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مسائل تهران و بغداد باید با 
گفت وگو حل شود
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اروپایی ها عاقل باشند، برجام
 را از دست نمی دهند

صفحه 6

 ۲ استیضاح اخیر تا ۶ ماه 
آینده کافی است

صفحه 6

برگرداندن کشور به قبل از 
57آرزویی محال است

صفحه 6

پدیده »کودکان کار« 
را اساسی پیگیری کنیم

حدود دو سه سال قبل بود که مرکز 
استان هم با معضل کودکان کار مواجه 
در کالن  تر  پیش  که  شد.موضوعی 
شهر ها شاهد آن بودیم اما حاال به 
شهر بیرجند هم رسیده است.موضوع 
کودکان کار  یکی از پدیده های آسیب 
زای اجتماعی است که البته خود  معلول 
مسائل مختلفی است. عوامل خانوادگی 
و  گسسته  هم  از  خانواده های  مانند 
پرتنش، فقدان حمایت های عاطفی 
از کودکان، عوامل اجتماعی مانند اعتیاد، 
مهاجرت ، حاشیه نشینی، عوامل طبیعی 
مانند خشکسالی و ...  ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4157

5میدان شهادت و ایثار در بیرجند احداث می شود105 طرح مشارکتی روستایی در حال اجرا است 3خراسان جنوبی چهارمین استان رکورد دار آبیاری نوین

سرانه ورزش استان پایین است
    صفحه 5

عکس : موسوی

مدیرکل ورزش و جوانان عنوان کرد:

  سرمایه گذاری ۱۰ میلیون دالری  سرمایه گذاران خارجی در خوسف/5

انجام ده ها برنامه توسط ستاد غدیر

دبیر ستاد مردمی غدیر خراسان جنوبی در گفت و گو با آوا  برنامه های اجرا شده توسط این ستاد را در 
دهه امامت و والیت تشریح کرد. آرزومندان گفت: هزاران کتیبه، پرچم، ریسه و صدهامتر بنر نویسی و 
پارچه های دست نویس، مزین به احادیث محکم و مستند در شهر نصب شد. . . .  ) ادامه در صفحه5( 

بهره مندی 3۶۶ هزار دانش آموز و دانشجو 
از خدمات حمایتی کمیته امداد

هم اکنون 304 هزار دانش آموز و 62 هزار دانشجو و طلبه تحت پوشش کمیته امداد هستند که به این 
افراد از سوی کمیته امداد، هزینه های تحصیلی پرداخت می شود.معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 

امداد طی سفر دو روزه به استان خراسان جنوبی، از نزدیک وضع زندگی  . . .  ) ادامه در صفحه 5( 

گفتگوی اختصاصی آوا با گروه موسیقی “سوییچ بند”

موسیقی پاپ استان؛ حرفی برای گفتن و سازی برای شنیدن
گفته اند موسیقی، هنر بیان احساسات به وسیله آواهاست و آنجا که سخن از گفتن باز می ماند 
موسیقی آغاز می شود. بدیهی است که دنیای امروز را بدون موسیقی، نمی توان تصور کرد و به ناچار 
باید موسیقی را جزئی جدانشدنی از زندگی انسان ها برشمرد. به طور یقین، فطرت زیباپسند انسان ها، 
همیشه طالب موسیقی اثرگذار و خوب بوده و هست. در این میان، کم نیستند  . . .  ) ادامه در صفحه 3( 

جناب آقای مهندس عباس عامـری
 نایب رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

  مصیبت درگذشت پـدرگـرامی تـان را حضــور جنــاب عالی و 
خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال برای 

آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبرجمیل مسئلت داریم.

                               شرکت طاق بیست )صباغ(

               همایش بـزرگ

خیرین سالمت شهرستان سربیشه

برگزار می شود 
شرح در صفحه آخر

جناب سرهنگ علیرضا عباسی
رئیس محترم پلیس راهنمایی و رانندگی استان خراسان جنوبی 

 با کمال مسرت انتصاب ارزشمند جناب عالی را که موید درایت،تجربه و توانمندی تان می باشد
 صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیقات روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

روابط عمومی هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان خراسان جنوبی

جناب سرهنگ  علیرضا رضایی
رئیس محترم پلیس راه استان خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه ایزد متعال 
سالمتی، سعادت و توفیق روز افزون شما بزرگوار را آرزومندیم.

روابط عمومی هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان خراسان جنوبی

مدیریت محترم شرکت مهراس کویر
بزرگترین تولیدکننده لوله های upvc در شرق کشور

انتخاب شایسته مجموعه شما را به عنوان 
واحد برتر صنعتی کشور 

که نتیجه درایت و اهتمام جدی شما و همکاران محترم تان است، تبریک می گوییم.
روابط عمومی مدیریت بانک سپه و کارکنان شعبه مرکزی بیرجند

من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق
بدینوسیله از زحمات شبانه روزی پرسنل خدوم بخش زنان 

بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر رحیمی 
استادان: جناب آقای دکتر رضا خیاط ، سرکار خانم دکتر فرزانه سیف الدین،

جناب آقای دکتر سعید کیقبادی،سرکارخانم سلطانی و تمامی پرسنل
 زحمتکش بخش تقدیر و تشکر می نماییم.

خانواده های: رحمان پور- بجدی  

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 فرزندی عزیز و برادری مهربان 

شادروان کربالیی سعید قاصدی
 جلسه یادبودی روز پنجشنبه 97/۶/15 از ساعت 4 الی 5 

بعدازظهر در محل مسجد امام جعفر صادق)ع( 
)واقع در میدان اول سجادشهر(

برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده ها ی: قاصدی ، دهقانی و سایر بستگان

جناب سرهنگ علیرضا عباسی
رئیس محترم پلیس راهنمایی و رانندگی استان خراسان جنوبی

با کمال مسرت انتصاب ارزشمند شما را که موید درایت،تجربه و توانمندی جناب عالی می باشد  
 صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه قادرسبحان سربلندی و توفیق روزافزون تان را آرزومندیم.

نمایندگی مدیران خودرو -کد 448 ناصری

جناب سرهنگ علیرضا رضایی
 رئیس محترم پلیس راه استان خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که نشان از مدیریت و توانمندی شمامی باشد
صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون تان راخواستاریم.

نمایندگی مدیران خودرو - کد  448 ناصری

همکار محترم جناب آقای مهندس عباس عامری 
با نهایت تاسف و تألم درگذشت پدر بزرگوارتان را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه 
 ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

   مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

دو عدد فلش متصل به یک بند
 زرد رنگ به همراه مبدل OTG گم 
شده است. از یابنده تقاضا می شود 
با شماره 09172448426 تماس 

گرفته و مژدگانی دریافت نماید.
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تکلیف گرانی قیمت دارو مشخص شد

مهر- سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: امسال قیمت داروها در خردادماه مشخص شده است و تا پایان امسال با همان قیمت ارائه می شود.کیانوش 
جهانپور از کمبود روزانه ۵۰ تا ۶۰ قلم دارو خبر داد و افزود: روزانه لیستی از کمبود دارو در سطح کشور ارائه می شود که هر روز متغیر است. بسیاری از 

داروهایی که کمبود آن اعالم می شود، نوع داخلی و خارجی آن وجود دارد و تنها اعالم می شود که یک برند خاص از آن دارو وجود ندارد.

پدیده »کودکان کار« 
را اساسی پیگیری کنیم

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... حمایت های عاطفی از 

کودکان، عوامل اجتماعی مانند اعتیاد، مهاجرت ، 
 حاشیه نشینی، عوامل طبیعی مانند خشکسالی و ...  ،
شوند. می  آن محسوب  مسبب  دالیل  جمله  از   
در مجموع این مسائل باعث بروز پدیده ای به نام 
کودکان کار می شود که با کمک های نامتعارفی 
که به آنان می شود، به نوعی تشویق به تکدی 
گری می شوند.به تازگی حضور پررنگ و دوباره 
کودکان کار خیابانی در شهر ، واکنش های مردم 
را در پی داشت و پیام های مختلفی را نیز برای 
روزنامه ارسال کردند.تجربه ثابت کرده است طرح 
هایی چون جمع آوری کودکان کار ، مقطعی است 
برای  کار  کودکان  مدتی  شود  می  باعث  فقط  و 
دوباره  بعد  مدتی  و  نشوند  رویت  شهر  در  مدتی 
آشکار شوند. البته باید گفت اقدامات ویژه و بنیادی 
تری نیز شکل گرفته و انجام شده است که جای 
خوشحالی دارد.اما به نظر می رسد نیاز به افزایش 
بین  بیشتر  و همکاری  و همدلی  سرعت حرکت 
تر  پیچیده  از  قبل  تا  دستگاه های مربوطه است 
شدن و گسترش بیشتر این پدیده در شهر، به طور 
های  ارگان  و  بپردازند.ادارات  آن  حل  به  اساسی 
گوناگون درباره این پدیده مسئول و درگیر هستند. 
طبق آیین نامه ساماندهی کودکان خیابان مصوبه 
 11 بهزیستی،  اداره  از  غیر  به   ، وزیران  هیئت 
دستگاه دیگر نیز از جمله استانداری، دادگستری، 
انتظامی،آموزش و پرورش ، فنی و حرفه  نیروی 
ای، کار و رفاه اجتماعی ، دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات درمانی، کمیته امداد امام )ره(، شهرداری، 
بیمه خدمات درمانی، تامین اجتماعی ، صدا و سیما 
و هالل احمر هم در موضوع کودکان کار وظیفه 
ای دارند. در آماری که چند ماه پیش از بهزیستی 
از  2۰  ابتدای سال 97 بیش  از   ، رسانه ای شد 
برنامه شناسایی کودکان کار با همکاری مشترک 
شهرداری و نیروی انتظامی انجام شده است که 
در این بین بیش از ۶۰ کودک کار شناسایی شده 
اند. در این میان فعالیت های حمایتی و آموزشی 
نهاد  مردم  های  سازمان  از سوی  نیز  را  مختلف 
را  موضوع  این  اند  تالش  در  که  هستیم  شاهد 
پیگیری و به بهبود شرایط کمک کنند.امیدواریم 
با یک تالش جمعی که در آن هم مردم و هم 
 مسئوالن ، برای حل این پدیده حرکتی آغاز کنند ،
تا چندسال دیگر شاهد از بین رفتن و حذف این 

پدیده نامبارک باشیم.

مالک نرخ بلیت هواپیما اعالم
 شرکت های هواپیمایی است

گفت:  کشوری  هواپیمایی  سازمان  سخنگوی 
های  شرکت  اعالم  هواپیما  بلیت  نرخ  مالک 
و  کنند  می  اعالم  دفاتر  در  که  است  هواپیمایی 
در صورت تخلف فقط شرکت های هواپیمایی را 
مقصر می دانیم. جعفرزاده در ادامه افزود: یکی از 
وظایف دفتر نظارت هواپیمایی نظارت بر مکانیزم 
های دفاتر است و نظارت از طریق دفتر نظارت 
هوایی  خطوط  واگذاری  است.  کشور  هواپیمایی 
افزایش  اما  و پروازها زیر نظر دفتر نظارت است 
قیمت ها تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز بوده است. 
ارز برای پروازهای داخلی تخصیص داده شده و 
سازمان  در  اقداماتی  نیز  خارجی  پروازهای  برای 

هواپیمایی کشوری در حال انجام است.

بانک ها مجاز به عرضه ارز
 مسافرتی و دانشجویی شدند

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک 
مورخ   97/   1719۶۸ شماره  بخشنامه   )1( بند  پیرو 
به  ارز  فروش  و  خرید  خصوص  در   1۳97/   ۵/   2۰
نرخ بازار، طی بخشنامه شماره 2۰1۰۶۸ مورخ 12 
شهریور 1۳97، بانک ها را مجاز به فروش و پرداخت 
ارز مسافرتی و دانشجویی کرد. بر این اساس بانک 
ها مجازند از محل ارزهای خریداری شده و با تامین 
و  فروش  به  نسبت  خود،  منابع  از محل  اسکناس 
پرداخت ارز مسافرتی به نرخ بازار در سطح شعب داخل 
شهر با اخذ مدارک مثبته از قبیل گذرنامه  معتبر ج. ا.ا، 
بلیت  مسافرت هوایی، ویزای کشور مقصد  )در مورد 
کشورهایی که نیاز به ویزا دارند( اقدام کنند. همچنین 
الزم است مدارک مزبور به منظور نظارت بازرسان 

بانک در سوابق نگهداری شود.

وعده تامین پوشک تا چند روز دیگر

ایسنا- طبق وعده مسئوالن، کمبود پوشک بچه، 
آینده  هفته  بانوان  بهداشتی  وسایل  و  بزرگساالن 
برطرف می شود؛ هر چند که به دلیل عدم تخصیص 
ارز دولتی به مواد اولیه وارداتی این محصوالت باید 
باشیم!  قیمت ها  برابری   2.۵ تا  دو  افزایش  شاهد 
رئیس انجمن صنایع سلولزی ایران در پاسخ به این 
سوال که چه زمان مشکل کمبود این محصوالت 
برطرف می شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه از 
اوایل هفته گذشته تکلیف ارز مواد اولیه محصوالت 
با  تولیدکنندگان  اجناس  شد  مشخص  سلولزی 
از  و  شد  ترخیص  گمرک  از  تومانی  هزار   1۰ ارز 
خود  تولید  کارخانجات  مجددا  جاری  هفته  شنبه 
را آغاز کردند و این وعده را به مردم می دهیم که 
مشکل  آینده  هفته  ابتدای  از  و  آتی  روزهای  طی 
شد. خواهد  برطرف  سلولزی  محصوالت  کمبود 

حرف آخر مجلسی ها
 درباره گرانی بنزین

گفت:  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس  ایسنا- 
مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را به دولت نمی 
دهد. کمیسیون انرژی پیش از سال 97 و پس از آن 
اعالم کرد که با دو نرخی و چند نرخی کردن بنزین 
و افزایش قیمت مخالف است. مجلس و دولت هیچ 
طرحی مبنی بر افزایش قیمت بنزین، سهمیه بندی و 
چند نرخی کردن بنزین ندارد. مجلس اجازه افزایش 

قیمت بنزین را به دولت نمی دهد. 

سرمقاله

باشگاه خبرنگاران- اوضاع بازار خودروهای داخلی موضوع 
گفت وگوی ویژه خبری بود که با حضور محسن جهرودی 
مدیر عامل سایپا و هاشم یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو 
برگزار شد.محسن جهرودی مدیر عامل سایپا در ابتدای 
برنامه در رابطه با علت شکل گیری بازار حاشیه ای در 
خصوص خودرو فراتر از توان خرید مردم، اظهار کرد: عمال 
در مسیر تولید انحرافی وجود نداشته و تولید خودرو را با 
وجود تمام فشارها محقق کرده ایم و در ۵ ماهه امسال 1۸ 
هزار دستگاه خودرو وارد بازار شده است.مدیر عامل سایپا 
گفت: نیاز مردم به خودروی تولید داخلی چیزی حدود یک 
میلیون و 2۰۰ و یا ۳۰۰ هزار است. ما امروز با تقاضایی 
با  دوم سال  ماه  از  ندارد.  نیاز  ایم که شکل  مواجه شده 
اتفاقات بازار ارز، با حجم عظیمی از تقاضا مواجه شدیم. 
حجم تولید تغییر نکرده است، ولی حجم تقاضا به صورت 
فزاینده ای افزایش یافته است.به دلیل سودی که در خرید 
تقاضا  این  کنید  دارد، حال تصور  و فروش خودرو وجود 
1۰ برابر میزان ذکر شده باشد )یک میلیون و 2۰۰ هزار(، 

همین امر سبب ایجاد بازار کاذب می شود.

با یک کد ملی، فقط می توان
 یک خودرو در سال خرید

جهرودی گفت: ما در سیستم فروش عوامل محدود کننده 
ای را تعبیه کرده ایم، مثال یکی از شروط خرید این است 
که طی 1۸ ماه گذشته متقاضی سابقه خرید نداشته باشد و 
یا با یک کد ملی، فقط می توان یک خودرو در سال خرید، 
اما در هر صورت با وجود همه این عوامل محدود کننده، 
متقاضی  نفری  هزار   ۶۰۰ الی   ۵۰۰ جامعه  یک  هم  باز 
است. خودروساز  کنترل  از  خارج  که  دارد  وجود  خودرو 
جهرودی در ادامه با طرح این سوال که چه اتفاقی افتاده 
که تا قبل از برج 2 این حجم از تقاضا وجود نداشت، بیان 
کرد: سیاست های بانک مرکزی نسبت به تامین ارز مورد 
ما شاهد  کرد.  تغییر  ماه  اردیبهشت  از  نیاز خودرورسازها 
با  بودیم و همین طور  ارز  تغییراتی در بحث  و  نوسانات 
گروه بندی های انجام شده در این باره، ما خودروسازان با 
تالش های وزیر صمت در گروه 1 قرار گرفتیم.وی افزود: 
این تغییرات حاکی از ایجاد تغییرات در قسمت تمام شده 
خودرو بود و مردم این را درک می کنند. باید توجه داشت 
که تمام متقاضیان دالل نیستند، بلکه در میان آنها افرادی 
هستند که حتی یک یا چند خودروی دیگر دارند، نکته این 
است که مراجعه کنندگان به دنبال حفظ ارزش دارایی خود 
هستند و به خودرو به عنوان یک کاالی سرمایه ای نگاه 
می کنند و ممکن است به آن هیچ نیازی نداشته باشند و 
این دلیلی بود که بر بازار ما سوار شد.یکه زارع مدیر عامل 

ایران خودرو نیز در خصوص کاسبان اصلی سود حاصله 
از تفاوت قیمت کارخانه با بازار تصریح کرد: ما به عنوان 
خودروساز، خود یکی از معترضان هستیم و برای ما هم 
این اختالف قیمت زجرآور است؛ اما باید دید عوامل این 

اختالف چیست. 

تاخیر در دریافت قطعه است که باعث می شود 
نتوانیم در موعد مقرر خودرو را تحویل مشتری دهیم
جهرودی درباره انبار و عدم عرضه خودرو به منظور فروش 
ناپسند  بسیار  کاری  احتکار  کرد:  اظهار  باالتر  قیمتی  با 
است که تعریف خاص خودش را دارد، خودرو مانند میوه 
و یا گوشت، قابل احتکار نیست. دلیلی برای این کار وجود 
ندارد، در واقع تاخیر در دریافت قطعه است که باعث می شود 
ما نتوانیم در موعد مقرر خودرو را تحویل مشتری دهیم.
رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات هم در گفتگوی تلفنی 
با برنامه درخصوص تایید احتکار خودرو گفت: ما جلسات 
متعددی را با خودروسازان داشته ایم. همان طور که گفته 
شد مصداق احتکار در مورد خودرو وجود ندارد. بحث احتکار 

زمانی پیش می آید که الزام به عرضه از سوی وزیر اعالم 
شود که درباره خودرو اعالم نشده است. عنوانی که در این 
باره مطرح می شود، اختفای خودرو با هدف گرانفروشی نام 
دارد و از آن به نام احتکار یاد نمی شود.محمد عزیزی عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفتگوی تلفنی در 
رابطه با کشف انبار قطعات ایران خودرو در حوالی استان البرز 
گفت: این 19۰۰ دستگاه خودرو تولید یک روز ماست. اگر 
در سال گذشته در چنین زمانی، با پهپاد بر فراز ایران خودرو 
پرواز می کردید، متوجه 4۰ هزار دستگاه خودرو می شدید 

که آمار عجیبی نیست و کامال طبیعی است.

خودرو اصوالً احتکارپذیر نیست
مدیر عامل شرکت خودروسازی سایپا در ادامه با بیان اینکه 
افتخارم این است که با آگهی روزنامه استخدام شدم، گفت: 
خودرو اصواًل احتکار پذیر نیست. درگیر یک حرکت سودجویانه 
هستیم که طی آن یک سری از آدم ها به تحلیل بازار می 
پردازند ، عددهایی که در رابطه با قیمت خودرو بیان می شود 
منبعث از چند سایت است لذا قیمت هایی که اعالم می شود 

عددی نیست که در جامعه بر مبنای آن معامله صورت بگیرد، 
ما می گوییم قیمت محصول مان این نیست و قیمت بازار را به 
عنوان خودرو ساز قبول نداریم. مدیر عامل شرکت خودروسازی 
سایپا با اشاره به اینکه اگر در نمایندگی محصول بدون پالک 
وجود دارد قابل پیگیری است، اظهار کرد: تمام فروش های 
اخیر ما اینترنتی بوده، ولی اگر خودرویی در داخل نمایندگی با 
پالک فروخته می شود دارای صاحب است، یعنی کسی بوده 
که از ما خرید کرده و حاال می خواهد عرضه کند، تمام فروش 

های اخیر گروه خودروسازی سایپا به صورت شفاف است.

پراید 40 میلیونی نادرست
 است و صحت ندارد

جهرودی با تاکید بر اینکه باید بر روی بحث تحویل فوری 
خودرو اقدام عاجلی صورت گیرد، عنوان کرد: 1۰ صبح روز 
چهارشنبه ۵۰ هزار دستگاه خودرو پراید و انواع آن، تیبا و 
انواع آن و نیسان به صورت پیش فروش با قیمت مصوب 
و منطبق با زمان تحویل توزیع خواهد شد.مدیرعامل شرکت 
خودروسازی سایپا با طرح این سوال که چند نفر پراید 4۰ 
میلیون تومانی گرفته اند، گفت: این قیمت نادرست است، 
شورای رقابت به ما قیمت را اعالم می کند، ما ریالی نمی توانیم 

اضافه تر بفروشیم تا زمانی که اصالح قیمت صورت بگیرد.

هفته آینده 40 هزار خودرو
 را پیش فروش خواهیم کرد

وی با اشاره به اینکه خودروهای وارداتی هیچ رقابتی را برای 
ادامه  نبود  آنها  در کالس  زیرا  نداشت،  داخلی  خودروهای 
داد: خودروهای وارداتی گران قیمت بودند و اثری بر روی 
ایران  صنعتی  گروه  عامل  نداشت.مدیر  داخلی  خودروهای 
خودرو خاطرنشان کرد: برای هفته آینده 4۰ هزار خودرو را 
پیش فروش خواهیم کرد تا بتوانیم بحث سیاه بازار را بشکنیم.

محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع مجلس طی گفتگوی 
زنده تلفنی با اشاره به اینکه مسئولیت تنظیم بازار با چه کسی 
است؟ این پاسخگویی را چه کسی باید داشته باشد؟ آیا واقعا 
مردم را باید مقصر دانست، گفت: چرا بعد از گذشت سی سال 
نتوانستیم برای پراید قطعات مورد نیاز را تولید کنیم، متاسفانه 
مردم را بی اعتماد کرده ایم.این عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس با اشاره به اینکه مسئولیت تنظیم بازار با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است، افزود: وزیر صنعت را به زیر تیغ استیضاح 
می بریم و مجلس به غیر از این راه دیگری ندارد. یکه زارع 
هم درباره تاخیر در تحویل خودروها گفت: به دلیل تحریم های 
ظالمانه علیه کشورمان، تولید قطعه کاهش یافته است، زمانی 
تولید ما به 27۰۰ می رسید، اما در حال حاضر حجم تولید به 

2۰۰۰ عدد رسیده است.

عکس: اینترنت

در گفتگوی ویژه خبری با حضور
 مدیرعامل ایران خودرو و سایپا چه گذشت؟

آگهی فروش امالک به صورت مزایده در مهرشهر بیرجند
مزایده کتبی فروش 4 قطعه زمین مسکونی و 11 قطعه زمین تجاری محله باقی مانده از توافق نامه مورخ 1391/10/24 اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی و نمایندگان جمعی از اعضای تعاونی پروفیل کاران شهرستان بیرجند موضوع پالک 
7933 فرعی از 1402 اصلی به شرح ذیل اعالم می گردد. متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 1397/06/10 لغایت دوشنبه 1397/06/19صبح ها از ساعت 9 الی 13 به آدرس بیرجند، میدان شهدا،کوچه دانشگاه 2، جنب قنادی ممتاز دفتر 
شرکت تعاونی پروفیل کاران مراجعه و فرم شرکت در مزایده را دریافت نمایند. تاریخ بازگشایی پاکت ها روز سه شنبه 1397/06/20 راس ساعت 9 صبح در محل دفتر شرکت خواهد بود. مالحظات:1- رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده 
الزامی می باشد. 2- پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبارساقط می باشد. 3- کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد. لذا بازدید از ملک موردنظر الزامی 
است. 4-ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداری پس از اعالم نتایج در محل تعیین شده با ارائه اصل رسید به شخص متقاضی مستردخواهد شد. 5- برگزار کننده مزایده 
در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 6- اولویت فروش و واگذاری با کسانی خواهد بود که به صورت یکجا درخواست خرید کنند مهلت شرکت در مزایده از روز شنبه  1397/06/10 لغایت ساعت  13 

دوشنبه 1397/06/19می باشد.

ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09155617493 )محمدنژاد( تماس بگیرید

مالحظاتشماره پالک یا قطعهمبلغ پایه برای هر مترمربع مزایده )ریال(متراژ عرصهکاربرینوع ملکآدرس ملکردیف
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد593-1625/900/0001مسکونیزمینخیابان شهید کاوه مهرشهر1

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد596-1625/900/0001مسکونیزمینخیابان شهید کاوه2

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد97-1567/000/0009مسکونیزمینخیابان شهید کاوه3

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد128-1726/000/0009مسکونیزمینخیابان شهید کاوه4

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5212/000/00014734تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه )1( مهرشهر5

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014735تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه6
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014736تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه7
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014737تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه8
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014738تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه9

هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5212/000/00014739تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه10
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5212/000/00014746تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه )2( مهرشهر11
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014747تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه12
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014749تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه13
هزینه آماده سازی و سایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5210/000/00014750تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه14
هزینه آماده سازی وسایرهزینه های موردمطالبه شهرداری به عهده خریدارمی باشد5212/000/00014751تجاری محلهزمینخیابان شهید کاوه15
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
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تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         09157208187- اسماعیلی

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

 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.

به تعداد محدودی راننده همراه با خودرو نیازمندیم

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

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر،گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    
شهرام  مداحی3647  363  0915

ود  
حد

وم
ژه  

ش وی
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880
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خراسان جنوبی چهارمین استان رکورددار آبیاری نوین

صداوسیما- خراسان جنوبی چهارمین استان رکورددار اجرای آبیاری نوین از ابتدای سال تاکنون در کشور شده است. مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد 
کشاورزی استان گفت: 2 هزار و 460 هکتار از زمین های خراسان جنوبی به سیستم نوین آبیاری مجهز شد که از این نظر رتبه چهارم را در کشور کسب کردیم. غالمی 
افزود: تاکنون در 17 هزار و 152 هکتار از اراضی خراسان جنوبی سیستم های نوین آبیاری اجرا شده است و در  14 هزار و 140 هکتار دیگر هم آبیاری نوین در حال اجراست.

می خواستم از پلیس راهنمایی و رانندگی تشکر کنم، 
خدا خیرشان دهد، این راننده های جوانی که شب 
ساعتای 10 به بعد تازه به فکر هنرنمایی با ماشین در 
خیابان می افتند و آسایش راسلب می کنند زودتر جمع 

کنند  ممنون شان هستیم.
ارسالی به سروش آوا

سالم باتوجه به سفر وزیر محترم بهداشت به خراسان 
جنوبی انتظار داریم بودجه الزم جهت پرداخت پاداش 
از  ماه   17 از  بیش  که  دانشگاه   ۹6 بازنشستگان 

بازنشستگی آنها می گذرد  اختصاص فرمایند.
۹01...102
خدا رو شکر مسئوالن اسب سفید قیمت رو سوار شدند 
و به تاخت می روند. یکی نیست بگوید به کجا چنین 
شتابان. بابا ما مردم از نفس افتادیم.یک فکری به حال 

ما کنید. صبر هم اندازه دارد.آخر تا کی؟؟
۹03...205
نماینده محترم بیرجند که اعالم  فرمودند خراسان 
جنوبی 30 سال از خراسان شمالی جلوتر است چه 
خوبه شاخص ها را گفته و مقایسه ای برای اطالع 
مردم بیان کنند چون آمارها و اعتبارات و زیر ساخت ها  

این را تایید نمی کند.
۹03...205
جناب آقای شهردار خسته نباشید خدا قوت اینک با 
عنایت به آغاز سال تحصیلی و با توجه به قطب مراکز 
دانشگاهی در مرکز استان ضرورت دارد پیش از فوت 
وقت برای زیبا سازی شهر، خط کشی معابر و... اقدام گردد
۹15...531
کاش مسئوالن قبل از وعده به انجام کاری به عملی 
بودن آن و انجام کارشناسی  اقدام می نمودند به طور 
مثال وعده راه اندازی چهارشنبه بازار در محل میدان 
بار سابق که چند ماه قبل قول انجام آن در هفته دولت 
داده شد و راه اندازی بیمارستان تامین اجتماعی شمال 
شهر و همچنین تاکسی هوایی که با وجود وعده 

مسئوالن هنوز اجرایی نشده است.
۹15...250
با عرض سالم و خسته نباشید بسی شایسته است 
به پاس تالشها و زحمات مستمر عوامل اتاق عمل 
بیمارستان شهید رحیمی تامین اجتماعی نهایت سپاس 
و قدردانی خویش را خدمت شما و همکارانتان ابراز دارم .
۹01...224
باسالم خدمت شهردار محترم دکترجاوید، شما را به 
خون پاک شهدا قسم می دهم که افراد کارشکن و 
مخرب دستشان را از کارهای اجرایی کوتاه کنید که 

باعث بدنام کردن شهرداری می شوند
۹15...012
کوره های آجرپزی بلوار پیامبر اعظم )ص(، دیوار 
یخی خیابان محالتی، باغ های  هفتگانه بیرجند، 
کاروانسراها، آب انبارها،  قلعه بیرجند، ارگ بهارستان 
آنها،  بین  زیر زمینی  تونل  و ارگ کاله فرنگی و 
ظرفیت های بی نظیری هستندکه هم اکنون در 
ثروت  توجه  اندکی  با  دارد.  قرار  حساسی  بزنگاه 
عظیمی از طریق جذب گردشگر عاید شهر می کند 
و با اندکی بی توجهی میراث چند صدساله به باد می 
رود. میراث فرهنگی و شهرداری همه شهروندان 

منتظر اقدام عاجل شما هستند.
۹15...254
نامتعادل بودن ویزیت پزشکان  مشکالتی را برای 
مردم ایجاد نموده است. از طرفی ویزیت پنج هزار 
تومانی برخی پزشکان در مراکز دولتی باعث شده 
فوق  پزشک  به  سرماخوردگی  برای  حتی  افرادی 
تخصص مراجعه کنند که منجر به ازدحام بیش از 
حد در این مراکز شده و نوبت گیری را با مشکل روبرو 
کرده. از طرف دیگر ویزیت چهل و هشت هزار تومانی 
برخی دیگر از پزشکان در مراکز خصوصی مشکالت 

عدیده مالی برای بیماران ایجادکرده است 
۹15...100
با تایید مطالب مطرح شده در سرمقاله  روز گذشته باید 
گفت در تمام شهر درختان در حال خشک شدن است 
و شهرداری از اساس بیخیال شده، خوب است شورا به 
 جای گل و بلبل نشان دادن همه چیز را بررسی کند .

تا حاال چقدر درخت خشک شده مطمئن باشیدسهم 
شهرداری در نابودی درخت ها کمتر از پادگان و بنیاد 
و...نیست در ثانی برای جلوگیری از ادامه این وضع 

نظام آبیاری درختان اصالح شود.
۹15...۹33

آیید  می  ما  استان  به  که  بهداشت  وزیر  آقای 
پیشاپیش ورود شما را خوشامد می گوییم آیا می 
دانید شهرستان خوسف تنهاترین شهرستان است که 
بدون بیمارستان است و مردم مظلوم و محروم آن 
برای درمان مریض خود باید سفر رفت و برگشت 
70 کیلومتری به مرکز استان داشته باشند.                       
۹36...40۹   

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

جواد رضایی - گفته اند موسیقی، هنر بیان احساسات به وسیله 
آواهاست و آنجا که سخن از گفتن باز می ماند موسیقی آغاز 
می شود. بدیهی است که دنیای امروز را بدون موسیقی، نمی 
توان تصور کرد و به ناچار باید موسیقی را جزئی جدانشدنی از 
زندگی انسان ها برشمرد. به طور یقین، فطرت زیباپسند انسان 
ها، همیشه طالب موسیقی اثرگذار و خوب بوده و هست. در این 
میان، کم نیستند هنرمندانی که با غواصی در دریای نغمات و 
آهنگ ها، نقشی از عشق می زنند و ترنّمی تاثیرگذار می سرایند.  
در این میان استان خراسان جنوبی که از دیرباز مهد علم و ادب 
و فرهنگ نامیده شده هم از حضور هنرمندان عرصه موسیقی 
خالی نبوده و نیست. هنرمندانی که آموخته اندبایدها و نبایدهای 
موسیقی را باید شناخت و در این چارچوب به خلق آثار ماندگار 
موسیقیایی پرداخت.خبرنگار ما این بار به سراغ گروهی از جوانان 
فعال در عرصه موسیقی پاپ - راک رفته  تا در خصوص فعالیت 
های این گروه جوان موسیقی، گپ و گفتی صمیمانه ترتیب دهد. 
مجتبی حسن پور که خود از فعاالن حوزه موسیقی استان است 
سرپرستی گروه سوییچ بند را برعهده دارد. او که سال ها در زمینه 
آهنگ سازی و تنظیم فعالیت داشته، با موسیقی استان و اهالی آن 
آشنا بوده و به همین سبب توانسته گروهی جوان، پویا و خوش 
فکر از هنرمندان موسیقی استان را دور هم جمع کند. او در مورد 
انگیزه اش از دورهمی این هنرمندان می گوید : قطعا همه ما 
دوست داریم در هر زمینه ای از ظرفیت های بومی بهره برده و 

منجر به تقویت آن گردیم. 

تور هنری آوای شیدایی که در راستای کنگره 
ملی بزرگداشت 2000 شهید استان

بنده نیز به عنوان عضو کوچکی از جامعه هنری استان، این امر 
را بر خود واجب دانسته و از آغاز فعالیت سوییچ بند به عنوان 
سرپرست، توانسته ام ضمن ارتباط گیری با هنرمندان موسیقی 
و جذب و رفاقت با آنان، گام های اولیه معرفی و فعالیت گروه 
را بردارم. این حرکت هنری خوشبختانه تاکنون توانسته به نتایج 
مطلوبی دست پیدا کند که از آن جمله می توان به تور هنری 
آوای شیدایی که در راستای کنگره ملی بزرگداشت 2000 شهید 
استان و به همت سازمان بسیج هنرمندان و اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در حال اجراست، اشاره کرد. گفتنی است که 
بازتاب مثبت اجرای این تور موسیقی، به لطف خدا مقدمه ای 
برای درخواست اجرای این گروه، از جانب دیگر سازمان ها 
گردیده است. حسن پور با اشاره به اینکه موسیقی به عنوان 
موثرترین هنرها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، می افزاید: جا دارد 
بنده همین جا از تمامی دوستان فعال موسیقی برای پیوستن به 
جمع ما، صمیمانه دعوت به عمل آورده و از مسئوالن نیز تقاضا 
کنم تا برای تقویت این ظرفیت بومی ما را یاری نمایند.محسن 
حجله، رهبر ارکستر، آهنگساز، تنظیم کننده  و نوازنده گروه 
»سوییچ بند« است. او که به گفته خودش حدود بیست سال 
است در زمینه موسیقی فعالیت می کند از سال 78 به صورت 
جدی وارد دنیای موسیقی شده و با توجه به عالقه ای که به 
آهنگسازی داشته، دوره های آهنگسازی و تنظیم را زیر نظر 
استادانی چون دکتر محمد حقگو، استاد مسعود عبدالرحمان و 
... گذرانده و نوازندگی را نیز نزد استادانی نظیر مجید ترکاشوند، 

فریبرز مالکی  و ... فرا گرفته است.
حجله می گوید: » در زمینه های ساخت موسیقی فیلم کوتاه 
و نمایش تئاتر و نیز تولید و تنظیم قطعات پاپ با بسیاری از 
هنرمندان همکاری داشته ام. همچنین در این سال ها به عنوان 
رهبر و سرپرست چندین ارکستر پاپ  با تعدادی از خواننده های 

فعال و خوب استان در اجراهای زنده حضور پیدا کرد ه ام. «
او در مورد آفت بزرگی که گروه های موسیقی منطقه را تهدید 
می کند چنین می گوید : تاکنون در تعداد زیادی  از گروه های 
موسیقی استان فعالیت داشته ام که متاسفانه عدم پایداری و 
تداوم این بندها به دالیل مختلفی اعم از عدم تفکر حرفه ای 
و تخصصی اعضا، عدم  حمایت معنوی و مادی مسئوالن استان 
و ...  اتفاق می افتد و  این معضل بسیاری از گروه های موسیقی 
است. او با تاکید بر این نکته که گروه های خوبی هم هستند که 
سال ها است، کار می کنند ادامه می دهد: » این مشکل در گروه 
های پاپ بیشتر دیده می شود که تبعات این موضوع، ضربه 
جبران ناپذیری را به موسیقی استان می زند. همین دغدغه باعث 
شد که تصمیم گرفتیم با حضور جمعی از نوازنده های خوب و 
حرفه ای، گروهی منسجم و پرانگیزه و با دانش به روز موسیقی  

به نام»سوییچ بند« را تشکیل دهیم.
حجله هدف از تشکیل گروه را این طور بیان می کند: بسیاری از 
خوانندگان به دلیل نبودِ گروه حرفه ای در زمینه موسیقی پاپ-
راک ، به سراغ اجراهای »پلی بک« رفته اند و به همین دلیل 
مردم از لّذت دیدن اجرای زنده موسیقی محروم شده اند. همین 
احساِس نیاز استان به گروهی حرفه ای و دارای امکانات و علم 
روز موسیقی، باعث شد تا گروه »سوییچ بند« شکل بگیرد. این 
گروه آمادگی همکاری با خواننده های فعال در حوزه پاپ راک و 
دیگر سبک های مرتبط را دارد تا بهتر بتوانند آثار خود را عرضه 
نموده و در اختیار مخاطبان و عالقه مندان بگذارند. او ادامه می 
دهد: اعضای گروه »سوییچ بند« هفت نفر هستند که به ترتیب 

مجتبی حسن پور سرپرست گروه، علیرضا احمدی خواننده، 
مجید نظری نوازنده گیتار الکتریک، مهرداد امیدیان نوازنده 
گیتار اکوستیک،رضا مشعوف نوازنده گیتار بیس، اکبر گوهری 
نوازنده درام ، کاظم زجاجی نوازنده پرکاشن و بنده نیز نوازنده پیانو 
وآهنگساز گروه هستم.حجله با اشاره به فضای موسیقی استان 
می گوید: موسیقی سنتی و فولکلور در استان وضع بهتری 
نسبت به موسیقی پاپ دارد و نگاه منفی و محتاطانه نسبت به 

آن ها وجود ندارد. در مقابل، موسیقی های پاپ، راک و سایر 
سبک ها مورد بی مهری و یا کم توجهی قرار گرفته و حتی 
در اجراهای زنده نیز نسبت به دیگر سبک ها کمتر مورد اقبال 
و استقبال مسئوالن قرار می گیرند. به نظر من این مساله، 
هم نیاز به فعالیت موثر هنرمندان برای تولید آثار ارزنده دارد و 
هم توجه ویژه آنها را می طلبد که این دو در کنار هم، نتیجه 
دلخواه را که رشد موسیقی استان می باشد را رقم خواهد زد. 
او در پایان تاکید می کند که گروه موسیقی »سوییچ بند« با 
هدف ارتقای سطح موسیقی استان، دست همه هنرمندان و 

عالقه مندان را صمیمانه برای همکاری می فشارد.

در تشکیل گروه ، هیچ گاه
نگاه درآمدزایی نداشته ایم

 او همچنین از برگزاری تور موسیقی با عنوان »آوای شیدایی« 
در شهرستان های گوناگون استان خبر داد و بیان کرد: این 
تور با هدف اجرای موسیقی ارزشی و انقالبی در شهرستان 
های استان برگزار شد که شش نفر از خواننده های استان با 
همکاری هنرمندان این گروه به صورت زنده به اجرای برنامه 

پرداختند که مورد استقبال بی نظیر مردم هم قرار گرفته است.
حجله در زمینه تامین هزینه های مالی گروه نیز می گوید: در 
تشکیل گروه هیچ گاه نگاه مالی نداشته ایم و همه بچه های 
 گروه به دلیل عالقه و عشق به موسیقی پای کار آمده اند
و از این رو بیشتر هزینه ها برعهده خودشان است. او ادامه می 
دهد: امروزه موسیقی به سمتی حرکت کرده که بتواند طیف 
وسیعی از مخاطبان را در بربگیرد و با تولید آثار فاخر سعی 

کند به ذائقه مخاطب احترام بگذارد اّما متاسفانه در استان ما، 
در حوزه تولید آثار موسیقی بیشتر مواقع به جای ذائقه سنجی 
مخاطبان و توجه به تولید آثار باکیفیت، بیشتر به ارائه آمار تولید 

آثار توجه می شود.

حسادت ها باعث از هم پاشیدن 
گروه های موسیقی می شود

مهرداد امیدیان نوازنده گیتار بیس این گروه می گوید: هفده 
 سال است که نوازندگی می کنم و هفت سال به طور حرفه ای
را  نوازندگی  ابتدا  ام.  با گروه های گوناگون همکاری داشته 

اینکه در استان  با توجه به  با گیتار آکوستیک آغاز کردم و 
نوازنده گیتار بیس وجود نداشت و همیشه در گروه ها نبوِد 
آن حس می شد، به سمت این ساز رفتم. او ادامه می دهد: 
حدود دو سال از تشکیل این گروه می گذرد و در این مدت 
تمام اعضا در کنار هم و با دلبستگی کار کرده ایم و به نظر 
من چیزی که باعث همبستگی و دوام گروه می شود، از بین 
 بردن حسادت ها بین اعضاست. با تجربه ای که در گروه های

 دیگر داشته ام، می توانم بگویم درصد باالیی از گروه ها به دلیل 
وجود این موضوع  بعد از مدت بسیار کوتاهی از هم می پاشند 
که خوشبختانه این مساله درگروه سوییچ بند وجود ندارد. امیدیان 
می افزاید: همه بچه های گروه  دلی کار می کنند و دید مادی 
ندارند تنها چیزی که برای هر هنرمند مهم است حمایت معنوی 
از طرف مردم و مسئوالن است و القای این حس که می تواند در 

جامعه و مخاطب تاثیرگذارباشد.

جای جشنواره های موسیقی در استان خالی است
مجید نظری نوازنده گیتار الکتریک بیان می کند: چند سالی 
است که در بیرجند زندگی می کنم. اوایل با بچه های موسیقی 
استان آشنا نبودم ولی به تدریج با رفت و آمد در انجمن موسیقی 
زمینه آشنایی بنده با فعاالن حوزه موسیقی فراهم گردید.او ادامه 
می دهد: پانزده سال است که نوازندگی می کنم و در مدتی 
که به بیرجند آمده ام با گروه ها و همچنین خواننده های پاپ 
استان همکاری داشته ام و از حدود دو سال پیش هم درگروه 

»سوییچ بند« فعالیت دارم.
او خود بزرگ بینی ها را مانع پیشرفت در گروه های موسیقی 

دانسته و می گوید:  خوشبختانه این موضوع در گروه ما وجود 
ندارد و همه در کنار هم در جوی صمیمی موسیقی را دنبال 
می کنیم و کار کردن در کنار این دوستان باعث افتخار من 
است. نظری می افزاید: در استان گنجینه ارزشمند موسیقی 
مقامی وجود دارد ولی با وجود این موضوع جای جشنوارهای 
برای شناساندن موسیقی  ای  تواند شیوه  موسیقی که می 
خراسان جنوبی باشد، خالی است. او همچنین یکی از معضالت 

فعاالن موسیقی استان را این طور بیان کرده و می گوید: 
بسیاری از نوازندگان تا به سطحی از نوازندگی می رسند، این 
فکر برایشان پیش می آید که دیگر آموزش کافی است و به 
دنبال ارتقای سطح و افزایش تکنیک ها نیستند و این موضوع 
باعث شده است که سطح اجراها پایین بیاید، درصورتی که 
بزرگترین نوازنده های دنیا بعد از سال ها نوازندگی هنوز به 
دنبال یاد گرفتن نکات جدید برای پیشرفت در کارشان هستند. 
اکبر گوهری نوازنده »ساز درام« و عضو گروه موسیقی »سوییچ 
بند« است.او که از حدود بیست سال پیش وارد عرصه موسیقی 
شده، چند سالی است که حرفه ای در زمینه نوازندگی درام 
فعالیت دارد. او دوره های آموزش موسیقی را نزد استادان نام 
آوری در مشهد و تهران گذرانده و معتقد است در کنار آموزش 
های کالسیک، آنچه می تواند باعث آشنایی و تسلط نوازنده 
بر ظرایف و پیچیدگی های این ساز شود، تجربه اجرای صحنه 

ای و تمرین های پیوسته است.
 او بیان می کند: ساز درام به دلیل شکل و شمایل خاصی که 
دارد گاهی باعث ایجاد حساسیت هایی از طرف برخی منتقدان 
موسیقی می گردد در حالی که این ساز ترکیبی از سازهای کوبه 
ای است که در فرهنگ و موسیقی ما جایگاه خود را از گذشته 
باز کرده است. او با اعالم آمادگی برای ادای دین به موسیقی 
در جهت آموزش ساز درام و با  ابراز امیدواری به این که در 
طول زمان نگرش منفی به این ساز بایستی تعدیل گردد ،اشاره 
می کند که آموزش و آشنایی این ساز، پیچیدگی های فراوانی 
دارد که بایستی در استان نیز به صورت حرفه ای به آن پرداخته 
شود. جبدرانی صدا بردار گروه »سوییچ بند«  که از سال 83 
وارد دنیای صدابرداری شده و در طول این سال ها تجربه های 
ارزشمندی در این زمینه به دست آورده است، می گوید: در 
اجراهای زنده اگر شنونده، صوت مناسبی را دریافت نکند کار 
تمام اعضای گروه بی نتیجه خواهد بود و این حساسیت کار 

صدابرداری را بیشتر و بیشتر می کند.
او همچنین نبود رشته مهندسی آکوستیک و صدا در کشور را 
یکی از ضعف های فضای موسیقی دانست و ادامه داد: بسیاری 
از سالن ها فضای اکوستیک و مناسبی برای اجرای موسیقی 

ندارند و این هنرمندان را در اجراها دچار مشکل می کند.
واضح است که هیچ گروهی جز در سایه ارائه آثار قابل قبول و 
مورد پسند مخاطبین، نام و نشانی پیدا نخواهد کرد و رسیدن به 
این هدف هم حمایت مادی و معنوی مسئولین و هنردوستان 
را می طلبد. گروه موسیقی »سوییچ بند« از مسئوالن گرانقدر 
ارشاد اسالمی استان، سازمان بسیج هنرمندان و نیز موسسات 
هنری استان نظیر عرفان، ماهور، رباب و همه آنهایی که با 
حمایت های بی دریغ خود، زمینه شکوفایی بیش از پیش این 

گروه را فراهم کردند قدردانی و سپاسگزاری می نماید.

اما نکته پایانی :

موسیقی پنجره ای است رو به احساساتی که در وجود همه 
انسان ها به ودیعه گذاشته شده. فارغ از همه بایدها و نباید 
های موسیقی، نباید فراموش کرد که به ویژه در دنیای امروز، 
موسیقی بخش مهمی از فرصت مردم را به خود اختصاص 
داده است و هر چه بر غنای علمی، تخصصی و حرفه ای 
اهالی موسیقی افزوده شود، قطعا به نفع موسیقی ما خواهد 

بود.  خالصه کالم اینکه حمایت مادی و معنوی از گروه 
های موسیقی استان نظیر گروه »سوییچ بند« که حرفی برای 
گفتن و سازی برای شنیدن دارند، هم راه را برای پیشرفت 
موسیقی این خطه باز می کند و هم منجر به تولید آثاری 
فاخر که قابلیت عرض اندام در سطوح باالتر از استان را دارند، 

می گردد.یادمان باشد که ....
 ... به قناری نتوان گفت نخوان...

موسیقی پاپ استان؛ حرفی برای گفتن و سازی برای شنیدن
گفتگوی اختصاصی آوا با گروه موسیقی “سوییچ بند”
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بنای تاریخی خواجه خضر در جبهه شمال میدان پست قدیم در محله سرده جزو بناهای
 تاریخی شاخص در بافت تاریخی شهر بیرجند می باشد * عکس : حسین توحیدی فرد

 داده نما

فواید تخم هندوانه

تخم هندوانه غنی از پروتئین است به طوری 
که 1 لیوان تخمه خشک شده 61 درصد نیاز 
روزانه پروتئین بدن را تامین می کند. تخم 
هندوانه همچنین سرشار از ویتامین های گروه 
B است که مهمترین آن ها نیاسین است که 
برای حفظ سیستم عصبی، سیستم گوارشی و 
سالمت پوست مهم است.البته مصرف زیاد آن 

برای افراد چاق توصیه نمی شود.

اهمیت ندهید مردم در موردتان چه فکری می کنند

درک خودتان و دیگران می تواند بخش عظیمی از شادی شما را شکل 
دهد. همه ما از باورهای محدود کننده ای که از تجربیات گذشته و 
تعامالت گذشته خود با دیگران به دست اورده ایم رنج می بریم. خیلی 
درگیر این شدن که دیگران درمورد شما چه فکری می کنند یا رفتار 
کردن به شکلی که بخواهیم انتظارات مردم را براورده سازیم, برای ما 
زیان بار است چون هر کسی مشکالت و گرفتاری های خودش را دارد.

خیلی بهتر است که در ذهن داشته باشید که بیشتر افکار مردم در مورد 
شما فرضهای ذهنی خودشان است نه واقعیت. خودتان باشید و نگران 
انچه دیگران در مورد شما فکر می کنند نباشد و به سمت رسیدن به 

شادی شخصی خودتان حرکت کنید.

موفقیت

داستان های دنباله دار

  داستان دنباله دار لحظه های انقالب

*سید محمود گالبدره یی

 قسمت اول - شب های ماه رمضان کم کم حرف ها داشت. حرف می شد. 
ولی هنوز آن چنان برنده و کوبنده نشده بود. اما شبی که »غفاری« میدان 
فوزیه را با کالم و صدایش از جا کند، دیدم نشستن پای این منبر و به وعظ 
گوش کردن، با نشستن پای منبرها و به وعظ گوش کردن ها و چرت زدن 
ها و بعد، گریستن و دعا کردن ها و گریه و زاری کردن ها و ندبه و استغاثه 
کردن ها و ذلیلی و خوار و زبون، تن به هر ذلت و مصیبت و فالکتی دادن 
و در انتظار تقدیر تن به تسلیم و رضا دادن و راضی بودن های سابق، فرق 
دارد. زدم به آب. این سیل خروشان، همان حرکت تند خانه براندازی بود که 
در خیال هم حتی باورش نمی کردم. این جا و آنجا، هرجا که وعظ و واعظی 
بود، می رفتم؛ تا آن شبی که آقای نوری سر آبسردار وعظ کرد و بعد، قرار نماز 
عید فطر را گذاشت و مجلس را ختم کرد و گفت بی سروصدا به خانه هایتان 
بروید. اما ناگهان خروشی افتاد توی موج خلق نشسته توی خیابان و خلق 
خدا که تا آن لحظه، آرام و بی صدا، چهار زانو روی آسفالت نشسته بودند، از 
جا کنده شدند و در یک آن، صدا پیچید و نعره شد و صداها یک صدا شد و 
غّرید: )تنها راه سعادت ایمان، جهاد، شهادت«. و موج به طرف میدان ژاله به 
حرکت درآمد و نیم ساعت بعد، سد رگبار گلوله از روبه رو و آتش گرگرفته بنزین 
و نفت که قباًل ریخته بودند کف خیابان و میدان، سیل جمعیت را پس زد.

آیه روز  
و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بدتر است ، و خدا می داند و شما نمی دانید.

) سوره بقره - آیه 216 (

حدیث روز  
»ای علی! چهار چیز را پیش از چهار چیز دریاب : جوانی ات را پیش از پیری، سالمتی ات را پیش از 

بیماری، ثروتت را پیش از فقر و زندگی ات را پیش از مرگ«
)پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله(
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»انفاق« ؛ عملی که 
هرگز بی پاسخ نمی ماند

یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسالمی، دستگیری از نیازمندان و 
تهیدستان است. هر کس به اندازه امکانات و توانمندی خویش وظیفه 
دارد که خالء های موجود در زندگانی افراد را جبران و کمبودهای آنان 
را پاسخگو باشد. همان گونه که خداوند نیازمند و فقیر را با فقر و نداری 
امتحان می کند، ثروتمندان را نیز این گونه می آزماید. کمک به افراد نیازمند 
اگر همراه با خلوص نیت و به خاطر رضای پروردگار باشد دارای تأثیرات 
بی شماری است. برخی از آثار آن در همین جهان مشاهده می شود و برخی 
از آثار آن در جهان دیگر، به عنوان پاداش های اخروی، ظاهر می گردد. در 
روایات فراوانی به برخی از این آثار اشاره شده است؛ از جمله پیشگیری از 

حوادث و مرگ های ناگهانی و دور شدن از بالها و گرفتاری ها. 

انفاق در قرآن
در قرآن کریم درباره انفاق سفارشات بسیاری شده است و در راه انفاق 
نیز رعایت اخالص بسیار سفارش شده است. در قرآن کریم آیه ای آمده 
است که هدف نهایی انفاق را عدم دلبستگی به عالقه مندی ها بیان 
می کند. آیه 274 سوره بقره »آیه انفاق« به ستایش کسانی پرداخته که 
در شب و روز و نهان و آشکار انفاق می کنند »کسانی که دارایی های 
خود را در شب و روز و نهان و آشکارا، انفاق می کنند، پاداش آنان نزد 
پروردگارشان برای آنان خواهد بود، و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین 
می شوند.« این آیه در شأن امام علی علیه السالم نازل شد، چرا که از 
چهار درهم دارایی اش، درهمی را در شب، درهمی در روز، درهمی به 
نهان و درهمی را آشکارا انفاق کرد.البته نزول آیه در مورد خاص، مفهوم 

آن را محدود و شمول حکم را درباره دیگران نفی نمی کند. 

به گفته برخی از مفسران، انفاق کنندگان باید در انفاق خود هنگام روز یا 
شب، پنهان یا آشکار، جهات اخالقی و اجتماعی را درنظر بگیرند. 

از آن جا که دلیلی برای اظهار انفاق به نیازمندان نیست، آن را پنهان 
سازند تا هم آبروی آنان حفظ شود و هم خلوص بیشتری در آن باشد 
و از آن جا که مصالح دیگری مانند تعظیم شعائر و تشویق دیگران در 
کار است و انفاق، جنبه شخصی ندارد تا هتک احترام کسی شود )مانند 
انفاق برای جهاد و بناهای خیر و امثال آن( و با اخالص نیز منافات ندارد، 

آشکارا انفاق کند. 

اخالص و ریا در انفاق
در آیات قرآن آمده که اخالص دارای درجات مختلفی است و فضل و 
بخشش حق تعالی به هر شخصی به اندازه اخالص اوست، سنگینی و 

سبکی ترازوی اعمال در آخرت به درجه اخالص بستگی دارد. 
در سوره بقره وضع کسانی که اموال شان را در راه رضای خدا انفاق 
می کنند، به باغی تشبیه شده که در زمین نیکو باشد و بارانی بسیار 
بر آن ببارد و ثمرش را دو برابر ثمر دهد و یا دست کم بارانی اندک بر 
آن ببارد. بنابراین، همچنان که زمین نیکو همیشه ثمری نیکو می دهد، 
عمل صالح خالص نیز پیوسته نتیجه ای نیکو دارد و عنایت الهی شامل 
آن می شود؛ چراکه خداوند بر اعمال انسان بینا است و از میزان اخالص 

اعمال او آگاه است. 

یک لحظه مکث کن . . . 

مواد غذایی که
 هوش را کم می کند !

غذایی  مواد  کنار  در  بدانید  است  جالب 
برخی  شوند،  می  هوش  تقویت  باعث  که 
کند!  می  کم  را  هوش  حتی  غذایی  مواد 
برخی  عقیده  ،آدامس)به  سوسیس،کالباس 
 محققان( ،چیپس، پفک،شیرینی،نمک، شکر ،
سیب زمینی سرخ کرده،پنیر )درصورتی که 
بدون گردو خورده شود ( جزو همین موارد 

هستند!

به هیچ وجه روی
 زخم بتادین نریزید!

بتادین یک ماده ضدعفونی کننده قوی می باشد. 
افراد هنگام زخم شدن قسمتی از بدن شان به 
سرعت زخم را برای ضد عفونی کردن با بتادین 
شستشو می دهند که اشتباه بزرگی است. از 
بتادین باید فقط برای ضد عفونی کردن اطراف 
زخم استفاده کرد، نه داخل زخم. بهترین شستشو  
دهنده زخم، سرم شستشو است. اگر سرم در 
دسترس نبود می توان زخم را با آب تمیز شست.

علت های متفاوتی در بروز خستگی بعد از خواب وجود دارد که یکی از آنها 
کم بودن میزان استراحت فرد است، یا اینکه در طول یک ماه یا یک هفته 
مدت خواب الزم را در شب نداشته باشد، به همین علت با خستگی مفرط 
از خواب بیدار می شود.علت بعدی مسائل متابولیک داخلی است یعنی فعل 
و انفعاالت شیمیایی که داخل بدن اتفاق می افتد و سطح قند و سدیم و 
پتاسیم بدن را کنترل می کند، به میزان الزم نباشد. به عنوان مثال، ممکن 
است فردی به علت فشار خون داروهایی را استفاده کند که سطح پتاسیم 

یا سدیم بدنش پایین می افتد و یا فردی که انسولین استفاده می کند. 
خستگی یک عالمت غیر اختصاصی است که در جریان خیلی از بیماری 
های داخلی همراه بیمار است، ولی به طور خاص در 4۰-۳۰ سال اخیر یکی 
از علت های مهم خستگی را در فردی که سالم است و دارویی مصرف نمی 
 کند، مسئله قطع نفس شبانه مطرح کردند؛ یعنی افرادی که به طور کافی 
می خوابند اگر به دالیل مختلف مغز یا قلب تحت فشار باشد، به قطع نفس 

شبانه دچار می شود و نمی تواند یک خواب راحت داشته باشد.

چرا وقتی از »خواب« بیدار می شویم، خسته ایم؟
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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982176435

167543298

543982761

819264357

734815926

256397184

375428619

698731542

421659873

            جدول سودوکو

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
00

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

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

را تجربه کنید.   09158668002

فروش یک باب سوله 
در60 کیلومتری بیرجند

09159151324
09150905729

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

خریداریم(    09153423744

کارت دانشجویی اینجانب محبوبه عبدالهی 
به شماره دانشجویی 95211050155029 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان
خانم فرشته حسینی فرزند رحیم دارای 

شناسنامه شماره 5230051485 
صادره از درمیان متولد سال 1372اظهار 
می دارد که اصل گواهینامه موقت دوره 
کارشناسی رشته جغرافیاو برنامه ریزی 

شهری دانشگاه بیرجند به شماره
420 الف مورخ 94/9/14مفقود 

گردیده لذا به موجب این آگهی ارزش 
نامه مذکور ابطال می شود،از یابنده 

خواهشمنداست مدرک فوق را به اداره 
کل امور آموزشی تسلیم نماید.

تعمیرلوازم گازسوز خانگی و صنعتی
09158624439- جانی

حمل بار حمـل  اثاثیـه 

 100 درصد تضمینی
 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

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

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

09903321767

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

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

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

فروش برنج ایرانی )از پنج 
هزار تومان به باال( کیفیتی که 
انتظارش را داشتید، قیمتی که 

انتظارش را نداشتید.

 از تولید به مصرف

آدرس: بین نیرو هوایی 20 و 22 
09055903525  - مهدی بابلی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

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

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان با حقوق و مزایای 
عالی جهت انجام امور بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 

طالقانی 2ساختمان آلما،واحد 203     32233854

کارگر ساده آقا و خانم ترجیحا مجرد 
جهت کار در رستوران نیازمندیم. 
32404190 -09359280927

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 

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و 

کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و 

بارگیری اثاثیه منزل داریم(
 09159639065- علـی آبادی 
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اینکه سرانه  بیان  با  مدیرکل ورزش و جوانان 
ورزش در خراسان جنوبی به نسبت کشوری پایین 
است و توزان در استان در بین ۱۱ شهرستان برقرار 
نیست، گفت: پروژه استخر خوسف که رها شده 
طبق تفاهم نامه با بنیاد مستضعفان مقرر شد ۵۰ 

درصد باقیمانده تکمیل شود.
 به گزارش تسنیم، مهران سرپرست در مراسم 
افتتاح گود موقت زورخانه قمر بنی هاشم )ع( 
خوسف اظهار کرد: شهرستان خوسف با توجه 

به اینکه چند سالی است از بخش به شهرستان 
ارتقا یافته است امکانات الزم ورزشی را ندارد 
شهرستان  این  برای   خوبی  برنامه های  اما 
داریم که بتوانیم تا حدودی عقب ماندگی ها 
را جبران کنیم. وی با بیان اینکه پروژه استخر 
خوسف چندین سال است نیمه تمام رها شده، 
گفت: تفاهم نامه ای با بنیاد مستضعفان بسته ایم 
که قرار است ۵۰ درصد باقیمانده را کامل کنند، 
چنانچه محقق شود مردم شهرستان می توانند از 

مزایای استخر برخوردار شوند. فرماندار شهرستان 
خوسف نیز در این مراسم گفت: با توجه به اینکه 
در  می تواند  ورزشی  فضاهای  ایجاد  و  ورزش 
کاهش آسیب های اجتماعی نقش مهمی داشته 
باشد اما سرانه ورزش شهرستان نسبت به استان 
بسیار پایین است به گونه ای که حتی یک زمین 
خاکی برای برگزاری مسابقات فوتسال نداریم. 
نیز  شهر  ورزشی  سالن  تنها  افزود:  شفیعی 
بیافتد تمام مسئوالن باید جوابگو باشند.ندارد و در صورتی که در این مجموعه اتفاقی استانداردهای الزم را برای برگزاری مسابقات 

کاوش-دبیر ستاد مردمی غدیر خراسان جنوبی 
در گفت و گو با آوا  برنامه های اجرا شده توسط 
این ستاد را در دهه امامت و والیت تشریح کرد. 
آرزومندان گفت: هزاران کتیبه، پرچم، ریسه و 
صدها متر بنر نویسی و پارچه های دست نویس، 
مزین به احادیث محکم و مستند در شهر نصب 
شد. عالوه بر آن با همکاری درمانگاه های شهدا 
و امام سجاد )ع( به مدت دو روز خدمات پزشکی 
و ویزیت رایگان بیماران انجام شد. همچنین 
 ایستگاه های مشاوره و همیاری محبت علوی 

اقشار  بسیج  و  رضوی  یاران  خادم  کمک  با 
مستقر در مساجد تعیین شده )ویزیت رایگان، 
کنترل فشار خون و قند خون بیش از 2۰۰۰ نفر 
را انجام دادند. عالوه بر این ۱۰ نفر به چشم 
نفر به  داروخانه برای دریافت  پزشک و 3۵ 

داروی رایگان معرفی شدند.
نان  مناسبت  همین  به  آرزومندان  گفته  به   
راستای  در  نانوایان  از  نفر  توسط 33  صلواتی 
اطعام غدیر به تعداد ۱7۵۰۰ قرص به نیازمندان 
اهدا و 24۰۰ نفر مهمان ظهر عید غدیر در هیئت 

ابوالفضلی  شدند.تعدادی از افراد نیز در موسسه 
های خیریه ، خانه سالمندان و مراکز نگهداری 
نیازمندان اطعام شدند. همچنین اهدای غذای 
گرم ظهر و شام غدیر به اتوبوس ها و کامیون 
های عبوری زاهدان - مشهد و مشهد- زاهدان 
در پلیس راه بیرجند به تعدا 8۰۰ نفر نیز انجام 
شد. به گفته دبیر ستاد مردمی غدیر استان بالغ بر  
92.۵۰۰.۰۰۰ ریال جوایز نقدی و غیر نقدی به 
برندگان مسابقات اهدا شد. همچنین در راستای 
تبیین اهمیت واقعه غدیر ۱۵ جلسه سخنرانی 

توسط سخنران های دعوت شده کشوری، در 
بیرجند و بعضی از شهرهای استان در شب و 
روز عید غدیر برگزار شد. به گفته وی 2 جشن 
و سخنرانی  ویژه خواهران و ۵ جشن بزرگ در 
پارک ها برپا شد. آرزومندان از همنوازی ده ها 
مرشد ضرب زورخانه ای به مدت ۵ شب در 
میدان ابوذر و دیگر مکان های جشن خبر داد و 
افزود: 2۰۰۰ جلد کتاب رایگان مرتبط با موضوع 
غدیر نیز بین مدعوین در جلسات ستاد ویژه  

کودکان توزیع گردید.

کاوش- فرماندار شهرستان خوسف در جلسه هم 
اندیشی سرمایه گذاران چینی با بیان اینکه خوسف 
به عنوان یکی از شهرستان هایی که رشد قابل 
مالحظه ای جهت جذب سرمایه گذار خارجی 
داشته است، گفت: تاکنون ۵ مجتمع در شهرک 
شهید رحمانی شامل تولید شمش چدن، کک، 
فوالد، تسمه و لوله نورد فعالیت خود را در تنها 
شهرک صنعتی با سرمایه گذاری خارجی استان 
خراسان جنوبی در شهرستان خوسف آغاز کرده 
اند. شفیعی گفت: همه شرایط جهت سرمایه 
اولین  و  باشد  فراهم می  گذاری های خارجی 
نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی با سرمایه گذاری 

خارجی 3۵ میلیون دالری در مدت شش ماه در 
این شهرستان به بهره برداری رسیده است.وی 
یکی دیگر از ظرفیت های خوسف را در بخش 

کشاورزی دانست و افزود: بیشترین سطح کشت 
عناب در خراسان جنوبی در شهرستان خوسف 
وجود دارد که فرآوری این محصول استراتژیک 

در اولویت قرار دارد.
های  ظرفیت  دیگر  از  نرگس  گل  گفت:  وی 
است  کشاورزی  بخش  در  خوسف  شهرستان 
به طوری که بیشترین میزان تولید این گل در 
شهرستان خوسف می باشد و همه شرایط برای 

سرمایه گذاری در این بخش مهیا می باشد.
شفیعی ادامه داد: وجود معادن طالی شادان و 
ماهرآباد ، ماهرآباد و خونیک، قلعه زری و سنگ 
آهن بیشه و هیزو در این شهرستان وجود دارد 
فرآوری محصوالت  در موضوع  توان  که می 
این معادن سرمایه گذاری کرد. وی ادامه داد: 
گردشگری دیگر شهرستان خوسف   پتانسیل 

  می باشد. روستاهای هدف گردشگری آرک ،
 خور و منطقه گردشگری دق و کویر اکبرآباد 
و آبگرم لوت می تواند به عنوان ظرفیت خوبی 

برای سرمایه گذاری باشد. 
شفیعی ادامه داد: صنایع دستی و سنگ های 
قیمتی در خوسف یکی دیگر از ظرفیت های 
سرمایه گذاری این شهرستان است به طوری 
که با پیگیری های انجام شده دبیرخانه سنگ 
نیمه قیمتی استان در خوسف  های قیمتی و 
وجود دارد که با فرآوری و ایجاد صنایع تبدیلی 
در جهت افزایش درآمد و همچنین اشتغال جوانان 

شهرستان نقش بسزایی خواهد داشت.

برنا- هم اکنون 3۰4 هزار دانش آموز و 62 هزار 
دانشجو و طلبه تحت پوشش کمیته امداد هستند 
که به این افراد از سوی کمیته امداد، هزینه های 
و  حمایت  معاون  می شود.  پرداخت  تحصیلی 
سالمت خانواده کمیته امداد طی سفر دو روزه 
به استان خراسان جنوبی، از نزدیک وضع زندگی 
مددجویان تحت حمایت در مناطق مرزی ومحروم 
شهرهای نهبندان و درح را بررسی کرد. فاطمه 
رهبر، معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 
امداد کشور از بررسی روستاهای مناطق محروم 
بلوچستان،  و  استان های سیستان  در  و مرزی 
هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، خوزستان و 
لرستان خبر داد و افزود: تاکنون ۱8۰ روستای ۱۰ 
خانواری در کشور شناسایی شده و کمیته امداد از 

تیر سال جاری برای مایحتاج ضروری، تأمین برق 
و منبع آب روستاییان در مناطق محروم اقدام کرده 
است.رهبر با اشاره به اینکه هم اکنون ۵7۰ هزار 
خانوار تحت حمایت کمیته امداد در مناطق محروم 
هستند، افزود: امسال ۱7 میلیارد تومان اعتبار با 
کمک خیرین و منابع کمیته امداد، برای مناطق 

محروم و مرزی اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه در کنار نیازهای اولیه و خرید 
کاالهای ضروری هر خانوار به اشتغال و توانمندی 
نیز توجه می شود، افزود: مشکل اشتغال این افراد 
از طرف کمیته امداد و با استفاده از ظرفیت همه 
اجرایی حل خواهد شد و ساخت  دستگاه های 
سرپناه مناسب نیز با همکاری بنیاد مسکن در 
دستور کار قرار دارد. وی با تأکید بر اینکه از تمام 

رفع  برای  برون سازمانی  و  درون  ظرفیت های 
محرومیت در مناطق محروم استفاده می شود، 
خاطرنشان کرد: اولویت این نهاد هدایت منابع و 
خدمات حمایتی به سمت توانمندسازی مددجویان 
است.وی یادآور شد: هم اکنون یکصد هزار کودک 
زیر ۵ سال در کمیته امداد داریم که ماهانه کارت 
آن ها به مبلغ 9۰ هزار تومان شارژ می شود تا از 
فروشگاه های معتبر مواد غذایی موردنیاز را دریافت 
کنند.وی در ادامه به مرحله اول جشن عاطفه ها 
در ۱۵ شهریور اشاره کرد و افزود: هم اکنون 3۰4 
هزار دانش آموز و بیش از 62 هزار دانشجو و طلبه 
تحت پوشش کمیته امداد هستند که به این افراد 
از سوی کمیته امداد، هزینه های تحصیلی پرداخت 
می شود.رهبر همچنین تعداد مددجویان تحت 

حمایت در  کشور را یک میلیون و ۵6۰ هزار خانوار 
با جمعیتی بالغ بر 3 میلیون نفر عنوان کرد و افزود: 
این افراد ماهانه از کمیته امداد مستمری دریافت 
می کنند.سلم آبادی مدیرکل کمیته امداد خراسان 
جنوبی نیز در این مراسم گفت: 32 روستای ۱۰ 
خانواری که با مشکل برق مواجه بودند در استان 

شناسایی شده و در سفر معاون حمایت و سالمت 
خانواده کمیته امداد کشور به استان مقرر گردید 
به مددجویان تحت حمایت در خصوص کمک 
به مایحتاج ضروری زندگی،منبع آب و مشکل 
برق این خانوارها و ساخت سرویس بهداشتی از 

سوی این نهاد اقدام گردد.

بهره مندی 366 هزار دانش آموز و دانشجو از خدمات حمایتی کمیته امداد
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد کشور:

سرمایه گذاری ۱۰ میلیون دالری  سرمایه گذاران خارجی در خوسف

انجام ده ها برنامه توسط ستاد غدیر استان

سرانه ورزش استان پایین است

*نماینده ولی فقیه به همراه جمعی از مسئوالن به مناسبت 
چهلمین روز درگذشت پدر و سومین روز درگذشت مادر 
آنان دیدار کرد. با خانواده  شهید سیدحسن رضوی 

*به گفته مدیر کل تعاون ۱۰ میلیون و 329 هزار دالر 
کاال از شهریور سال گذشته تاکنون از تعاونی های 

خراسان جنوبی صادر شده است.
*نمایشگاه حماسه سرخ و مردان عاشورایی در شهر 
مود برپا شد. این نمایشگاه تا ۱9 شهریور در  مصلی 
نماز جمعه شهر مود صبح از ساعت 9 تا ۱۱ و عصر 

از ساعت ۱7 تا 2۱ دایر است.
*مدیرعامل جمعیت هالل احمر گفت: هالل احمر 
استان در پنج ماهه سال جاری قریب به 3۰ تن مواد 

غذایی بین آسیب دیدگان حوادث توزیع کرده است.
*مدیرکل تعزیرات حکومتی از ورود یک هزار و ۵22 
پرونده تخلف در شعب تعزیرات حکومتی استان از 

ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
*مدیر جهاد کشاورزی طبس گفت: از 8۵۰ هکتار 
مزارع بارور زیر کشت خرما پیش بینی می شود امسال 3 

هزار و ۵۰۰ تن خرما در طبس برداشت شود.
* فرماندار خوسف گفت: سومین جشنواره بازی های 
بومی و محلی استان در روستای سیوجان شهرستان 

خوسف برگزار می شود.
*مدیرکل دامپزشکی از تولید 683 تن مرغ بدون آنتی 

بیوتیک از ابتدای امسال تاکنون در استان خبر داد.
* 9۵ میلیون تومان زکات واجب و مستحبی از ابتدای 

سال در شهرستان فردوس جمع آوری شد.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“ شما ای امت اسالم اگر می خواهید رستگار شوید و در آخرت رو سفید و در پیش شهدا خجل نباشید و بتوانید اسالم را پیش ببرید، باید در خط امام امت که 
تبلور و زنده کننده و ادامه دهنده اسالم حضرت محمد )ص( است حرکت کنید تا به دریای بیکران رحمت الهی بپیوندید که زندگی را هدفی جز این نمی باشد  “

شهید عباسعلی آورجه

تحویل سری چهارم تجهیزات انفرادی، 
حفاظتی و دفاعی به محیط بانان

غالمی- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
گفت : با توجه به انعقاد تفاهم نامه ای که سال  گذشته 
بین سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی و ستاد کل نیروهای مسلح منعقد شد، مقرر 
گردید تا کلیه محیط بانان سراسر کشور به تجهیزات 
انفرادی ،حفاظتی و دفاعی مجهز شوند. مستقیم افزود: 
در همین راستا در مراحل قبلی تجهیزاتی از قبیل ،  
 جلیقه ضد گلوله ، آرنج بند و زانو بند ، شوکر ، دستبند ،

لوازم شش تکه عملیاتی، کفش و . . . تحویل محیط 
بانان  خراسان جنوبی شد. 

رژه موتوری و تجمع گردان های 
بیت  المقدس و کوثر در بوستان شهدای 

گمنام  بیرجند برگزار می شود

تسنیم- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بیرجند با بیان 
اینکه پیش بینی می شود تا پایان رزمایش محمد رسول 
ا...)ص( 2۰ گروه جهادی به ۱۰ روستای حاشیه شهر 
اعزام شوند، گفت: رژه موتوری و تجمع گردان های بیت 
المقدس و کوثر امروز در بوستان شهدای گمنام بیرجند 
انجام می شود. احمدی صبح دیروز در نشست خبری 
اظهار کرد: این رزمایش چند هدف دارد که هدف اصلی 
تقویت عمومی مردم به نظام و انقالب، تقویت روحیه 
نیروهای انقالبی و مردم در آستانه ماه محرم و هفته 

دفاع مقدس می باشد.

چگونگی عبور گاز از قبرستان قدیمی 
بررسی شد

ایرنا-با حفاری های پیمانکار شرکت گاز در روستای 
»مسک« درمیان آثاری از وجود یک قبرستان مربوط به 
دوره تیموری مشاهده و در مقطعی این عملیات تعطیل 
شد اما اکنون با توافق میراث فرهنگی لوله گاز طبق 
ضوابط تعیین شده از این قبرستان عبور کرد. مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تاکید بر 
اینکه تا زمان مشخص شدن ارزش فرهنگی و باستانی 
قبرستان کشف شده، نمی توان آن را تاریخی دانست 
اظهار کرد: برای این کار اعتبارات الزم باید تامین شود تا 

بررسی باستان شناسی آن انجام شود. 

10 طرح مشارکتی روستایی 
در حال اجراست

ایرنا-مدیر صندوق کارآفرینی امید گفت: با انعقاد تفاهم 
نامه ای با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم 
ریاست جمهوری از حمایت صندوق کارآفرینی امید 
اکنون ۱۰ طرح مشارکتی در روستاهای استان در حال 
اجرا یا به بهره برداری رسیده است.زنگنه اظهار کرد: 
طرح های مشارکتی با ضمانت کارت یارانه اهالی هر 
روستا انجام می شود، به این صورت که به ازای هر فرد 
2 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وام قرض الحسنه با سود 
صفر تا سه درصد به شرکت تعاونی پرداخت و نسبت به 

احداث واحد تولیدی در روستا اقدام می شود.

گردهمایی روحانیا ن و مبلغان  
برگزار می شود

گروه خبر- دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
گفت: گردهمایی روحانیون و مبلغان استان با موضوع ۱7 
شهریور و چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در 
آستانه ماه محرم روز یکشنبه ۱8 شهریور برگزار می شود. 
مالیی،دیروز در جلسه برنامه ریزی ستاد هماهنگی و 
اجرایی چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی استان 
اظهار کرد: در مناسبت های پیش رو مانند ایام محرم 
و صفر، کنگره ملی 2 هزار شهید استان و دهه فجر،  
دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی تبیین و به 
صورت مستدل جنایت های رژیم شاهنشاهی به مردم به 
ویژه جوانان منتقل شود. مالیی افزود: اعضای کارگروه 
های ۱3 گانه ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی به صورت ویژه در دانشگاه ها، مساجد و محافل 

عمومی به آثار و برکات انقالب اسالمی بپردازند.

میدان شهادت و ایثار در بیرجند  
احداث می شود

میدان  گفت:  بیرجند  مقدم--شهردار  دادرس 
محل  مجاورت  در  بیرجند  شهر  ایثار’  و  ‘شهادت 
برگزاری کنگره 2 هزار شهید استان در دست ساخت 
است. جاوید در بازدید از روند عملیات اجرایی احداث 
این میدان اظهار کرد: تقاطع خیابان های پاسداران 
و جماران از جمله تقاطع های غیرایمن بود که در 
سنوات گذشته منجر به تصادفات سنگین جرحی 
از شهروندان شده و علیرغم  و مالی تعداد زیادی 
مصوبه شورای ترافیک شهرستان و استان، به دلیل 
وجود شبکه برق فشار قوی تاکنون شهرداری موفق 
به اجرای میدان در آن مکان نشده بود. وی گفت: 
با توافق اخیر بین شهرداری و شرکت توزیع برق  
و پرداخت هزینه جابه جایی این شبکه، شهرداری 
اقدام به احداث میدانی کرده که هم اکنون عملیات 
اجرایی آن در حال انجام است. وی تصریح کرد: 
با توجه به همجواری این میدان با محل برگزاری 
کنگره 2 هزار شهید استان، اسم این میدان به نام 
شهادت و ایثار پیشنهاد شده که المانی نیز با همین 
مضمون در میدان نصب می شود. وی هزینه جابه 
جایی تاسیسات برق فشار قوی و احداث میدان را 
صرف نظر از هزینه احداث المان، 2 میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون ریال عنوان کرد که تمام آن از محل منابع 

داخلی شهرداری پرداخت خواهد شد.

واژگونی پراید در جاده نهبندان 
سه مجروح برجای گذاشت

رئیس پلیس راه استان گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه 
سواری پراید دیروز در کیلومتر ۱۵ جاده نهبندان، سه 
نفر مجروح شدند. رضایی با بیان اینکه علت حادثه در 
دست بررسی است، افزود: در این حادثه راننده و 2 نفر 
از سرنشینان خودروی پراید مجروح و برای مداوا به 

بیمارستان نهبندان منتقل شدند.
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  غـذا آمـاده بـرادران خزیمـه
کباب کوبیده / جوجه / مرغ سرخ شده 
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فروش ویـژه فـرش هامـون
طرح فرهنگ ویژه فرهنگیان محترم  * حکمت کارت ویژه نیروهای محترم مسلح

 و اقساط بلندمدت برای سایر شهروندان عزیز بدون دریافت پیش قسط و سود 
با خرید هر تخته فرش 12 متری یک تخته فرش شش متری 

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

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
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 امام هادی علیه  السالم فرمودند :
َمن أَطاَع ا...  لَم یُباِل َسَخَط الَمخلُوقِیَن

کسی که از خدا اطاعت می کند، از خشم مردم باکی ندارد.
)بحار األنوار ، ج ۷1 ، ص 182(

هاشمی طبا: یک نهاد هم باید 
مجلس را استیضاح کند

مصطفی هاشمی طبا درباره استیضاح های پی در پی 
وزرا در مجلس شورای اسالمی، گفت: به نظر من 
افرادی که دنبال استیضاح هستند، می خواهند به مردم 
بگویند ما پیگیر مشکالت شما هستیم، در حالی که 
بخش بیشتر مشکالت کشور در گرو عملکرد مجلس 
شورای اسالمی است. به آن معنا که مجلس در راس 
قانونگذاری است، حتی اگر دولت هم در بعضی از 
سیاست های خود درست عمل نکند، باز هم مجلس 
در راس امور است. این فعال سیاسی اصالح طلب با 
تاکید بر اینکه مجلس را باید یک نهادی استیضاح 
کند، گفت: استیضاح وزیر آموزش و پرورش چه علتی 
داشت؟ مگر او می تواند حرف های چند ماه پیش که به 

او ابالغ شده در این مدت کوتاه اجرایی کند؟

خجسته: روحانی از سوز دل 
مردم در مجلس نگفت

فساد  با  مبارزه  فراکسیون  رئیس  خجسته  امیر 
اقتصادی مجلس گفت: مجلس نباید از پاسخ رئیس 
جمهور به تمامی سواالت قانع می شد، چون خوب 
تبیین نشده بود. آنچه سوز دل مردم بود، گفته نشد 
اما نمایندگان متوجه شدند که باید رای منفی به 
افزود: سران  پاسخ های رئیس جمهور بدهند. وی 
سه قوه تصمیماتی را که باید برای حل مشکالت 
معیشتی مردم می گرفتند تاکنون نگرفته اند. امیدوارم 
نتیجه سوال از رئیس جمهور این باشد که سران سه 
قوه مخصوصا آقای رئیس جمهور به میان مردم برود 

و با توجه به مشکالت مردم راهکار ارائه دهند.

وقتی به جای ۲۰ ساعت، روزی ۳ 
ساعت کار کنند، نتیجه مشخص است

نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی  حسن 
مردم  معیشت  وضعیت  چرا  اینکه  درباره  مجلس 
نمی کند، گفت: وقتی  پیدا  اوضاع کشور سامان  و 
جلوی قاچاق گرفته نمی شود و مسئوالن به جای 
۲۰ ساعت کار در شبانه روز ۲ الی ۳ ساعت بیشتر 
کار نمی کنند، نتیجه مشخص است. مسئوالن باید 
ایثارگر باشند، نه اینکه از افرادی انتخاب شوند که در 

خارج تحصیل کرده اند.

 باهنر: کشور را  باید
 با دو مجلس اداره کرد

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین 
اظهار کرد: به عنوان فردی که سال ها در مجلس 
را  نمی توان کشور  با یک مجلس  معتقدم  بودم، 
اداره کرد، قطعًا باید کشور را با دو مجلس اداره 
کرد؛ مجلس سنا یا بزرگان و مجلس منطقه ای. 
در حال حاضر مجلس ما دارای ساختاری شبیه 

مجالس منطقه ای است.

جهانگیری: مسائل تهران و بغداد 
باید با گفت وگو حل شود

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره 
به روابط مستحکم و صمیمانه تهران و بغداد اظهار 
بغداد  و  تهران  اراده  در  تردیدی  خوشبختانه  کرد: 
البته  ندارد.  وجود  فیمابین  مناسبات  افزایش  برای 
برخی مسائل نیز میان دو کشور وجود داشته و دارد 
که ممکن است به توسعه همکاری  ها آسیب وارد 
کند که باید از طریق مذاکره و گفت وگو نسبت به 

حل و فصل آنها اقدام شود.

ترامپ به دنبال کشاندن ایران
 به دام افراطی گری است

اخیر  اظهارات  به  اشاره  با  حشمت ا... فالحت پیشه 
رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت اقتصادی ایران 
گفت: هدف ترامپ از بیان چنین اظهار نظرهایی 
تحریک ایران برای انجام اقدام افراطی است. البته 
ایران خود را برای شرایط مختلف آماده کرده است 
ولی در عین حال نباید از این موضوع غافل شد که 
سیاست ترامپ کشاندن ایران به دام افراطی گری 

است. نباید وارد این دام شویم.

فرانسه: با اسرائیل و آمریکا 
درباره ایران هم نظریم

سفیر فرانسه در فلسطین اشغالی اظهار کرد: کشورش 
درباره برنامه موشکی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی 
نباید  ایران  گفت:  گال«،  لو  »هلن  است.  هم نظر 
سال   ۵ نه  االن،  نه  باشد،  داشته  هسته ای  سالح 
بعد و نه هیچ وقت دیگر. وی درخصوص سیاست 
راه  ایران، گفت:فشار حداکثری  ترامپ در خصوص 
حل نیست، بلکه ابزار است. در پیش گرفتن چنین 
راهکاری به وضعیتی مانند کره شمالی ختم خواهد شد.

واکنش ظریف به توئیت ترامپ

ظریف در واکنش به توئیت ترامپ نوشت: او به دنبال 
استفاده از آب گل آلود است.شرایط آقای ترامپ در 
داخل آمریکا شرایط خوبی نیست و متاسفانه او یک 
بار دیگر می خواهد این شرایط را با اقدام علیه مردم 
سوریه جبران کند.آمریکایی ها خیلی سابقه خوبی 
در مقابله با افراطی گری و تروریسم از خود نشان 
نداده اند. خود آقای ترامپ هم قبال به این سابقه 

اشاره کرده است.

لیالز: مسئولیت وضعیت فعلی متوجه روحانی است

سعید لیالز گفت: ورود اسکناس )دالر( از دی ماه سال 
گذشته به بازار ایران از سوی آمریکایی ها ممنوع شد و 
دولت روحانی هم در این زمینه بسیار بی کفایت و بسیار 
بد عمل ]کرد[ و دقیقا پا جای پای احمدی نژاد گذاشت 
و نتیجه شد وضعیتی که شاهد هستیم.مسئولیت این را 
من اساسا متوجه آقای روحانی می دانم چون ما از ۸ یا ۹ ماه قبل مکرر به آقای 
روحانی هشدار دادیم که بحران در پیش است و دالر را بحران خواهد گرفت.

اروپایی ها عاقل باشند، برجام را از دست نمی دهند

مجتبی ذوالنوری با بیان این که رهبر معظم انقالب 
بعد از نقض برجام توسط آمریکا و رفتار دو گانه اروپایی 
ها که موضع شفافی نمی گیرند، دستور دادند سازمان 
انرژی اتمی آمادگی ایجاد کند، گفت: اگر اروپایی ها 
همراه آمریکا شدند و منابع ایران را در برجام تامین 
نکردند، خواستیم برگشت پذیری را محقق کنیم در این شرایط ، اگر اروپایی ها 

عاقل باشند نباید برجام را از دست بدهند.

حجت االسالم روحانی با بیان اینکه 
عزتمند،  ایران  گوید  می  دشمن 
و  منطقه  در  تأثیرگذار  و  مستقل 
خاطرنشان  پسندد،  نمی  را  جهان 

می  ایرانی  گوید  می  دشمن  کرد: 
که  و مشت من  اختیار  در  خواهم 
انتخاب  را  مسیرش  من  اراده  با 
باشد  من  اختیار  در  سودش  کند، 
 و بتوانم از نو سلطه ام را بر ایران 

به  رسیدن  البته  آورم  دست  به 
و  است  محاالت  از  هدف  این 
موفق  بدخواهان  که  ندارد  امکان 
 ۵7 سال  از  قبل  به  را  ما  شوند 

اضافه  جمهور  رئیس  برگردانند. 
به  را  ما  خواهند  می  اینها  کرد: 
برگردانند،تسلیم  عقب  سال   4۰
اشتباه کردیم که  بگوییم  و  شویم 
خواستیم مستقل شده و روی پای 

خود بایستیم. اشتباه کردیم شما را از 
کشور بیرون راندیم و اشتباه کردیم 
که به عنوان ایران می خواهیم در 
منطقه تأثیرگذار باشیم،اشتباه کردیم 
می  دینی  مردم ساالری  گفتیم  که 
دشمن  آرزوهای  این  خواهیم. 
نخواهد شد. وی  هیچ وقت محقق 
شکوفایی  دوران  در  اینکه  بیان  با 
نظام و کشور، وارد مرحله جدیدی از 
توطئه بیگانگان شده ایم، خاطرنشان 
می خواستند  که  همان هایی  کرد: 
انقالب و دفاع  پیروزی ما در  مانع 
۸ ساله شوند اما ناموفق بودند امروز 
هم در روز شکوفایی این کشور در 
برابر عظمت ملت ایران توطئه های 
اند.  کرده  آغاز  را  خودشان  جدید 
امکان ندارد ملت ایران را از حرکت ، 
تالش و پیشرفت باز دارند، این کار 

امکان پذیر نیست.

روحانی: اینکه ما را به قبل از ۵۷ برگردانند
 آرزویی است که محقق نمی شود

 عدم رعایت خطوط قرمز رهبری توسط مذاکره کنندگان
 و ضعف آنان از مسائلی است که با آن روبه رو هستیم

طی  خبرگان  مجلس  رئیس 
اجالسیه  پنجمین  در  سخنانی 
رهبری  خبرگان  مجلس  رسمی 
 )دوره پنجم( با بیان اینکه مسئله ای
هستیم،  گرفتارش  االن  که 
به  که  است  هایی  نابسامانی 
عنوان  گذارند،  می  رهبری  پای 
امور  همه  در  فعال  که  انگار  کرد: 
سیاسی  و  اجتماعی  و  اقتصادی 
دولت  و  مجلس  و  است  رهبری 
باشیم  مراقب  باید  هستند.  بیکاره 
است  دشمن  شوم  نقشه  این  که 
رهبری  که  است  حالی  در  این  و 
پیگیر اجرای برنامه هایی برای حل 

مشکالت کشور است.
به  اشاره  با  جنتی  احمد  ا...  آیت 
خروج آمریکا از برجام، اظهار کرد: 
از  که  کرده  اعالم  اروپا  هرچند 
برجام خارج نمی شود اما االن در 

مورد مسائلی مثل قدرت موشکی 
که  رود  می  را  راهی  همان  ما، 
زمینه  این  رفته است و در  آمریکا 
پیگیر همان خواسته هاست، پس 

اشتباه  بزرگ  شیطان  به  اعتماد 
مذاکره  ضعف  افزود:  جنتی  است. 
خطوط  رعایت  عدم  و  کنندگان 
یک  از  آنان  توسط  رهبری  قرمز 
مرتبط  برای  عده ای  تالش  و  سو 

به  مذاکرات  این  مشکالت  کردن 
با آن  از مسائلی است که  رهبری 
به  هم  ترامپ  و  هستیم  روبه رو 
در  که  است  هایی  شیطنت  دنبال 

حاشیه اجالس سازمان ملل با آقای 
که  حالی  در  کند،  دیدار  روحانی 
رهبری هم مکررا گفته اند که هیچ 
آمریکا  دولت  با  ندارد  حق  مقامی 

مذاکره کند.

حضرتی: ۲ استیضاح اخیر تا ۶ ماه آینده کافی است

الیاس حضرتی درباره استیضاح های پی در پی وزرای 
تاثیری  این شرایط چه  در  اینکه  و  دوازدهم  دولت 
می تواند داشته باشد،  گفت: من با ادامه استیضاح ها 
مخالفم. وی ادامه داد: مجلس قبل از عید ۳ استیضاح 
داشت که رأی نیاورد، بعد از تعطیالت نوروز هم ۲ 
استیضاح به صحن آمد که رأی آورد، معتقدم در حال حاضر تا ۵ الی ۶ ماه دیگر 

کافی است تا ببینیم داستان چه می شود.

اجرای گروه سلم آبادی ها، در هفته فرهنگی ایران در روسیه * عکس : خبرگزاری اسپوتنیک روسیه بازدید مسئوالن کمیته امداد از مناطق محروم نهبندان * عکس : برزجی

قرارگاه عملیاتی شهید ناصری نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در نظردارد با همکاری آستان قدس رضوی و کمیته امداد 

حضرت امام خمینی)رحمه ا... علیه( اقدام به برگزاری مراسم 

ازدواج آسان و توزیع ۲۰۰ سری جهیزیه 
بین ۲۰۰ زوج جوان خانواده های بی بضاعت در استان خراسان جنوبی نماید.

زمان برگزاری مراسم: چهارشنبه 1۳9۷/۶/14 ساعت 8:۳۰ صبح
مکان: سالن اجالسیه دانشگاه پیام نور بیرجند

روابط عمومی و تبلیغات قرارگاه عملیاتی شهید ناصری

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.

 32227177
09155618482

موسسه خیریه
 هیئت ابوالفضلی

 جهت همکاری در مرکز جامع 

توانبخشی کوشا شهرستـان 

قایـن به تعــدادی خانـم با 

مدرک روانشناسـی و علوم 

تربیتی ترجیحــا گرایــش 

کودکان استثنایــی و هنــر  

نیازمندیــم.

تلفن:۰9911۷۲4۷۵۶
آدرس: شهرستان قاین 
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