه نکردیم و این 
دوستان کنار هم قرار گرفتند و به دنبال سرمایه 

گذار و توسعه شهرستان هستند.
شفیعی خاطر نشان کرد: فضای همدلی در این 
شهر ایجاد شده و یک صدایی و هم صدایی به 

توسعه  استان کمک می کند.
فرماندار خوسف با بیان اینکه استان ما روی 
گنج خوابیده است، افزود: معادن طال در استان 
داریم که از آن برای اشتغال بومی ها استفاده 
چرا  شود؟  می  فروشی  خام  چرا  شود،  نمی 
اولویت ها را نمی بینیم؟ وی ضمن اشاره به 
معادن سنگ معدن در شهرستان های استان 

شود،  بالفعل  باید  ها  ظرفیت  این  داد:  ادامه 
متاسفانه سنگ های قیمتی در خور و سه قلعه  
روی زمین ریخته و از آن استفاده نمی شود. 
وی خاطرنشان کرد: وحدت باید در عمل باشد 
نه فقط در شعار و حرف، وحدت باید در همه 

ارکان و قوا و افراد وجود داشته باشد.

“ آی تاکسی” تحت نظارت  
شهرداری و قابل اعتماد 

برای همشهریان
نقل  و  سازمان حمل  مدیر  یدا... غالمپور،  

از  دیدار  در  هم  شهری  خدمات  و  مسافر 
در  نقل  و  حمل  کرد:  عنوان  آوا  روزنامه 
یک  اگر  که  چرا  است  مهم  خیلی  جامعه 
باشد  داشته  تاخیر  دقیقه  ده  حتی  اتوبوس 
تبعات اجتماعی در بردارد. وی خاطر نشان 
کرد: هزاران مسافر  روزانه در شهر با وسایل 
نقلیه عمومی جابه جا می شود و این سازمان 

بیشترین تقاضاها و بازخوردها را دارد.
وی ادامه داد: در مجموعه اتوبوسرانی متعهد 
را به همشهریان  امکانات  تا بهترین  هستیم 
این  گذشته   سال   1۰ در  گرچه  دهیم  ارائه 

سازمان بدترین شرایط را  به لحاظ اقتصادی 
داشته است. وی با اشاره به اینکه در سال ۸۹ 
جوانترین ناوگان اتوبوسرانی با ۲ و نیم سال 
داشتیم، خاطر نشان کرد: ولی االن عمر ناوگان 
نزدیک به 1۰ سال رسیده که دلیل آن وضع 
اقتصادی کشور است و طی ۹ سال گذشته 
هیچ اتوبوسی به شهرداری ها داده نشده است. 
غالمپور با اشاره به اینکه سازمان اتوبوسرانی 
بیرجند رو به الکترونیکی شدن می رود، افزود: 
سامانه آی تاکسی تحت نظارت شهرداری راه 
اندازی شده است که با توجه به اطمینان از 

راننده ها، همشهریان با خیال راحت می توانند 
از این سامانه استفاده کنند. 

بهالگردی، مدیر شعب بانک سپه استان  نیز 
خبرنگار  روز  بهانه  به  روزنامه  از  بازدید  در 
های  فعالیت  از  قدردانی  و  تبریک  ضمن 
این رسانه گفت: جوابگویی درست به مردم 

موجب اعتبار در هر شغلی است.
استان  از صنعت های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حمایت می کنیم، ادامه داد: برای سیمان باقران 
و باالخص کویرتایر  تبلیغات می کنیم تا در 

همه کشور شناخته شوند.

ریشه کنی هپاتیت  c در استان

پاسخگویي حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی به مردم

اطالعات  به  آزاد  دسترسی  و  انتشار  سامانه  به  اتصال  با  استان  زیست  محیط  حفاظت  صداوسیما-سازمان 
پاسخگوی مردم است. مدیرکل حفاظت محیط زیست  گفت:  حفاظت محیط زیست استان با اتصال به سامانه 
 )wwwfoia.iran.gov.ir(،طبق موازین، آمادگی ارائه کامل هرگونه اطالعات را به اشخاص حقیقی و حقوقی خود دارد. 

اخبار  ورزشی 

یک صدایی و هم صدایی به توسعه کمک می کندحوادث استان

ثبت ۳۷ وقف جدید

درگذشت دکتر رضا قنادان محقق ادبی 

غبار روبی گلزار شهدای بیرجند توسط اصحاب رسانه

والیبالیست  خراسان جنوبی 
در اردوی تیم ملی

»مهسا کدخدا« به اردوی انتخابی تیم ملی والیبال 
دوره  در ششمین  برای شرکت  بزرگساالن کشور 
ششمین  پیوست.  آسیا  والیبال  کنفدراسیون  جام 
دوره جام کنفدراسیون والیبال زنان آسیا از ۲5 تا ۳1 
شهریورماه به میزبانی تایلند برگزار می شود که تیم 
ملی والیبال بانوان ایران در گروه C این رقابت ها با 
تیم های قزاقستان، فیلیپین و استرالیا همگروه است. 

برگزاری اولین دوره مسابقات 
حرکات نمایشی موتور سیکلت

اولین دوره مسابقات حرکات نمایشی موتور سیکلت 
های 1۲5 سی سی در بیرجند برگزار شد. اکبری، 
بیرجند  موتورسواری  و  اتومبیلرانی  هیئت  رئیس 
گفت: این مسابقات با هدف فرهنگ سازی استفاده 
، موتورسواری  ایمنی  تجهیزات  و  ایمنی  کاله   از 

عدم انجام حرکات نمایشی در معابر و استعداد یابی 
در  نفر  با حضور هشت  مند  افراد عالقه  و جذب 

پیست چند منظوره امیرآباد بیرجند برگزار شد.
در پایان افشین خسروی ، جواد عباسی و سعید بیدار 

مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

جوان خوسفي و کودک 5 ساله
 قربانی تصادف

در حادثه رانندگی در روستای فخر آباد خوسف یک نفر 
کشته و دو نفر زخمی شدند. جانشین رئیس پلیس راه 
استان گفت: این حادثه بر اثر برخورد یک  موتور سیکلت 
با پیکان وانت در ورودی این روستا رخ داد که بر اثر آن  
راننده 1۹ساله موتور سیکلت در دم جان باخت و دو 
سرنشین آن زخمی شدند .در حادثه رانندگی دیگری هم 
که در اثر برخورد سواری ال ۹۰ با یک کودک 5 ساله در 
خیابان غدیر سربیشه رخ داد این کودک به علت شدت 

جراحات وارده  جان باخت. 

تلف شدن 20 رأس گوسفند
 در برخورد با خودرو

۲۰ رأس گوسفند بر اثر برخورد با خودروي سواري 
ای  بیمه  خدمات  معاون  شدند.  تلف  فردوس  در 
کشاورزی استان گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه پژو 
پارس با یک گله گوسفند که وارد جاده شده بودند ، 
۲۰ رأس گوسفند تلف و ۳ رأس هم زخمی شدند.

غنچه افزود: این  حادثه در کیلومتر 5 جاده اسالمیه 
- بیدسکان رخ داد و دام های تلف شده بیمه بودند.

برگزاری هفتمین جشنواره سراسری 
مالک اشتر

گروه خبر-طی مراسمی هفتمین جشنواره مالک اشتر 
در سپاه انصار الرضا)ع( استان برگزار شد.فرمانده سپاه 
انصار الرضا )ع( در این مراسم گفت: توصیه های امام 
علی)ع( به مالک اشتر مورد توجه مدیران قرار گیرد. 
سردار قاسمی، خودسازی و مقاومت در برابر دشمن 
و عیب پوشی مردم را از جمله توصیه های فردی به 
و  مردم  با  و گفت: خوش رویی  عنوان  اشتر  مالک 
رسیدگی به امور آن ها نیز از دیگر توصیه های این 
امام بزرگوار به مالک اشتر بود. وی بیان کرد: پرهیز از 
ریاست طلبی از دیگر توصیه ها بوده که متأسفانه امروزه 

از معضالت جامعه شده است.
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران 
امنیتی  بخواهیم  اگر  گفت:  هم  اسالمی  انقالب 
برای  باید  شود،  ایجاد  روستاها  و  مرزها  در  پایدار 
رفع محرومیت اقدام کنیم. سرتیپ پاسدار علی اکبر 
پورجمشیدیان با بیان اینکه شهدا به انسان روحیه 
می دهند، گفت: هم شهدا و هم خانواده شهدا صاحب 
نظام  و  وطن  رهبری،  به  عشق  هستند.  بصیرت 
همچنان باقی بوده که این برخاسته از بصیرت است. 
وی با اشاره به شهادت شهید بصیری پور بیان کرد: 
طبق فرمایش رهبری، ما زیر بار منت این شهدا و 
خانواده هایشان هستیم. وی شجاعت را از مهم ترین 
ترسو  اگر  گفت:  و  دانست  فرمانده  یک  ویژگی 
باشیم، نمی توانیم انقالب را حفظ کنیم.جمشیدیان 
تأکید کرد: شجاعت باید از فرمانده نشات بگیرد و 
به زیرمجموعه ها سرایت کند و شخصیت  و قدرت 
نظامی نباید فراموش شود. دبیر جشنواره نیز بیان 
کرد: این جشنواره در دو بخش مغز و پوسته برگزار 
شد.هادی قوسی با بیان اینکه در بخش مغز ارزیابی 
عملکرد سازمان ها در دستور کار بوده است، گفت: 
تالش کردیم دستگاه های موفق در عملکردهایشان 
را انتخاب کنیم.وی بیان کرد: بخش پوسته، مربوط 
به قسمت های شکل و شمایلی بوده که تالش شده 

جشنواره ای درخور شأن بسیجیان برگزار شود.

 کار خبرنگار توسعه وحدت در جامعه است
ایرنا-فرماندار ویژه طبس گفت: مبنای ما توسعه بر 
محور وحدت است و توسعه این وفاق در جامعه، کار 
خبرنگاران است. طالیی مقدم در نشست صمیمی 
با اصحاب رسانه طبس به منظور گرامی داشت روز 
خبرنگار افزود: خبرنگار می تواند اختالفات را تشدید یا 
نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را نقد کند.وی بیان 
کرد: خبرنگاران با انتقادات سازنده می توانند مباحثی را 
مطرح کنند تا مسئوالن برای حل مشکل، آن را پیگیری 
کنند.معاون استاندارگفت: استقالل خبرنگار بسیار مهم 
است و خبرنگاری که بخواهد هر چه مسئول بگوید، 
بنویسد مشکلی از مردم و حتی آن مسئول حل نمی 
کند و در بلندمدت توقعات و انتظاراتی ایجاد می شود.وی 
با اشاره به پیشرفت پروژه های توسعه ای شهرستان 
طبس افزود: شرایط خوبی در طبس داریم اما مهم این 
است که در موضوع توسعه شهرستان همصدا باشیم. 
امام جمعه طبس هم گفت: خبرنگار باید زمان  شناس 
باشد که آیا مصلحت است یک خبر در شرایط کنونی 
بیان شود. محمدی اظهارکرد: اگر خبرنگار تحلیل نداشته 
باشد و فقط هدف این باشد که خبر به هر نحو منتشر 
و در جامعه منتقل شود در مباحث اسالمی تحت عنوان 
»اشاعه فحشا« از آن یاد می شود که گاهی این جرم 
تلقی شده و اسالم برای آن حد شرعی تعیین کرده است. 

امنیت، اساسی ترین نیاز یک شهر

اساسی  از  امنیت  گفت:  بیرجند  غالمی-شهردار 
 ترین نیازهای شهر و الزمه آرامش شهروندان است.

افزود:  انتظامی  نیروی  فرمانده  با  دیدار  در  جاوید 
اتخاذ  در  شهر،  در  امنیت  و  خاطر  آرامش  ایجاد 
تاثیرگذار است. وی خاطر  نیز  تصمیمات شهری 
توزیع  و  مردم  به  منت  بی  خدمت  کرد:  نشان 
عادالنه امکانات در تمام نقاط شهر از سیاست های 
اصلی مدیریت شهری است. شهردار ادامه داد: ارائه 
خدمات مطلوب به شهروندان از اهداف مشترک 
شهرداری، شورای اسالمی شهر و نیروی انتظامی 
شهرداری  تعامل  حاصل  کرد:  اظهار  است.وی 
از  شهروندان  بهینه  استفاده  انتظامی،  نیروی  و 

امکانات شهر و شهرداری است.

باغ  پرندگان در اختیارسرمایه گذاران  
قرارمی گیرد

دادرس مقدم-شهردار بیرجند گفت: زیرساخت های 
الزم برای ورود سرمایه گذاران در شهر بیرجند فراهم 
شده و در این راستا باغ پرندگان به سرمایه گذاران ارائه 
می شود.جاوید افزود: با شرایط خوبی که در شهر به 
وجود آمده، آماده ورود سرمایه گذاران برای شروع پروژه 
های گردشگری می باشیم.وی افزود: به زودی بسته 
سرمایه گذاری باغ پرندگان با جزئیات تقدیم سرمایه 
گذاران می شود.شهردار بیرجند با اشاره به پشتیبانی شورا 
از شهرداری تصریح کرد: سرمایه گذاران می توانندبرای 
سرمایه گذاری در اماکن مختلف شهر با حوزه مدیریت 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی واردگفتگوشوند. 
وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد زیرساخت های باغ 
پرندگان آماده است، عنوان کرد: تاکنون جهت آماده 
سازی این مجموعه 55۰ میلیون تومان هزینه شده 

است.

“خطبه های آدینه”

مسئوالن قاطعانه در برابر 
فسادهای اقتصادی بایستند

جمعه  امام  نوفرستی  غالمحسین  االسالم  حجت 
موقت بیرجند با بیان اینکه هرگز نباید اجازه سوء 
استفاده و عملی ساختن نقشه را به دشمنان و منافقین 
بدهیم، گفت: مسئوالن قاطعانه در برابر فسادهای 

اقتصادی بایستند.
در بدنه دولت امید و اعتدال

 باید جراحی سختی انجام شود
حجت االسالم علی رحمانی امام جمعه قاین در خطبه 
های نماز جمعه گفت: در بدنه دولت امید و اعتدال 
باید جراحی سختی انجام شود و دولت هم باید تیم 

اقتصادی خود را تغییر دهد .
قوای سه گانه نظام به

 وظایف قانونی خود عمل کنند
سربازی - امام جمعه فردوس در خطبه های این هفته 
نماز جمعه با دعوت مردم به تقوای الهی و پرهیز از 
محرمات و انجام واجبات با اشاره به انتظاراتی که مردم 
از قوای سه گانه نظام دارند، اظهار کرد: روسای سه 
قوه باید دست در دست مطالبات مردم را پیگیری و 
با گرانی ها، شکاف طبقاتی، برخورد قاطع و عملی با 
مفسدان اقتصادی و مجازات کسانی که در اقتصادی 
کشور اخالل ایجاد می کنند، اقدام انقالبی انجام دهند.

*معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
گفت:  ۸۰۰ نوع گونه گیاهی در استان وجود دارد و در 

این زمینه 11 نوع عسل تولید می شود.
*معاون هنری و امور سینمایی اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس گفت: آثار دو هنرمند خراسان 

جنوبی، به دومین جشنواره ملی فانوس راه یافت.
و  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  رئیس  *به گفته 
گردشگری قاین آب و برق مورد نیاز ۲ مجتمع خضری 

دشت بیاض با هزینه 1۸۰ میلیون تومان تامین شد.
*معاون حمل و نقل اداره کل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي خراسان جنوبی گفت: حدود 6۰۰ هزار نفر از 
ابتدای امسال تا کنون با ناوگان حمل و نقل عمومی 

برون شهری استان جابجا شدند.
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  پیامبر اکرم صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند :
یَف راِحٌل، وإنَّ العاِریََة َمردوَدةٌ نیا َضیٌف، وما في أیدیِهم عاِریٌَة، وإنَّ الضَّ إنَّ النّاَس فِي الدُّ

مردم در دنیا، میهمان هستند و آنچه در اختیار دارند، عاریت است. میهمان، رفتنی است و عاریت، 
پس دادنی.   )إرشاد القلوب ، ص 23(

آژانس ایـران
شماره های جدید ما را به خاطر بسپارید:

 32465050
32465200  - 32465060 - 32465252 - 32465080 

آدرس: خیابان 15 خرداد، 22 بهمن 1 ، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(
شماره مدیریت : 09158644731 - مقری

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان 

قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران 
سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

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 

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 

)داخلی، آپارتمانی، البی(

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
32462090 - 09153614899

ه روز
تحویـل بـ

خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی(09303102285 - 32454577 - 056

ثبت نام در مقاطع: پیش دبستانی- دبستان- دبیرستان
آدرس: خیابان شهید آوینی- خیابان صدف - بین صدف 6 و 8  

تلفن: 32468357- 09155611930

علی یداللهی کیان کیوانی  یاسین حاجی پورابوالفضل حاجی پورمصطفی اسحقیسعید آبادیان

قبولی 6 نفر در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی
 از بین 16 نفر در یک کالس نشانگر تالش دانش آموزان و لیاقت و شایستگی دبیران دبیرستان غیرانتفاعی دارالعلوم می باشد.

تحصیل مطمئن با آینده درخشان 

در مجتمع آموزشی غیرانتفاعی دارالعلوم

خانه قرآن انوارالرحمه برگزار می کند:

کودک شاد رنگین کمان 
)آموزش کودکان  3 تا 5 سال(  روانخوانی - تجوید - حفظ

آدرس:غفاری 25- پالک 10  مهلت ثبت نام:31 مرداد ماه
ساعت کار: همه روزه 5 الی 7 عصر
شماره تماس: 09156669403 

 مدیریت : مرتضی زمانی


