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دولت  در مشکالت ازنخبگان و  
مراجع سیاسی استفاده کند

صفحه 2

مجلس از جابجایی مهره های 
دولت  استقبال نمی کند

صفحه 2

ترس از شورای نگهبان موجب 
رأی پایین به CFT شد

صفحه 2

بدون شک دولت در این
 گراني بي تقصیر نیست

صفحه 2

در پیشگیری از بالیای 
طبیعی در چه 
سطح هستیم !؟

بالیای طبیعی دارای انواع گوناگونی است.  
زلزله، سیل، طوفان، گردباد، سونامی، 
تگرگ، بهمن، رعد و برق، تغییرات  شدید  
درجه حرارت،  خشکسالی و آتشفشان 
نمونه هایی از بالیای طبیعی هستند. 
برخی از بالیای طبیعی، غیر مستقیم، 
ناشی  از عملکردهای انسانی هستند. 
افزایش  از  ناشی  بالیای  مثال  برای 
آلودگی هوا و یا گرم شدن زمین  و... 
همچنین سیل ناشی از تخریب جنگل ها 
و  اقلیمی  است.وضع  انسان  به دست 

جغرافیایی ایران .... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم
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عکس:    رضایی

  دو دهه افتخار صنعت استان و ایران

 افزایش خالقیت و پرورش استعداد در قالب بازی و سرگرمی/6
امروز پیکر شهید  مدافع وطن “  علی غالمی” 

در قاین تشییع  می شود

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از تشییع پیکر شهید مدافع حریم 
وطن”علی غالمی” امروز 19 مهر در قاین خبر داد.سرهنگ”سرفرازی” 
اظهار کرد: پیکر پاک و مطهر شهید مدافع حریم وطن “علی غالمی” که در 
درگیری با مهاجمان مسلح در شهرستان قاین به شهادت رسید  امروز در 
قاین تشییع و جهت خاکسپاری به زادگاهش روستای برزگ شهرستان 
قاین منتقل خواهد شد.وی بیان کرد :این مراسم ساعت 9 صبح از میدان 
امام خمینی )ره( شهرستان قاین با حضور اقشار مردم مختلف برگزار 
می شود . سرفرازی از همه آحاد مردم و شهروندان درخواست کرد با 
حضور در این مراسم معنوی با آرمان های امام و شهدا تجدید بیعت کنند.
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 ساخت آزمایشگاه تخصصی شرق کشور به زودی/3

جناب آقای مهندس غالمرضا قوسی   
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده ، از خداوند متعال توفیقات روز افزون تان را خواهانیم و از خدمات ارزنده

 آقای مهندس ولی پور مطلق تشکر و حضورشان را به عنوان 
دستیار ارشد وزیر محترم جهاد کشاورزی برای این استان مغتنم می شماریم.  

مجتمع تولیدی تخم مرغ هارکو- پور شمسیان

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

انتصاب شایسته شما را که نشان از شایستگی، توانمندی و لیاقت تان در عرصه های مختلف مدیریتی 
می باشد تبریک عرض می نماییم ، توفیق تان را از خداوند منان در مسئولیت جدید خواستاریم.

ضمنا از خدمات و زحمات جناب آقای مهندس ولی پور مطلق 
که نهایت سعی و تالش خود را در پیشبرد اهداف عالیه سازمان جهاد کشاورزی استان داشته، 

تقدیر و تشکر و برایشان آرزوی توفیق در سنگر مسئولیت جدید به عنوان
 دستیار ارشد وزیر محترم جهاد کشاورزی را داریم.

شرکت بهین کشت قهستان

بازگشت همه به سوی اوست 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان 

مرحـوم حاج محمـد روشنـی
)عمو و دایی مان در مشهد(

)دبیر پیشکسوت زیست شناسی دبیرستان های بیرجند و مشهد( 

 را به اطالع کلیه اقوام،آشنایان و همشهریان بیرجندی می رساند:
جلسه ترحیم و یادبود آن مرحوم و همین طور

 مرحومه حاجیه خانم شرف سدید )همسر مرحوم(
روز جمعه 97/7/20 از ساعت 9:30 الی 10:30 صبح در محل حسینیه جدیدالتاسیس 

آیت ا...آیتی منعقد می باشد، حضور سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.
خانواده های:روشنی،سدید،نخعی و سایر بستگان

       ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تدفین و ترحیم 

شادروان احمد اسدزاده 
)بازنشسته آموزش و پرورش(

چهلمین روز  مراسم  رساند:  می  اطالع  به  نمودند،  شرکت   
درگذشت آن مرحوم روز جمعه 97/7/20 از ساعت 9 الی 10 

صبح در محل هیئت حسینی برگزار می گردد
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: اسدزاده، بیژنی، رجایی، ریاسی، لطفی و سایر بستگان

فروش آرایشگاه زنانه همراه با اتاق نمک با نازل ترین قیمت به دلیل مهاجرت
تلفن تماس: 09155624274

ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین  
شادروان محمد علی حسینایی )بازنشسته ارتش( 

 شرکت نمودند به اطالع می رساند: به مناسبت سومین 
روز درگذشت آن مرحوم جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 
97/7/19 از ساعت 2/15 الی 3/15 بعدازظهر در محل 

هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: حسینایی، اشرف و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان

 شادروان میرزا بدیع رفیعـی 
جلسه یادبودی روز جمعه 97/7/20 از ساعت 10 الی 11 صبح 

در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع(
 )واقع در خیابان معلم( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: رفیعی، اوحدی و سایر بستگان

سرکار خانم دکتر آناهیتا آرین
موفقیت شما را در آزمون بورد تخصصی داخلی تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون 

برای شما از خداوند متعال خواستاریم.
طلعت موسوی - سید محمد تقی موسوی

برادر ارجمند سردار سرتیپ مجید شجاع  
فرمانده محترم انتظامی استان خراسان جنوبی

برادر ارجمند جناب سرهنگ علیرضا رضایی   فرمانده محترم پلیس راه استان خراسان جنوبی
برادر ارجمند جناب سرهنگ علیرضا عباسی فرمانده محترم پلیس راهور استان خراسان جنوبی

با ارج نهادن به همت بلند و ارزشمند شما بزرگواران و همه دالورمردان عرصه نظم و امنیت 
ایران اسالمی و استان خراسان جنوبی، هفته بزرگداشت نیروی انتظامی را تبریک عرض نموده، 

توفیق روزافزون و سربلندی تان را آرزو دارم.
 سید محمدحسین زینلی                                                

مدیرعامل شرکت کویرتایر

شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند در نظر دارد: 
را  آشپز  نفر  یک   - اداری  امور  کارشناس  نفر  یک 

لذا  نمـاید،  قـراردادی جذب  بـه صورت  و  از طریق مصاحبه 
متقاضیان محترم می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل بـه 
آدرس : سربیشـه - بلـوار امـام علـی )ع( - دفتـر شـرکت 

مراجعه نمایند.
مدارک الزم: کپی شناسنامه - کپی مدرک تحصیلی برای کارشناس 
امور اداری )لیسانس( و آشپز )دیپلم(- تاییـدیه سوابـق کاری - 

کپی کـارت پایـان خدمت -  کپی کارت ملی

زمان برگزاری اجالسیه های
 کنگره ملی 2000 شهید استان خراسان جنوبی

زمان برگزاریعنوان اجالسیهردیف

شنبه 97/7/21 - ساعت 8/30اجالسیه شهدای دانشجو و اساتید1

یکشنبه 97/7/22 - ساعت 8/30اجالسیه شهدای دانش آموز و فرهنگیان2

سه شنبه 97/7/24- ساعت 8/30اجالسیه شهدای نیروهای مسلح3
مکان برگزاری: بیرجند- بلوارپاسداران - حسینیه جماران

از عموم مردم شریف و قدرشناس و خانواده های محترم شهدا و ایثارگران استان برای حضور در این برنامه 
روابط عمومی کنگره ملی 2000 شهید استان خراسان جنوبیدعوت به عمل می آید. 

       با نهایت تاسف و تاثر هفتمین روز درگذشت مرحومه مغفوره

پریناز رفیعـی  )همسر مرحوم امیرعلم خزیمه(
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: به همین مناسبت جلسه یادبودی روز 
 شنبه 97/7/21 از ساعت 3   الی 4بعدازظهر درمحل حسینیه آیت ا... 

 آیتی )خیابان مطهری( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب امتنان خواهد بود.
امیررضا و امیرحسام خزیمه،خانواده های رفیعی و سایر بستگان

جنـاب آقای مهندس غالمرضـا قوسـی
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته شما را به سمت ریاست سازمان جهاد کشاورزی 
 خراسان جنوبی که موید تجربه و تخصص تان در این امر می باشد ،
صمیمانه تبریک عرض نموده،ضمن آرزوی توفیق برای جناب عالی

از تالش های ارزنده آقای مهندس هاشم ولی پور مطلق در راستای 
توسعه و ارتقای بخش های کشاورزی استان سپاسگزاریم. 

 هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نهبندان

جنـاب آقای محمد علی واقعـی
مدیر کل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را با سوابق درخشان خدمتی
 تبریک عرض نموده و از زحمات و خدمات ارزنده 

آقایان: المعی و موسوی کیا 
نیز قدردانی و برای همه عزیزان آرزوی توفیق داریم.

تعاونی اعتبار فرهنگیان خراسان جنوبی
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دولت حق ندارد یک ریال از مردم بگیرد

حمید رسایی، نماینده سابق مجلس در واکنش به احیای کارت سوخت گفت: چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟! اعالم شده 
که برای جلوگیری ازقاچاق سوخت، دولت می خواهد کارت سوخت را احیا کند. این که با چه رویی این کار را می کند، نمی دانم. 
فقط می دانم حسن روحانی حق ندارد بابت کارت جدید سوخت، یک ریال از مردم بگیرد و مردم هم نباید بپردازند.

در پیشگیری از بالیای طبیعی 
در چه سطح هستیم     

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... و همچنین سیل ناشی از 

تخریب جنگل ها به  دست انسان است. وضع اقلیمی 
و جغرافیایی ایران نظیر قرارگیری آن روی کمربند 
زلزله، واقع شدن در عرض های پایین از یک طرف 
و ساخت و سازهای نامطلوب و بدون رعایت نکات 
ایمنی از طرف دیگر، باعث آسیب پذیری آن در برابر 
ما در کشوری  واقع  بالیای طبیعی شده است. در 
زندگی می کنیم که در حوزه مخاطرات طبیعی جزو 
۱۰ کشور با تعداد باالی بالیای طبیعی است و در ۱۰ 
کشور اول جهان، ایران رتبه چهارم را دارد. ۴۳ بال و 
حادثه طبیعی رخ می دهد که در کشور ایران این عدد 
به ۳۴ بالی طبیعی و در خراسان جنوبی ۲۰ بالی 
طبیعی وجود دارد که مردم ساکن شهرها و روستاها را 
تهدید می کند. خراسان جنوبی به لحاظ وضع اقلیمی 
و آب و هوایی در ردیف استان های پرخطر کشور 
از نظر بالیای طبیعی است به طوری که رتبه سوم 
لرزه خیزی کشور را نیز به خود اختصاص داده است. 
این موارد باعث افزایش اهمیت کار در زمینه کاهش 
اثرات بالیای طبیعی می شود. متاسفانه با اینکه چارت 
های سازمانی نیز برای مدیریت بحران و بحث های 
این چنینی وجود دارد، اما گاهی براساس گفته خود 
باعث  و  کار  مانع  ها  کاری  موازی  بروز  مسئوالن 
جلوگیری از خروجی مثبت مدیریت در مواقع بحرانی 
می شود. فردا، روز ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی 
وجوه  از  روز  این  نامگذاری  است.  شده  نامگذاری 
گوناگونی دارای اهمیت بوده و ضروری است ضمن 
توجه به اهمیت نامگذاری این روز، بیش از پیش به این 
موضوع پرداخته و راهکارهای کاهش اثرات آسیب ها 
و بالیای طبیعی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. چه 
خوب است مسئوالن مربوطه نیز گزارشی از عملکرد 
خود در زمینه پیشگیری اعالم و مردم را مطلع کنند 
که مطمئنا در جو روانی جامعه نیز بی تاثیر نخواهد بود.

ثبت نام جدید سهام عدالت 
تکذیب شد

که  عنوان »کسانی  این  با  انتشار خبری  دنبال  به 
سهام عدالت ثبت نام نکرده اند یا به دالیلی سهام 
خود را دریافت نکرده اند جهت دریافت کد سهام 
و ثبت نام به لینک سهام مراجعه کنند«، سازمان 
خصوصی سازی تاکید کرد: این سازمان هیچگونه 
برنامه و مجوز قانونی برای ثبت نام جدید از افراد 
باید  مخاطبان  و  ندارد  عدالت  سهام  دریافت  برای 
مراقب سوءاستفاده افراد سودجو در این رابطه باشند.

بسته جبرانی برای کارکنان دولت

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از بررسی 
بسته جبرانی برای کارکنان دولت خبر داد. انصاری 
افزود: با توجه به مسائل و مشکالت اقتصادی و 
افزایش هزینه ها،  پیشنهاداتی جهت جبران برخی 
مشکالت کارکنان دولت مطرح شده که در حال 
این  اینکه  بیان  با  وی  هستیم.  آنها  بندی  جمع 
بسته جبرانی متفاوت از افزایش حقوقی است که 
هر ساله متناسب با نرخ تورم در دریافتی کارکنان 
مطرح  االن  آنچه  گفت:  شود،  می  اعمال  دولت 
است جبران مشکالت و مسائل اقتصادی کارکنان 
است. آمده  وجود  به  برایشان     امسال  که  است 

هجوم مردم برای پیش خرید 
لوازم خانگی

با  حالی  در  خانگی  لوازم  فروش  پیش  ملی  طرح 
حضور مدیران ارشد اسنوا و جمعی از تولیدکنندگان 
لوازم خانگی آغاز به کار کرد که استقبال متقاضیان 
اختالل  دچار  را  خانگی  لوازم  فروش  پیش  سایت 
کرد.این طرح که برای اولین بار در کشور به اجرا 
به  قطعی  قیمت  با  محصول   ۱۶۰ است،  درآمده 
طرف  شرکت  مدیر  رسد.  می  متقاضیان  فروش 
قرارداد پیش فروش محصوالت گفت: در نخستین 
بازدید در  از ۲ میلیون  لحظات آغازین طرح بیش 
به  افزود:  است. وی  انجام شده  ما  اینترنتی  پایگاه 
مهر  تحویل  ظرفیت  طرح،  باالی  تقاضای  دلیل 
یافت. پایان  از شروع،  پس  دو ساعت  از  کمتر  در 

نخودچی و کشمش چرا گران شد

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار گفت: 
بازار آجیل و خشکبار که تحت تاثیر نوسانات ارزی  
در  مواجه شده اند  داخلی  بازار  در  قیمت  افزایش  با 
و  نخودچی  سنتی همچون  میان محصوالت  این 
آن  دلیل  که  داشتند  قیمت  افزایش  هم  کشمش 
کاهش ورود بار به میادین اصلی عرضه است. در 
ماه های اخیر به واسطه رشد قابل توجه نرخ دالر، 
محصوالت تولیدی بازار ایران جنبه صادراتی قابل 
تجار  که  رساند  جایی  به  را  کار  و  کرد  پیدا  توجه 
به صورت  برای خرید محصوالت  کشور همسایه 
حضوری به بازار ایران ورود کردند. این موضوع در 
کنار کاهش میزان تولیدات داخلی به دلیل کم آبی، 
محصوالتی  قیمت  سرمازدگی،  و  خشکسالی 
همچون آجیل و خشکبار را تا سه برابر افزایش داد.

سرمقاله

بدون شک دولت در اين گراني بي تقصير نيست

آیت ا... مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعیان گفت: 
افرادی که می خواهند اجاره خانه بدهند، جهیزیه 
اولیه  نمایند، مخارج  ادا  را  بدهی خود  کنند،  تهیه 
زندگی، تحصیل و درمان خود را بپردازند، به دلیل 
شک  بدون  اند.  شده  ناتوان  ها  قیمت  رفتن  باال 
دولت در این گرانی بی تقصیر نیست؛ بازار اولیه ارز درست می کند، بعد 
بازار ثالثه هم درست کرده که مبادا قیمت ارز از ۱۰  بازار ثانویه و اخیرا 
هراز تومان کمتر شود؛ معلوم می شود دست خودشان در برنامه هست.

مجلس از جابجايی مهره های دولت استقبال نمی کند

نقوی حسینی، نماینده ورامین گفت: بحران های امروز 
اقتصاد کشور مانند کاهش ارزش پول ملی، افزایش 
نرخ ارز و دالر و طال، گرانی های لجام گسیخته و 
این  سیاستگذاری های  حاصل  کارخانه ها  تعطیلی 
تیم اقتصادی است. بنابراین قطعا این تیم اقتصادی 
نمی تواند به اهداف مورد نظر برنامه ششم دست یابد. دولت ظاهرا قصد 
جابجایی وزرا را دارد و از تغییر خودداری می کند، جابجایی مهره ها نتیجه بخش 
نخواهد بود و به نظر می رسد مجلس از جابجایی مهره های دولت استقبال نکند.

ترس از شورای نگهبان موجب رأی پايين به CFT شد

قاسم میرزایی نیکو، عضو فراکسیون امید مجلس 
شورای اسالمی در خصوص ۱۲۰ رأی مخالف به 
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین 
مالی تروریسم، گفت: فراکسیون والیی ۱۲۰ عضو 
ندارد. آرای مخالف این الیحه به دلیل جوی بود 
نگهبان  شورای  از  که  ترسی  دالیل  به  نمایندگان  برخی  شد.  ایجاد  که 
داشتند به الیحه CFT رأی منفی دادند. برخی نیز از اینکه آرا مشخص 
شود، می ترسیدند که بعد از آن در حوزه انتخابیه خود به مشکل بخورند.

شورای  عضو  ترقی،  حمیدرضا 
اسالمی  مؤتلفه  حزب  مرکزی 
گفت: کشور، امروز در شرایط جنگ 
بنابراین  می برد،  سر  به  اقتصادی 

سکانداری  می خواهند  که  کسانی 
اقتصاد کشور را به دست گیرند، باید 
از روحیه جنگی و جهادی برخوردار 

بوده و قدرت تشخیص توطئه های 
اقتصادی دشمن را داشته باشند. وی 
با بیان اینکه اعتقاد به سیاست های 
های  ضرورت  از  مقاومتی،  اقتصاد 

عبور از بحران اقتصادی است، اضافه 
به  نسبت  اطالعاتی  اشراف  کرد: 
چالش ها و مشکالت اقتصادی کشور 

و ارائه راه حل برای آن ها از جمله 
در حوزه های گرانی، تحول سیستم 
بانکی و اشتغال، باید در انتخاب سه 
مورد  رفاه  و  صنعت  اقتصاد،  وزیر 
توجه قرار بگیرد. وی با اشاره به پیام 
تصدی  برای  شریعتمداری  معرفی 
وزارت رفاه، گفت: این مسئله نشان 
می دهد که دولت با »قحط الرجال« 
مواجه شده است. دولت یا نمی تواند 
افراد مناسبی را انتخاب کند یا دایره 
کار  آنها  با  خواهد  می  که  افرادی 
کند، بسیار محدود است و فشارهایی 
از اطراف به رئیس جمهور وارد می 
شود تا گزینه های توانمندتر انتخاب 
نشوند. ترقی تأکید کرد: جابه جایی 
هایی از این دست هیچ توان و روحیه 
جنگی به دولت اضافه نخواهد کرد.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر 
تهران گفت: وقتی کشور دچار مشکل 
سیاسی و عدم اعتماد مردم می شود، 
گروه های مرجع، سیاسی و احزاب 
دارند، ارتباط  مردم  با  که   سیاسی 
می توانند رابط خوبی بین دولت و 
اینها توجیه می  باشند. وقتی  مردم 
شوند، می توانند باب گفتگو در فضای 
جامعه را باز کنند، چرا که اهل بحث و 
گفتگو و سخنرانی هستند و می توانند 
به کمک دولت بیایند. وی با بیان این 
که دولت وقتی با مشکل مواجه شود و 
بحرانی از بیرون به ایران تحمیل شود 
باید بیشتر از نخبگان و مراجع سیاسی 
کشور استفاده کند، گفت: روحانی به 
طور قطع با کمک بخش مهمی از 
اصالح طلبان به قدرت رسید و در 

دور دوم هم با همراهی بخش عمده 
ای از اصولگرایان معتدل رای آورد. 
بنابراین الزم بود هم با اصولگرایان 
معتدل و هم اصالح طلبان معتدل 

روابط را صمیمی تر کند و در مورد 
برنامه های خود بیشتر توضیح دهد. 
نخستین جلسه  روحانی  افزود:  وی 

را با اصالح طلبان گذاشت و شنیده 
ام که با معتدلین اصولگرا هم قرار 
امیدوارم  و  بگذارد  ای  جلسه  است 
انجام دهد. وی  را هم  این کار  که 

خاطرنشان کرد: جلسه مثبتی بود که 
نزدیک به ۳ ساعت طول کشید و به 
همه فرصت داده شد صحبت کنند.

کساني که مي خواهند سکانداري اقتصاد کشور را به دست 
گيرند، بايد از روحيه جهادي برخوردار باشند

دولت وقتي با مشکل مواجه شود بايد بيشتر از نخبگان 
و مراجع سياسي کشور استفاده کند

بخشودگی جرايم بانکی تمديد شد

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: بند و تبصره ۱۶ قانون 
بودجه سال 97 اصالح شد، در این بند تاکید شده بود به منظور تشویق 
تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه 
مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳9۶ سررسید شده باشد از تاریخ 
سررسید تا پایان شهریور ۱۳97 تسویه کند، بانکها مکلفند اصل و سود خود را 
مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. در اصالحیه 
آمد که اگر تولیدکنندگان بدهی سررسید شده تا پایان سال 97 تسویه کنند، 
بانک ها موظف هستند اصل و سود جود را طبق قرارداد بدون احتساب جریمه، 
دریافت و تسویه کنند، در واقع مهلت شهریور این حکم تا پایان سال تمدید شد.

خودروسازان در انتظار اصالح قيمت ها

مدیر عامل گروه سایپا با اشاره به تاثیر کاهش نرخ دالر در قیمت محصوالت 
این گروه خودروسازی، گفت: تابع سیاست  های وزارت صنعت و تصمیم 
انجمن حمایت از مصرف کننده در مورد اصالح قیمت  محصوالت با توجه 
به کاهش قیمت دالر هستیم. جهرودی اظهار کرد: خودروسازی ابتدای فرایند 
نیست بلکه در انتهای فرایند است و متاسفانه حامل های تولید خودرو مانند 
آلومینیم، فوالد و مواد پتروشیمی افزایش چشمگیری داشته که قطعاً روی 
قیمت خودرو تاثیر گذاشته است. با این حال تابع سیاست های وزارت صنعت 
هستیم و هرگاه انجمن حمایت از مصرف کننده، تصمیم به اصالح قیمت ها 
بگیرد، نسبت به تغییر و اعالم قیمت های جدید محصوالت اقدام خواهیم کرد.

احيای کارت سوخت قطعی شد

رئیس دفتر رئیس جمهور از اقدام دولت برای احیای کارت سوخت خبرداد.
واعظی گفت: با توجه به اینکه قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای 
همسایه تفاوت فاحشی دارد از این رو به عنوان اولین اقدام تصمیم بر این است 
که مجددا کارت سوخت را احیا کنیم. وی نظارت بر نحوه مصرف خودروهای 
داخلی، جلوگیری از آلودگی هوا و مسائل مربوط به محیط زیست را از جمله 
دیگر دالیل بازگشت دوباره سیستم عرضه سوخت با کارت سوخت برشمرد. 
در همین راستا وزیر کشور نیز گفت: بحث سهمیه بندی مطرح نیست. مسئله 
قاچاق سوخت در جلسه شورای امنیت ملی و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
بررسی و بیان شد که روزانه ۱۰ تا ۱5 میلیون لیتر سوخت قاچاق می شود. 
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
 نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 970684 محکوم علیه آقای حمیدرضا یوسف پور محکوم است به پرداخت مبلغ  
212/000/000 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد و پرداخت مبلغ 5/302/971 ریال بابت حق 
االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف 1- فیلتر رطوبت گیر جهت دستگاه های صنعتی با تحمل فشار 20 بار، 10 عدد 

جمعا 11/760/000 ریال 2- سیلندر جک کل پنیوماتیک 50*50، 10 عدد جمعا 2/940/000 ریال 3- شاخه آهن دوبل شده 6 متری، 12 
شاخه جمعا 21/168/000 ریال 4- سیلندر هیدرولیکی جهت کاربرد دستگاه های صنعتی، یک عدد 1/200/000 ریال 5-  شیر گازی جهت فشار 
هیدرولیک - یک اینچ - 400 بار - نوع DN-25 ، 10 عدد جمعا  6/820/800 ریال 6- ترمینال هیدرولیکی یک اینچ با تحمل فشار 20 بار، 5 عدد 
جمعا 3/528/000 ریال 7- شیر استیل بخار جهت استفاده سیستم هیدرولیک دستگاه های صنعتی، 10 عدد جمعا 9/996/000 ریال 8- قطع کن 
باد SNS جهت مصارف دستگاه های صنعتی، 15 عدد جمعا 7/056/000 ریال 9- درجه استیل یا فشار سنج هیدرولیک 400 بار، 10 عدد جمعا 
6/232/800 ریال 10- آبگرمکن دیواری با مارک ایرانشرق داخل کارتن ساخت مشهد مدل کیمیا کم فشار و کم مصرف و شمعک دار، 4 عدد جمعا 
11/289/600 ریال که به مبلغ کلی 81/991/200 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1397/08/02 از ساعت 10 
الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج 

روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

بدون افزايش قيمت

حمل  اثاثيه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و بارگیری 
اثاثیه منزل داریم(

 09159639065- علـی آبادی 

حمل اثاثيه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    
شهرام  مداحی 3647  363  0915
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سومین کنگره سرداران و ۲۲۱ شهید شهرستان طبس

صداوسیما- سومین کنگره سرداران و 22۱ شهید شهرستان طبس سه شنبه شب با حضور مردم، خانواده شهدا و ایثارگران و مسئوالن برگزار شد. دبیر کنگره ملی 2 هزار شهید استان با تاکید 
بر ادامه راه شهدا  و زنده نگهداشتن نام و یاد آنان گفت: برنامه اجالسیه فضای مجازی برای اولین بار با همکاری جوانان اجرا شد. مسئول سیاستگذاری کنگره شهدا طبس  هم گفت: اگر امروز 

کشور در منطقه حرفی برای گفتن دارد به خاطر خون شهدا است.

بسیار  از کار  به عنوان شهروند  آقای جاوید  جناب 
شایسته  شما در خصوص دیدارهای مردمی که بسیار 
شفاف به دور از هر گونه سرکار گذاشتن شهروندان  
برگزار می نمایید، سپاسگزارم. کاش همه مسئوالن 

یاد بگیرند.
9۱5...988  

با سالم، شهردار محترم منطقه دو، لطفا پیگیری 
هیچگونه عکس  شما  اجرائیات  کارمندان  فرمایید 
العملی نسبت به تماس های شکایات مردم نسبت 

به ساخت ساز غیر مجاز ندارند.
9۱5...988

 راهنمایی و رانندگی  با نصب تابلو در بلوار عبادی به 
سمت فلکه ابن حسام رانندگان نگون بختی که خود 
را به فلکه می زنند را مطلع کند هیچ تابلو و عالمت 

نزدیک شدن به میدان در بلوار نیست.
9۱5...297

از مسئوالن محترم تقاضا داریم ایستگاه واحدهایی 
جای  در  کنند  می  تردد  انقالب  مسیر  از  که 
مناسبتری یعنی بین جمهوری ۳۱ و ۳۳ قرار گیرد.
9۱5...4۱7

سالم آوا. از شهرداری بابت آسفالت  محوطه بازار 
غفاری تشکر می کنیم.

9۱5...297
با سالم.پیشکسوت فرهنگ استان استاد افتخاری 
بایستی  که  اند  داشته  ابراز  خودشان  مصاحبه  در 
کتابخوانی  به  دبستانی  پیش  سن  از  را  ها  بچه 
عادت داد.فرزندم در سن پیش دبستانی است،هر 
موقع که ایشان رابه کتابخانه های شهر بیرجند می 
بریم،از طرف مسئول کتابخانه مالمت  و  توبیخ  
می  شویم، چرا که می گویند فرزند شما خیلی 
ورجه وروجه می کند و با صدای بلند مانع مطالعه 
دیگران  می شود. آیا نهاد کتابخانه های استان، 
نبایستی محیطی مناسب و دربسته را برای حضور 
کودکان خردسال،در کتابخانه اختصاص بدهد،تاهم 
ما والدین با ذوق و عالقه فرزندمان را به کتابخانه 
کودکان طوری  مطالعه  اتاق  محیط  و هم  ببریم 
تعبیه شده باشد که مانع مطالعه دیگران نشود. بچه 
ها طبیعتا مثل افراد بزرگسال نیستند وفکر نمی 
کنند ،لذا شرایط کتابخانه طوری است که مدیر با 
آغوش باز از کودکان خردسال استقبال نمی کند 
و همه اش با تذکر و مالمت کودک و والدین که 
کتابخوانی کرد. به  مند  را عالقه  بچه  نمی شود 
کودکان  برای  مناسب  فیزیکی  شرایط  اقدامی  با 

خردسال ایجاد نمائید.
یک شهروند

جوابیه شرکت  مخابرات استان

در خصوص مطلب مندرج در ستون پیام شما به 
شماره 4۱80 مورخ 97/07/۱2 به اطالع مشترکین 
بیرجند منتظری  شهید  خیابان  محدوده   محترم 
می رساند: برگردان شماره ها روی کافوی نوری پس 
از اخذ مجوز و طی مراحل قانونی سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی و با اطالع رسانی قبلی 
به مشترکین مربوطه و شرکت های خصوصی ارائه 
نیز  اکنون  انجام شده است و هم  اینترنت  دهنده 
ارتباط مشترکین برقرار است. چنانچه مشکل خاصی 
وجود دارد مقتضی است به صورت موردی با مراجعه 
به مخابرات منطقه و یا تماس با شماره تلفن روابط 
عمومی 202۱-۳2447777 اعالم نموده تا پیگیری 
و اقدام الزم صورت پذیرد.ضمنا از صبر و همکاری 
مشترکین گرامی که ما را در عملیات برگردان به 
دهند،  می  یاری  شبکه  تجهیزات  نوسازی  منظور 

تشکر و قدردانی می شود.

کویـرتایـر
 بیست ساله شد

کارخانه زیبایی که امروزه در یازده کیلومتری شهر 
پیش  سال  بیست   ، کند  می  خودنمایی  بیرجند 
از زمینی بایر و سرمایه ای اندک شکل گرفت و 
خشت خشت آن توسط متخصصان ایرانی طراحی 
و ساخته شد تا بتواند چهره فقر را از منطقه محروم 
به  را  عزیزمان  ایران  و  زدوده  جنوبی  خراسان 
خودکفایی برساند. در این سال های پر فراز و نشیب، 
خالقیت جوانان خوش فکر ایرانی به همراه بهترین 
تکنولوژی روز جهان، محصوالت تولیدی کویرتایر 
را در سطح بهترین محصوالت جهانی قرار داد و 
کویرتایر را به دلیل پیشرو بودن در تکنولوژی صنعت 

تایرسازی ایران ، شاخص ساخت.

 *دستاوردهایی همچون : 
-طراحی و تولید تایر سبز برای اولین بار در ایران 

-طراحی و تولید تایرهای سری W با شاخص سرعت 
270 کیلومتر در ساعت و تایرهای سری Y با شاخص                                                                                                                        
سرعت ۳00 کیلومتر در ساعت برای اولین بار در ایران 
-طراحی و ساخت پرس های پخت تایر، اولین بار در ایران 
-احراز رتبه اول در صرفه جویی انرژی )گاز ، آب و 

برق( در ۱7 سال متوالی 
سود  حاشیه   ، سهم  هر  سود  باالترین  رکورد   -
خالص، شاخص ROE,ROA در گروه الستیک و 

پالستیک بورس ایران  
-کویرتایر از بدو تاسیس تاکنون برای بیش از ۱800 
نفر اشتغال مستقیم و برای بیش از 7000 نفر  اشتغال 
غیر مستقیم ایجاد نموده است تا سهم اساسی در ارتزاق 
مردمان صمیمی خراسان جنوبی را به خود اختصاص دهد. 
- در ده سال گذشته بیش از 87 میلیارد تومان از درآمد 
مالیاتی استان خراسان جنوبی توسط کویرتایر پرداخت 
شده که بخش قابل توجهی از درآمد های مالیاتی استان 

محسوب می شود.  
- محصوالت کویرتایر از مرزهای میهن فراتر رفته 

و هم اکنون سهم بازار مناسبی از کشورهای عراق ، 
افغانستان ، آذربایجان و کشورهای پیرامونی را به خود 

اختصاص داده است. 

بیستمین   سالگرد 
تاسیس کویرتایر گرامی باد

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

جواد رضایی- مدیرکل دامپزشکی روز گذشته 
روز  مهر  به ۱4  اشاره  با   ، خبری  نشست  در 
دامپزشکی از ساخت آزمایشگاه تخصصی شرق 
کشور در بیرجند خبر داد و بیان کرد: در کشور 
دامپزشکی  های  مجموعه  در  نفر  هزار   ۳8
 7 تعداد  این  از  که  هستند  فعالیت  حال  در 
، هستند  خصوصی  مابقی  و  دولتی  نفر   هزار 
دامپزشکی  پرسنل  نفر  نیز ۳50  استان   در   
هستند که از این تعداد ۱00 نفر دامپزشک می 
باشند.اصغرزاده با اشاره به اینکه انتخابات شورای 
نظام دامپزشکی استان در آینده نزدیک برگزار 
و 7 نفر انتخاب خواهند شد، ادامه داد: عملکرد 
بسیار  صادرات  و  تولید  افزایش  در  دامپزشکی 
حائز اهمیت است و جایگاه ویژه ای در سالمت 
جامعه دارد ،همچنین تاثیرگذار در تولید دام است 
که به شرط عملکرد مناسب باعث افزایش 25 
درصدی تولید دام می شود.وی با اشاره به اینکه 
900بیماری مشترک بین انسان و حیوان وجود 
جامعه  در سالمت  دامپزشکی  عملکرد  و  دارد 
بسیار اهمیت دارد،گفت: اگر  دام های سنگین و 
سبک بیمار شوند خسارت های جبران ناپذیری 
ایجاد می شود و به این منظور برای جلوگیری و 
شیوع بیماری و صرف هزینه های باالی درمان 
مهم ترین فعالیت در مقابله با بیماری ها، پیشگیری 
است.اصغرزداه افزود: سال گذشته بیشترین تعداد 
عوامل هاری در استان های همجوار مشاهده شده 
است که تلفات انسانی داشته است همچنین تب 
مالت و کریمه کنگو وجود دارد ولی خوشبختانه 
با اقدامات پیشگیرانه و واکسیناسیون به موقع 
 در استان مواردی از این بیماری ها نداشته ایم.
مدیر کل دامپزشکی با بیان اینکه حوزه طیور 
استان ساالنه ۱هزارمیلیارد تومان گردش مالی 
دارد، بیان کرد: آنفلوآنزای فوق حاد با شروع فصل 
سرد و همچنین مهاجرت پرندگان ایجاد می شود 
که در این راستا واکسیناسیون در واحدهای تخم 
گذار انجام  شده است و خوشبختانه جزو استان 
های پاک کشور هستیم، ولی این موضوع نیاز به 
پیگیری و ممارست دارد که در این راستا 4هزار 
نمونه  آزمایشگاهی گرفته شده همچنین جلسات 
متعدد برای کنترل ورود و خروج دام به استان 

برگزار شده است.

ساخت  اولین کشتارگاه صنعتی
 در شهرستان خوسف

اصغرزاده از ایجاد اولین قرنطینه ورود دام از شمال 

 به جنوب استان در حوزه دامی خبر داد و افزود: 
سه نقطه ورودی استان برای ایجاد قرنطینه در نظر 
گرفته شده است که با همراهی نهادها و دستگاه ها 

ورود دام به استان کنترل می شود.
وی همچنین از ساخت اولین کشتارگاه صنعتی در 
شهرستان خوسف خبر داد و افزود: این کشتارگاه 
با هدف تسهیل و کاهش هزینه های کشتار دام 

در استان و همچنین تمرکز بر فعالیت های خارج 
استان در صورت تامین اعتبار در آینده نزدیک 
ساخته خواهد شد. اصغرزاده ادامه داد: با توجه به 
اینکه دومین قطب دارنده شتر در کشور هستیم 
متاسفانه بیش تر محصوالت در این زمینه خام 
فروشی می شود که ساخت این کشتارگاه  کمک 
بسیار خوبی در این زمینه خواهد بود. مدیرکل 
هزار  و ۱56  میلیون  تامین 29  از  دامپزشکی 
کیلوگرم خوراک طیور به ارزش ۱4 میلیون و 578 
دالر و جوجه یک روزه ۱ میلیون و 856 هزار و 
۳۳5 قطعه به ارزش 8۱2 هزار و ۱47 دالر در 
سال جاری خبر داد و تصریح کرد: در حوزه مرغ 
منجمد سال جاری ، 4۱9 کیلوگرم به ارزش 628 

هزار دالر به افغانستان صادر شده است.

کاهش 57 درصدی ابتالی انسانی
 تب مالت در استان

پرونده   امسال 40  ماه  در شش  داد:  ادامه  وی 
شده  تشکیل  سنگین  و  سبک  دام  توقیفی 
 است،همچنین برای مبارزه با عوامل بیماری زا 
در  واکسیناسیون  مورد   700 و  میلیون  یک   
که  است  گرفته  انجام  سال  اول  ماهه   شش 
بیماری  به  مربوط  مورد  هزار  تعداد7۳0  این  از 

های هاری،تب مالت و کریمه کنگو بوده که 
خوشبختانه باعث شده است در سال جاری ابتالی 
انسانی به تب کریمه کنگو در استان نداشته  باشیم 
و تب مالت نیز نسبت به سال گذشته 57 درصد 

کاهش ابتالی انسانی گزارش شده است.
انجام سه هزار و 631 آزمایش ملکولی

 از ابتدای سال

اصغرزاده با اشاره به اینکه در زمینه ابتالی انسانی، 
افزایش حجم  نُرم کشوری است،از  استان زیر 
واکسیناسیون ها برای ریشه کنی این مورد خبر 
داد. وی با بیان اینکه در حوزه آزمایشگاهی بخش 
های خصوصی و دولتی فعالیت دارند از شروع 
پروژه آزمایشگاه pcr تا آخر مهر خبر داد و افزود: 
آزمایش های ملکولی در استان انجام می شود و 
۳ هزار و 6۳۱ آزمایش از ابتدای سال در زمینه 
 های سم شناسی،کشت میکروبی،انگل شناسی ،
 خون شناسی ،ویروس شناسی و...انجام شده است .
مدیر کل دامپزشکی  ادامه داد: در شش ماهه سال 
جاری ۱5 هزار دام سبک و سنگین در استان ذبح 
 شده است، همچنین بیش از 8 هزار بز و بزغاله ،

 2هزار و ۱62 گاو و گوساله ، 5۳9 شتر ، 252 
و  راس  در مجموع 26 هزار و676  و  شترمرغ 
قطعه در کشتارگاه های استان کشتار شده است 
 که از این تعداد 5 هزار و 400 کیلوگرم گوشت 

غیر بهداشتی ضبط و معدوم شده است.

معدوم سازی 25 تن گوشت 
غیر بهداشتی در شش ماه سال جاری

وی افزود: در زمینه کنترل فرآورده های دامی 
و نحوه نگهداری در شش ماه سال جاری ۱7 

هزار و ۳۱9 بازدید انجام شده است که از این 
تعداد 592 مورد غیربهداشتی اعالم شده ، از ۱۱7 
مورد نمونه گیری شده و ۱2 پرونده تشکیل و 
در مجموع بیش از 25 تن گوشت غیربهداشتی 
ضبط و معدوم شده است.اصغرزاده همچنین در 
حوزه  طیور نیز از کشتار 6 میلیون قطعه مرغ در 
استان خبر داد و ادامه داد: از این تعداد ۳ هزار قطعه 

غیر بهداشتی معدوم شد همچنین ۳ هزار قطعه 
ماهه  در شش  بلدرچین  قطعه   800، بوقلمون 
 سال جاری کشتار شده است.وی تصریح کرد:
در 7 شهرستان مرغ بدون آنتی بیوتیک تولید می 
شود که در شش ماهه سال جاری 526 هزار قطعه 
تولید شده است ،از این تعداد ۱82 هزار در استان 
و ۳۳4 هزار به خارج از استان ارسال شد،همچنین 
۱2 میلیون جوجه ریزی در واحدهای مرغداری 

گوشتی انجام شده است.

 برگزاری کالس آموزشی برای
 2 هزارو500 نفر دراستان

وی ادامه داد: در حوزه طیور 4 هزار و ۳00 آزمایش 
و ۳ هزار و ۳۳0 نمونه برداری در استان انجام شده 
است،همچنین ۳5 میلیون قطعه واکسینه شده و 
سه واحد مرغداری به دلیل عدم اشاعه عوامل 
است.اصغرزاده  شده  سازی  معدوم  زا  بیماری 
همچنین از برگزاری 8۱۱ کالس آموزشی برای 2 
هزار و500 نفر در استان خبر داد و افزود: دامداران  
و تولید کنندگان دام در این حوزه همکاری بسیار 
از  اند و سعی شده برای آموزش  خوبی داشته 
اساتید استانی و خارج ار استان استفاده شود. وی 
تصریح کرد: درمان بیماری ها در استان توسط 

بخش دولتی و خصوصی انجام می شود که در 
سال جاری بیش از ۳ میلیون مراجعه در زمینه 
 های طیور، زنبورعسل و دام در استان داشته ایم.
مدیر کل دامپزشکی با بیان اینکه کمترین بیکاری 
در کشور در حوزه  دامپزشکی است، بیان کرد: 
ساالنه 2 هزار و ۳00 فارغ التحصیل دامپزشکی در 
کشور وجود دارد که در مراکز خصوصی و دولتی 
شروع به فعالیت می کنند.وی همچنین از شروع 
طرح واکسیناسیون از ابتدای مهر به مدت ۳0 روز 
کاری خبر داد و تصریح کرد:90 درصد دام موجود 
رایگان واکسینه می شوند همچنین در حوزه دام 
سنگین که هزینه واکسینه بر عهده دامدار است با 
پیگیری هایی که انجام گرفته است،۱20 میلیون 
تومان تامین اعتبار شده که واکسن خریداری و 
رایگان در اختیار دامداران قرار خواهد گرفت. مدیر 
کل دامپزشکی  از ساخت آزمایشگاه تخصصی 
شرق کشور در آینده نزدیک خبر داد و افزود: 
پیگیری های زیادی در این زمینه انجام شده 
است و امیدواریم در آینده نزدیک با تامین اعتبار 

این پروژه ساخته شود. 

گوشت عرضه شده در کشتارگاه ها  
کامال بهداشتی، شرعی و حالل است

نماینده ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان 
تاثیرگذارترین  از  کرد:  بیان  جلسه  این  در  نیز 
مجموعه  ها در دنیا دامپزشکی است که وظیفه 
رساندن غذای سالم و پاکیزه به مردم را بر عهده 
دارد و این فرآیند همواره دارای سختی ها و مرارت 
های زیادی است.حیدری ادامه داد: برای رساندن 
غذای سالم به مردم ، نظارت شرعی و بهداشتی 
توسط دامپزشکی انجام می گیرد، در کشتارگاه 
نظارت ذبح شرعی انجام می شود و ناظران تمام 
تالش های خود را در اجرای نکات بهداشتی و 
شرعی انجام می دهند. نماینده ولی فقیه در اداره 
کل دامپزشکی با بیان اینکه در صورت مشاهده   
اجزای حرام در بازار،افراد خاطی شناسایی و برخورد 
می شود،عنوان کرد: در همه کشتارگاه های استان 
ناظران سه وظیفه شناسایی اجزای حرام، ذبح 
شرعی و کنترل بهداشتی را بر عهده دارند،عالوه بر 
این آموزش هایی برای جلوگیری از ذبح نامناسب 
به  قصاب ها و ذابحین کشتارگاه ها و مزارها در 
شهرستان های گوناگون استان داده می شود و 
این اطمینان را به مردم می دهیم ، گوشتی که 
در کشتارگاه ها عرضه می شود کامال بهداشتی، 

شرعی و حالل است.

آوا عنوان  با  بنیاد مسکن در گفتگو  دادرس مقدم-مدیرکل 
کرد: چهارمین دوره طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن 
 روستایی همزمان با سراسر کشور در بیرجند اجرا می شود.
آسمانی مقدم افزود: تامین مسکن مناسب در روستاها و هرگونه 
سیاستگذاری و برنامه ریزی در این باره مستلزم آگاهی از آمار و 
اطالعات ویژگی های مسکن روستایی و تهیه شاخص های 
کمی و کیفی مبتنی بر آمار و اطالعات استکه تا سال ۱۳82 
تنها منابع آماری موجود در زمینه مسکن روستایی، سرشماری 
های عمومی نفوس و مسکن با فاصله های زمانی ۱0 سال 
بود که این اطالعات بسیار کلی و شامل مباحث تخصصی و 

فنی مربوط به ویژگی های مسکن روستایی نبود. لذا برای تهیه 
آمار تخصصی و رفع کمبودهای اطالعاتی موجود بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی به عنوان مسئول توسعه کالبدی روستاها و 
متولی اصلی تولید ، بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی 
از سال ۱۳82 با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزارت 
اجرای  به  مبادرت  آمار  مرکز  و  وقت  و شهرسازی   مسکن 
در  روستایی«  مسکن  های  ویژگی  از  گیری  نمونه  »طرح 

فواصل زمانی پنج ساله نمود.
به گفته وی در این راستا مقرر گردید چهارمین دوره طرح 
آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی از 20 مهر لغایت 20 

آبان در  کشور اجرا شود، در شهرستان بیرجند که دارای ۱60 
آبادی باالی بیست خانوار و 247 آبادی زیر بیست خانوار می 
باشد نیز این طرح توسط دو گروه آمارگیری در 44 روستا با جمع 
آوری مشخصات فنی 64۱ واحد مسکونی نمونه شامل : مساحت 
واحدها، نوع مصالح، زیربنا، تعداد طبقات، تعداد و نوع استفاده اتاق 
ها انجام خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد: با بهره گیری از 
داده های حاصل از آمارگیری ، امکان تحلیل و ارزیابی وضع 
موجود مسکن روستاها فراهم و با مقایسه روند تغییرات )مبتنی 
بر آمارگیری های قبل( بستر الزم برای تصمیم گیری و برنامه 

ریزی تامین مسکن مناسب و توسعه پایدار روستا مهیا گردد.

ساخت آزمایشگاه تخصصی شرق کشور به زودی در بیرجند

طرح آمارگیری مسکن در روستاهای استان اجرا می شود

مدیر کل دامپزشکی استان خبر داد:
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 داده نما تصویر سنجاب در حال بلند کردن اجسام مینیاتوری و کوچک

غذای مفید برای صبحانه

نان غالت کامل: فیبر موجود در این ماده 
بلند  سیری  احساس  و  زیاد  انرژی  غذایی 
مدت را ارائه می کند. تخم مرغ: این ماده 
و  پروتئین  از  باالیی  سطوح  حاوی  غذایی 
یک  عنوان  به  که  است  سالم  های  چربی 
منبع انرژی عمل می کنند. میوه ها حاوی 
ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز برای آغاز 

پر انرژی روز هستند.

گروهی از آدم های منفی دور خود جمع می کنید 

وقتی روی چیزهایی متمرکز می شوید که مردم اغلب در مورد آنها گله 
و شکایت دارند، احتمال اینکه شما هم عصبانی و عصبانی تر شوید بیشتر 
می شود. شکایت کردن می تواند واگیردار شود. وقتی در میان گروهی از 
افراد قرار می گیرید که صرف همدلی با همدیگر، گله و شکایت های هم 
را تائید می کنید، اتفاق نظر و تصدیق های تان، از شما افرادی ناراضی و 
بدبین می سازد که حس بد همدیگر را تغذیه می کنید.اگر متوجه شدید شما 
و دوستان تان عادت کرده اید به غر زدن در مورد همان موضوعات همیشگی 
و بعد از آن هم هیچ حس خوبی پیدا نمی کنید که تسکین تان دهد، پس 

زمان آن است که موضوع گفتگوهای تان و جو گروه را کامال عوض کنید.

موفقیت و انرژی

خواب با آرامش

چگونه برای خودمان خواب تجویز کنیم؟

 این یک واقعیت است که افراد بالغ شب ها به 7 تا 9 ساعت خواب نیاز 
دارند. این در حالی است که 66 درصد از افراد هرگز این مقدار نمی خوابند و 
کمبود خواب دارند. البته کم خوابی تنها به خستگی روز بعد ختم نمی شود، 
بلکه ممکن است منجر به بروز افسردگی، چاقی، دیابت، سکته، حمالت 

قلبی، آلزایمر و سرطان شود.
اپیدمی خاموش کمبود خواب بزرگ ترین چالش بهداشت عمومی است 
بهترین  هستند.  روبرو  آن  با   21 قرن  در  توسعه یافته  کشورهای  که 
تجویزی که پزشکان برای داشتن خوابی بهتر دارند، رعایت یک برنامه 
منظم برای خوابیدن است. به  طور طبیعی بدن به یک ریتم منظم برای 
راحت تر  به  نظم  این  رعایت  و  عادت می کند  بیدار شدن  و  خوابیدن 
خوابیدن کمک می کند. آن  ها همچنین توصیه می کنند که در صورت 
امکان از مصرف داروهایی که با تجویز پزشکان برای خواب مغایرت 
دارند، از قبیل داروهای قلب، فشارخون یا آسم و نیز درمان هایی که 
برای سرماخوردگی، سرفه و حساسیت مصرف می شوند، خودداری کنید. 
برای بسیاری از این داروها جایگزین وجود دارد بنابراین، حتماً با پزشک 

دراین باره مشورت کنید.
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چرا ُغر زدن حس خوبی دارد؟

خیلی از تکنیک های موثر کنترل استرس بر فواید »نگرش مثبت« تاکید 
دارند. تفکر مثبت امتیازات زیادی دارد و نگاه مثبت و روشن می تواند به 
روش های جالبی به اطرافیان سرایت کند. اما منفی بینی و منفی اندیشی 
می تواند خیلی از لذت های زندگی را مبهم و دور از درک کند، رویکرد 
قدرشناسانه را از بین ببرد و انرژی اطرافیان را نیز تخلیه کند.  غر زدن و 
شکایت کردن رفتاری است که در بیشتر گروه ها دیده می شود. غرولند 

کردن تا حدودی تسکین دهنده  استرس است.
گاهی نیاز داریم که خشم مان را خالی کنیم 

وقتی تحت فشار هستیم گاهی احساس می کنیم منفجر می شویم و 
این زمان است که واقعا نیاز پیدا می کنیم مقداری از خشم مان را تخلیه 
کنیم. اجازه دادن به تخلیه  خشم و احساس منفی، تنش درونی مان را 
تسکین می دهد و احساس می کنیم کمی از شرایط سختی که در آن 
بوده ایم فاصله گرفته ایم، در نتیجه برای رویارویی با مشکل بعدی 
آماده تریم. بعضی وقت ها فقط نیاز داریم با ابراز خودمان و درون مان، 

عصبانیت مان را بیرون بریزیم.
مورد تائید قرار گرفتن حس خوبی دارد 

و  می کنیم  فرسودگی  و  سرخوردگی  احساس  دالیلی  به  گاهی 
گرفتن تائیدیه از سوی یک نفر دیگر مانند مرهمی برای زخم ها 
و کوفتگی های روحی ماست. اینکه بشنویم کسی می گوید:»می دانم 
چه احساسی داری و درکت می کنم، من هم جای تو بودم خسته 
می شدم«، می تواند مثل یک آغوش گرم و امن عمل کند. بعد از مورد 

تائید قرار گرفتن مانند کودک گریان و عصبانی که فقط یک بوسه از 
مادرش دریافت می کند، احساس اعتماد به نفس پیدا می کنیم تا سر 

موقعیت مان برگردیم و با مشکالت مان روبرو شویم.
بهتر به راه حل می رسیم 

بررسی یک مشکل به عنوان یک تیم می تواند توانمندی ها و مهارت 
های چند نفر را همزمان به کار گیرد. شکایت کردن نزد دیگران بابت 
چیزی که آزارتان می دهد، شما را از مهارت ها و نظرات آنها بهره مند 
می کند و شاید برخی از این راه حل ها و نظرات هرگز به فکر شما 
خطور نکرده باشند. خیلی وقت ها ناخودآگاه به قصد کمک و راه حل 

خواستن پیش دیگران شکایت می کنیم و غر می زنیم.
ممکن است به نگرش های متفاوتی نیاز داشته باشیم 

وقتی خیلی در متن یک موقعیت هستیم معموال طبیعی است که فقط از 
نگاه خودمان به ماجرا نگاه کنیم و مشکالت پیش رو را بزرگنمایی کنیم 
و غیرعادی جلوه دهیم. بعضی وقت ها خوب است که به یک دوست 
اعتماد کنیم تا ببینیم از دید او موقعیت چگونه است و آیا ممکن است 
چیزی وجود داشته باشد که ما آن را نمی بینیم، یا اصال می شود جور 
دیگری به موقعیت نگاه کرد. برای شنیدن حرف های جدید و نظرات 
دیگران، شنوا و پذیرا باشیم، بررسی نگاه دیگران و نظر خواستن از آنها و 

طرز تلقی شان از چیزی که ما را ناراحت می کند.               

یک لحظه مکث کن . . . 

فاکتورهای الزم  برای افزایش قد

شنا یکی از ورزش های تاثیرگذار بر سرعت 
تلقی  قد  رشد  افزایش  روند  به  بخشیدن 
کششی  ورزش های  همچنین  می شود. 
در  زیادی  تأثیر  رشد  دوران  در  پرشی  و 
مواد  ورزش،  بر  عالوه  دارند.  قد  افزایش 
غذایی شامل کلسیم، ویتامین D ، روی و 

آب فراوان می توانند مفید باشند.

مزایای بی نظیر مصرف شکالت

به  ابتال  خطر  تواند  می  شکالت  مصرف 
سوم  یک  میزان  به  را  قلبی  های  بیماری 
کاهش دهد. محققان دریافتند که مصرف 
و  قلب  اختالالت  با کاهش خطر  شکالت 
عروق مرتبط است. دانشمندان در مطالعه ای 
دریافتند افرادی که شکالت بیشتری مصرف 
می کنند 22 درصد کمتر دچار سکته مغزی 

می شوند.

دیابت یا بیماری قند، نوعی اختالل در سوخت و ساز بدن است که 
در آن توانایی انسولین در بدن از بین می رود و یا بدن در برابر تولید 
انسولین مقاوم شده و نمی تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد و 
در نهایت قند خون افزایش پیدا می کند. مصرف بیش از حد مواد 
قندی و شیرینی باعث افزایش فشار خون و اضافه وزن می شود که 
هر دو از عوامل ابتال به دیابت و بیماری های قلبی و عروقی می باشد. 

مواد غذایی حاوی قندهای ساده نیز باعث افزایش سریع قند خون در 
بیماران دیابتی می شوند. قند موجود در شکر سریع وارد جریان خون 
و در بیماران دیابتی باعث افزایش قند خون می شود. بنابراین این 
بیماران باید از کربوهیدرات و قندهای پیچیده مانند نشاسته استفاده 
کنند تا از افزایش سریع قند خون شان پیشگیری شود. مرکز اطالع 

رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

عوارض مصرف زیاد مواد قندی 
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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.

643527981

791638254

825194763

562749318

974381526

318265497

136452879

287913645

459876132

جدول سودوکو

آیه روز

و جز خدا برای آنان دوستانی ]دیگر[ نیست که آنها را یاری کنند و هر که را خدا بی  راه گذارد 
هیچ راهی برای او نخواهد بود. )سوره شوری آیه 46(

حدیث روز

امام جعفر صادق )علیه السالم( : چون خداي تعالي بنده اي را دوست دارد و او عمل کوچکي انجام 
دهد، خدا او را پاداش بزرگ دهد .

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

خریداریم(    09153423744

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

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

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

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

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به فروشنده خانم جهت کار در نانوایی 
نیازمندیم.

09120363004
دعوت به همکاری 

مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 
جهت تکمیل کادر پرسنلی خود 

به تعدادی خانم و آقای جوان جهت 
امر مهمانداری به صورت پاره وقت 

نیازمند است. 
ساعت مراجعه: 9 صبح الی یک بعدازظهر

آدرس: 
نبش توحید 42 - دفتر مجموعه

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

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

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

                          دم سرخ ها      کاتیوشا
16:1522شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

هزار پـــا
1820شروع سانس

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
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 10
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کامپیوتر کویر افزار شـرق

فروش دوربین مداربسته 
)با اقساط طوالنی مدت 3 ساله(

بدون معرفی به بانک

 با 20 سال سابقه فعالیت

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

09153613349-32210535

یک برگ سند دستگاه بیل 
بکهوی sp200 به شماره موتور 

LFW04326W و شماره شاسی 
JH09559 به نام دهیاری چاج 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار

 ساقط می باشد.

حمل بار و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی و خرده بار با کامیون و 

کامیونت های مسقف و مجهز به پتو و ضربه گیر با بیمه بار رایگان 

)داخل و خارج شهر( به همراه کارگر ماهر 

و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 

جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای
 به صورت کامال تخصصی و فنی

 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

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

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

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

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

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

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

دفتر فروش: بیرجند، میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

اجرای لوله کشی ساختمان
گرفتگی و نشت لوله های فاضالب

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

بخاری ، آبگرمکن
نصب شیرآالت

09151633903

خدمات تاسیساتی دهشیبی

یک باب مغازه غذای آماده 
در حال کار در محدوده شمال شهر به 
فروش می رسد. 09152650822



5
 پنجشنبه * 19 مهر 1397* شماره 4186

* مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: متهمان 
قاچاق پوشاک خارجی، در طبس به 36 میلیون و 500 

هزار تومان جزای نقدی محکوم شدند.
* به گفته مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی حوادث 
ناشی از کار نیمه نخست سال دو و نیم برابر کاهش داشت.
*نمایشگاه فرهنگی فانوس به مناسبت برگزاری کنگره 

2 هزار شهید استان در فردوس  برپا شد.
*معاون امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
بیرجند گفت: عملیات جدول گذاری و اجرای جوبه در 

طرح فرزان آغاز شد.
*مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: کشت پاییزه 
گندم و جو در سه هزار و 600 هکتار از اراضی این 

شهرستان آغاز شد.
*به گفته معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
امداد امام خمینی)ره( دانش آموزان خراسان جنوبی در 
مرحله دوم جشن عاطفه ها 155 میلیون تومان به 

همنوعان نیازمند خود کمک کردند.
*مدیر جهاد کشاورزی درمیان از آغاز برداشت زرشک 
از باغ های درمیان خبر داد و گفت: تقریبا 90 درصد 
این محصول در خراسان رضوی و 10 درصد باقیمانده 

در بازار مرکز استان به فروش می  رسد.

اخبار کوتاه

برنا
س : 

عک

یادمان شهدای استان

“من به حسین)ع( اقتدا کرده ام و پشت سر کسي نماز عشق مي خوانم که صحنه کربالیي 
دیگر در ایران به وجود آورد و چگونه زیستن و چگونه پیکار کردن را به ما آموخت.“

شهید سید جواد پروانه جلیلي

حوادث

اخبار  ورزشی 

  اجرای طرح مرتعداری
 مشارکتی برای اولین بار

کاری-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوسف 
اعالم کرد: برای اولین بار در استان اداره منابع طبیعی 
خوسف با همکاری فرمانداری و با استفاده از ماشین 
های  آب  روان  مدیریت  پروژه  ها  دهیاری  آالت 
سطحی )هالل آبگیر توام با بذرپاشی( را انجام می 
دهد.کرباسچی تصریح کرد: این پروژه در بخش های 
ماژان و مرکزی در سطح 3 هزار هکتار انجام می شود.
وی تصریح کرد: هاللی آبگیر سازه ای است خاکی 
که در اراضی با شیب 8 تا 20 درصد با استفاده از 
ماشین آالت )تراکتور( و نیروی کارگری احداث می 
شود. کرباسچی اهداف این عملیات را  تغذیه سفره آب 
های زیرزمینی، جلوگیری از افزایش ریزگردها، کنترل 
فرسایش بادی، تأمین علوفه دام و بهبود معیشت 
روستاییان این منطقه دانست. به گفته وی از دیگر 
اهداف این پروژه احیای پوشش گیاهی و بهبود وضع 
مراتع و اراضی می باشد که با بذرکاری گونه های 
خوش خوراک و محلی مانند عجقوه، درمنه، تاغ و 
آتریپلکس انجام می شود.کرباسچی گفت: با این اقدام 
و مساعدت فرمانداری بیش از 7 میلیارد ریال به منابع 

طبیعی شهرستان کمک شده است.

سیاحت برای دیدن زرشک و زعفران

صداوسیما-گردشگران خارجی برای دیدن زرشک و 
زعفران به خراسان جنوبی می آیند. معاون گردشگری، 
سرمایه گذاری و تامین منابع  میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان گفت: 15 گردشگر آلمانی 
به سرپرستی آقای “هارتموت نیمان” نویسنده کتاب 
راهنمای سفر به ایران به زبان آلمانی ، به استان سفر 
می کنند. عربی افزود: این گروه از جاذبه های طبیعی 
و تاریخی شهرستان های فردوس، بشرویه، طبس، 
سربیشه، درمیان، بیرجند، قائن و نهبندان از 8 تا 15 

آبان دیدن خواهند کرد.

صرفه جویی 134 میلیون مترمکعب آب
 با بستن 950 حلقه چاه غیر مجاز

با پلمپ 950 حلقه چاه غیر مجاز در 5 سال گذشته 
در خراسان جنوبی، تا کنون 134 میلیون متر مکعب 
آب در این استان کم آب، صرفه جویی شد. به گزارش 
صداوسیما، مدیرعامل آب منطقه ای استان گفت: از 
آغاز طرح تعادل بخشی در خراسان جنوبی از سال 
92 تاکنون، این تعداد چاه غیرمجاز که فاقد پروانه بهره 
برداری بودند پلمپ شد.امامی افزود: پرکردن چاه های 
غیر مجاز، خرید چاه های کم بازده و نصب کنتورهای 
هوشمند آب و برق بر روی چاه ها برای کنترل مقدار 
برداشت آب،  از جمله اقداماتی است که در طرح تعادل 
بخشی منابع آبی اجرا می شود. امامی افزود: پرکردن 
چاه های غیر مجاز، خرید چاه های کم بازده و نصب 
کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی چاه ها برای 
کنترل مقدار برداشت آب،  از جمله اقداماتی است که در 

طرح تعادل بخشی منابع آبی اجرا می شود.

قرارگاه پیشرفت و آبادانی به دنبال ارتقای 
سطح تحصیلی دانش آموزان است

با  آبادانی استان  تسنیم-جانشین قرارگاه پیشرفت و 
بیان اینکه امیدواریم با آموزش هایی که در آینده در 
دهستان های استان مدنظر داریم بخشی از مشکالت 
برطرف شود، گفت: قرارگاه پیشرفت و آبادانی در خراسان 
جنوبی به دنبال ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان است. 
هنری افزود: با راه اندازی قرارگاه پیشرفت و آبادانی همراه 
با برنامه ریزی و اقدامات هدفمند نقاط خاص، آبادانی در 
توسعه همه جانبه با برنامه ریزی جزءنگری در 5 محور 
زیرساخت فرهنگی، عمران، اشتغال، سالمت، تعلیم و 

تربیت کارگروه هایی شکل گرفت.

مراسم تعزیه خوانی در شمال شهر
بیرجند  برگزار می شود

غالمی-رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
در  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  بیرجند  شهرداری 
پی درخواست شهروندان در زمینه برگزاری مراسم 
تعزیه خوانی در شمال شهر این مراسم با همکاری 
علمی  و  شهرداری  کاربردی  علمی-  دانشگاه های 
به همت سازمان فرهنگی،  بهزیستی و  -کاربردی 
اجتماعی و ورزشی برگزار می شود. قالسی مود یادآور 
شد: مراسم تعزیه خوانی در روزهای 10 لغایت 13 مهر نیز 
برای استفاده عموم مردم  در محل آمفی تئاتر پارک توحید 
برگزار شد و به زودی در شمال شهر نیز اجرا می شود.

اجالسیه شهدای طالب و روحانیت
 برگزار می شود

تسنیم-قائم مقام نماینده ولی فقیه از چاپ 5 جلد کتاب 
شهدای شاخص استان و 68 جلد کتاب جیبی برای هر 
شهید استان خبر داد و گفت: یک آذر اجالسیه شهدای 
طالب و روحانیت در خراسان جنوبی برگزار می شود. 
نوفرستی افزود: در راستای کنگره 2 هزار شهید، اجالسیه 
شهدای طالب و روحانیان برگزار می شود و در استان 
68 شهید روحانی و طلبه داریم. نماینده ولی فقیه نیز در 
این جلسه با بیان اینکه مسجد جایگاه مقدسی بوده که 
محراب آن محل مبارزه با شرک است، گفت: محراب 
محل مقاومت در برابر آلودگی هاست و هر جایگاهی 
نیازمند مبارزه و حفاظت است. وی با بیان اینکه نمازی 
که همراه با مبارزه با شرک، نفاق و کفر نباشد بی خاصیت 
است، گفت: انسان باید از حیات طیبه خود نگهداری کند 
و عالمی که در آن زندگی می کنیم عالم تضاد است و 
هر چیزی آفتی دارد و باید با آفات حیات مبارزه کرد.

سوخت قاچاق با هوشیاري پلیس
 به مقصد نرسید

ایسنا-فرمانده انتظامي شهرستان سربیشه گفت: در 
راستاي مبارزه با قاچاق کاال و فرآورده هاي سوختي 
مأموران انتظامي پاسگاه خور هنگام کنترل محورهاي 
عبوري به یک دستگاه کامیون مشکوک و خودرو را 
متوقف کردند. صادقي افزود: مأموران در بازرسي از 
خودرو، 2400 لیتر مواد سوختي قاچاق از نوع گازوئیل 

که فاقد هر گونه مجوز حمل بود، کشف کردند.

نجمه خدمتی در رتبه دوم تفنگ بادی کشور

خدمتی دیروز با قرار گرفتن در جوخه آتش با امتیاز 
ایستاد.  کشوری  مسابقات  دوم  جایگاه  در   624/9
بیست و هفتمین دوره رقابت های تیراندازی قهرمانی 
کشور در رده سنی بزرگساالن با شرکت ورزشکارانی 
از 29 استان از روز گذشته در تهران آغاز شد. شکوفه 
بهزادفر دیگر تیرانداز خراسان جنوبی هم در رشته 

تپانچه 20 مهر با حریفان خود رقابت می کند.

تیم علوم پزشکی قهرمان مسابقات 
والیبال بسیج بیرجند

قلی پور- مسابقات والیبال بسیج یادواره 2000 شهید 
استان با حضور 8 تیم از پایگاه های بسیج ادارات بیرجند 
در سالن 5 آذر برگزار شد.نوفرستی، معاون تربیت بدنی 
سپاه بیرجند گفت: در این مسابقات 8 تیم در دو گروه 
4 تیمی به مدت یک هفته با هم به رقابت پرداختند 
که پس از انجام 16بازی تیم دانشگاه علوم پزشکی 
مقام اول و تیم های انتظام و شرکت گاز استان مقام 
های دوم و سوم را کسب نمودند. در مراسم اختتامیه 
این مسابقات که سه شنبه شب در سالن 5 آذر برگزار 
شد، با حضور مسئوالن بسیج و ادارات به تیم های اول 
تا سوم کاپ و لوح تقدیر اهدا شد. کاپ اخالق این دوره 

از مسابقات به تیم کمیته امداد استان داده شد.

اعطای بیش از 10 میلیارد تومان تسهیالت 
قرض الحسنه  به مددجویان

برنا-مدیرکل کمیته امداد با بیان اینکه توسعه سنت 
قرض الحسنه از راهبردهای مهم صندوق امداد والیت 
است، گفت: بهره گیری از ظرفیت های استانی در حوزه 
قرض الحسنه و پیوند فعالیت های صندوق امداد والیت 
با فعالیت های حوزه مشارکت های مردمی کمیته امداد 
پرداخت  برای  منابع مردمی  به منظور جاری شدن 
تسهیالت قرض الحسنه به نیازمندان از برنامه های 
این صندوق است.سلم آبادی راه اندازی صندوق امداد 
والیت را از اقدامات کمیته امداد در جهت پرداخت 
تسهیالت سریع تر و کم هزینه تر به نیازمندان عنوان 
کرد و افزود: طی شش ماهه ابتدای سال جاری به دو 
هزار و 555 نفر از مددجویان تحت حمایت 10 میلیارد 
و 955 میلیون تومان از سوی صندوق قرض الحسنه 
 امداد والیت، تسهیالت پرداخت شده است به گفته
سلم آبادی: از تعداد تسهیالت پرداخت  شده به مددجویان 
دو هزار و 175 فقره وام ضروری و کارگشایی، 324 فقره 
برای اشتغال و 56 فقره در جهت مسکن مددجویان 
بوده است.وی بابیان اینکه تاکنون 63 هزار و 400 
نفر در صندوق امداد والیت افتتاح حساب کرده اند، 
افزود: از تمامی افراد خیر و نیکوکار دعوت می کنیم با 
افتتاح حساب و سرمایه گذاری در این صندوق در رفع 

مشکالت و کمک به نیازمندان سهیم باشند.

کمک دانشگاه ها به 11شهرداری خراسان جنوبی

اعالم جزئیات حادثه شهادت ستوان دوم “علی غالمی” 
انتظامی خراسان جنوبی جزئیات   فرماندهی 
خبر شهادت ستوان دوم “علی غالمی” در 
منتشر  را  مسلح  مهاجمان  با  درگیری  پی 
سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به  کرد. 
شنبه  سه  گفت:  استان  انتظامی  فرمانده 
شهرستان  بازرسی  و  ایست  مأموران  شب 
به  عبوری  خودروهای  کنترل  هنگام  قاین 
پراید  خودروی  دستگاه  یک  سرنشین  دو 
مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر 
مأموران  افزود:  شجاع  کردند.سردار  متوقف 

دو سرنشین خودروی پراید را پیاده و بازرسی 
هنگام  خودرو  سرنشینان  از  یکی  که  کردند 
با یک قبضه  را  مأمور مراقب  بدنی،  بازرسی 

سالح کلت کمری تهدید کرد.
تردد  وضع  به  توجه  با  مأموران  گفت:  وی 
احتمال  و  بازرسی  و  ایست  در  شهروندان 
آسیب رسیدن به شهروندان، سعی در آرامش 
فرد مسلح داشتند که نامبرده با تهدید سالح 
سرنشینان یک دستگاه خودروی دیگر را پیاده 
و با تهدید مأمور پلیس و شهروندان، خودرو 

را مسلحانه سرقت کرد.شجاع افزود: با اقدام 
قاطع، مأموران در محدوده ای که خطر جانی 
برای سایر خودروهای عبوری نداشت با فرد 
مهاجم  افراد  از  یکی  که  شدند  درگیر  مسلح 
زخمی و هر دو مهاجم مسلح دستگیر و سالح 

آنان نیز کشف شد.
درگیری  در  افزود:  استان  انتظامی  فرمانده 
مسلح  مهاجمان  و  مأموران  بین  متقابل 
کارکنان  از   “ غالمی  “علی  دوم  ستوان 
و  مجروح  قاین  بازرسی شهرستان  و  ایست 

به بیمارستان منتقل شد که در بیمارستان به 
علت شدت جراحات جان خود را از دست داد 
و به خیل یاران شهیدش پیوست.سردار شجاع 
با عرض تبریک و تسلیت به خانواده معظم 
این شهید مدافع حریم وطن و مردم شریف 
پلیس  کرد:  تأکید  جنوبی  خراسان  استان 
شرارت  و  نظمی  بی  هرگونه  با  قاطعیت  با 
برخورد می کند و امنیت مردم و شهروندان 
گونه  هیچ  راه  این  در  که  ماست  قرمز  خط 

اغماضی صورت نخواهد گرفت.

های  برنامه  اجرای  و  تدوین  برای  دانشگاه   5
راهبردی و عملیاتی شهرداری های خراسان جنوبی 
با 11 شهرداری قرارداد همکاری منعقد کردند. به 
امور شهری  دفتر  مدیرکل  گزارش صداوسیما، 
و شوراهای استانداری گفت: دانشگاه های آزاد 
اسالمی و پیام نور استان، دانشگاه بیرجند، فردوسی 
مشهد و دانشگاه امام رضا)ع( برای تدوین و اجرای 

برنامه های راهبردی و عملیاتی شهرداری ها با 
شهرداری های خوسف،نهبندان، شوسف، نیمبلوک، 
قاین، ارسک، دیهوک، عشق آباد، اسالمیه، اسفدن و 

بشرویه قرارداد بستند. 
حالج مقدم با بیان اینکه تاکنون 8 نشست تخصصی 
تعیین طرح های راهبردی با مسئوالن شهرهای 
استان و اعضای شورای شهر و شهرداری ها برگزار 

شده است، افزود: پیاده سازی نظام مند و  برنامه 
محوری در حوزه امور اجرایی شهرداری ها، تدوین 
چشم انداز و برنامه عملیاتی که سبب جلوگیری از 
پراکندگی برنامه ها و اعمال سلیقه شود، هم اندیشی 
و هماهنگ سازی مجریان با حوزه تدوین برنامه 
ها از جمله اهداف تدوین طرح های راهبردی در 
شهرداری ها از سوی استانداری است. وی با بیان 

اینکه اعتبار این طرح از محل منابع شهرداری ها 
تأمین می شود، گفت: 35 تا 45 درصد طرح های 
جامع تفصیلی شهرداری ها به اجرای برنامه های 
سند راهبردی اختصاص می یابد. مدیرکل دفتر 
امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی 
با بیان اینکه مجریان طرح ها باید با تدوین طرح 
راهبردی، در سه مرحله از طرح خود دفاع کنند تا 

طرح به تأیید برسد، افزود: سیستم نظارت و پایش 
این برنامه توسط شورا و مدیریت دفتر امور شهری 
و روستایی در محل استانداری تشکیل می شود که 
باید مجریان در سه مرحله شامل تدوین سند چشم 
انداز شهر و برنامه راهبردی شهرداری، برنامه سند 
عملیاتی 5 ساله، و تدوین سیستم نظارت و ارزیابی 

برنامه از آن دفاع کنند .

نمایشگاهاز»حراتاحرم«20مهرافتتاحمیشود

رشد 37 درصدی در بخش  آموزش های تخصصی امداد و نجات استان
کاری- مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان روز 
گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه  عنوان 
کرد:  مردم ازخدمات  6 ماهه نخست امسال هالل 
 احمردرحوادث  طبیعی مثل سیل رضایت داشته اند .

محمدرحیم شهریاری اظهار کرد: امداد و نجات 
مهمترین حوزه کاری جمعیت هالل احمر است 
و  در این مدت 745  حادثه در استان به وقوع 
پیوست که از این تعداد در  6 ماهه اخیر 66 
درصد   13 جاده ای،  حوادث  به  مربوط  درصد 
حوادث شهری، 5  درصد سیل و آبگرفتگی و 

مابقی سایر اتفاقات بوده است.

45 درصد آسیب دیدگان مربوط به 
حوادث جاده ای  است

وی خاطر نشان کرد: امدادرسانی به 3 هزار و 
230 نفر حادثه دیده در 6 ماهه نخست امسال  
انجام شد و  45 درصد آسیب دیدگان مربوط به 
حوادث جاده ای بوده است.مدیر عامل جمعیت 
درصد   27 بازه   این  در  افزود:  احمر   هالل 
و  آبگرفتگی  و  به سیل  مربوط  امدادرسانی ها 
مابقی مربوط به سایر حوادث بود.وی با اشاره به 
اینکه از مجموع آسیب دیدگان 524 نفر افرادی 
هستند که نجات یافتند، خاطر نشان کرد: از این 
تعداد 72 درصد به مراکز درمانی منتقل شدند 

و 27 درصد سرپایی درمان شدند.شهریاری با 
اشاره به اینکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  
در قضیه تعداد حوادث و امدادرسانی 20 درصد 
رشد داشتیم، اظهار کرد: در 6 ماه نخست امسال 
280 نفر اسکان  اضطراری یافتند که از این تعداد 
60 درصد ناشی از حوادث جاده ای و 20 درصد 

سیل و آبگرفتگی بوده است.

سرایان دارای کمترین حوادث  
مدیر  عامل جمعیت هالل احمر استان تاکید 
کرد: در 6 ماه امسال 23 درصد حوادث  مربوط 
نهبندان 11   ، قاین، طبس 14  به شهرستان 
، بیرجند 9 ، خوسف و درمیان 8 ، بشرویه و 
بوده است.وی  سربیشه 7 و سرایان 2 درصد 

درباره وقوع سیل در اردیبهشت امسال عنوان 
کرد: در این بازه 872 نفر دچار سیل زدگی شدند 
که در بین سیل زدگان استان حدود 3 میلیارد 
با  توزیع شد.وی  امدادی  اقالم غذایی و  ریال 
 بیان اینکه در این مدت در  بخش توان افزایی

امدادگران 242  درجه  ارتقای  در  و  درصد   67
درصد رشد داشته ایم، افزود: همچنین به 56 هزار 

نفر آموزش همگانی ارائه  شد که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 16 درصد رشد داشته است.وی 
یادآور شد: در بخش آموزش های عمومی نیز 2 
هزار و 730 نفر آموزش دیدند که 32 درصد 
داشته  رشد  قبل  مشابه سال  به مدت  نسبت 
است.شهریاری یادآور شد: در زمینه تخصصی 

امداد و نجات 574 نفر آموزش دیدند که نسبت 
به مدت مشابه 37 درصد رشد را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه در آموزش تربیت مربیان 
و مدرسان آموزشی 60 نفر آموزش دیده اند از 
رشد  100 درصدی در این حوزه خبر داد و خاطر 
نشان کرد:  همچنین در شش ماهه اول سال، 
هزار و 370 نفر خدمات  فیزیوتراپی، گفتاردرمانی 
و کاردرمانی دریافت کرده اند که  نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 25 درصد رشد داشته است.

بیش از 2 هزار نفر از حجاج توسط 
هالل احمر واکسینه شدند

بیان کرد: در  مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
بخش واکسیناسیون نیز به 2 هزار و 568 زائر 
واکسن تزریق شد که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 51 درصد رشد داشته است.شهریاری با 
اشاره به اینکه  بیش از  25 هزار و 413 نفر 
برای دریافت خدمات به داروخانه هالل احمر 
مراجعه کردند، افزود: این تعداد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 34 درصد افزایش داشته است 
همچنین از این تعداد 34 درصد مربوط به بیماران 
خاص و مابقی مربوط به سایر مراجعه کنندگان 
بوده است. وی با بیان اینکه برای توانبخشی 
47 درصد مراجعان در بخش فیزیوتراپی، 23 

درصد گفتاردرمانی، 21 درصد کاردرمانی و 9 
درصد مربوط به بخش ارتوپدی بوده است، ادامه 
داد: در موضوع  امور جوانان بیشترین توجه به 
اوقات فراغت دانش آموزان است که در این راستا 
امسال برای 17 هزار و 352 نفر برنامه اجرا شد 
که نسبت به سال گذشته 21 درصد رشد داشته 
است.شهریاری اظهار کرد: 21 هزار نفر عضو 
این  از  که   احمر هستند  جوانان هالل  امور 
تعداد 17 هزار و 52 نفر در طرح اوقات فراغت 
شرکت کردند. وی با بیان اینکه طرح مقابله با 
آسیب های اجتماعی با هماهنگی ستاد مبارزه 
کرد:  خاطرنشان  می شود،  اجرا  مخدر  مواد  با 
از کالس های  این راستا هزار و 320 نفر  در 

آموزشی طرح پیمان استقبال کردند. 
به  مربوط  که  دادرس  طرح  در  وی  گفته  به 
مدارس است در تابستان امسال 2 هزار و 100 
نفر شرکت کردند که از این میان 308 نفر به 
مرحله استانی و 28 نفر در قالب دو تیم خواهران 
و برادران به مرحله کشوری راه یافتند. وی ضمن 
اشاره به حوزه داوطلبان افزود: این افراد در قالب 
طرح کاروان سالمت، ایستگاه سالمت، همای 
رحمت و اهدای خون همکاری می کنند که در 
این راستا در 6 ماه نخست امسال 280 میلیون 

تومان کمک از مردم جمع آوری شده است.

حسینی- دبیر ستاد اجرایی کنگره ملی دو هزار 
شهید از افتتاح نمایشگاه از »حرا تا حرم« در روز 
جمعه 20 مهر خبر داد و عنوان کرد: این نمایشگاه  
بیرجند،  بسیج  ناحیه مقاومت  در  چند منظوره 
ساعت 18 افتتاح خواهد شد. صفرعلی اسماعیلی 
صبح دیروز در نشست خبری با بیان این که 
نمایشگاه در زمان حاضر با کارکرد فرهنگی شامل 
بخش های تاریخی، دفاع مقدس و شهداست، 
ادامه داد: در مرحله بعد کارکرد اقتصاد مقاومتی 
خواهد بود و شرکت هایی که در این زمینه تولید 
یا ارائه خدمتی داشته اند، از ظرفیت نمایشگاه برای 

 عرضه محصوالت خود می توانند استفاده کنند.
 به گفته وی همچنین پس از این نمایشگاه از 
فضای آن برای کالس ها و برنامه های سازمانی 

استفاده خواهیم کرد.
تا  حرا  »از  نمایشگاه  که  این  به  اشاره  با  وی 
حرم« شامل بخش های متنوع است، خاطرنشان 
کرد: در این فضا حوادث ومکان های تاریخی 
همچون غار حرا و مبعث پیامبر)ص(، غدیر ، 
خطبه فدکیه، فضای بیت االحزان، قبرستان بقیع، 
فضای دارالعماره، شهر کوفه، صحرای کربال، 
امام  تولد  رضا)ع(،  امام  مطهر  حرم  رواق های 

زمان)عج(، غیبت صغری و غیبت کبری و پس 
از آن فضای هشت سال دفاع مقدس، فضای 
و  مقاومت  بین الحرمین، فضای قدس، جبهه 
حرم حضرت زینب )س( نشان داده می شود.

اسماعیلی همچنین به برگزاری اجالسیه های 
ذیل کنگره ملی 2 هزار شهید اشاره کرد و افزود: 
اجالسیه شهدای دانشجو روز شنبه 21 مهر، 
اجالسیه شهدای دانش آموز و فرهنگیان یکشنبه 
مسلح  نیروهای  اجالسیه شهدای  و  مهر   22
سه شنبه 24 مهر ساعت 8:30 صبح در حسینیه 
جماران با حضور اقشار مرتبط برگزار خواهد شد.

برندسازی در صنعت گاز افتخار دولت و ملت است
کاوش-معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز 
ایران با تاکید بر سخنان رئیس جمهور مبنی بر 
اینکه گاز افتخار دولت و ملت است بر برندسازی 

در صنعت گاز کشور تاکید کرد.
 عراقی در نشست هیئت رئیسه شرکت گاز استان 
اظهار کرد: با توجه به وظایف بزرگ و خطیر این 
شرکت همیشه بایستی جانشین پروری و پرورش 
مدیران و نیروهای متخصص اولویت داشته باشد 
تا چرخه اقتصاد و تولید در این صنعت بزرگ رو به 
رشد و تعالی باشد. وی گفت: اعتماد به سختی 
به دست می آید ولی با یک لحظه غفلت از بین 
خواهد رفت، بنابراین مدیران باید برای ایجاد اعتماد 

در شرکت و جامعه تالش کنند.
بر  تاکید  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
این که منابع انسانی بزرگترین ارزش و سرمایه 
اصلی شرکت ملی گاز است، تصریح کرد: اعتماد 
و اتکای کارمندان شرکت گاز سبب شده که با 

موفقیت بحران های زیادی را پشت سر بگذاریم.
عراقی اظهار کرد: توانمندسازی نیروی انسانی از 

خدمتگزاری دارای اهمیت بیشتری است، به گونه 
ای که نیروی انسانی باید به این باور برسد که 

رسالت شرکت به صورت  فرد فرد است.

وی گفت: با رعایت موارد فوق و ایجاد روحیه و 
نشاط در بین همکاران می توانیم در انجام کارهای 

بزرگ و پروژه های عظیم موفق عمل کنیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان نیز در این نشست  
گزارشی از وضع گازرسانی در خراسان جنوبی را 

تشریح کرد.هاشمی با اشاره به بهره برداري گاز 
در  3 شهر و 101 روستا طي نیمه اول سالجاري 

و همچنین آغاز عملیات اجرایي به 388 روستا 
طي همین مدت اعالم کرد : هزینه اجراي پروژه 
هاي افتتاحي 80 میلیارد تومان و اعتبار مورد نیاز 

براي پروژه هایي که جدیداً آغاز گردیده است 
115 میلیارد تومان بوده و در مجموع براي پروژه 
گاز خراسان  در حوزه شرکت  گازرساني  هاي 
جنوبي 195 میلیارد تومان هزینه شده یا خواهد 
شد. وی بیان کرد : با اجرا و تزریق گاز پروژه هاي 
گازرساني در استان در شش ماهه اول سالجاري ، 
تعداد شهرها و روستاهاي دارای گاز به 29 شهر و 

385 روستا افزایش یافت. 
بهره  استان،  گاز  شرکت  هدفگذاري  ضمناً 
برداري از 4 شهر و بیش از 200 روستا در طول 
سالجاري بوده که بخشي از این هدف شامل 
3 شهر و 101 روستا طي نیمه ابتدایي امسال 
انجام شده و تنها شهر فاقد گاز استان و سایر 
روستاهاي هدف سالجاري، با یاري خدا و توان 
و همت کارکنان شرکت گاز استان و حمایت 
شرکت ملي گاز در تامین به موقع نقدینگي ، 

تا پایان سال محقق خواهد گردید .

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان  عنوان کرد:
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پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :
نیا تُكثُِر الَْهمَّ َوالُْحزَن غبَُة فِي الدُّ اَلرَّ

گرایش به دنیا، غم و اندوه را زیاد می کند.
)الخصال، ص ۷3(

افزایش خالقیت و پرورش استعداد در قالب بازی و سرگرمی
در افتتاحیه باشگاه خالقیت و پرورش استعداد خوارزمی بیان شد:

روز گذشته در مراسم افتتاح باشگاه خالقیت و پرورش استعداد 
خوارزمی؛ رزقی، مدیر عامل این مجموعه  با خبرنگار ما گفت و 

گو کردکه به شرح ذیل است:
در مورد باشگاه خالقیت و پرورش استعداد خوارزمی  
توضیحاتی بفرمایید و این باشگاه چه هدفی را دنبال 

می کند؟
خوارزمی همیشه دغدغه رشد و پرورش کودکان و نوجوانان 
شهر و استان را داشته و بنده نیز طی دوران تحصیل و بعد از آن 
در هر کارگاه، سمینار، همایش و یا هر جایی که شرکت کردم 
دغدغه نخستم ارائه بهترین خدمات آموزشی به هموطنانم، 
مخصوصا همشهری هایم بوده و هست و خواهد بود. از آنجایی 
که امروزه علم روانشناسی و آموزش در تمام جهان به گونه ای 
رشد کرده که اخذ خدمات روانشناسی و مشاوره جزو جدایی 
ناپذیر سبد خانوار در کشورهای پیشرفته به حساب می آید. 
خوارزمی هم به عنوان یک موسسه بین المللی با استفاده از 
مباحث روانشناسی آموزش و با یاری گروه تخصصی که با این 
مرکز همکاری تنگاتنگی دارند، مرکزی را برای زبان آموزان 
خوارزمی فراهم کرده تا بتوانند در فضایی خارج از کالس در 
آن به تفریح و آموزش بپردازند و زبان انگلیسی را زندگی کنند.

می توان بیشتر توضیح دهید که انگلیسی را زندگی 
کنند، یعنی چی؟

در  را  زبان  که  هستند  بسیاری  همکاران  کشور  سراسر  در 
آموزشگاه های زبان ارائه می کنند، اما زبان آموزان تنها در 
کالس ها به استفاده از زبان می پردازند که در حقیقت با در نظر 
گرفتن تعداد زبان آموز، زمان برگزاری کالس و نحوه تدریس 

مدرس به طور میانگین در هر جلسه بیش از دو تا سه دقیقه، 
زمان بیشتری در اختیار داوطلب برای استفاده از آموخته ها 
قرار نخواهد گرفت و آزمون های سنجش علمی اغلب کتبی 
برگزار می گردند. اما در موسسه بین المللی خوارزمی همه زبان 
آموزان طی ترم جلساتی با عنوان گفت و شنود دارند که در 
این جلسه مطلبی را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهند و به 
عنوان تکلیف پایان دوره بایستی سخنرانی کوتاهی ارائه نمایند 
که این فعالیت امکان مکالمه و کاربرد کالمی زبان را برای آنان 

باال می برد.
باشگاه خوارزمی در اینجا چه نقشی را ایفا می کند؟

حقیقت امر این است که کارشناسان و تیم تحقیقاتی ما چندین 
سال قبل اعالم کردند که نیازهای کالسی بر عنوان های درسی 
استوار است و به دلیل برنامه ریزی فشرده آموزشی هنگامی که 
زبان آموزان درس را تمام می کنند و به سراغ مطلب و درس 
جدید می روند کمتر از مفاهیم و عنوان درس های قبلی به 
صورت کاربردی استفاده می کنند به همین دلیل تیم خوارزمی 
طرحی را تحت عنوان دهکده زبان خوارزمی ارائه کرد تا در آن 
مکان خاص همه زبان آموزان بتوانند آموخته های خود را به 
صورت کاربردی استفاده نمایند که این پروژه طی یک فازبندی 
و برنامه ریزی دقیق برای برنامه طوالنی مدت طراحی و ثبت 
شد،فعال با فاز یک این پروژه در خدمت مخاطبین هستیم، 
بدین صورت که همه زبان آموزان 3 سال به باال جلساتی را 
تحت عنوان خالقیت در برنامه کالسی خود دارند که به همراه 
استاد مربوطه در باشگاه حاضر می شوند و نحوه استفاده از 
ابزارهایی که برایشان تهیه شده را فرا می گیرند و پس از آن 

اقدام به استفاده از زبان انگلیسی در راستای پرورش ذهن و 
خالقیت خود می کنند، بنابراین انگلیسی را بیشتر از زمان 
کالسی در فضایی متفاوت تجربه می کنند و زمان های غیر از 
کالس نیز با دردست داشتن کارت عضویت به همراه دوستان و 
خانواده می توانند از این محیط بهره ببرند که باز هم مجبور به 

استفاده از زبان انگلیسی خواهند بود.
اما اگر دوستان و خانواده قادر به تکلم انگلیسی نباشند 

چه می شود؟
در این صورت زبان آموز خوارزمی زحمت ترجمه و برطرف 
کردن نیاز آنها را به عهده خواهد گرفت و آنها نیز با این نیاز 
روبرو می شوند که بایستی برای یادگیری زبان اقدامی موثر 

انجام دهند.
 باشگاه چه محدوده سنی را در بر می گیرد و می تواند 

خدمات ارائه نماید؟
از کودکان  و  نداریم  این است محدودیت سنی  امر  حقیقت 
تا نوجوانان و جوانان به همراه والدین محترمشان   سه ساله 

می توانند از همه امکانات بهره برداری کنند. 
پرورش استعداد، چه جایگاهی در این مرکز دارد؟

پرونده  تشکیل  خوارزمی  در  نام  ثبت  اولیه  اصول  از  یکی 
به  ورود  بدو  از  کنندگان  شرکت  همه  که  است  تحصیلی 
زبان  خانه  از  اعم  ای  دوره  هر  در  شرکت  برای  خوارزمی 
های  دوره  نوجوان،  و  کودک  زبان  های  کالس  کودک، 
 تخصصی و کارشناسی ارشد و دکتری، آزمون های بین المللی

  IELTS,TOEFL,MSRT,EPT,TOLIMO
FCE,CPE,CAE، کالس های محاسبات ذهنی )چرتکه(، 

کالس های تقویتی و کنکور، دوره های فنی حرفه ای، دوره های 
ICDL و هر دوره و کالسی که در این مرکز برگزار می گردد، 
فرم سنجش استعداد و مشاوره تحصیلی را تکمیل می کنند، 
پس از تکمیل آن در آزمون های سنجش استعداد و 9 هوش 
گاردنر و سبک یادگیری شرکت می کنند که کارنامه های آن در 
پرونده پرسنلی ثبت نام شدگان قرار می گیرد و کارشناسان ما 
طی فرآیندی که در استاندارد آموزش آکادمی خوارزمی مندرج 
شده روند کشف و پرورش استعداد را پیگیری می کنند و طی 
کارگاه های عملی که به صورت بازی و سرگرمی طراحی شده 
برای کودکان و نوجوانان به رشد و شکوفایی هوش، خالقیت 
و پرورش استعداد می پردازند و بزرگساالن هم با نتایجی که 
به دست می آورند طی فرآیندی به سبک یادگیری خود آگاه 
می گردند و در جلسات مشاوره و برنامه ریزی با متخصصان 
می توانند طی فعالیت های ذهنی و تکنیک های علمی سرعت 
مطالعه و یادگیری خود را افزایش دهند که همه این فرآیندها به 

گونه ای به باشگاه خوارزمی مربوط می گردد. 
 بنابراین خوارزمی تنها خدمات آموزش زبان ارائه نمی کند

بلکه خدمات بسیاری را برای مخاطبین خود به ارمغان 
آورده است 

به قول فردریش نیچه »هر آنجا که درخت آگاهی برافراشته 
باشد بهشت برین است« هدف ما برافراشتن درخت آگاهی و 
افزایش سرانه مطالعه و ارائه بهترین خدمات آموزشی است. ما 
به کار خود ایمان داریم و امیدوار هم هستیم که مخاطبین ما 
هم به خود این ایمان را داشته باشند که با افزایش توان خویش 

جامعه و آینده ای بهتر را رقم خواهند زد.

باشگاه خالقیت  این مجموعه   هزینه های شرکت در 
برای عموم چگونه است؟

قصد ما انجام پروژه بزرگتر است که تنها فاز نخست آن راه 
اندازی شده است و با توجه به فضای کم و امکانات محدود 
متاسفانه مجبور شدیم خدمات این باشگاه را مخصوص افرادی 
که در خوارزمی مشغول به تحصیل هستند قرار دهیم، در واقع 
باشگاه فضایی متفاوت و مکمل آموزش ها و کالس هایی است 
که در مجموعه خوارزمی در حال برگزاری می باشند، بنابراین 
بازدید برای عموم فعال امکان پذیر نخواهد بود و تنها دلیلش 
نبود فضای مناسب برای پذیرایی از جمعیت بیشتر است مگر 
اینکه عضو خوارزمی و در کالس های ما مشغول به تحصیل 
باشند. البته امیدوارم در آینده ای نزدیک، بتوانیم ترتیبی اتخاذ 

کنیم که ظرفیت پذیرش باشگاه را چندین برابر کنیم.
بنابراین هدف شما از تاسیس این باشگاه ایجاد فضایی 
و  انگلیسی شاگردان خوارزمی  کاربردی  مکالمه  برای 

پرورش استعداد و خالقیت آنهاست
اولیا تصور   خیر، این ظاهر آن چیزی است که مخاطبین و 
می کنند اما در اصل تفکر بنیادی تاسیس باشگاه سرچشمه 
دیگری دارد که استفاده از زبان انگلیسی تنها بخشی کوچک 
از آن است. در دنیای امروز خالقیت، نو آوری، تکنولوژی، علم، 
بینش، مهارت و تجربه حلقه های یک زنجیرند تا مدال کارآفرینی 
را زینت بخشند، از این رو ساز و کار نخستین این مدل آموزشی 
فرآیندی است برای تربیت کارآفرین های آینده. اجازه بدهید 
که جزئیات رو توضیح ندهم و مباحث آموزشی و فرآیند تکمیلی 
آن را برای اجرای بهتر و عمل به جای شعار محفوظ نگه دارم.

عکس: جواد رضایی
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