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 خراسان جنوبی بیم ها 
وامیدهای پانزده سالگی

استان  که  بود  مرداد 1383روزی   22
خراسان جنوبی بعد از 40 سال انتظار 
تشکیل شد.بحث تشکیل استانی در 
شرق ایران  اولین بار از سال 42 13مطرح 
تمام منطقه جنوب  زمان  آن  شد. در 
خراسان که در تقسیمات جدید استانی  
)1316پهلوی اول( به خراسان ملحق 
شده بود به اضافه سیستان در سال های 
متمادی تحت مدیریت امرای بیرجندبود 
قرار بود در قالب استانی جدید قرار گیرد 
که به دالیل متعدد این موضوع تا چهل 
سال بعد جامه واقعیت به خود نپوشید .
تقسیم استان ... ) ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4140

5طرح بازآفرینی در هسته مرکزی شهر طبس اجرا می شود5مستند پنج شخصیت انقالبی استان تهیه می شود 5 افتتاح ۱۴۷ میلیارد تومان پروژه گازرسانی در  هفته دولت 

استان ، میزبان مسابقات کشتی کشور
    صفحه 5

عکس: ایرنا

حمایت ویژه از سمن های فعال اقتصادی و اجتماعی/3

خبرنگار نباید وام دار هیچ جریان و فرد خاصی باشد/5

رئیس هیئت کشتی خبر داد:

14 قنات روستایی خوسف جان دوباره گرفت/5
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فراخــوان
شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری 
اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های بیمه که در شهر بیرجند دفتر مدیریت و 
 یا سرپرستی فعال دارند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت شرایط فراخوان 

به آدرس اینترنتی www.ets-birjand.ir مراجعه نمایند.
محمد علی جاوید- شهردار بیرجند

به مناسبت سومین روز درگذشت

شادروان کربالیی سید محمد اصغری
 )دبیر بازنشسته و پیشکسوت کشتی(

 جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 9۷/5/23 از ساعت 5/۱5 الی 6/۱5 
بعدازظهر در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان است.
خانواده های: اصغری، صبوحی و سایر بستگان

جناب آقای یعقوب مختاری
می دانم عظمت هیچ صبری از وسعت غم نزدیکترین عزیزان نمی کاهد، فقط کنار 

می آییم و یاد می گیریم به تلخی ها نیندیشیم، ما را در غم تان شریک بدانید.
فرهاد یوسفیان

اطالعیه مهم اتحادیه خوارو بار
با عنایت به لزوم  نظارت بر وضعیت موجودی انبار و جلوگیری از اخفا و 
احتکارکاال، صاحبان کاال )انبار و سردخانه داران( موظف به اعالم موجودی 
کاال به صورت ماهیانه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشند.

اتحادیه خوار و بار خراسان جنوبی

پیرو آگهی دعوت قبلی به تاریخ 97/4/24 با توجه به حد نصاب نرسیدن اعضای شرکت کننده در 
مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( خانه مطبوعات خراسان جنوبی که 31 تیر ماه 97 برگزار 
شد، بدینوسیله از اعضای محترم اصلی دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
این موسسه که روز سه شنبه 6 شهریور ماه 1397 از ساعت 10 الی 12 به صورت الکترونیک از 
طریق سایت خانه مطبوعات به آدرس khanehmatbooat.ir و همزمان با دیگر استان ها برگزار 

می شود، شرکت فرمایند.
دستور  جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان 2- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش  هاي 
مالي هیئت مدیره و بازرسان 3- انتخاب بازرسان براي مدت یک سال 4- مواردی که طبق اساسنامه 
در وظایف و اختیارات مجمع عمومی است. بر این اساس، اعضای اصلی خانه مطبوعات استان که 
برای انتخاب بازرسان کاندیدا هستند تا روز شنبه 3 شهریور ماه 1397 مهلت دارند با مراجعه به 
سایت khanehmatbooat.ir و ورود با نام کاربری خود برای ثبت نام اقدام فرمایند. ثبت آرای 
 اعضا نیز از طریق سایت مذکور در تاریخ یاد شده با استفاده از نام کاربری و رمز عبور قابل انجام است.
اعضای محترم همچنین می توانند اطالعات دیگر مربوط اعم از نحوه برگزاری، زمان انصراف از 
 نامزدی، اسامی کاندیداهای بازرسی و ... را در سایت خانه مطبوعات به نشانی ذکر شده دنبال فرمایند.

هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی                      
   اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
 موسسه خانه مطبوعات خراسان جنوبی )نوبت دوم(
شماره ثبت: 85    شناسه ملی: 14003081784   شناسه آگهی: 226704

پیرو آگهی دعوت قبلی به تاریخ 97/4/24  با توجه به حد نصاب نرسیدن اعضای شرکت 
کننده در مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( خانه مطبوعات خراسان جنوبی که 31 تیر 
ماه 97 برگزار شد، بدینوسیله از اعضای محترم اصلی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده )نوبت دوم( این موسسه که روز یکشنبه 4 شهریور ماه 1397 از ساعت 10 الی 
 khanehmatbooat.ir 12به صورت الکترونیک از طریق سایت خانه مطبوعات به آدرس

و همزمان با دیگر استان ها برگزار می شود، شرکت فرمایند.
دستور جلسه

اصالح اساسنامه خانه مطبوعات خراسان جنوبی
طریق  از  خود  آرای  ثبت  برای  استان  مطبوعات  خانه  اصلی  محترم  اعضای  اساس،  این  بر 
 سایت مذکور در تاریخ یاد شده و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود اقدام فرمایند.
اعضای محترم می توانند اطالعات دیگر مربوط به مجمع را در سایت خانه مطبوعات به نشانی 

ذکر شده دنبال فرمایند. 
هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی                      
  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
موسسه خانه مطبوعات خراسان جنوبی )نوبت دوم (

شماره ثبت: 85    شناسه ملی: 14003081784   شناسه آگهی: 226695

آگهــی استخـــدام
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان تعدادی

 نیروی کارشناس بهداشت حرفه ای )آقا-ترجیحا با سابقه کار( نیاز دارد.
متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت تکمیل فرم ثبت نام حداکثر تا پایان وقت

اداری روز سه شنبه مورخ 9۷/05/30 به آدرس بیرجند - خیابان جمهوری 8/۴
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.

جناب آقای مهندس سید محمد حسین زینلی
 مدیرعامل محترم شرکت کویرتایر

درکمال تاسف عارضه درگذشت پدر گرانمهر همسر محترمه جناب عالی را 
تسلیت عرض نموده، از خدای جل و عال مسئلت داریم روح شریف سالک 
وارسته را در اعال مکان عالم بقا با حسنات محشور و مشحون از رحمت و 
مغفرت فرماید. به سبب همدردی وکسر تالم ، خود را در غم جانکاه آن 

خانواده شریف و همه بازماندگان داغدار شریک می دانیم.

کانون هنرمندان استان

جناب آقـای سید محمد حسیـن زینلـی 
مدیرعامل محترم شرکت کویر تایر و مشاور عالی و حامی 

انجمن بیرجندی های مقیم تهران
با نهایت تاسف و تاثر فقدان

 شادروان حاج آقا سید ابراهیم هاشمی فرد 
را محضر جناب عالی و همسر مکرمه و تمامی خاندان معزز عزادار تسلیت عرض 
نموده و از درگاه احدیت برای آن مرحوم آمرزش و علو درجات و برای شما و 

تمامی بازماندگان صبر  و شکیبایی مسئلت می نماییم.

هیئت مدیره انجمن بیرجندی های مقیم تهران



2
سه شنبه * 23 مرداد 1397 * شماره 4140

تخم مرغ 12 هزار و 600 تومانی در راه است

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: تا پایان این هفته محموله تخم مرغ با نرخ 12 هزار و 600 تومان برای تنظیم بازار وارد 
کشور می شود. ناصری درباره افزایش قیمت محصوالت پروتئینی در بازار اظهار کرد: در یک سال گذشته هزینه های تمام شده 
تولید، نسبت به قیمت فروش آن بیشتر بوده تا جایی که بیشتر تولیدکنندگان محصوالت پروتئینی متضرر شده اند.

 خراسان جنوبی، بیم ها 
و امیدهای پانزده سالگی    

* مهرآیین

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... در آن زمان تمام منطقه 

استانی   جدید  تقسیمات  در  که  خراسان  جنوب 
بود  شده  ملحق  خراسان  به  اول(  )1316پهلوی 
تحت  متمادی  های  سال  در  سیستان  اضافه  به 
مدیریت امرای بیرجند بود قرار بود در قالب استانی 
جدید قرار گیرد که به دالیل متعدد این موضوع 
نپوشید.  خود  به  واقعیت  جامه  بعد  سال  تا چهل 
تقسیم استان به دلیل ضعفهای بنیادین مدیریتی و 
گستردگی خراسان، عقب ماندگی تاریخی منطقه 
های  نگرش  بر  مبتنی  وهم  مردم  خواسته  هم 
علمی متخصصان حوزه های گونا گون بود. حاال 
بعد از 14 سال که از تشکیل خراسان جنوبی می 
گذرد بخش اعظم خواسته های مردم هم چنان 
برزمین مانده است.اگر چه در بسیاری از حوزه ها 
نیز پیشرفت های قابل مالحظه ای به چشم می 
امیدهای  و  نیاز  به  نسبت  حرکت  روند  اما  خورد 
این  ایجاد  در  متاسفانه  است.  کند  شده  ایجاد 
استان  وضع هم مسووالن و هم مردم مقصرند. 
به  ساختاری  مشکالت  دلیل  به  جنوبی  خراسان 
طور قطع میدان مدیران آزمایشی و جایگاه مشق 
آنها نیست و تا زمانی که مدیران استان از جنس 
چنین افرادی باشند ضعف های مدیریتی همچنان 
استمرار خواهد داشت. این استان منطقه ای توامان 
پر چالش و پرقابلیت است بنابراین فرستادن افراد 
خام یا بی انگیزه یا بدتر از آن با انگیزه های ضد 
توسعه آن! به عنوان مدیر،کاری ناصواب و خیانت 
نمایندگان  سکوت  میان  این  در  است.  مردم  به 
مردم  و بسنده کردن به گالیه های لفظی به جای 
پیگیری جدی مطالبات مردمی و نظارت برنحوه 
انتخاب مدیران  در پایتخت در تشدید این وضع 
موثر بوده است. اولین سوال بسیاری از مردم طی 
تمام این سال ها این است چرا در همین مدت در 
خراسان شمالی و سایر استان ها استاندار و مدیران 
کل و فرمانداران بومی انتخاب شده اند اما در این 
استان، استاندار بومی که نداشته ایم که هیچ حتی 
در دورترین شهرستان ها نیز فرمانداران غیربومی 
و نآآشنا به منطقه به کارگرفته شده اند که بالتبع 
اند و  برای کار داشته  انگیزه و دلسوزی کمتری 
تفاوت عمل آنها با تک و توک فرمانداران بومی 
گذشته  کرد.  مشاهده  توان  می  استان  همین  در 
در  نیز  استانداران  مدیریت  دوره  کوتاهی  آن،  از 
طول عمر استان مزید برعلت شده است به نحوی 
استاندارد و  میانگین دوران مدیریت هر  که طور 
متوسط  که  حالی  در  است.  بوده  ماه  و سه  سال 
کمبود  است.  سال   4 معموال  ها  مدیریت  دوره 
دیگر  از  سازمانی  چارت  نشدن  کامل  و  اعتبار 
مشکالت حوزه مدیریتی استان بوده است با آن 
و  اعتبارات  درصد سهم  باید 23  قانون  برابر  که 
به  سابق  سازمانی  خراسان  نیروهای  و  امکانات 
خرسان جنوبی داده می شد اما تاکنون نیم درصد 
و  ارشد  مدیران  کوتاهی  سایه  در  نیز  منابع  این 
دریافت  است.  نشده  دریافت  مجلس  نمایندگان 
این اعتبارات می تواند بخش مهمی از مشکالت 
توجه  مورد  است  شایسته  کندکه  حل  را  استان 
دیگر  روی  گیرد.  قرار  استان  نمایندگان  مجمع 
کم کاری ها در استان بی توجهی و کم توجهی 
جای  درجای  متنوع  و  فراوان  های  ظرفیت  به 
استان است. معدن، میراث فرهنگی وگردشگری 
ها ظرف  استان  در سایر  مرزکه  و  صنایع دستی 
استان  این  در  است  بزرگ  های  گذاری  سرمایه 
همچنان ناشناخته وکمتر شناخته است و حداقل 
استفاده از آن می شود. متاسفانه در جذب سرمایه 
جهان  سرتاسر  از  ها  استانی  هم  مردمی  های 
وکشورومعرفی استان در رسانه های کشوری نیز 
برنامه منسجمی نداشته ایم  با آن که دریایی از 
ظرفیت های بالقوه در اختیار ما بوده است. بدون 
و  ذکر شد  که  موانعی  از  هرکدام  به  توجه  شک 
رفع آن می تواند درمان عقب ماندگی های منطقه 
فرهنگی،  اساسی  اصل  یک  میان  این  در  باشد 
توسط  باید  است که  و مطالبه گری مردم  اتحاد 
چون  شود  تقویت  دلسوز  مسئوالن  و  ها  رسانه 
پای ثابت توسعه در هرجا مردم هستند و تزریق 
اعتبار به تنهایی یا صرف اعمال بهترین شیوه های 
مدیریت مسووالن نیزبه تمامی موثر نخواهد بود.

افزایش قیمت کیسه آرد 

رئیس انجمن آرد گفت: افزایش قیمت کیسه آرد 
تنها بخشی از وضع نابسامان فعاالن این صنعت را 
نشان می دهد. طالیی با اشاره به مشکالت واردات 
مواد اولیه در صنف خود اشاره کرد و گفت: قبل از 
عید هر کیسه آرد را 450 تومان می خریدیم ولی 
حاال باید 1200 تومان برای هر کیسه پول بدهیم 
و پول را هم آنی واریز کنیم. درست است که حوزه 
آرد درآمدزاست ولی به دلیل نوسانات اتفاق افتاده، 
شده اند. متضرر  شدت  به  آرد  تولیدی  واحدهای 
طالیی توضیح داد: عرضه کنندگان کیسه آرد با این 
استدالل که قیمت ها روز به روز در حال تغییر است 
چکی کار نمی کنند و فقط باید نقدی خرید کنیم.

صادرات الستیک و تایر فرسوده 
ممنوع شد

گمرک براساس نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت 
به  را  تایر فرسوده  و  ممنوعیت صادرات الستیک 
جمهوری  گمرک  کرد.  ابالغ  اجرایی  گمرکات 
صنعت،  وزیر  درخواست  براساس  ایران،  اسالمی 
و  الستیک  صادرات  ممنوعیت  تجارت  و  معدن 
کرد. ابالغ  اجرایی  گمرکات  به  را  فرسوده  تایر 

موافق آزادسازی قیمت خودرو 
هستیم

مشاور خودروی وزارت صنعت اعالم کرد: درخواست 
رئیس  به  خودروساز  دو  سوی  از  قیمت  افزایش 
جمهور رسیده است اما چون این موضوع در شرایط 
غیر عادی اعالم شده باید رئیس جمهور خود در این 
رابطه تصمیم گیری کند؛ در این میان خودروسازان 
آزاد  درخواست  صنعت  وزارت  به  خود  نامه  در 
سازی قیمت خودرو و فروش محصوالت 5 درصد 
وزارت  کرد:  اظهار  وی  دارند.  را  بازار  قیمت  زیر 
این  است؛  قیمت خودرو  آزادسازی  موافق  صنعت 
به قطعه سازان  یارانه  پرداخت  در حالی است که 
و هر گونه کاری که منجر به فساد می شود؛ باید 
انجام نشود و هیچ رانتی در این زمینه داده شود. 
 4200 ارز  که  حاضر  حال  در  گفت:  خسروشاهی 
تومانی برای قطعه سازان به نرخ آزاد رسیده است، 
آشفتگی و تبعاتی به همراه دارد، اما تا یک یا دو 
هفته آینده و پس از اصالحیه های صورت گرفته 
بر تصمیم گیری ها این وضعیت بهبود می یابد.

نرخ انواع ارز رسمی اعالم شد

بانک مرکزی نرخ 3۹ ارز را اعالم کرد که طی 
و  کاهش  پوند  و  یورو  جمله  از  ارز   25 نرخ  آن 
قیمت 6 واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ ۸ ارز 
از جمله دالر نیز ثابت ماند. نرخ هر دالر آمریکا 
بدون تغییر 42 هزار ریال قیمت خورد. همچنین 
نرخ هر پوند انگلیس با 4۸ ریال کاهش 53 هزار 
و 5۸1 ریال و هر یورو نیز با 15۹ ریال اُفت 4۷ 

هزار و ۷۹۷ ریال ارزش گذاری شد.

تصمیم برای کنترل قیمت بلیت 
هواپیما

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، گفت: با پیگیری 
این انجمن و حمایت های سازمان هواپیمایی کشوری 
دولت، نرخ  از سوی  ایرالین ها  موارد مصرفی  ارز  نرخ 
سامانه نیما یا همان قیمت ارز بازار ثانویه تعیین شد.

سرمقاله

نسرین کاری - خراسان جنوبی بیش از 1400 کیلومتر 
از پایتخت دور است و دسترسی به منابع و ملزومات گاهی 
بسیار سخت می شود، ولی مردم این منطقه همیشه به 
فرهنگ و تحصیل عالقه مند بوده اند، نمونه بارز آن وجود 
مدرسه شوکتیه در بیرجند از یکصد سال پیش است که مهد 
علم و دانش بوده است. نوجوانان و جوانان خراسان جنوبی 
بارها ثابت کرده اند بدون استفاده از امکانات و تجهیزات و 
با عشق، عالقه و انگیزه و هدایت و راهنمایی بزرگ ترها 

می توانند افتخار آفرینی هایی را رقم بزنند. 
تمرکز و دقت من بر روی تست زنی و کنکور 

بوده  است
»امیر حسین زارع« یکی از این جوانان است که با کسب 
درخشیده  خوش   ۹۷ سال  در  تجربی  کنکور  هفتم  رتبه 
است. او 1۸سال دارد و فرزند اول خانواده است، امیرحسین 
یک برادر دیگر دارد که او هم سال دیگر کنکوری است.
می گوید: نمرات درسی اش در چند سال دبیرستان خوب 
بر  من  دقت  و  تمرکز  بیشتر  آخر  های  سال  در  اما  بوده 
می  یادآور  وی  است.  بوده   کنکور  و  زنی  تست  روی 
شود: بیشتر در خانه درس می خواندم و در آزمون های 
از  درس  کنار  در  البته  کردم،  می  شرکت  هم  چی  قلم 
عالقه هایم نمی گذشتم. تماشای فیلم و گوش کردن به 
اهل خیابان و گشت و  و خیلی  دارم  را دوست  موسیقی 
افزاید: کالس تقویتی  امیر حسین زارع می  گذار نیستم. 
سنجیده را  خود  آزمایشی  کنکورهای  با  اما  ام   نرفته 
و رتبه های خوب و باال آورده ام به همین خاطر توقعم 
از کنکور تجربی باال رفت و به رتبه های تک رقمی فکر 

کردم و انتظار این رتبه را داشتم. 
هم  ساعت   10 تا  گاهی  تعطیالت  زمان  در 

مطالعه می کردم
او خاطر نشان می کند: عالوه بر مدرسه، پنج ساعت در 
خانه درس می خوانم و در تعطیلی ها تا 10 ساعت هم 

اما یکی دو ماه مانده به کنکور زمان  مطالعه می کردم، 
درس خواندنم را بیشتر کردم. وی درباره برنامه ریزی درسی 
خود می گوید: درس خواندن من در طول سال متفاوت بود 
مثال در تابستان ۷ تا ۹ ساعت مطالعه می کردم، روزهای 
مدرسه تا 5 ساعت و در روز های تعطیل ۹ تا 10 ساعت 
جمع بندی درس  ها را خواندم؛ در مجموع درس خواندن 

من 10 تا 11 ساعت به طول می انجامید.
 نتیجه را از تلویزیون متوجه شدم و بالفاصله به 

پدرم زنگ زدم
زارع اظهار می کند: اول خودم از تلویزیون نتیجه کنکور 
را متوجه شدم و بالفاصله به پدرم زنگ زدم، از این نتیجه 
را شکر می کنم؛ احساسی وصف  بسیار خوشحالم و خدا 

ناشدنی دارم. دارنده رتبه هفتم گروه علوم تجربی کنکور 
سراسری ۹۷ موفقیت در کنکور را ابتدا لطف خدا، زحمات 
والدین، معلمان و تالش های خودم می دانم و تاکید می 
موفقیت  آن ها  بدون  و  است  اساسی  رکن  خانواده  کند: 

فرزندان غیر ممکن است.
رشته پزشکی دانشگاه تهران را انتخاب می کنم

وی با اشاره به اینکه برای ورود به دانشگاه رشته پزشکی 
دانشگاه تهران را انتخاب خواهم کرد، خاطرنشان کرد: برای 
رشته تخصصی ام هنوز برنامه خاصی نداشته و نمی توانم 
تصمیم گیری کنم و باید ابتدا وارد دانشگاه شوم و سپس 
تصمیم بگیرم. زارع ابراز امیدواری می کند: با کسب تجربه 
ایران و  برای  نه چندان دور،  آینده  بتوانم در  و تخصص 

ایرانی تاثیرگذار باشم. 
پدر امیر حسین هم می گوید: از اینکه فرزندم رتبه برتر 
کنکور را کسب کرده است، بسیار خوشحالم و خداوند را 
شاکر هستم و از همه مسئوالن آموزش و پرورش به  ویژه 

معلمان فرزندم کمال تشکر را دارم.
انتظار این رتبه را برای امیر حسین داشتم

علی زارع بیان می کند: با توجه به تالش های امیرحسین 
آرزوی  برایش  و  داشتم  را  رتبه ای  چنین  کسب  انتظار 
موفقیت دارم. وی عامل موفقیت امیرحسین را در کنکور 
خواست خداوند، تالش های خودش و راهنمایی معلمانش 
عنوان می کند و می گوید:  من نیز در این راستا هر چیزی 
که خواسته بود برایش فراهم کردم. آرزوی من این است 

که همه جوانان ایران در تحصیل موفق باشند. 
وی با اشاره به اینکه به امیرحسین گفته ام تمام این امنیت 
و آرامشی که برای درس خواندن داری فقط به خاطر خون 
امنیت  این  نبودند  آن ها  اگر  دهد:  می  ادامه  شهداست  
به وجود نمی آمد و نمی توانستی راحت درس بخوانی. از 
خانواده شهدا و خداوند ممنونم و این رتبه نتیجه تالش 

خودش بوده که حاصل شد.

امیرحسین زارع در کنار پدرش - عکس: رضایی

گفتگوی اختصاصی آوا با امیر حسین زارع؛ نفر هفتم کنکور تجربی

آرزو می کنم با کسب تجربه برای 
ایران و ایرانی تاثیر گذار باشم

محمدعلی تبریزیان با نام هنری همایون، متولد سال 1316، بازیگری را در سال های پایانی دهه 30 و با 
فیلم هایی مانند »داماد میلیونر« و »بی ستاره ها« آغا کرد و تا سال 5۷ در بیش از صد فیلم سینمایی حضور 
داشت. فعالیت همایون در سینما سال 5۷ متوقف شد و او از آن سال تا به امروز در حرفه ای دیگر غیر از 
بازیگری مشغول به کار است. بازیگر فیلم »شاهرگ« با بیان این که همراه مردم بودن باعث شد که پس از 
ممنوعیت کار در حوزه رستوران داری مشغول به کار شود، تأکید کرد: »به ناصر ملک مطیعی هم گفتم حاال 
که ممنوع الفعالیت شدی شغلی را انتخاب کن که در ارتباط با مردم باشی و به همین دلیل بود که ناصر ملک 

مطیعی یک قنادی دایر کرد و در سال های پس از انقالب در آن مشغول به کار شد.« 
همایون با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقالب به دادگاه اوین خوانده شده، گفت: »به ما گفتند که به 
دادگاه اوین برویم و قرار است ما را ارشاد کنند، پس از آن ماجراها ما »بازرس گوگول« را در تئاتر پارس الله 
زار اجرا رفتیم و با استقبال روبرو شد اما فعالیتم در سینما ادامه دار نشد.« بازیگر فیلم »شورش« اظهار کرد: 
»پس از انقالب اگر تهیه کننده به سراغ بازیگرانی مثل فردین و ناصر ملک مطیعی می رفت به او می گفتند 
که باید فرد دیگری را جایگزین این افراد کند. مدتی بعد برچسب ممنوع التصویری به این بازیگران اطالق 
با ما این طور رفتار می شد، چهل سال یک  نباید  شد، اما قانون نوشته ای در این خصوص وجود نداشت. 
عمر بود.« همایون درباره اینکه چرا برخی از بازیگران پس از انقالب ممنوع التصویر شدند و عده ای دیگر 
نه،گفت: »تمام بازیگرانی که پس از انقالب اجازه ادامه فعالیت پیدا کردند هم پیش از انقالب در فیلم ها 
بازیگران ممنوع التصویر در چنین صحنه هایی  حضور داشتند و صحنه هایی را بازی کرده بودند که شاید 
حضور پیدا نمی کردند و پاسخ این که چرا عده ای ممنوع الفعالیت شدند و دیگران نه، هنوز پیدا نشده است.« 
همایون در خصوص آشنایی با احمد شاملو تاکید کرد: آقای شاملو روی فیلمنامه ها دیالوگ می گذاشت و 
فیلمنامه هم می نوشت و دیالوگ های »دنیای آبی« را هم آقای شاملو گذاشته بود. این بازیگر با قیاس 
وضعیت گیشه سینما در آن سال ها و این روزها گفت: »عالقه مردم به سینمای ملی در آن روزها خیلی 
بیشتر بود. من یادم می آید زمانی که فیلم »طوقی« به پرده سینماها رفت در روز اول 300 هزار تومان 
فروخت. 150 هزار نفر در روز ابتدایی اکران »طوقی« به سالن های سینما رفتند و این فیلم را دیدند؛ آماری 
که تا به امروز هیچ گاه تکرار نشده است.« بازیگر فیلم »آقای جاهل« بیان کرد: »علی حاتمی به من گفت 
اشتباه کردی در »هزار دستان« بازی نکردی چون اگر بازی می کردی در پروژه های پس از آن هم حضور 
فیلم  با علی حاتمی در  او در خصوص همکاری  بین می رفت.«  از  تو  فعالیت  داشتی و مسئله ممنوعیت 
»باباشمل« گفت: »سکانس به سکانس این فیلم تابلو نقاشی بود. متنی بسیار خوبی داشت اما به دلیل اینکه 

دیالوگ های فیلم به صورت شعر بیان می شد نتوانست گیشه مناسبی را از آن خود کند.«

اشتباه کردم در »هزار دستان« بازي نکردم

جنگنده های متجاوز عربستان سعودی شهر بندری حدیده در 
غرب یمن را طی چند نوبت بمباران کردند. در این حمالت 
اسکله ماهیگیران و بیمارستان الثوره هدف قرار گرفت که بر 
اثر آن ۷0 شهروند غیرنظامی یمن شهید و بیش از 120 نفر 
نیز مجروح شدند. کارشناسان وضعیت یمن را بحرانی ترین 
وضعیت در طی ۷0 سال اخیر ارزیابی کرده اند. وضعیتی که با 
فشار همه جانبه ائتالف متجاوزان و ادامه سکوت جهانی، روز به 
روز وخیم تر می شود. در حالی که آمریکایی ها نقشی محوری 
در به وجود آمدن این بحران دارند اما افکار عمومی و مردم 
آمریکا تقریبا در بی خبری محض نسبت به عملکرد کشورشان 
در این جنایت علیه بشریت به سر می برند. غول های رسانه 
بشری هستند.  فاجعه  این  اخبار  انعکاس  از  مانع  ای غرب، 
تنها برای یک نمونه می توان به عملکرد شبکه آمریکایی 
MSNBC از شبکه های پربیننده این کشور اشاره کرد. 
این شبکه طی یک سال گذشته 455 خبر و گزارش درباره 
یک روسپی آمریکایی به نام »استورمی دنیل« که با ترامپ 
نیز رابطه داشته، منتشر کرده است. این در حالی است که در 

همین مدت تعداد اخبار این شبکه درباره جنگ یمن صفر بوده 
است! چنانچه خبری در سایر رسانه ها نیز از یمن منتشر شود، 
چنان است که ماجرا کاماًل وارونه روایت می شود. رزمندگانی 
که مقابل متجاوزان خارجی ایستاده اند، شورشی معرفی می 
شوند و متجاوزان خارجی که از آمریکای التین تا آفریقا و 
برخی کشورهای جنوب شرق آسیا هستند، منادیان آزادی مردم 
یمن معرفی می شوند! جهان، مردم مظلوم یمن و سالخی آنان 
توسط آمریکا و مزدورانش را نادیده گرفته است. اما هرچه فشار 
و جنایت علیه این مردم پابرهنه بیشتر می شود، عزم آنان برای 
ایستادگی و مقاومت نیز بیشتر و بیشتر می شود. اگر چه ظاهر 
اما واقعیت آن  جنگ ها و انقالب ها مردانه و خشن است 
است که زنان در این دو رویداد نقشی عمده و محوری دارند. 
زنان یمنی پس از جنایت اخیر در حدیده، با برگزاری تجمعات 
گسترده در صنعا پایتخت این کشور و شهر حدیده، ضمن جمع 
آوری کمک های نقدی برای جبهه ها، در حالی که سالح در 
دست داشتند، اعالم کردند که دوشادوش مردان کشورشان 
از نثار خون خود برای ایستادگی و دفع تجاوز هراسی ندارند.

آن زن فاسد را می بینند و این زنان مجاهد را نه 
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آگهی ابالغ اجرائیه )رهنی(

بدین وسیله به خانم ها معصومه  هاشمی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۲4۰۸۲ و شماره ملی ۰۰۵۹6۳۰6۷1 و منصوره هاشمی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۳6414 
و شماره ملی ۰۰6۰44۸۵۳۹ به عنوان تعدادی از ورثه قانونی مرحوم غالمحسین هاشمی فرزند محمدرضا )راهن( ابالغ می گردد: بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند مستند به قرارداد رهنی 
شماره ۹4۵۰6 مورخ 1۳۹1/1۲/۲4 نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲ بیرجند جهت وصول مبلغ ۳/۵1۹/۰4۳/۲۷۷ ریال طلب خویش بدین شرح: )مبلغ ۲/۷6۷/4۸۸/۰۰6 ریال اصل طلب و مبلغ 
۵۵6/۳4۲/1۷۲ ریال سود متعلقه و مبلغ 1۹۵/۳4۲/1۷۲ ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست ۹۷/۲/1۷ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( از دفترخانه مربوطه تقاضای صدور اجرائیه علیه وام 
گیرنده و شما و سایر ورثه را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۷۰۰۳66 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون بر طبق گزارشات مورخ  1۳۹۷/۰۳/۲۸ مامور 
ابالغ ، امکان ابالغ واقعی اجرائیه در آدرس مورث به شرح: بیرجند، امام موسی صدر غربی ، پالک ۵۲ و آدرس معرفی شده از سوی متعهدله به نشانی: بیرجند، مفتح ۳۹، پالک ۳1 میسر نبوده و 
بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای بستانکار و بر طبق مواد 1۸ و 1۹- آئین نامه اجرا مراتب فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی می 
شود و مستفاد از مقررات ماده 1۸ مذکور چنانچه ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می شود ، نسبت به پرداخت بدهی مورث خویش اقدامی ننمایید، طلب بستانکار 

و حقوق دولتی پس از طی تشریفات قانونی از محل فروش مورد وثیقه استیفای خواهد شد.
تاریخ انتشار: 97/5/23        
    غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت سوم(
انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری بیرجند

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور روز چهارشنبه ۹۷/۰6/۰۷ ساعت 1۰ صبح در 
محل سالن اعالن بار-پایانه باربری بیرجند - کمربندی زاهدان برگزار می گردد. از کلیه اعضای 
محترم دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند. ضمنا هر عضو می تواند وکالت یک نفر 

دیگر را با ارائه وکالت نامه تنظیمی در دفتر انجمن به عهده داشته باشد.
دستور جلسه:

 1- گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان ۲- تصویب صورت مالی ۳- انتخاب بازرس اصلی 
و علی البدل                                                                               هیئت مدیره

تخریب و بازسازی ساختمان
09302761630 -09155626033
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6500 هکتار از زمین های کشاورزی زیرکشت پنبه
صداوسیما-خراسان جنوبی با 6500 هکتار زیرکشت، رتبه سوم تولید پنبه را در کشور دارد. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی 
استان با بیان اینکه 5 هکتار از این اراضی به روش نشایی کشت شده است، پیش بینی کرد: امسال در خراسان جنوبی 14 هزار و 300 تن 
رئیس سازمان حمل و نقل شهری فرمودند مردم از وش پنبه برداشت شود. عصمتی پور گفت: شهرستان بشرویه با 3 هزار هکتار بیشترین سطح زیرکشت را به خود  اختصاص داده است.

وسایل حمل ونقل عمومی زیاد استفاده نمی کنند باید 
متذکر شوم من 22 مرداد دقیقا 21 دقیقه منتظر اتوبوس 
پاسداران بودم و با تاخیر به محل کارم رسیدم ، با این 
اوصاف پس حق بدید مردم از وسایل شخصی استفاده 

کنند نه وسایل عمومی!!
990...600

سالم. بار الها مملکت اسالمی که در آموزش و پرورش 
آن یک سری سهمیه ها وامتیازات غیر درسی از دبستان 
الی آخر جای پایه علمی را بگیرد عاقبت بخیر بگردان  
)خشت اول گر نهد معمار کج ، تا ثریا می رود دیوار کج(
938...426
باسالم. مأموران شهرداری و مافوقان آنان همانگونه 
که برای دست فروشان وکسبه چهارشنبه بازار جدی 
هستند و گذشتی ندارند در برخورد با افرادی که به 
پارک ها آسیب می زنند و به شهرداری و مردم زیان 
می رسانند  هم جدی و بدون گذشت باشد تا این 
مکان های تولید هوای پاک به  این راحتی تخریب 
نشود. ظرف های زباله پارک ها خالی و تمیز ولی 

محوطه پارک ها پر از آشغال های گوناگون.
915...490
حضرتعالی  فرمایش  طبق  شهر  شورای   ریاست 
هم  اکنون بودجه عمرانی شهرداری به 40 درصد رسیده 
است. با توجه به رای مردم و مطالبه گری شهروندان 
سهم بودجه عمرانی را به بیش از 60 درصد  افزایش دهید
915...254

فرمایید،  دستور  لطفا  استاندار،  جناب  سالم، 
مسئوالنی که در روزنامه اعالم کردند نرخ بیکاری 
استان تک رقمی شد به در خانه های مردم مظلوم 
 مراجعه کنند آمار جوانان بیکار که دچار افسردگی و...
شده اند را بپرسند بعد اعالم شود احتماال آمار مربوط 
به بستگانشان است وگرنه تمام جوانان بدون پارتی 

بیکارند ... وعده ما دادگاه عدل الهی انشاا...
902...146

پیگیر  همیشه  که  آوا  روزنامه  تشکراز  سالم.ضمن 
خواهش  خواستم  هست  همشهریان  مشکل  رفع 
کنم از سازمان های مسئول پیگیری بفرمائید با چه 
مجوزی اینهمه ضایعات فروش وکاشی فروشی فله 
در مناطق مسکونی مهرشهرفعالیت می کنند. آلودگی 
، سروصدا و...نگهداری سگ و همه این موارد سالمتی 
ساکنین را به خطرانداخته. لطفاً برای انتقال این کاشی 
فروشان فله به خارج از مناطق مسکونی فکری شود.
915...352
محور شهید ناصری به چهار راه غفاری سرآشیبی 
استانداردی ندارد و به علت تغییر ناگهانی ارتفاع آسفالت 
درتقاطع قرنی)نرسیده به چهارراه غفاری(یک پله ایجاد 
شده و آسیب زیادی به خودروها وارد می کند. آسفالت 
چهار راه غفاری)هم که یک ورودی شهر می باشد( 
و اکثر خیابان های شهر همچون آسفالت ایست های 

بازرسی می باشد.امید است اقدام عاجل صورت پذیرد.
915...384
نمایندگان اگر نماینده واقعی مردم هستند لطفا مردم 
را به بازی و تمسخر نگیرند. وقتی شرکت دخانیات 
برای مصوبه های مجلس تره هم خرد نمی کند ، 
همان بهتر که در قیمت دخانیات دخالت نکند. مجلس 
مجوز  افزایش 7 درصدی قیمت دخانیات را داده است 
اما قیمت سیگار 300 درصد نسبت به سال قبل افزایش 

داشته است ... مردم را مسخره کرده اید یا خودتان را ؟
990...600

حسینی- نشست »هم اندیشی مشترک سازمان های مردم 
نهاد« صبح دیروز با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری و حدود 40 نفر از نمایندگان سمن های استان برگزار 
شد. سید مصطفی حسینی نماینده سازمان های مردم نهاد در 
هیئت نظارت استان علت برگزاری این نشست را گرامیداشت 
روز ملی تشکل ها و مشارکت های مردمی دانست و عنوان 
کرد: هدف از این جلسه ایجاد هم افزایی و تعامل بین دولت و 
بخش اجتماعی برای خدمت رسانی بهتر به گروه های محروم 

و اقشار مختلف اجتماعی است.
به گفته وی، سمن ها در حوزه های مختلف کارآفرینی ، 
سالمت، بیماری های خاص ، بحث های تخصصی، آسیب 
استان  ... در  ، محیط زیست و  اجتماعی، مواد مخدر  های 

توانستند بخش وسیعی از جامعه را تحت پوشش قرار دهند.

مشکالت سمن ها با مالیات،
 تامین اجتماعی و اداره کار

 حسینی به دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکل های مردم 
نهاد اشاره کرد و افزود: به زودی این مصوبه در صحن علنی 
مجلس مطرح و به قانون تبدیل خواهد شد و از این پس 
نام سمن به تشکل های اجتماعی تغییر خواهد کرد. وی 
با بیان این که در راستای همین موضوع هم افزایی و تک 
مجوزی از طرف وزارت کشور اجرایی خواهد شد، اضافه کرد: 
 چند مجوزگیری سمن ها ، موجب جدا شدن آن ها شده و 
مردم  نماینده سازمان های  نمی شود.  افزایی محقق  هم 
نهاد در هیئت نظارت استان ، با اظهار خوشحالی از این که 
اکنون دیگر نگاه به سمن ها امنیتی نبوده و به عنوان یک 
»فرصت« دیده می شوند، خاطرنشان کرد: سمن ها در کل 
 کشور با مشکالتی مانند مالیات، تامین اجتماعی و اداره کار 
رو به رو هستند. حسینی به معافیت مالیاتی سمن ها طبق 
قانون اشاره کرد و گفت: تنها مشکل، نداشتن شناخت از 
سمن ها از طرف اداره امور مالیاتی و آگاه نبودن سمن ها از 

قوانین و نحوه معافیت هاست.
وی همچنین از راه اندازی سامانه ای برای ثبت، تاسیس و 
ایجاد تغییر در سمن ها در کمتر از 4 روز خبر داد و اضافه کرد: 
درموضوع مدیریت بحران هم سمن ها می توانند بسیار موثر 
عمل کنند، از طرف وزارت کشور قول داده شده که آموزش 

و کار رایگان برای ورود سمن ها به این موضوع انجام شود.
نماینده سازمان های مردم نهاد در هیئت نظارت استان با 
اشاره به این که سمن ها فقط یک خانه در حد یک تابلو بر 
در آن دارند، یادآور شد: خواستار پیگیری برای در اختیار قرار 
دادن خانه محله خیابان دولت به سازمان های مردم نهاد 
هستیم. در ادامه جلسه نماینده سمن ها به بیان مطالبی در 

حوزه کاری خود پرداختند.

خرید از کارگاه های تولیدی سمن ها 
برای حمایت از تولید منطقه

پیگیری  خواستار  استان،  هموفیلی  کانون  مسئول  ضیایی 

بازنشستگی پیش از موعد بیماران هموفیلی و بیمه روستایی 
برای آنان شد و افزود: اکنون که قرار است از محصوالت منطقه 
حمایت شود، ادارات از تولیدات کارگاه هموفیلی و کارگاه هایی 

مانند آن در استان خریداری کنند.
فهیم بخشی، نماینده کانون هنرمندان  نیز با اشاره به این 
که بیش از 95 درصد از سمن های استان و کشور خدماتی 
و بهداشتی هستند، ادامه داد: کانون هنرمندان استان تنها 
انگشت  شاید  و  جنوبی  خراسان  هنری  و  فرهنگی  سمن 
شمار در کشور باشد که 12 سال است بار سنگین چندین 
سازمان را به دوش می کشد. وی به برنامه های هفتگی این 
کانون مانند مثنوی پژوهی، شب شعر و موسیقی و برگزاری 
نکوداشت های مختلف برای  مفاخر استان اشاره کرد و یادآور 

شد: مدتی است این کانون مورد بی مهری قرار گرفته و 
مکانی که در اختیار داشته به دانشگاه علمی - کاربردی داده 
شده است. هر چند در پی اقدام تحسین برانگیز شهردار، 
رستوران پارک توحید را به کانون هنرمندان تخصیص دادند 
اما فرمانداری با آن مخالفت کرده است. وی خواستار پیگیری 
اسماعیلی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری برای 

حل این موضوع شد.

اولویت سنجی در بین مجامع خیریه
نخعی، مدیرعامل خیران ازدواج استان هم با بیان این که 
مجامع خیریه متعددی در استان راه اندازی شده است، عنوان 
کرد: زمانی که به خیران مراجعه می کنیم چندین پرونده از 
مجامع مختلف نشان مان می دهند که امکان کمک به ما 
را ندارند. وی خواستار اولویت سنجی در این موضوع شد و 

تصریح کرد: ازدواج جوانان از اولویت های اجتماعی است.
نخعی با انتقاد از این که راه اندازی سمن به معنای کاهش 
تصدی گری دولت است، نه رفع مسئولیت از حاکمیت برای 
خدمت رسانی به مردم، ادامه داد: سمن ها افرادی داوطلب و با 
کار عام المنفعه هستند و درست نیست درگیر بروکراسی های 

اداری برای کارهای ثبت شوند.

انتقاد از مراحل طوالنی ثبت سمن
 ابراهیمی، نماینده موسسه خیریه امدادگران عاشورا هم با بیان 
این که حمایت از بیماری های خاص سرطانی و صعب العالج از 
اهداف این سمن است، اضافه کرد: در این راستا 900 پرونده بیمار 
داریم و تاکنون هزار و 900 سبد ارزاق بین آن ها توزیع شده است. 

وی انتقاد شدیدی از فرآیند طوالنی ثبت و تمدید پروانه سمن 
داشت و افزود: قبل از اسفند اقدام کرده و اکنون تازه به مرحله ثبت 
در روزنامه رسمی کشوری رسیده ایم! معتمدی از سمن آیه های 
استقامت استان نیز با بیان این که در حوزه نشر ارزش های دفاع 
مقدس فعالیت داریم، خاطرنشان کرد: پیگیری ثبت 72 عنوان 
کتاب برای کنگره 2 هزار شهید هستیم، ولی مشکل عمده ما در 
این زمینه متولی بخش است که اهل دفاع مقدس نبوده و کار را 
مشکل کرده است. به گفته وی کیفیت کتاب ها اهمیت باالیی 
دارد و نمی خواهیم مانند تجربه ناموفق سال 80، در نهایت کتاب 

ها به خمیر تبدیل شوند.

مشکل تامین زیرساخت آب و برق
 برای فعالیت سمن ها

با درخواست  انجمن خیران سالمت، هم  حسینی مسئول 

این که سامانه ای برای ساماندهی موسسات خیریه کمک 
دهنده در حوزه بیماران و نیازمندان تشکیل شود، بیان کرد: 
موسسات بسیاری در استان در این زمینه فعالیت دارند که باید 
هماهنگی بین آن ها ایجاد شود. وی همچنین به مشکالتی 
که در زمینه تامین زیرساخت آب و برق برای راه اندازی 
مراکز جامع سالمت و خانه بهداشت در حاشیه شهر دارند، 
اشاره کرد و گفت: این مجمع 20 هزار مترمربع زیربنا در 
استان دارد، ولی این مشکالت و هزینه های باالیی که برای 
رساندن زیرساخت طلب می شود، موجب شده خیرانی که 

بیشتر هم از خارج استان هستند، بی رغبت شوند.
آذرکار نماینده سمن فعال در حوزه زیست محیطی هم خواستار 
توجه هر چه بیشتر به مباحث محیط زیست  شد و خاطرنشان 

کرد: در منطقه ای مانند خراسان جنوبی که مرز بین حیات و 
ممات است، باید سمن ها در این مسائل ورود کنند. وی همچنین 
تقاضا کرد: هر سمن متناسب با نوع فعالیتی که دارد در جلسات 
مرتبط و کارگروه های تصمیم گیرنده حضور پیدا کند.یکی دیگر 
از نمایندگان سمن ها هم خواستار ثبت کتابچه ای برای معرفی 
تمام سازمان های مردم نهاد استان شد و تصریح کرد: موازی 

کاری ها مشکالت متعددی به وجود آورده است.

بی توجهی به میراث هزار و 100 ساله استان
صمیمی از کانون حمایت از فرش دستباف نیز از بی توجهی 
ها به این میراث هزار و 100 ساله استان انتقاد کرد و افزود: 
برای دام و کشاورزی چندین دستگاه متولی هستند اما فرش 
که عامل توسعه روستا نیز محسوب می شود، مغفول مانده 
است. وی با بیان این که سهم تجارت جهانی ما از فرش 

تنها 28 درصد و رقبای غیر ایرانی 70 درصد است، اضافه 
کرد: استانداری و مجموعه های متولی بیش از پیش در این 
بخش ورود کنند. دهقان مدیر مرکز بیماری های خاص استان 
هم خواستار کمک سمن های فعال در حوزه جذب نیرو و 
استخدامی برای بیماران خاص استان شد و گفت: اکثر این 
افراد تشکیل خانواده داده اند و با استعداد هستند اما به دلیل مهر 

بیماری خاص در پرونده ، استخدام نمی شوند.
وی با اشاره به این که 90 درصد کار دیالیز با آب انجام می 
شود، خاطرنشان کرد: قبض آب مرکز بیماری های خاص 
عرض 3 ماه از یک میلیون به 6 میلیون افزایش پیدا کرده 

است ، خواهشمندیم این موضوع را پیگیری کنید.
به گفته وی این مرکز انباری داشته که متعلق به اداره آموزش 
و پرورش بوده و مدت ها برای تجهیزات از آن استفاده می 
کردند ، اما اکنون آموزش و پرورش شکایت کرده و دستور 
تخلیه داده است. دهقان تصریح کرد: این در حالی است که 
30 درصد از مراجعان ما پرسنل آموزش و پرورش هستند! 
جالیری از موسسه خیریه الزهرا)س( نیز به تالشهای این 
موسسه بعد از 5 سال برای گرفتن یک زمین برای کارگران 
بیکار سر گذر اشاره کرد و گفت: بارها با استانداری، راه و 
شهرسازی و حتی دفتر ریاست جمهوری مکاتبه کردیم اما 

به نتیجه ای نرسید.

سمن ها خدمات 40 ساله نظام را
 اطالع رسانی کنند

اسماعیلی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار پس از 
شنیدن این سخنان ضمن تشکر از سمن ها بیان کرد: اکنون 
دید دولت حمایتی بوده و معتقد است همواره کارهای مردم را 
باید به خودشان واگذار کرد. وی با اشاره به این که خراسان 
جنوبی تازه تاسیس بوده و نباید توقع داشت انتقاد در این جا 
مانند استان های با قدمت دیگر باشد، خاطرنشان کرد: این 
سمن ها هستند که با نگاه غیر انتفاعی و غیر سیاسی باید 
انتقادات را ساماندهی کنند. اسماعیلی با تاکید بر این که خدمت 
40 ساله نظام جمهوری اسالمی ایران باید توسط سمن ها 
به مردم اطالع رسانی شود، بیان کرد: باید در کنار آن اگر 
با کمک شما، نهضت  مانعی هست صادقانه گفته شود و 
جدیدی در استان ایجاد کنیم. وی دید سیاسی کاری به همه 
موضوعات را ظلم در حق استان دانست و افزود: در خراسان 
جنوبی نیازمند کار جهادی مانند اوایل انقالب و دوران جنگ 
هستیم. معاون امنیتی ، سیاسی و اجتماعی استاندار همچنین 
ساماندهی سمن ها را از دغدغه های خود عنوان کرد و گفت: 
مدیر کل امور اجتماعی استانداری جلسه ای را با نماینده تشکل 
ها برای مشخص شدن ساختار و اهداف آن ها برگزار خواهد 
کرد. اسماعیلی مسائل اقتصادی و اجتماعی را اولویت اصلی در 
شرایط فعلی اعالم و تصریح کرد: سمن هایی که در این حوزه 
فعالیت کنند، حمایت ویژه خواهند شد.وی در پایان به پیگیری 
درخواست های مطرح شده در این جلسه نیز تاکید کرد و در 

دستور کار این معاونت قرار داد.

حمایت ویژه از سمن های فعال اقتصادی و اجتماعی
در نشست هم اندیشی مشترک سمن ها مطرح شد:

نی
سی

س: ح
عک

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

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

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
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 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: ۰۵۶-۳۲۴۲۲۴۴۹
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۷۶۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد
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گردآورنده : اصغری 

 داده نما

چرا باید نیمرو را با 
فلفل سیاه بخوریم؟

تخم مرغ سرشار از پروتئین های مورد نیاز بدن 
به شمار می رود و اگر با فلفل سیاه طعم دار شود 
خاصیت های زیادی پیدا می کند و برای رفع 
مشکالت زیادی مفید خواهد بود. افزایش میزان 
سوخت و ساز، افزایش میزان گلبول های قرمز، 
عضله سازی، تضمین سالمت مغز، تضمین 
سالمت استخوان ها، بهبود بینایی و درمان آب 
مروارید از خواص تخم مرغ با فلفل سیاه است.

برای خود نقشه کاری طراحی کنید

اگر به دنبال رسیدن به موفقیت شغلی هستید، پیش از انجام هر کاری 
باید برای خود یک طرح جامع تبیین نمایید. چه به دنبال شریک برای 
کاری که می خواهید شروع کنید باشید یا خیر، به هر حال این طرح، 
نقشه راه شما برای رسیدن به موفقیت می باشد. طرح شما می بایست 
شامل پیش بینی روند بازار، در نظر گرفتن مباحث اقتصادی، تحلیل قدرت 
رقبا، استراتژی های خروج، بازاریابی و گزینه هایی برای پیشرفت باشد. 
حتی زمانی که به دنبال شریک سرمایه گذار هم می روید، باز هم باید 
طرحی برای ارائه دادن در دست داشته باشید. این امر از هر چیزی اهمیت 
بیشتری در بر دارد. اگر موفقیت شما جنبه ای کاماًل فردی دارد، می توانید 

کارهایتان را به صورت پروژه های کوتاه مدت دنبال کنید

موفقیت

داستان های دنباله دار

 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری

خرس پشت مسلسل گفت : آخر لطیف این قدر می آید ما را تماشا می کند 
که ما همه مان او را دوست داریم. پلنگ گفت: آری دیگر. همان طور که 
لطیف دلش می خواهد ما مال او باشیم، ما هم دل مان می خواهد مال او 
باشیم. شیر گفت: آری ، بچه های میلیونر خیلی زود از ما سیر می شوند. 
پدرهایشان هر روز اسباب بازی های تازه برایشان می خرند آن وقت اینها 
یکی دو دفعه که با ما بازی کردند، دلشان زده می شود و دیگر ما را به 

بازی نمی گیرند و ول مان می کنند که بمانیم، بپوسیم و از بین برویم.
من به حرف آمدم و گفتم: اگر شما هر کدام تان مال من باشید، قول 
 می دهم که هیچ وقت ازتان سیر نشوم. همیشه با شما بازی می کنم و

 تنهای تان نمی گذارم. 
اسباب بازی ها یک صدا گفتند: می دانیم، ما تو را خوب می شناسیم. اما 
ما نمی توانیم مال تو باشیم. ما را خیلی گران می فروشند. بعد یکی شان 
گفت: من فکر نمی کنم حتی درآمد یک ماه پدر تو برای خریدن یکی 
از ماها کفایت کند. شتر باز همه را ساکت کرد و گفت: برگردیم بر سر 
مطلب. حرف های همه شما درست است ولی ما مهمانی امشب را به 

خاطر چیز بسیار مهمی راه انداختیم که شما به آن اشاره نکردید.
ادامه دارد...

آیه روز  

در حقیقت  خدا هم  وزن ذره  ای ستم نمی  کند و اگر ]آن ذره کار[ نیکی باشد دو چندانش می  کند 
و از نزد خویش پاداشی بزرگ می  بخشد. سوره النساء، آیه 40

حدیث روز  

مالقات و دیدار با دوستان و برادران - خوب - موجب صفای دل و نورانّیت آن می گردد و سبب شکوفائی 
عقل و درایت خواهد گشت، گرچه در مّدت زمانی کوتاه انجام پذیرد. امام جواد )علیه السالم(
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راز موفقیت انسان های
 بزرگ چیست؟

بسیاری از مردم تصور می کنند که برای موفقیت در زندگی به شرایط 
خاصی نیاز دارند. اما نگاهی به زندگی افراد موفق نشان می دهد که 
بسیاری از آنها نه پولدار بوده اند و نه ویژگی های خاصی داشته اند. آنها 
فقط راز و رمزهای موفقیت را درک کرده اند و در زندگی به کار بسته اند. 

آیا می دانید راز موفقیت انسان های بزرگ چیست؟ 
راز اول: پول را هدف اصلی خود قرار نمی دهند

اگر فکر می کنید که هدف اصلی افراد موفق به دست آوردن پول 
است، سخت در اشتباهید. اگر فقط به خاطر پول کار کنید، هرگز به 
جایی نخواهید رسید. سعی کنید در کنار هدف اصلی خود، پول را به 
عنوان یک هدف جانبی از کار سخت و مطالعه  فراوان در نظر بگیرید. 
افراد موفق همیشه با در نظر گرفتن وضعیت بازار و کسب وکارهای 
رو به رشد، ایده ای را مطرح و روی آن سرمایه گذاری می کنند. در 
مسیر موفقیت، هیچ تفاوتی میان این مشاغل ُپردرآمد و یک شاعر، 
موسیقی دان یا هنرمندی که یک تابلوی نقاشی را خلق می کند، وجود 
را وقف مال اندوزی  تا جای ممکن زندگی خود  افراد موفق،  ندارد. 

نمی کنند.
راز دوم: از طرد شدن نمی ترسند

در هر حوزه ای از فعالیت های اقتصادی، همیشه دو مسیر وجود دارد. 
یکی از این دو مسیر، خطرپذیر است و اگر آن را انتخاب کنید، از 
دیگران متفاوت خواهید بود. فرض کنید در حوزه  خاصی، می خواهید 
روی یک رویکرد جدید که از نظر دیگران ریسک زیادی به همراه 
دارد، سرمایه گذاری کنید. بی تردید این کار  از سوی بسیاری از فعاالن 
آن حوزه، کاری احمقانه خواهد بود. اما اگر به تصمیم خود کامال ایمان 

دارید، آن را انجام دهید و از طرد شدن نترسید. البته چنین رویکردی، 
مزایا و معایب خاص خود را دارد.

راز سوم: سخت تر از همیشه کار می کنند
تعداد افرادی که حاضرند برای تحقق رؤیاهای خود، هزینه بپردازند 
و فداکاری کنند، انگشت شمار است. اگر کسی از ابتدا به شما بگوید 
که برای رسیدن به هدف تان دقیقا به چقدر زمان و چه مقدار مطالعه 
نیاز دارید، احتماال هرگز آن کار را شروع نخواهید کرد. اما یک فرد 
موفق که ساعت های طوالنی را صرف پرداختن به کار مورد عالقه اش 
می کند، این را نه یک موفقیت صرف که در واقع یک تغییر شگرف در 

شیوه  زندگی اش در نظر می گیرد.
راز چهارم: شکست را به عنوان عاملی

 برای پیشرفت در نظر می گیرند
افراد موفق نه تنها از شکست و اشتباهات غیرقابل اجتناب در طول 
مسیر نمی ترسند، بلکه به سوی آن نیز می روند! در حالی که بیشتر افراد 
از شکست و خجالت ناشی از آن و همچنین متحمل شدن هزینه  زیاد 
در راه موفقیت می ترسند و سعی می کنند که از آن جلوگیری کنند، 
افراد موفق می دانند که اشتباهات به ما کمک می کند تا بفهمیم که چه 
کاری را نباید انجام دهیم و در مسیر رسیدن به موفقیت به چه تجاربی 
نیاز داریم. افرادی که هرگز اشتباه نمی کنند، برای شکست آمادگی 

ندارند، بنابراین لطمه  شدیدی خواهند دید.

یک لحظه مکث کن . . . 

تناسب اندام وکاهش وزن
 با خرمالو

خوردن میوه و سبزیجات به دلیل خواص 
باالیی  اهمیت  از  روزانه  صورت  به  آنها 
فواید  و  خواص  خرمالو  است.  برخوردار 
بسیاری برای بدن دارد. خرمالو می تواند به 
کاهش وزن کمک کند. اگر در حال رژیم 
الغری هستید از خرمالو در میان وعده های 
خود استفاده کنید. کربوهیدرات بسیارکمی 

دارد و بدون چربی است.

لیموترش، ماست و سبزی را 
فراموش نکنید

مصرف روزانه یک عدد لیموترش تازه،  یک 
کاسه کوچک ماست و مقدار مناسبی سبزی 
به رفع و جلوگیری از عطش در طول روز 

بسیارکمک می کند
لیمو  ترش عالوه بر از بین بردن سلول های 
بد در بدن از بروز انواع  سرطان  نیز جلوگیری 
می کند. یک عدد لیموی 100 گرمی حاوی 

29 کیلو   کالری  انرژی است.

قطره ها
الف( انواع چشمی: 

موقع  در  چشم  با  تماس  عدم  صورت  در  دارویی  شکل  این 
مصرف، تا حداکثر 1 ماه بعد از باز شدن درب قابل مصرف است.

ب( انواع قطره گوش و بینی: 
در صورت  مصرف  از  پس  ظرف  درب  بودن  محکم  در صورت 
قابل  انقضا  تاریخ  پایان  تا  حداکثر  رنگ  تغییر  و  زدگی  یخ  عدم 

استفاده می باشد. هر چند باید در نظر داشت با مصرف تدریجی 
سازنده  کارخانه  های  توصیه  به  دارد.  وجود  دارو  تغلیظ  احتمال 

نیز دقت گردد.
ج( انوع خوراکی: 

در صورت باز کردن حداکثر تا یک ماه قابل نگهداری است.
علوم  دانشگاه  سموم  و  داروها  رسانی  اطالع  مرکز 

پزشکی بیرجند، تلفن 190

شرایط نگهداری اشکال مختلف دارویی )2(
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وایلدار  تون  تورن  اثر  افقی: 1- 
نام   - آذری  شهر   -2 قیمتی   -
پدر حضرت علی )ع( 3- زمینه - 
سرزمین مقدس - پیشگاه خانه - 
مخفف اگر 4- صدا، نوا - جنس 
قوی - حیوان باربر - جمع رای  
5- لرزه - جانماز - درختان انگور 
6- به آرامی -  پرستار کودک - 
بند دست  مقصود 7- مچ دست، 
- برگزیده و خالص- جمع خدمه 
نیست   - کننده  کیل  او-   -8
حاصل   - رفتن  بین  از  شدن، 
 - تر  مناسب   -9 آب  و  صابون 
راهبر، راهنما - آتش 10- خواب 
شیرین - گزنده خزنده - کافرون 
دم بریده 11- یک نوع بیماری - 
شهر زیره - صدا 12- محل عبور 
آسمان   - تنفر  کیست- حرف   -
 - بزرگان   - انگلیسی  قلم   -13
ایمان قلبی - رودی در روسیه 14- 
رازیان، گیاهی خوشبو - سرپرستان 
15- اسب سوار - آشامیدن چیزی 

با قدح یا پیاله
 

ضد  گر-  آسان   -1 عمودی: 
پایتخت   -2 گرم  آب  با  عفونی 
 -3 جنگی  کشتی   - کومور 

آواره  مذکر   - رها   - رطوبت 
آبکشی  آوردن 4- ظرف  بدنیا   -
از چاه - ریه - خدمت گذار زن 
- بدبوی پرخاصیت 5- اولین رقم 
سمت راست - معبد مسیحیان - 
که  کسی   -6 مخدر  مواد  نوعی 
برسد  ای  دیده  ستم  حال  به 
فوری  دخترانه 7-  نامی   - در   -
زاده  فرزند   - تلخ   - شوکت   -
8- غلبه کننده - سنگ انداز 9- 
ایستگاه راه آهن - آبادی کوچک 

- از نامهای حضرت فاطمه 10- 
شیپور،   - نیک   - لذت  خوشی، 
اثر  بر  نابودی  خرابی،   -11 بوق 
دوشاخه  تیر  اسناد-   - حوادث 
شنا  نوعی  گفتن-   سخن   -12
دفاع  وسیله   - همقد  یار  دو   -
  - همراهی  حرف   -13 زنبور 
ساکت - جمع نفس - از حروف 
اطراف  در  روستایی   -14 ندا 
آید  کار  به  که  چیزی   - قزوین 

15- اصرار-  سوزاندن، تابان
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جدول کلمات

123456789101112131415
یغرمهتکسلامریش1
کاردالوصونایب2
هباتنایمسایلا3
تلملاسینرنان4
اتنارچاکساقه5
زورینپفارسار6
لخهجریشیریزو7
اوامیسکاتاریز8
شویرپتینهتجل9
پفارشاهینبور10
زنلوارتدوخنب11
خاکالموسرامد12
امنهرنایتهرهز13
نردمزاملمانید14
هدوهیبیاهرکجاک15

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 
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00

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

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

باغ پسته فروشی به همراه  6 ساعت 
آب در مدار دوازده ، 900درخت 3 ساله  

یک و نیم هکتار زراعی
  قیمت 150میلیون - جلگه ماژان 
09155014963 - قنبری

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

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

به تعداد 20 نفر جوشکار ماهر 
نیازمندیم.

آدرس: بعد از پمپ شعله 
روبروی سردخانه 

09159040636- امیر سرابندی

جواز حمل اسلحه مدل ورندل 
به شماره 91060017 
متعلق به محسن بهمدی

 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

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 مصالح ساختمانی خسروی

فروش مستقیم آجر سفال، سیمان، 
شن، گچ و غیره

آدرس دفتر: نبش انقالب 15
09155626690 
05632228718 

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

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

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 

دالیـا  پروتئیـــن
 * خیارشور نول  )دبه ای( 22500 تومان
* خیارشـور یک)دبـه ای( 15500تومان
 * پنیر پیتزا همسفر یک 16800 تومان
 * پنیر پیتزا همسفر دو 15800 تومان
* ذرت منجمـــد      128500 تومان
* خالل سیب الوی      54500 تومان
 * همبرگر مام 60 درصد  13200 تومان

 * همبرگر30 درصد شهراد 2700 تومان
 *همبرگر60درصد شهراد52500 تومان
 *کباب لقمه 70درصد شهراد   3700 تومان 
 *استیک 10 تایی شهراد 10200 تومان
  * سوسیس آلمانی 2 شهراد   3700 تومان
 * سوسیس آلمانی 1 شهراد    4700 تومان

بازار روز پاسداران غرفه 20   09353315656/ 32442876 -056 بهروش
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گروه خبر-نماینده ولی فقیه گفت: دشمن با 
بازی های اقتصادی و سیاسی به دنبال سرگرم 
کردن مردم و جایگزینی جهل و خرافات به 
روز  عبادی  ا...  آیت  است.  دین  و  علم  جای 
بسیجی  آموزان  دانش  با  دیدار  در  گذشته 
بهار  اول  در  آموزان  دانش  شما  کرد:  اظهار 
زندگی سرمایه ای عظیم دارید که همان عمر 
و استعداد شماست. وی با بیان اینکه استفاده از 
این استعداد دو شرط اساسی دارد، بیان کرد: 
نخست هر کسی سرمایه ای را که دارد باید 
بشناسد اگر از سرمایه خود بی خبر باشد این 

سرمایه ضایع می شود.
وی اضافه کرد: در مرحله دوم بهره مندی از این 
سرمایه بسیار مهم است، اگر سرمایه را بشناسد اما 
راه اینکه از این سرمایه چگونه بهره برداری کند را 

نداند باز هم سرمایه ضایع می شود.

آموزش و پرورش فصل مشترک 
حاکمیت و ملت است

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش ، آموزش 
و پرورش را فصل مشترک بین حاکمیت و ملت 
دانست و گفت: این سازمان در همه الیه ها 
حضور دارد و متعلق به همه مردم است. موسوی 
کیا در این دیدار اظهار کرد: در این مقطع تاریخی 
که نیاز وافر به ازدواج و اشتغال است باید این 

سیره علوی را در جامعه گسترش دهیم.وی با 
اشاره به اینکه در سند تحول بنیادین واژه تربیت 
جایگزین تعلیم شده است، بیان کرد: این سند 
نقشه راه را روشن کرده و در همین راستا در 
کنار آموزش های رسمی برنامه های متعددی 
در زمینه های فرهنگی، هنری، قرآن و عترت و 

پرورشی اجرا می شود.

شرکت ۹۵ درصد کارکنان فرهنگی 
در مسابقات قرآن و عترت

بیان  با  پرورش  و  آموزش  اداره کل  سرپرست 
اینکه در طول سال تحصیلی، ۹۵ درصد همکاران 

فرهنگی در مسابقات قرآن و عترت شرکت کردند، 
عنوان کرد: تالش می کنیم برابر با این سند 
عالوه بر رشد علمی و فناوری به بحث پرورش 
اجتماعی، سیاسی، دینی، اخالقی و زیستی دانش 
 آموزان نیز پرداخته شود. موسوی کیا ادامه داد: 
رسمی  های  برنامه  کنار  در  منظور  همین  به 
های  تشکل  پرورش،  و  آموزش  مجموعه 

گوناگون در مدرسه حضور دارند که سرآمد این 
تشکل ها بسیج دانش آموزی است.وی، اردوهای 
بسیج  مؤثر  و  خوب  اقدامات  از  را  نور  راهیان 
 دانش آموزی عنوان کرد و گفت: در این طرح 

دانش آموزان از شرقی ترین نقطه کشور به غربی 
ترین نقطه کشور اعزام و با دالوری ها و شجاعت 
مردان دفاع مقدس آشنا می شوند که در گفتار و 

رفتار آن ها اثرات مثبت زیادی دارد.

فردای انقالب در گرو تالش
 امروز دانش آموزان است

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش با اشاره به 
اینکه در طول سنوات گذشته رتبه های خوبی 
تشکل های دانش آموزی استان کسب کرده 
اند، بیان کرد: تالش می شود با تربیت جنبه 

های مختلف فردی دانش آموزان، مدیران الیق 
و اثر بخش برای انقالب اسالمی باشند و فردای 

انقالب در گرو کار و تالش این عزیزان است.

 تربیت نسل جوان برای تراز انقالب 
از اهداف طرح یاوران والیت است

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی هم با بیان 
اتصال  راستای  در  بسیج  اعتالی  اینکه طرح 
دانش آموزان به مسجد قرار گرفته است، گفت: 
از  انقالب  تراز  برای  نسل جوان  تربیت  طرح 
عقیلی پور  است.  والیت  یاوران  طرح  اهداف 
اظهار کرد: طرح اعتالی بسیج که زیر مجموعه 
برنامه های تعلیم و تربیت است در دستور کار بوده 
که هدف آن اتصال دانش آموزان به مساجد است. 
وی با بیان اینکه بسیج دانش آموزی در طول 
سال 8 رویکرد دارد، افزود: طرح یاوران والیت 
همه ساله در دستور کار بسیج دانش آموزی قرار 
داشته و تا دانشجویی هم ادامه دارد. وی گفت: 
تیم دانش آموزی خراسان جنوبی به لیگ علمی 
“پایا” راه یافته و امسال 40 مدرسه شرکت دارند 
و در این راستا 120 نفر به عنوان سرگروه به 
اردوی  افزود:  عقیلی پور  شدند.  اعزام  مشهد 
برنامه های  فاطمی،  ادبی  مجمع  نور،  راهیان 
از  سازندگی  بسیج  و  نظامی  آموزش  ورزشی، 

برنامه فرهنگی-تربیتی این نهاد است.

کشتی  هیئت  رئیس  سروری  عباس  کاری- 
با  رسانه  اصحاب  در جمع  گذشته  روز  استان 
اینکه مسابقات کشتی قهرمانی آزاد  اشاره به 
و فرنگی خردساالن کشور از 2۵ تا 2۷ مرداد 
به میزبانی خراسان جنوبی برگزار می شود،گفت: 
در این ماراتن ملی 240 کشتی گیر درقالب 1۶ 
 تیم از استان های تهران، مرکزی،خراسان جنوبی،
 مازندران،خراسان شمالی،قم،سمنان،خراسان 

رضوی وگلستان روی تشک می روند. وی یادآور 
شد: مسابقات کشتی قهرمانی خردساالن کشور را 
1۵ داور بین المللی، پنج داور ملی و 20 داور عمومی 
سوت می زنند که پنج نفرشان از داوران شایسته 

خراسان جنوبی می باشند.
سروری با اشاره به اینکه  دبیر فدراسیون کشتی 
در این دوره از مسابقات حضور خواهد یافت، 
ملی  رویدادهای  این گونه  میزبانی  داد:  ادامه 

ورزشی زمینه معرفی ظرفیت های استان را مهیا 
می کند. وی تاکید کرد: این موقعیت ها فرصتی 
را ایجاد می کند تا با رایزنی، مسابقات بین المللی 
که در پیش رو داریم را در استان برگزار کنیم.  
به گفته وی پذیرش مسابقات کشتی قهرمانی 
خردساالن کشور در دو رشته آزاد و فرنگی از 
ساعت 14 تا  1۷ پنجشنبه 2۵ مرداد در بیرجند 

انجام می شود.

راه اندازی مدرسه کشتی استان
رئیس هیئت کشتی خراسان جنوبی از راه اندازی 
مدرسه کشتی استان خبر داد و اظهار کرد: با 
راه اندازی این مدرسه آموزش را در رشته های آزاد 
و فرنگی در سنین پایه آغاز کردیم.وی با اشاره 
به اینکه در این مدت کلینیک های آموزشی و 
توجیهی داوران و مربیان وبیرجندگردی برگزار 
می شود، خاطر نشان کرد: از ساعت هشت صبح 
روز جمعه 2۶ مرداد مسابقات در سالن ورزشی 

مخابرات بیرجند شروع می شود.

برآورد هزینه 30 میلیون تومانی 
برای مسابقات 

سروری با اشاره به اینکه هزینه این مسابقات 
حدود 30 میلیون تومان برآورد می شود، افزود:  
اداره کل ورزش و جوانان تا این لحظه مبلغ پنج 
میلیون تومان را علی الحساب به حساب هیئت 
واریز کرده است. وی ابراز امیدواری کرد: با کمک 
خیران و اسپانسرهای بخش خصوصی، استان 
بتواند میزبان خوبی برای کشتی گیران کشور باشد.

وی با اشاره به اینکه تعداد کشتی گیران سازمان 
یافته خراسان جنوبی ۶2۵ نفر آقا و 1۵ خانم هستند 
یادآور شد: از ابتدای سال جاری برای 22۵ نفر 
نیز کارت ملی کشتی صادر شده است. سروری 
با اشاره به اینکه  فدراسیون مبلغ 10 میلیون تومان 
اداره کل ورزش 31 میلیون تومان  مساعدت و 
به حساب هیئت واریز کرده است،  خاطر نشان 
کرد: این در حالی بوده که  هزینه کرد برنامه های 
راهبردی هیئت، اعزام و برگزاری مسابقات استانی 
104 میلیون تومان شده که از سوی خیران و 

پیشکسوتان تأمین اعتبار شده است.

کمبود مربی و داورکشتی آلیش
 بانوان در خراسان جنوبی

وی با بیان اینکه بانوان استان هم به این ورزش 
عالقه مند شده اند، افزود: از ابتدای سال ۹۷ 
فعال شده  هیئت  بانوان  آلیش  بخش کشتی 
است و بیش از 30 بانوی بیرجندی در جلسات 
تمرینی هیئت شرکت می کنند. وی با اشاره به 
اینکه  برای نخستین بار در مسابقات کشتی آلیش 
بانوان بزرگساالن کشور تیم خراسان جنوبی در 
تاکید  ایران شد،  برترین های  گلستان هماورد 
کرد: آلیش کاران استان رتبه های هشتم، یازدهم 
کردند. کسب  را  گوناگون  اوزان  سیزدهم  و 
در  بانوان  کشتی  داور  و  مربی  کمبود  از  وی 
خراسان جنوبی گله کرد و افزود: خانم رمضانی 
تنها مربی و داور شهرستان قاینات در استان 
می باشد که از این رو در برگزاری مسابقات قدری 

دچار مشکل می باشیم.

رئیس شورای شهر طبس گفت: طرح بازآفرینی 
هسته مرکزی شهر طبس با هدف ایجاد مرکز 
مشکالت  رفع  گردشگری،  تفریحی،  تجاری، 
شهرداری  برای  پایدار  درآمد  ایجاد  و  ترافیکی 
اجرا می شود. به گزارش ایرنا، محمود امینی در 
نشست خبری افزود: ایده شهرسازی که این طرح 
را تشکیل داده، این است که هسته مرکزی شهر 
به مرکز فرهنگی، گردشگری، تجاری و تفریحی 
تبدیل شود. وی ادامه داد: سکونت گاه ها، مناطق 
و  داد  خواهند  تشکیل  را  هسته  این  پیرامونی 
وی  شد.  خواهند  کم  مرکزی  هسته  ساکنان 
بیان کرد: مسیرهای رفت و آمد اصالح و کوتاه 
تر خواهد شد و مردم برای رسیدن به خدمات 

عمومی هزینه کمتری را متحمل خواهند شد.
دور  نوروز ۹۶  در  اساس  این  بر  داد:  ادامه  وی 
میدان مرکزی شهر مرمت شد، هرچند ممکن 
است ایراداتی در آن وجود داشته باشد اما باعث 
میدان  تا  فانوس  میدان  بین  باید  و  جاذبه شد 

پنجه علی توسعه پیدا کند. امینی اظهار کرد: 
مشکالت مالی شهرداری طبس را نمی توان با 
مسّکن های موضعی برطرف کرد، بلکه نیاز به 
جراحی و بازنگری اساسی دارد.وی یادآور شد: 
بدون یک  زلزله  از  بازسازی شهر طبس پس 
اصول  گرفتن  نظر  در  بدون  و  کارشناسی  کار 
شهرسازی انجام شده است.وی ادامه داد: در بافت 
مرکزی طبس مشکالت ترافیکی وجود دارد و از 
طرفی شهر طبس روند رو به توسعه در موضوع 
گردشگری دارد و بهترین پتانسیل در شهر طبس 
این موضوع است.وی گفت: با اجرای این طرح، 
مشکالت ترافیکی مرکز شهر رفع خواهد شد و 
جاذبه گردشگری خاص در مرکز شهر به وجود 
خواهد آمد. وی افزود: به دنبال آن، سرانه درآمد 
مردم باال خواهد رفت و مشکالت شهرداری به 
طور اساسی و با یک جراحی بزرگ رفع می شود. 
امینی درباره جزییات اجرای این طرح بیان کرد: 
طی اجرای طرح بازآفرینی هسته مرکزی شهر 

طبس، 80 ملک تملک خواهد شد که بیش از ۶0 
مورد مسکونی و کمتر از 20 مورد امالک تجاری 
هستند. وی تاکید کرد: این اقدام در واقع جراحی 
اساسی در هسته مرکزی شهر طبس است که با 

همراهی مردم انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: مراحل تصویب این طرح در طبس، 
استان و مرکز کشور طوالنی است که بخشی از 
آن انجام شده و بخشی در حال انجام است.امینی 
گفت: طرح نهایی در حال تدوین است اما ایده و 
مسیر اولیه طرح مشخص است که می خواهیم 
مسیر گردشگری باغ گلشن تا امامزاده را با تمرکز 

بر هسته مرکزی شهر طراحی کنیم.

شهرداری طبس 13 میلیارد تومان
از دستگاه های اجرایی طلب دارد

عضو شورای شهر طبس هم در این نشست 
گفت: مطالبات شهرداری طبس از دستگاه های 
اجرایی طبس 13 میلیارد تومان است. طاهری 

افزود: توقع داریم در موضوع بدهی دستگاه های 
دولتی فرماندار به صورت موثر وارد شود.وی یادآور 
شد : هنوز مدیران دستگاه های اجرایی گمان می 
کنند که اگر این مطالبات و ذی حسابشان را روشن 
کنند و در سامانه ای که دارند ثبت کنند، اعتبارات 
شان کاهش پیدا می کند، در صورتی این گونه 
نیست و وزارتخانه ها به صورت متمرکز این را 
تهاتر می کنند و حداقل این است که اسناد را به 

خزانه می دهند که در این زمینه در طبس عقب 
هستیم. وی گفت: در مورد اشخاص حقیقی نیز 
برگه های عوارض در منازل توزیع شد که جمع 
مبلغ آن سه میلیارد تومان بود اما علیرغم محرک 
های تشویقی و تخفیف، تنها 400 میلیون تومان 
جمع آوری شد.وی بیان کرد: در موضوع اعتبارات 
دولتی در سال ۹4، یک میلیارد و 200 میلیون 
مصوب داشتیم و ۶۶0 میلیون محقق شده است.

سربازی-“خبرنگار واقعی نباید وام دار هیچ جریان 
و یا فرد خاصی باشد و قلم او باید هنرمندانه در 
خدمت حل مشکالت مردم باشد” این خالصه 
مراسم  در  فردوس  فرماندار  های  حرف  تمام 
تجلیل از خبرنگاران بود که صراحتا بر مستقل 
بودن خبرنگاران تاکید کرد.به گزارش خبرنگار 
آوا از فردوس ، حسین ابراهیمی این را هم گفت 
که خبرنگاری عشق است و این عزیزان به عنوان 
چشم بیدارجامعه باید عملکرد مدیران را به چالش 
کشیده و زمینه پیشرفت شهرستان را فراهم آوردند.

تاکید بر حل مشکالت مالی خبرنگاران
وی تاکید کرد: خبرنگاران با مشکالت مالی زیادی 
دست و پنجه نرم می کنند که باید مانند قضات از 

نظر مالی تامین باشند تا خدای نکرده در تنگناهای 
اقتصادی مجبور نباشند برای مسائل مالی مراعات 
شخص یا دستگاهی را بکنند. امام جمعه فردوس 
نیز با اشاره به فعالیت صدها رسانه خارجی علیه 
گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
امروز وظیفه خبرنگاران بسیار سنگین و نقش 
آنان در بصیرت افزایی جامعه بر کسی پوشیده 
نیست. حجت االسالم بابایی تصریح کرد: آزادی 
مطبوعات در ایران که می توانند مسئوالن را نقد 

منصفانه کرده، نشان از سالمت آزادی بیان دارد.
وی تاکید کرد: خبرنگاران باید رسالت انقالبی 
خویش را در این برهه حساس تاریخ به خوبی 
انجام داده و اخبار محکم و درست را منتشرکنند 

تا باعث سوء استفاده دشمنان اسالم نشود.

مقابله با شایعات بی اساس از وظایف 
اصلی خبرنگاران است

وی به رواج بعضی شایعات برای تخریب برخی 
جایگاه های مقدس و ارگان های انقالبی اشاره 
کرد و گفت: نقش خبرنگاران در روشنگری مردم 
و جلوگیری از شایعات با شفاف سازی بسیار مهم 
و حیاتی است که خبرنگاران شهرستان فردوس با 
سالمت قلمی که دارند در این بخش به خوبی 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  اند.  کرده  عمل 
فردوس نیز از مسئوالن خواست ظرفیت الزم 
برای نقد خبرنگاران را همواره در خود گسترش 
دهند تا بتوانند مشکالت و کاستی های شهر را 
به گوش مدیران استانی و کشوری برسانند. مجید 

نقره دانی، خبرنگاران را ایجاد کننده زیرساخت یک 
جامعه دانست و با توجه به تعداد کم خبرنگاران 
همت  و  خبرنگاران  افزایش  خواستار  فردوس، 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در این خصوص 
شد. در این مراسم سید محسن سربازی، خبرنگار 
بحث  به  سخنانی  در  فردوس  در  آوا  روزنامه 
خبرنگار انقالبی پرداخت و رسالت آنان را در پیاده 
کردن منویات رهبر معظم انقالب، حراست از 
دستاوردهای انقالب و خون شهیدان بسیار مهم 

برشمرد. 

مشکالت بیمه خبرنگاران
 همچنان باقی است

سیما،  خبرنگار صداو  جمالی  اعظم  همچنین 

محمد حسین اکبری خبرنگار روزنامه خراسان 
 “ نامه  هفته  مسئول  مدیر  اکبری  حسین  و 
و  ها  دیدگاه  بیان  به  کویر”  یاقوت  فردوس 
مشکالت پیش روی جامعه خبرنگاران پرداختند 
که پاسخگو بودن مسئوالن در برابر خبرنگاران، 
تحرک بیشتر روابط عمومی های دستگاه های 
دولتی در راستای همکاری با خبرنگاران، توجه 
مسئوالن به بحث معیشت و بیمه خبرنگاران و 
توجه مسئوالن به تنها نشریه مکتوب شهرستان 
از  معنوی  و  مالی  حمایت  جهت  در  فردوس 
خواسته ها و مشکالتی بود که مطرح شد. در 
پایان مراسم از خبرنگاران شهرستان فردوس با 
اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی به پاس یک 

سال فعالیت چشمگیرشان تجلیل به عمل آمد.

اهدای 455 سری کمک جهیزیه به نوعروسان نیازمند 

صداوسیما- 4۵۵ سری کمک  هزینه جهیزیه از آغاز امسال با همراهی خیران به نوعروسان زیرپوشش کمیته امداد استان اهدا شد. معاون حمایت و سالمت خانواده 
کمیته امداد گفت:  در این مدت ۹۷0 میلیون تومان برای کمک  هزینه جهیزیه به نوعروسان زیر پوشش این نهاد  اختصاص داده شد. نخعی افزود: طرح کوثر یکی 
از طرح های کمیته امداد است که خیران می توانند به صورت مشارکتی در این طرح نسبت به تهیه جهیزیه نوعروسان به صورت نقدی یا خرید کاال اقدام کنند.

اخبار  ورزشی 

حوادث استان

استان میزبان مسابقات کشتی خردساالن کشور

طرحبازآفرینیدرهستهمرکزیشهرطبساجرامیشود

خبرنگارنبایدوامدارهیچجریانویافردخاصیباشد

دشمنبهدنبالجایگزینیجهلوخرافاتبهجایعلمودیناست

آشیانه بالگرد خراسان جنوبی
 بی سرپناه مانده است

مهر-مدیرعامل جمعیت هالل احمر با اشاره به پروژه 
ایجاد آشیانه بالگرد در استان گفت: این آشیانه تاکنون 
هیچ اعتباری برای احداث نداشته است. شهریاری بیان 
کرد: تاکنون هیچ اعتباری برای احداث آشیانه بالگرد در 
خراسان جنوبی اختصاص نیافته است. وی احداث آشیانه 
بالگرد را از اولویت های جمعیت هالل احمر دانست و 
افزود: در حال حاضر غیر از زمین، چیز دیگری برای 
این پروژه نداریم. شهریاری با بیان اینکه دیگر استان ها 
رقابت زیادی برای احداث این پروژه دارند، گفت: این 
طرح در استان باید از محل اعتبارات استانی ساخته شود. 
وی هزینه نگهداری آشیانه را ساالنه سه میلیارد تومان 
دانست و اظهار کرد: احداث آشیانه نیازمند 12 میلیارد 
تومان اعتبار است.شهریاری با اشاره به وضعیت راه های 
استان بیان کرد: این استان به لحاظ امدادی، منطقه ای 

ویژه بوده که باید نگاه های ویژه ای هم به آن شود.

طرح شناسایی آسیب های اجتماعی
 حوزه زنان در بیرجند اجرا شد

مهر-طرح شناسایی آسیب های اجتماعی حوزه زنان در 
بیرجند اجرا شد. مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری 
در دیدار مدیرکل جهاد دانشگاهی استان با مدیرکل دفتر 
امور اجتماعی استانداری اظهارکرد: به همت دبیرخانه 
علمی آسیب های اجتماعی طرحی با عنوان شناسایی 
آسیب ها و نابهنجاری های اجتماعی حوزه زنان به 
تفکیک محالت شهری و وضعیت اشتغال در بیرجند 
به انجام رسیده است. وی با بیان اینکه در این طرح 
به دنبال وضعیت اشتغال زنان و تفاوت اساسی در حوزه 
اشتغال زنان هستیم، گفت: آسیب ها و نابهنجاری های 
اجتماعی خراسان جنوبی به دلیل مشکالت اجتماعی و 
اقتصادی هشداردهنده است. تیموری با بیان این که نوع 
اشتغال زنان تاثیر بسزایی در میزان آسیب پذیری دارد، 
ادامه داد: آسیب های اجتماعی بیشتر مواقع به محله 
خاصی تعلق ندارد و نرخ بروز آسیب های اجتماعی در 

محالت متفاوت است.

سه و نیم میلیارد تومان سرمایه
 صندوق های خرد روستایی

صداوسیما-سه میلیارد و ۵00 میلیون تومان سرمایه 
صندوق های خرد روستایی است. رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی با اشاره به اینکه هم اکنون 1۷۵ صندوق خرد 
اعتباری با محوریت جهاد کشاورزی در استان فعال 
است، گفت: این صندوق ها  ۷ هزار عضو دارند که به 
صورت خودگران مبالغی را جمع آوری و در قبال ایجاد 
شغل خرد در روستاها تسهیالت قرض الحسنه پرداخت 
می کنند. ولی پور مطلق اشتغال پیش بینی شده در 
این صندوق ها  را 3 هزار و ۶00 نفر پیش بینی کرد 
و افزود: در بخش تولیدات دامی برای هزار و 400 نفر، 
صنایع تبدیلی و تکمیلی هزار و 100 نفر، صنایع دستی 
800 نفر، گلخانه های کوچک روستایی تا 200 متر 
مربع 200 نفر و پنل های خورشیدی 100 نفر شغل 
ایجاد خواهد کرد که سرمایه تسهیالتی پیش بینی 

شده حدود ۶0 میلیارد تومان است.

 افتتاح ۱4۷ میلیارد تومان پروژه 
گازرسانی در  هفته دولت 

گفت:  استان  گاز  شرکت  مقدم-مدیرعامل  دادرس 
پروژه  تومان  میلیارد  دولت 14۷  هفته  با  همزمان 
گازرسانی با حضور معاون وزیر نفت و رئیس شرکت 
ملی گاز ایران در استان افتتاح  می شود. هاشمی در 
گفت وگو با خبرنگارآوا، با اعالم این مطلب اظهار کرد: 
احداث خط انتقال گاز سربیشه به نهبندان، گازرسانی 
به 2 شهر و 100 روستا، گازرسانی به شهرک صنعتی 
سربیشه با اعتبار 14۷ میلیارد تومان از جمله طرح های 
قابل افتتاح در این سفر است. وی با بیان اینکه همزمان 
با این مراسم عملیات گازرسانی به 388 روستا با اعتبار 
بالغ بر 11۵ میلیارد تومان کلنگ  زنی می شود، افزود: 
تالش می کنیم بتوانیم در سال جاری 200 روستای 
بهره مند شوند.هاشمی تصریح  گاز  نعمت  از  استان 
کرد: گازرسانی به 200 روستای استان در سالجاری 
اقدام بزرگ و شایسته ای است که از این تعداد 100 
فجر  دهه  در  روستا  و 100  دولت  هفته  در  روستا 
گازرسانی می شوند.وی  یادآور شد: امید است در صورت 
تخصیص، نقدینگی و تأمین اعتبار بتوانیم 200 روستای 

دیگر را تا سال آینده گازرسانی کنیم.

مستند پنج شخصیت انقالبی استان
 تهیه می شود

کاری - روز گذشته علیرضا آیینه دار، مدیرکل صدا و 
سیمای استان در چهارمین نشست هم اندیشی ستاد 
بزرگداشت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی با حضور 

مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی  اظهار کرد: 
اسامی پنج شخصیت انقالبی استان برای تهیه مستند 
به تایید شورای فرهنگ عمومی رسیده است. وی 
یادآور شد: مستند زندگی آیت ا... سید حسن تهامی، 
حجت االسالم سید حسین آفتابی، حاج غالمحسین 
بازاری، شهید مهدی امین زاده قاین و حجت االسالم 
فردوسی پور برای ساخت در حوزه سیما و تلویزیون 
انتخاب شده اند. وی با اشاره به اینکه 1۵0شبکه رادیو 
و تلویزیونی درگیر این امر مهم می شوند، عنوان 
کردبرگزاری کنگره ملی 2 هزار شهید خراسان جنوبی 
نیز یکی از محورهای تولیدات مربوط به بزرگداشت 
سیما  و  مدیرکل صدا  بود.  خواهد  انقالب  پیروزی 
خاطر نشان کرد: ۵3 برنامه با عنوان »انقالب در کالم 
آفتاب« ،180 برنامه »من انقالبی هستم« ، ۶2 برنامه 
»نهضت امام خمینی)ره(« و 32برنامه »شقایق های 
انقالب « در حوزه رادیو تهیه و پخش می شود.وی 
ادامه داد: برای تبیین دستاوردهای معنوی و کارنامه 
خدمات انقالب و نظام از نظر همه مدیران قبلی و 

فعلی با هر کمیت و کیفیتی  استفاده می شود.

کوهنوردان بیرجندی بر فراز بام ایران

تیم کوهنوردی بیرجند به بام ایران صعود کرد. آقایان 
رمضانی فرد، فراش، اخوت، زارعی، جاللی، اصغری، یکه 
خان و مقدم به قله دماوند صعود کردند. این صعود از جبهه 

شمال شرقی در مدت 3 روز انجام شد.

خدمتی، در راه بازی های آسیایی 20۱8

ملی پوش تیرانداز بیرجندی راهی بازی های تیراندازی 
آسیا شد. جمه خدمتی صبح دیروز به همراه 18 تیرانداز 
دیگر، راهی هجدهمین دوره بازی های آسیایی 2018 
جاکارتا شد. خدمتی، یکشنبه 28 مرداد در اولین رقابت 
خود، در رشته میکس تفنگ، به مصاف حریفان آسیایی 
اش می رود. این مسابقات از 2۵ مرداد تا ۵ شهریور در 

کشور اندونزی برگزار می شود.

دعوت از فوتبالیست استان به اردوی تیم ملی

فوتبالیست استان به اردوی تیم ملی زیر 13 سال دعوت 
شد. محمد جواد اکبری به همراه 2۵ فوتبالیست دیگر از 
سراسر کشور، به اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال زیر 13 
سال پسران دعوت شد. این اردو از 22 تا 28 مرداد در مرکز 

ملی فوتبال ایران در تهران برگزار می شود.

واژگونی یک دستگاه تریلر حامل سوخت 
در طبس

یک دستگاه تریلر حامل بنزین ساعت 8:۵ دقیقه صبح 
دیروز در جاده طبس - تپه تاغ واژگون شد. رئیس پلیس 
راه استان گفت: این خودرو  که از یزد به بجنورد در حرکت 
بود حدود 30 هزار لیتر بنزین داشت. سرهنگ رضایی 

افزود: راننده تریلر به بیمارستان منتقل شد.

۱4 قنات روستایی خوسف جان دوباره گرفت

ایرنا- فرماندار خوسف گفت: 14 قنات روستاهای دور 
افتاده این شهرستان با مشارکت مردم و فرمانداری 
مرمت و احیا شد. شفیعی گفت: خشکسالی زمینه 
مهاجرت تعداد زیادی از روستاییان را فراهم کرده اما 
با احیای قنوات جهت مهاجرت تغییر یافته است. وی 
اظهار کرد: از آنجایی که مردم به تنهایی قادر به احیای 
قنات روستا نبودند توسط فرمانداری بیل های مکانیکی 
گرفت. قرار  روستاها  اختیار  در  و  تامین  زنجیری   و 

وی ادامه داد: برای احیا و مرمت قنوات بودجه خاصی به 
استان و شهرستان ابالغ نمی شود اما با مشارکت اهالی 
روستا توانستیم برای احیای قنوات با هزینه های پایین 

گام های مثبتی برداریم.

استفاده از تولیدات بومی
 در مصالح مورد استفاده

غالمی-شهردار بیرجند گفت: شهرداری تصمیم به 
ساختن پیاده راه خیابان جمهوری در دو فاز را دارد.

جاوید در سومین جلسه بررسی طرح پیاده راه خیابان 
جمهوری اظهار کرد: شهرداری بیرجند نیز با توجه به 
بازخورد مثبت پیاده راه سازی در سایر شهرها بر آن شده 
تا یکی از پر رفت و آمدترین خیابان های شهر که روزانه 
حجم ترافیکی بسیار زیادی دارد را تبدیل به پیاده راه کند.

شهردار بیرجند با اشاره به اینکه این طرح، زیبایی شهر 
و آسایش شهروندان را به دنبال دارد، عنوان کرد: در 
راستای حمایت از تولیدات داخلی و با توجه به فراوانی 
برخی مصالح در شهر بیرجند در صورت مناسب بودن 
این موارد، برای انجام کار از تولیدات بومی استفاده شود.

*میراث فرهنگی خارخانه )خارُخونه ، َسایه ُدو، َسایه 
بُو، کوپال( دانش فنون بهره برداری از منابع طبیعی در 

فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسید.
*مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گفت: یک وارد 
کننده انبه قاچاق در نهبندان به جریمه نقدی ۹ میلیون و 

۷۶3 هزار تومان محکوم شد.
*به گفته  مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساالنه 
10 میلیون هکتار از اراضی خراسان جنوبی،  تحت تأثیر 

فرسایش بادی قرار می گیرند.
بیرجند  آتش نشانی شهرداری  *مدیرعامل سازمان 
گفت: پس از حادثه آتش سوزی سالن فرزان به ۷3 
اداره تذکر داده شد که 43 اداره تاکنون نواقص ایمنی 

را برطرف نکرده اند.
*بیستمین مرحله استانی مسابقات قرآن کریم سازمان 
تأمین اجتماعی در دو بخش بیمه ای و درمان در 

خراسان جنوبی برگزار شد.
*پنجمین جشنواره تابستانه با عنوان قصه گویی و 
باران کاغذی به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری در محل پارک توحید برگزار شد.

در خبر “ مطالبه خون بهای درختان بیرجند” درج در 
صفحه ۵ روزنامه 21 مرداد  ۹۷، الزم به ذکر است تمامی 
مبالغ اعالم شده به عنوان جریمه ، بر اساس “دفترچه 

عوارض قطع اشجار” محاسبه شده است. 
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 امام صادق علیه  السالم فرمودند :
لَوال أنَّ ا... َخلََق أمیَر الُمؤمِنیَن لِفاِطَمَة ما کاَن لَها ُکفٌو َعلَی َظهِر األرِض

اگر خداوند امیرمؤمنان را برای فاطمه نمی آفرید ، در زمین همتایی برای او نبود.
)الکافی ، ج 1 ، ص 461(

ورود و ترانزیت عناصر القاعده 
از خاک ایران ادعایی واهی است

محمد جواد الریجانی، معاون بین الملل قوه قضائیه 
با هدفمند و مغرضانه عنوان کردن ادامه جوسازی 
اظهارات  پیرامون  خارجی  رسانه های  جنجال  و 
منتسب به وی در خصوص تردد و ترانزیت عناصر 
القاعده از طریق خاک ایران گفت: آنچه اینجانب 
در گفت وگوی ویژه خبری صدا و سیما درخصوص 
ورود و ترانزیت عناصر القاعده از خاک ایران بدون 
مطرح  آنها  گذرنامه  در  خروج  و  ورود  مهر  درج 
در  شده  ارائه  واهی  ادعاهای  از  قول  نقل  کردم، 
گزارش کمیسیون تحقیق ۱۱ سپتامبر آمریکا علیه 
ایران بود و به هیچ وجه نظر اینجانب نبوده است.

استنباط تهدید از نامه رئیس جمهور 
استنباط  درستی نیست

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، درباره نامه 
اخیر رئیس جمهور به رئیس  مجلس و اینکه برخی 
محتوا و لحن این نامه را تهدیدآمیز تلقی کردند،گفت: 
این گونه نیست. رئیس جمهور در نامه اخیرشان به 
الریجانی اعالم کردند که طبق قانون در زمان مقرر 
در مجلس حاضر خواهند شد و به این خواسته برخی 
اصال  نامه  این  گذاشت.  خواهند  احترام  نمایندگان 
تهدیدآمیز نبوده و استنباط تهدید از آن استنباط درستی 
نیست، ما حساب الریجانی را از مجلس جدا می دانیم.

آقاي حقوقدان سهم 50 درصدی 
را از کجا آوردي؟

ادعای   به  واکنش  در  سیاسی  فعال  گنجی،  عبدا... 
ایران  درصدی   50 حق  بر  مبنی  صادقی  محمود 
 از دریای خزر گفت: برخی چنان در روسیه ستیزی 
می دمند که حاضرند رئیس جمهور مورد تایید خود را نیز 
وطن فروش معرفی کنند. آقای حقوقدان 50 درصد را 
از کجا آوردی؟ سهم ما زمان شوروی سابق ۱۱درصد 
)خط حسینقلی خان - آستارا( بود بعدکه 2 کشور شدند 
5 کشور، سهم هر کشور 20 درصد را مطالبه کردیم.

اقدام عجوالنه قوه قضائیه برای 
برخی نمایندگان قابل درک نیست

علی مطهری، نایب رئیس مجلس به نامه رئیس قوه 
قضائیه به رهبری برای اقدامات ویژه در برخورد با 
اخاللگران اقتصادی واکنش نشان داد و گفت: نباید 
به هر بهانه ای متوسل به حکم حکومتی شویم. حکم 
حکومتی در جایی است که راه قانونی وجود نداشته 
باشد. اصوال اصل بر این است که همه کارها براساس 
قانون انجام شود و اگر الزم است برای مدت موقت 
قوانین خاص مغایر قوانین موجود داشته باشیم این 
استجازه باید از مجلس انجام شود. اقدام عجوالنه قوه 

قضائیه برای بسیاری از نمایندگان قابل درک نیست.

تعهد سیاسی اروپا برای حفظ 
برجام همچنان قوی است

امور  وزیر  سیاسی  معاون  عراقچی  عباس  سید 
کشورهای  سفرای  با  دیدارش  به  اشاره  با  خارجه 
برای  اروپا  سیاسی  تعهد  گفت:  تهران  در  اروپایی 
حفظ برجام همچنان قوی است. وی افزود: مذاکره 
ادامه دارد. راه حل های عملیاتی  به  برای رسیدن 

ارتش جمهوری اسالمی ایران 
از قوی ترین ارتش های دنیاست

بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره 
به حضور دو نیروی مسلح ارتش و سپاه در ایران گفت: 
زمانی که موضوع فعالیت ارتش و سپاه مطرح شد، در 
بسیاری از کشورهای دنیا این گونه گفته شد که این 
دو نیروی مسلح نمی توانند در کنار هم فعالیت کنند، اما 
امروز می بینیم که با فرماندهی واحد، نه تنها در فعالیت 
این دو نیرو اختاللی ایجاد نشده، بلکه این دو نیرو 
با قدرت از مرزهای کشور دفاع می کنند. امروز قطعا 
ارتش ایران یکی از قوی ترین ارتش های دنیاست.

اجرای تحریم آمریکا موضع شخصی 
العبادی است، نه دولت عراق

فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی با تاکید 
بر این که »اجرای تحریم آمریکا علیه ایران موضع 
شخصی حیدر العبادی و نه دولت و نه مردم عراق 
عراق  مقامات  برخی  نیز  در گذشته  است«، گفت: 
مواضعی علیه ایران گرفتند که به دنبالش از صحنه 
عراق حذف شدند، حتی تالش کردند که در دفاع 
از مناسبات ایران و عراق صحبت کنند، اما فایده ای 
نداشت چون مردم عراق دیده اند که ایران در کوران 

تحوالت عراق از جان، مال و ناموس آنها دفاع کرد.

انتصابات فامیلی براي جامعه
 قابل درک و پذیرش نیست 

رحمت ا... حافظی، عضو سابق شورای شهر تهران 
گفت: انتصاب برادر عروس قالیباف به عنوان معاون 
بود که در  بانک شهر تداعی کننده مطالبی  ارزی 
مورد  در  مجلس  صحن  در  تعاون  وزیر  استیضاح 
انتصابات فامیلی رد و بدل شد. این انتصابات برای 
جامعه قابل درک و پذیرش نیست و از طرفی هم، 
نشانه نفوذ تیم قبل بر مجموعه  شهرداری است.

دوسوم لیست امید رویکردی به صالح کشور ندارند

عبدا... ناصری، عضو شورای مشورتی اصالح طلبان 
پیرامون نمایندگان لیست امید مجلس گفت: شورای 
عالی سیاستگذاری اصالح طلبان وقتی با عدم تایید 
حتی  و  اصالح طلبان  اصلی  نامزدهای  صالحیت 
اعتدالیون خوشنام و نشان دار رو به رو گردید، مجبور شد 
در برخی شهر ها از جمله تهران افرادی را وارد لیست کند که من به جرأت 
می گویم جز لیست تهران دوسوم این لیست رویکردی به صالح کشور ندارند.

زیرفشار تحریم سیاست خود را تغییر نمی دهیم

آمریکا  از  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد  محمد 
خواست تا با دیگر کشورها محترمانه رفتار کند و 
افزود: هر گونه گفت وگو با آمریکا وقتی آغاز می شود 
که این کشور به دیگران احترام بگذارد و تحریم ها را 
متوقف کند. وی با اشاره به درخواست پیشین آمریکا 
مبنی بر تغییر سیاست های منطقه ای ایران، تصریح کرد:  ایران سیاست های 
داد. نخواهد  تغییر  آمریکا  تهدید  یا  تحریم  سایه  زیر  را  منطقه  در  خود 

رهبر  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
انقالب اسالمی با اشاره به مشکالت 
و  کشور  معیشتی  و  اقتصادی 
گرانی های فراوان اخیر که به بخش 

هایی از مردم به شدت فشار وارد کرده 
است، گفتند: اکثرکارشناسان اقتصادی 
و بسیاری از مسئوالن متفق هستند 
که عامل همه این مشکالت تحریم 
ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی 

و نحوه مدیریت و سیاست گذاری 
 اجرایی است. ایشان تأکید کردند: من 
اما  ندارد،  اثر  ها  نمی گویم تحریم 
اخیر  اقتصادی  مشکالت  عمده 

اگر  و  عملکردهاست  به  مربوط 
به  و  تدبیرتر  با  و  بهتر  عملکردها 
هنگام تر و قوی تر باشد، تحریم ها 
تأثیر زیادی نخواهد داشت و می توان 
مقابل آن ایستاد.ایشان به نوسانات 

اخیر بازار ارز و سکه و کاهش ارزش 
پول ملی اشاره کردند و افزودند: در 
همین قضایای ارز و سکه گفته شد 
ارز موجود  از  میلیارد دالر  مبلغ ۱۸ 
کشور آن هم در حالی که برای تهیه 
ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به 
افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء 
استفاده کردند. این موارد مشکالت 
مدیریتی است و ارتباطی با تحریم 
ها ندارد. ایشان افزودند: البته اکنون 
تصمیم  توان  می  و  نشده  دیر  هم 
ها و اقدامات الزم را مقابل تصمیم 
خبیثانه دشمن، اتخاذ کرد و اگر کسی 
بگوید دیر شده و ممکن نیست، یا 
جاهل است و یا حرف بی جهت زده 
تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر  است. 
کردند: هرکسی هم که اعالم کند، 
ما به بن بست رسیده ایم، یا جاهل 
است. خائنانه  او  حرف  یا  و  است 

هرکسی که اعالم کند ما به بن بست رسیده ایم، یا جاهل است 
و یا حرف او خائنانه است

حسین دهباشی،کارشناس سیاسی 
گفت: در ماجرای برجام من گفتم 
با آمریکا مشکل  که به هیچ وجه 
ندارم. من حتی در چارچوب منافع 
ملی کشور و نظام، با مذاکره هیچ 
کشوری مشکل ندارم؛ اما این نکته 
خودم  عقل  با  من  که  دارد  وجود 
سنجیدم چه چیزی به طرف مقابل 
من  گرفتیم!  چیزی  چه  و  دادیم 
داشت  سهمی  کسی  هر  می گویم 
اندازه سهمش مسئول است.  و به 
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
شما  سخنان  تحلیل  در  برخی ها 
معتقدند که به دلیل اختالف تان در 
گرفتن مسئولیت در دولت روحانی، 
حب مسئولیت باعث شده که دچار 
چنین چرخش هایی شوید، می گوید: 
برای  دلیلی هم  یا  مثال  افراد  این 
نادرست  و  شتابزده  تحلیل  این 

یادداشت های  اولین  دارند؟  خود 
انتقادی من زمانی بود که بیشترین 
مسئولیت را در دولت داشتم. زمانی 
ریاست  استراتژیک  مرکز  در  که 

آزاد  مناطق  سازمان  و  جمهوری 
حضور داشتم.مشاور سابق روحانی 
در پاسخ به سؤال دیگری که »از 
که  دیده اید  چه  اصالح طلبان  اکثر 
اظهار  براندازند«،  می کنید  فکر 

در  که  نیستم  شخصی  من  کرد: 
های  جناح  همه  مرکزی  هسته 
به  وقتی  ولی  باشم،  سیاسی 
می کنم  نگاه  آن  های  یادداشت 

منتقد  فقیه،  والیت  منتقد  که 
امروز  قرائت  به  و  نگهبان  شورای 
مخالف حتی ظواهری مثل حجاب 
اجباری اند، نتیجه می گیرم قائل به 
نیستند. اسالمی  جمهوری  نظام 

من با عقل خودم سنجیدم چه چیزي به طرف مقابل دادیم 
و چه چیزي گرفتیم 

ماندن در برجام بهتر از نماندن در آن است 

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره 
ماندن یا نماندن ایران در برجام گفت: نظر من است 
که ماندن در برجام بهتر از نماندن است اما ممکن 
است نظر نظام و مسئوالن عالی چیز دیگری باشد که 
بسته به شرایط اعالم می شود. همان طور که هنری 
کسینجر می گوید خروج آمریکا از برجام و سیاست ایران در این رابطه، شکاف 
در آمریکا ایجاد کرده و از طرفی میان آمریکا و اروپا ایجاد اختالف کرده است.
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خیابان غفاری - نبش غفاری 30 )قربانی(09303102285 - 32454577 - 056

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 

)داخلی، آپارتمانی، البی(

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
32462090 - 09153614899

روز
تحویـل بـه 

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 


