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عکس : مجتبی گرگی

صفحه5

رژه  اقتدار و  ایستادگی

وضع جرائم در استان نگران کننده نیست اما پرونده های مربوط به طالق و اختالفات خانوادگی نسبت به استان های دیگر پررنگ است
وضع طالق در خراسان جنوبی نگران کننده و اعالم اینکه ۳۵ درصد پرونده ها مربوط به طالق است، گزافه نیست ...  مشروح در صفحه ۵

رئیس کل دادگستری استان :

مطالبه گری دستگاه قضا برای
آسیب  اجتماعی افزایش می یابد

*مهدی آبادی

 آموزش به سبک
 مدارس دونوبته !

فصل  یافتن  پایان  با  هم  باز 
در  مهر  ماه  بوی   تابستان، 
شهرها و کوچه های کشورمان 
به  چشم  مدارس  است.  پیچیده 
نشسته  انتظار  به  و  دوخته  در 
را  جدید  تحصیلی  سال  تا  اند 
با  کنند.  آغاز  آموزان  دانش  با 
میلیون  تحصیلی  سال  شروع 
ها دانش آموز به عشق آموختن، 
روانه مدرسه می شوند که شور 
به  زیبایی  جلوه  آنان  شوق   و 
همزمان  اما  بخشد.  می   جامعه 
با آغاز سال ... مشروح در صفحه 2

 

 

 

حاضریم از خطاهای گذشته 
همسایگان مان بگذریم

روحانی : 

صفحه  2

سخنان روحانی در برخورد
 با فساد تناقض دارد

حمید رسایی :

تمام سخنان سیاسیون چپ و 
راست ترفند انتخاباتی است!

صادق زیباکالم :

صفحه  2

صفحه  2

آقای مهندس وحیـد ملکی 
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای 

شهرستان خوسف
قبولی شما را در رشته دکترای بیوسیستم 
دانشگاه فردوسی مشهد تبریک عرض 

نموده، پیشرفت و موفقیت شما را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
خانواده ملک

به مناسبت هفته دفاع مقدس
 مراسم افتتاحیه نمایشگاه رزمی فرهنگی

 گام های استوار برگزار می گردد.

زمان: ۹۸/۷/۱ - ساعت ۱۶
 مکان: انتهای خیابان آیت ا... غفاری ، منطقه عمومی بیدخت

روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصار الرضا )علیه السالم(

اجرای نمای آلومینیوم - فروش ورق  09151۶5553۷ - بلوچی

جنـاب آقـای اکبـری
سرپرست محترم اداره کل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

 انتصاب شایسته جناب عالی را که حاصل سال ها تجربه ارزشمند و توانمندی اجرایی شما می باشد
تبریک عرض نموده، توفیق و سربلندی روز افزون جناب عالی را در راه خدمت به جامعه کار و 

تالش از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزو دارم.
سید محمدحسین زینلی

مدیرعامل شرکت کویرتایر

بسم ا... الرحمن الرحیم
ویزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه

رویش شکوفه های مهربانی بر درخت دانش 
و طنین آشنا و شورانگیز زنگ مدرسه در 
حیاطی به وسعت استان خراسان جنوبی 
از  سرشار  قلب های  گل واژه های  پژواک  و 

 شوق حضور در کالس درس؛ نویدبخش شروع مهر و آغاز بهاردانایی و توانایی است.
در طلیعه ماه مهر، معلم و استاد، دانشجو و دانش آموز و همه پویندگان علم و 
دانش، حرکتی پرشتاب برای فتح قله های معرفت و کرامت انسانی آغاز می کنند تا 
پیرایه های جهل، نادانی و بی  سوادی را از پیکر جامعه بشری بزدایند و انسان ها را در 

مسیر حیات بخش آگاهی قرار دهند.
امروزه تقویت و ارتقای نظام آموزش  و پرورش و آموزش عالی به عنوان بستر رشد و 
آگاهی انسان ها، از مهم ترین شاخص های توسعه محسوب می شود و تربیت نیروی 
انسانی متعهد، کاردان، مدیر و مدبر یک هدف اساسی برای نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران است.
و خاطره رشادت های  یاد  برگ ریزان طبیعت،  و  مهر  ماه  فرا رسیدن  آستانه  در 
فرزندان میهن اسالمی به ویژه معلمان و دانش آموزان شهید را در هفته دفاع مقدس 
و روزهای حیات بخش محرم و نهضت جاودانه حضرت سیدالشهدا )ع( گرامی 
می دارم و امیدوارم که سال تحصیلی 99-98 سرآغازی برای مشارکت گروهی در 
پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت ، حرکت به سمت بسط هر چه بیشتر فرهنگ 
گفت وگو و همدلی و نیز سال ترویج نشاط در تمامی مدارس استان و سال تکریم 

هرچه بیشتر مقام و منزلت اجتماعی معلمان شریف باشد.
اینجانب به غنچه های نوشکفته، شکوفه های نورسته، نوجوانان و جوانان 
آینده ساز و معلمان اندیشمند خطه قهستان زمین ، ورود به گلستان دانایی و 
بوستان توانایی را خوش آمد و خیر مقدم عرض می کنم و از عموم مخاطبان 
و همراهان نهاد تعلیم و تربیت، صاحب نظران، معلمان، اولیا و دانش آموزان 
خواستارم با اهتمام ویژه، خدمتگزاران امر تعلیم و تربیت را بیش از پیش 
همراهی نمایند و حرکت پیشگامانه  آموزش و پرورش را در تحقق منویات 
مقام معظم رهبری و  شعار رونق تولید، با به کار گیری تدابیر دولت خدمتگزار 

توسعه و تعمیق بخشیده، تا بتوانیم ایران اسالمی را به قله های امید، 
پیشرفت و سربلندی برسانیم.

پیام استاندار خراسان جنوبی
به مناسبت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید

در آستانه ماه مهر و شروع فصل زیبای پاییز، طلوع بهار دانش، فصل همت 
و تالش و بازگشایی مدارس هستیم. اینجانب بر خود وظیفه می دانم آغاز 
سال تحصیلی جدید، شروع سفر در مسیر دانستن و فهمیدن را به فرهنگیان 
محترم و دانش آموزان عزیز استان و همچنین خانواده های گرامی شان 
تبریک عرض نمایم. امیدوارم امسال نیز با رهنمودهای مقام معظم رهبری و 
سیاست های دولت تدبیر و امید و با تکیه بر مفاد سند تحول بنیادین، شاهد 
رشد روز افزون نظام مقدس تعلیم و تربیت باشیم. همچنین تقارن ماه محرم و 
هفته دفاع مقدس با بهار دانش ، فرصتی باشد تا بتوانیم دانش آموزانی پاکدل 
و پاک طینت و عاشق اهل بیت )ع( و مأنوس با فرهنگ ایثار و شهادت و نیز 

در طراز جمهوری اسالمی تربیت نماییم.

پیام تبریک مدیر کل نوسازی مدارس
 و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان

 به مناسبت آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس 

 مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی

محمد صادق معتمدیان

اطالعیــه
شهرداري بیرجند به مناسبت روز جهاني بدون خودرو همایش دوچرخه سواري 

را با حضور شهروندان گرامي و عالقه مند برگزار مي نماید 
زمان: سه شنبه 2 مهر ماه ٩٨ - ساعت 6 صبح

مكان: میدان دانشگاه آزاد به سمت میدان سفیر امید
به تعدادی از شرکت کنندگان بر اساس قرعه کشی جوایزی اهدا خواهد شد

ضمنا به همین مناسبت در روز دوم مهر 
ماه،  20 درصد تخفیف در کرایه ناوگان 
 حمل و نقل اتوبوسرانی اعمال می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 در پیامی شروع فصل علم آموزی و تقارن آن

  با ماه محرم و هفته دفاع مقدس را گرامی داشت
 بار دیگر ماه مهر، بهار تعلیم و تربیت از راه رسید،  ماهی 
 که سرآغاز دوباره برای پویایی فعالیت های علمی، 
 آموزشی توام با شکوفایی فرهنگی و معنوی است.
سال تحصیلی جدید در حالی آغاز می شود که با 
ماه محرم و هفته شکوهمند دفاع مقدس مقارن 
شده است و ما نیز این تقارن نیکو را به فال نیک 

گرفته و به دانشجویان و دانش پژوهان دانشگاه، نهضت عظیم حسینی در حماسه کربال و 
درس عشق و ایثار در حماسه پر افتخار دفاع مقدس را یادآور می شویم.

اینجانب شروع فصلی دیگر از علم آموزی و پژوهشگری و مناسبت هایی که با این ایام متقارن 
 شده است را گرامی داشته و ورود دانشجویان به ویژه دانشجویان جدید الورود را به دانشگاه 

خیر مقدم عرض می نماییم.
امید است با استعانت از الطاف الهی و در سایه همت، تالش و همراهی مجموعه دانشگاهیان 
علوم پزشکی بیرجند اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان بتوانیم گام های موثرتری در 
جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی برداریم تا همچون سالیان گذشته شاهد رشد و 

پیشرفت چشمگیر دانشگاه در عرصه های مختلف باشیم.
در پایان از درگاه خداوند متعال دستیابی به مدارج عالی علمی، دینی و اخالقی، توام با توفیق 

روز افزون را برای همگان خواهانم.
دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
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اطالعیه جدید بانک مرکزی درباره ارز زائران اربعین

تسنیم- طبق اعالم بانک مرکزی، زائران اربعین حسینی در صورت نیاز به خرید می توانند نسبت 
به خرید حداکثر مبلغ ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار ثانویه ارز از صرافی های مجاز 

و بانک های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان اقدام کنند.

 آموزش به سبک
 مدارس دونوبته! 

*مهدی آبادی

 بازهم با پایان یافتن فصل تابستان ، بوی ماه مهر 
در شهرها و کوچه های کشورمان پیچیده است. 
مدارس چشم به در دوخته و به انتظار نشسته 
 اند تا سال تحصیلی جدید را با دانش آموزان 
آغاز کنند. با شروع سال تحصیلی میلیون ها 
مدرسه  روانه  آموختن،  عشق  به  آموز  دانش 
می شوند که شور و شوق آنان جلوه زیبایی به 

جامعه می بخشد. 
اما همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید کمبود 
است  نموده  رخ  دیگر  بار  استان  در  مدارس 
و تالش  خیران  مشارکت  با  که  در شرایطی 
افزوده  استان  آموزشی  تعداد فضای  بر  دولت 
شده، اما  هنوز خراسان جنوبی در این رابطه 
با مشكالت عدیده ای مواجه است و بسیاری 
از مدارس همچنان دو نوبته اداره می شود. به 
تازگی مدیر کل آموزش و پرورش مژده داد! 
هفت مدرسه دیگر به تعداد مدارس دو نوبته 
مرکز استان افزوده می شود که با این اتفاق 
 تعداد مدارس دو نوبته در بیرجند 75 مدرسه ! 
مهاجرت  افزایش  و  خشكسالی  شد.  خواهد 
روستاییان از مهم ترین دالیل افزایش مدارس 
دو نوبته در مرکز استان عنوان می شود. اما این 
مدارس چه مشكالتی را برای دانش آموزان به 
وجود می آورد؟ به گفته کارشناسان دو نوبته 
بودن مدارس باعث از بین رفتن فرصت های 
فرصت  معموال  که  است  عاملی  و  آموزشی 
را  آموزان  برای دانش  آموزشی مطلوب  های 
از بین برده و در اداره و مدیریت مدارس نیز 
مشكالتی ایجاد می کند، در بسیاری از مدارس 
تک شیفت فرصت مناسب برای مدیران و اولیا 
فراهم می شود تا اقدام به برنامه ریزی برای 
یا  و  فرهنگی   ، آموزشی  های  برنامه  اجرای 
تقویتی کنند، امری که در شهرستان های با 
جمعیت زیاد دانش آموز ممكن نبوده و یا بسیار 

مشكل می باشد. 
با  مستقیمی  ارتباط  آموزشی  نظام  کیفیت 
وجود  دیگر  عبارت  به  دارد؛  مدارس  امكانات 
فضای مناسب و کافی، اولین نیاز در یادگیری 
های  پایه  از  پرورش  و  آموزش  نظام  است. 
سرمایه  و  است  امروزی  جوامع  در  پیشرفت 
کیفی  و  کّمی  سطح  ارتقای  برای  گذاری 
اما گام  ندارد،  نتیجه فوری  آموزش، هر چند 
نخست برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز 
کشور است. بنابراین از مهم ترین مسائلی که 
باید به آن پرداخته شود ایجاد محیط آموزشی 
مناسب در مدارس کشور است. رشد مدارس دو 
نوبته آموزگاران را ناگزیر بر اجرای فعالیت های 
 درسی به طور فشرده و شتاب زده می کند. 
فرصت  معلمان  پرجمعیت  های  کالس  در 
پرداختن به فعالیت های عملی و انجام آزمایش 
و کار با دانش آموزان و بررسی تكالیف و فعالیت 
های آنان را ندارند، دانش آموزان نیز فرصت 
خودآموزی، شانس و آزمون و خطا را نخواهند 
داشت.  فرصت و مجال کافی برای رسیدگی به 
مسائل انضباطی و حل مشكالت رفتاری دانش 
آموزان نیز در اختیار مسئوالن مدارس نخواهد 
بود ؛ در فضایی که فرصت و موقعیت آموزش 
خلق نشود و امكان بازخواست و پیگیری نباشد، 
ممكن  نحو  هر  به  شد  خواهد  سعی  همواره 

زمان، با مسالمت و بی دردسر به پایان برسد.
با این توصیف مدارس دونوبته عالوه بر هدر 
و  آموز  دانش  میلیون ها  انرژی  و  دادن وقت 
دوران  بهترین  در  آنان  استعدادهای  سرکوب 
فشرده  ریزی  برنامه  واسطه  به  شان  زندگی 
برنامه های درسی در نصف روز و رها کردن 
آنان در باقی مانده روز، عالوه بر معطل ماندن 
ظرفیت عظیم نیروی آموزشی کشور )معلمان(، 
باعث بالاستفاده ماندن تخصص و توان علمی 
مدارس  افزایش  مشكل  شود.  می  نیز  آنها 
که  نیست  مشكلی  بیرجند  شهر  در  دونوبته 
یک شبه ایجاد شده باشد، اتفاقی است که در 
گذر ماه ها و سال ها واقع شده است این جا 
این سوال مهم پیش می آید که در این مدت 
طوالنی مسئوالن آموزش و پرورش وقت که 
ترکیبی از آنها االن نیز هنوز بر سریر قدرت 
اند  کرده  می  سیر  هوایی  و  حال  چه  در   اند 
که متوجه وقوع این فاجعه نشده اند از سوی 
طی  استان  پرورش  و  آموزش  شورای  دیگر 
!؟ است  ننهاده  پیش  گامی  ها چرا   این سال 
کاربری  برای  زمین  متر  یک  که  شهری  در 
های آموزشی وجود ندارد و هكتارها بیابان برای 
برای  و خود شیرینی  مزایده  قالب  در  فروش 
پایتخت نشینان خاک می خورد و خاکش بر سر 
مردم! می شود. حتما تامین فضا برای 75مدرسه 
و اعتبار آن کاری در حد محال خواهد بود کاری 
که حاال دیگر ازیک سازمان ساخته نیست و 

عزم فراگیر تمام دستگاه ها را طلب می کند. 

ذوالنور: تا نفس دارم پیگیر تصویب
 طرح شفافیت آرای نمایندگان هستم

مجتبی ذوالنور گفت: وقتی شفافیت آرای نمایندگان 
وجود داشته باشد قطعاً به نفع کشور و مردم خواهد 
شد و مردم بیشتر می توانند نماینده خود را ارزیابی 
کنند. به حول و قوه الهی تا نفس دارم پیگیر موضوع 
 هستم تا بحث شفافیت آرا در مجلس تصویب شود.

 قالیباف: در بر پاشنه
 سابق نخواهد چرخید!

قالیباف در پیامی در توییتر خود نوشت: »اداره کشور 
به خون تازه نیاز دارد. به فضل الهی در بر پاشنه 

سابق نخواهد چرخید.«

رسایی: سخنان روحانی 
در برخورد با فساد تناقض دارد

حمید رسایی با اشاره به تناقض گویی های رئیس 
جمهور در خصوص اقدام قوه قضائیه مبنی بر مبارزه با 
مفاسد، اظهار کرد: موضوع مبارزه با فساد یک مطالبه 
همگانی است و آقای روحانی مجبور است در محافل 
عمومی خود را به عنوان کسی که مطالبه اش مبارزه 
با فساد است، نشان دهد و از آنجا که بخشی از مفاسد 
به اطرافیانش مربوط می شود، در محافل خصوصی 
نمی تواند تحمل کند به همین دلیل این موضوع را 

مورد انتقاد قرار می دهد.

می خواهند جنگ و ایثارگری را وسیله ای 
برای حذف دیگران قرار دهند

محمدرضا عارف در پیامی نوشت: متاسفانه امروز 
جریانی می خواهد جنگ و ایثارگری را وسیله ای 
برای حذف دیگران قرار دهد. ایثارگران و خانواده های 
ارزش ها و عناوین  اجازه دهند  نباید  معظم آن ها 
مقدس دستاویز معامالت سیاسی قرار گیرد و برخی 
 افراد افراطی که ربطی به جنگ ندارند، میدان دار شوند.

تمام سخنان سیاسیون چپ و راست 
ترفندهای انتخاباتی است!

اصولگرایان،  اصالح طلبان،  نوشت:  زیباکالم 
پایداری چی ها، تندروها، میانه روها و... تالش می کنند 
در ماه های منتهی به انتخابات، به گونه ای صحبت 
و رفتار کنند که مقبولیت و محبوبیت بیشتری نزد 
عموم شهروندان دارد. به نظر من اینها همه و همه 
ترفندهای انتخاباتی است و هدفی جز کسب رای 

ندارند.

رئیس جمهور شكاف میان ملت های منطقه 
را خواسته آمریكا و صهیونیسم دانست و با 
بیان اینكه با همه همسایگان دست رفاقت 
دراز می کنیم و از خطاهای گذشته آنها نیز 
می گذریم، اظهار کرد: منطق ما، امنیت 
درون زا برای خلیج فارس و تنگه هرمز 
است و با شعار و طرح “ائتالف امید” و 
 “ابتكار صلح هرمز” به نیویورک می رویم.

ما مرد دفاع هستیم، نه تسلیم
حجت االسالم حسن روحانی در مراسم 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس با تاکید بر 
اینكه “ با اقتدار نیروهای مسلح و ملت 
ایران  به  تعدی  جرات  دشمن  بزرگ، 

اسالمی را نخواهد داشت”، اظهار کرد: ما 
مرد دفاع و نه اهل تسلیم هستیم و اجازه 
نخواهیم داد کسی به مرزهای ما تجاوز 
کند. رئیس جمهور با تاکید بر اینكه تجربه 
جرات  دشمن  که  است  مقدس  دفاع 
تعدی به ایران اسالمی را ندارد، گفت:  
امروز سی و نه سال از تجاوز دشمنان 
به سرزمین پاک ایران می گذرد و زمانی 
است که باید یک بار دیگر فراز و نشیب 

دهه اول انقالب را بازخوانی کنیم.
ما اهل منطق و مذاکره هستیم
 اما اهل ذلت و تسلیم نیستیم

رئیس جمهور تأکید کرد: ما اهل منطق 

و مذاکره هستیم اما اهل ذلت و تسلیم 
نیستیم، ما مرد دفاع و ایستادگی هستیم، 
اما مرد تجاوز به مرزهای دیگران نیستیم؛ 
همان گونه که اجازه نخواهیم داد کسی به 

مرزهای ما تجاوز کند.
دست دوستی به سوی همه 

همسایگان دراز می کنیم
رئیس جمهور با بیان اینكه در این مقطع 
حساس و تاریخی دست رفاقت، دوستی 
همسایگان  همه  سوی  به  برادری  و 
خود دراز می کنیم، گفت: در این راستا 
حتی آماده ایم از خطاهای گذشته آنها 
در  امروز  که  چرا  بگذریم،  منطقه  در 
شرایطی هستیم که دشمنان منطقه به 
ویژه آمریكا، استكبار و صهیونیسم به 
دنبال سوء استفاده از شكاف، فاصله و 
اختالف بین کشورهای منطقه هستند.
ما،  منطقه  کرد:  نشان  خاطر  روحانی 
منطقه خلیج فارسی است که امنیت آن 
از درون باشد، لذا امنیت خلیج فارس، 
تنگه هرمز و دریای عمان، درون زا است 

و حضور نیروهای خارجی در این منطقه 
می تواند مشكل آفرین باشد.

با شعار “ ائتالف امید” و “ ابتکار صلح 
هرمز” به سازمان ملل می رویم
رئیس جمهور با بیان اینكه امسال در 
“ائتالف  شعار  با  متحد  ملل  سازمان 
امید” و “ابتكار صلح هرمز” که خالصه 
بود، حضور  خواهد  امید«  و  آن »حب 
طرحی  امسال  گفت:  یافت،  خواهیم 
را در سازمان ملل پیش روی جهانیان 
قرار خواهیم داد مبنی بر اینكه جمهوری 
کشورهای  همكاری  با  ایران  اسالمی 
امنیت خلیج فارس و  منطقه می تواند 
کشورهای  کمک  با  را  عمان  دریای 
جهانیان  به  آورد.  وجود  به  منطقه 
نیروهای  حضور  که  می کنیم  اعالم 
امنیت  جهانی،  آبراه های  برای  بیگانه 
مشكل زا  انرژی،  و  نفت  و  کشتیرانی 
است اما مسیر جمهوری اسالمی ایران 
با  هماهنگی  و  وحدت  اتحاد،  مسیر 

کشورهای منطقه می باشد.

روحانی: حاضریم از خطاهای گذشته همسایگان مان بگذریم

سود امسال سهام عدالت بیشتر 
از ۲۰۰ هزار تومان است

تسنیم- مشاور سازمان خصوصی سازی 
گفت: انتظار می رود میزان سود سهام 
عدالت مربوط به سال ۹7 بیشتر از ۲۰۰ 
هزار تومان باشد. جعفر سبحانی گفت: 
 ۹7 مالی  سال  عملكرد  از  ناشی  سود 
شرکت های سرمایه پذیر همانند دوسال 
گذشته دریافت و به مشموالن پرداخت 
خواهد شد. وی اظهار کرد: سال مالی 
خلیج  هلدینگ  جمله  از  شرکت  چند 
فارس که سود خوبی برای سهام عدالت 
اختصاص می دهد خرداد بوده و مجمع 

این شرکت اواخر مهر برگزار خواهد شد 
به همین دلیل تا پایان مهر امسال نمی 
عدالت  سهام  سود  دقیق  میزان  توان 

سال ۹7 را پیش بینی کرد.
وزیر نفت: قیمت بنزین

 افزایش نمی یابد
ایسنا  سوال  به  پاسخ  در  زنگنه  بیژن 
جایگاه  های  صحبت  صحت  درباره 
داران مبنی بر افزایش قیمت بنزین و 
الزحمه  حق  عنوان  به  مبلغی  دریافت 
برای جایگاه داران از مردم، اظهار کرد: 
هیچ قراری برای افزایش قیمت بنزین 
گذاشته نشده و برداشتی که در این باره 

در  همچنین  وی  نیست.  درست  شده 
خصوص مصوبه شورای اقتصاد درباره 
افزایش قیمت حامل های انرژی گفت: 

هنوز هیچ تصمیمی نهایی نشده است.
تومانی  میلیارد  صرفه جویی۳۰۰ 
حذف قبوض کاغذی برق در کشور
این  چاپ  محل  از  گفت:  نیرو  وزیر 

در  تومان  میلیارد   ۳۰۰ حدود  قبوض 
سال صرفه جویی مالی صورت خواهد 
آغاز  با  همزمان  است  قرار  که  گرفت 
منابع  محل  از  جدید  تحصیلی  سال 
مالی صرفه جویی شده این طرح ۱۰۰ 
هزار بسته آموزشی میان دانش آموزان 

مناطق محروم توزیع شود.

کوتاه از اقتصاد

بررسی تحریم های اقتصادی 
و تاثیر آن بر اقتصاد ایران

به دنبال تحریم هاي بسیاري که در طول سال 
هاي پس از انقالب اسالمي بر ایران تحمیل 
شده است، همواره سؤال پیِش روي اقتصاددانان 
این بوده که این تحریم ها بر متغیرهاي مختلف 
اقتصادي چه تأثیري داشته و این تأثیر به چه اندازه 
اي اتفاق افتاده است؟ در سال هاي اخیر تحریم 
هاي اقتصادي به عنوان یكي از مهمترین مسائل 
روز مورد بحث در مجامع علمي ایران قرار گرفته 
است اما کشورهاي صادرکنندة تحریم که غالبـًا 
زیـان کمتـري از تحـریم متحمـل مي شوند، 
مطالعات دقیقي را در مورد تـأثیر آن در بخـش 
هـاي مختلف اقتصادي انجام داده اند. از آنجا که 
اولین و مهم ترین تأثیر تحریم هاي مالي و تجاري 
به طـور مسـتقیم و غیرمستقیم بر جریان تجارت 
یک کشور وارد مي شود و حسب باز و بسته بودن 
اقتصاد کشور در فضـاي بـین المللـي و رابطـة 
تجاري و مالي با کشور یا کشورهاي صادرکنندة 
لذا الزم  بود،  خواهد  متفاوت  آن  تأثیر  تحریم، 
است در اولین گام بـراي مطالعـة تأثیر تحریم بر 
اقتصاد، تأثیر تحریم هـاي اقتصـادي بـر جریـان 
تجارت مورد تحلیل و بررسي قرار گیـرد. “تحریم 
“ جزئي از دیپلماسي بین المللي حاکم بر جهان 
کنوني است که از سوي کشـورهاي تحـریم 
کننـده بـه عنـوان ابـزاري غیرنظامي براي اجبار 
دولت هاي کشورهاي هدف جهت انجـام واکنش 
از تحریم  مورد نظر اعمال مي شود. منظور “ 
اقتصـادي” کاهش یا متوقف ساختن، یا تهدید به 
توقف روابـط اقتصـادي، تجاري و مالي متعارف با 
کشور هدف از سـوي دولـت کشـور تحریم کننده 
است. منظور از روابط » متعارف « در ایـن تعریـف، 
است.  تحریم  اعمال  بدون  وضعیت  در  روابط 
آثار تحریم بر هدفمندی یارانه ها :جمشید پژویان، 
»پول«  با  گفت وگو  در  رقابت  شورای  رئیس 
می گوید: این قطعنامه امنیت اقتصادی حمل و نقل 
و صنعت ایران را به شدت با مشكل مواجه می کند. 
او ادامه می دهد: هزینه مبادالت در تمام سطوح برای 
کشورمان به شدت رشد پیدا می کند و این مبادالت 
با مشكل رو به رو می شود. پژویان با رد سخن وزیر 
اقتصاد، مبنی بر عدم تاثیر تحریم بر اقتصاد کشور 
می گوید: گشایش اعتبار ایران در کشورهای دیگر 
به شدت دچار اختالل خواهد شد و صنعت و 
انرژی ایران هم از این تحریم ها بی نصیب نخواهد 
ماند. بدون شک این قطعنامه آثار منفی بزرگی بر 
روند اجرای آزاد سازی قیمت ها می گذارد. او البته 
عنوان می کند: شاید اثر این تحریم ها آن گونه 
نباشد که ایران ناچار به تن دادن به خواسته های 
آنها شود، اما این نوع برخوردها ارتباط کمی با 
مسایل اتمی ایران دارد و این فقط بهانه است. 
مساله اصلی برای آنها حفظ امنیت اسرائیل است.
 شاید تحریم ها به داد تولید برسد : حسین راغفر، 
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا )س( می گوید: این 
قطعنامه ریسک سرمایه گذاری را برای اقتصاد 
ایران سنگین تر می کند. راغفر معتقد است رکود 
بیشتر، تورم باالتر و نرخ رشد اقتصادی تا حد 
این  بود.  خواهد  قطعنامه  این  عواقب  از  صفر 
اقتصاددان عنوان می کند این قطعنامه موجب 
ترس شرکت هایی که با ایران همكاری اقتصادی 
داشتند، خواهد شد و شرکت هایی که تصمیم به 
آغاز همكاری با ایران داشتند قطعا عقب نشینی 
البته  می دهد:  ادامه  راغفر  دکتر  کرد.  خواهند 
شاید این تحریم ها به داد تولید ایران برسد! وی 
تحریم ها  این  زدن  دور  حتی  می کند:  تصریح 
و  بود  خواهد  پر هزینه  ایران  اقتصاد  برای  هم 
اما  می زند،  دامن  را  منطقه ای  خصومت های 
شاید بتوانیم از این جهت خوشحال باشیم که 
داخلی  تولید  فكر  به  داخلی  مسئوالن  گرچه 
نبودند و به واردات بیش از حد روی آوردند، اما 
ایران کاهش  با وجود این تحریم ها واردات به 
پیدا می کند و ایران باید به فكر تولید داخلی باشد.
 در یک جمع بندي کلي باید این نكته را متذکر شـد 
کشـور ایران که سال هاست به عنوان کشور هدف 
مـورد تحـریم هـاي اقتصادي بسیاري قرار گرفته 
است، ضرورت دارد در تحقیقات و مطالعـات در 
ایـن زمینـه پیشـگام باشـد، تـا عـالوه بـر اینكـه 
تصمیم گیران سیاسي را جهت ارزیابي هزینـه - 
فایـده در مـورد اتخاذ تصمیمات بین المللي توانمند 
سازد، پس از تحریم شدن نیز مباني نظري مناسب 
جهت مقابله با تحریم ها، کاهش تأثیر آنها و مقاوم 
سازي ساختار اقتصادي را فراهم کند. بـا توجـه 
بـه رونـد تـاریخي تحـریم هـاي اقتصادي، در هر 
سال ایران متحمل تعدادي از این انواع تحریم ها 
بوده است.  زماني که تحریم هاي اقتصادي قوي 
باشد، کشور هدف به شدت سعي مي کند تا در بلند 
مدت ساختار خود را در برابر آن مقاوم ساخته و تأثیر 
آن را خنثي سازد. این همان تبدیل تهدید تحریم ها 
به فرصت مقاوم سازي ساختارهاي اقتصادي است 
که بسیاري از صاحب نظران به آن اشاره مي کنند. 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
 نظر به اینکه در پرونده های کالسه ۹۷۱۹۸۱ و ۹۷۱۸۵۶ اجرایی خانم نوشین مالکی فرزند سرور محکوم است به پرداخت 
مبلغ ۱۲۴/۶۷۸/۱۵۴ ریال در حق آقای کیوان عباس پور و شرکت توسعه ابنیه تاسیسات کیوان شرکت سهامی خاص و مبلغ 
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وزن حدود ۸۰ الی ۸۵ تن واقع در معدن حاشیه شهر بیرجند )روستای مزگ( معرفی و توقیف و به مبلغ چهارصد میلیون ریال کارشناسی 
گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ  ۱۳۹۸/۷/۱۳ از ساعت ۹/۳۰ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف 
 بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.

۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في 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 ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و 
از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندwww.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد .

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی حق تقدم شرکت پترو خضرا شرق )سهامی خاص(
 ثبت شده به شماره ۵۳۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۰۹۱۱

به اطالع کلیه سهامداران شرکت پترو خضرا شرق )سهامی خاص( می رساند: در اجرای ماده ۱۶۹ الیحه اصالحی قانون تجارت که با عنایت 
به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۳ و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره نظر به اینکه مقرر است 
سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال منقسم به ۲/۰۰۰/۰۰۰ سهم ده هزار ریالی با نام عادی از 
طریق )مطلبات - آورده نقدی یا تواما و یا موارد دیگر مندرج ماده ۱۵۸ الیحه اصالحی قانون تجارت( افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم 
شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۶۰ روز از حق تقدم خود نسبت به خرید ۱/۰۰۰/۰۰۰ سهم جدید استفاده 
نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب قرض الحسنه جاری ۰۱۰۴۴۳۶۹۸۹۰۰۸ شرکت نزد بانک دی شعبه مدرس واریز و فیش 
مربوطه را به دفتر شرکت واقع در استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، توحید، بلوار جماران، بلوار توحید ، پالک ۰، طبقه دوم کد پستی 

۹۷۱۸۷۱۴۶۶۱ تسلیم نمایند. ضمنا هر سهامدار به نسبت سهم خود حق تقدم در خرید سهام جدید را دارد
بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر، هیئت مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.

 هیئت مدیره شرکت پترو خضرا شرق

لحظات شادی را با همرااهن خود رد طبیعت زیبا تجرهب کنید

 با ارائه بهترین و مناسب ترین غذاها و دمنوش های سنتی با کیفیت عالی 

 هر 10 پرس غذا یک پرس رایگان و هر 5 پرس غذا یک سرویس رایگان 
هر سرویس .....     خدمات دیگر رایگان

جشن و جلسات خود را در این مکان رایگان برگزار کنید.

آدرس : دهکده توریستی و ییالقی امیرشاه - رستوران کاخ کوهستان
تلفن رزرو: 09157235717 - مدیریت بهدانی

* مکانی دنج و آرام در دل کوهستان

 * مکانی مناسب برای جشن های سنتی

* جشن تولد، نامزدی، عقدی، حجاج
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تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

دوشنبه * 1 مهر  1398 * شماره 4452

ورود 30 هزار کالس اولی و هفتمی به بوستان های دانش

صداوسیما-زنگ آغاز کسب علم و دانش برای بیش از 30 هزار کالس اولی و هفتمی نواخته شد.مدیر کل آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آمار کالس اولی ها امسال 
4 درصد افزایش دارد، گفت: امسال هزار و 250 معلم در مدارس کم است که بخشی از این تعداد از طریق جذب، بخشی از طریق سهمیه فرهنگیان و بخشی نیز از طریق 
اداره استخدام پیمانی تامین می شود.واقعی افزود:  13 هزار و 447 کالس هفتمی  که 6 هزار و 654 دختر و 6 هزار و 793 پسر  هستند در دوره اول متوسطه تحصیل خواهندکرد. فاقد  خوسف  محروم  سراسر  شهرستان 

هواشناسی است و چند دستگاه که برای باران 
دیگر  ای  اداره  دریک  دارد  وجود   ... و  سنجی 
شهرستان  که  آنجایی  از  است   شده  نصب 
خوسف سومین شهرستان پهناور خراسان جنوبی 
اداره  هواشناسی  است الزم است که ساخت 
شهرستان در دستور کار  اداره کل هواشناسی و 
سایر مسئوالن شهرستانی و استانی قرار گیرد و 
همچنین سایت هواشناسی  خوسف فعال گردد و 

اخبار هواشناسی  به روزرسانی گردد. 
ارسالی به تلگرام آوا
باعرض سالم محضراستاندار محترم و معزز  
جناب آقای محمد صادق معتمدیان خداقوت 
معروضیم خدمت حضرتعالی مدت یکماه ونیم 
نوسازی  منظور  به  وفاضالب  آب  اداره  پیش 
انشعابات آب منازل خیابان پامچال بلوار شهید 
مربوطه  روهای  پیاده  و  خیابان  این  آوینی 
و  حفاری  را  ساکنان  منازل  داخل  وهمچنین 
پس از انجام کار به همان شکل به حال خود 
بروز مشکالت  امر موجب  این  رها کرده که 
فراوانی برای ساکنین محل از جمله خسارت 
به خودروها و عدم امنیتشان، ایجاد گردوخاک 
محل  ساکنین  برای  ای  عدیده  مشکالت  و 
گردیده است لذا با توجه به عدم پاسخگویی 
میل  علیرغم  گردید  مقرر  مربوطه  مسئوالن 
باطنی کتباً از جنابعالی که تکریم ارباب رجوع 
را سرلوحه کارتان قرار داده اید استدعا نماییم 
اوامر مقتضی را در این خصوص صادر فرمایید. 
عنایت موجب امتنان است.از طرف جمعی از 

ساکنان خیابان پامچال
ارسالی به تلگرام آوا
از سه  آیا  داریم  از شهردار  سالم یک، سوال 
جزو  )ع(  حسین  امام  میدان  تا  اسدی  راه 
 خیابان جمهوری نیست که اون ور خیابان رو 
جوی بندی و جدول کشی کردن و سمت دیگر 
 رو به امان خدا گذاشته و هیچ اقدامی انجام 
هیچ  و  شدیم  پیگیر  مرتبه  چند  دهند.  نمی 
اقدامی نشده اگر جزو جمهوری نیست اسمش 
رو تغییر بدن تا هزینه های پرداختی ما جزو 

جمهوری نباشه و کم شود.
915...227
مهرشهر  شهرداری  مسئوالن  از  سالم  با 
خواهشمندم فقط یک بار، برای بازدید خیابان 
همت 5 فرعی دوم و همت 7 بیان و وضعیت 
اسفناک این کوچه ها رو ببینن،کوچه ها خاکی 
و پر از نخاله های ساختمانیه، هر وقت اعتراض 
می کنیم بهانه اجرای طرح فاضالب رو میارن 
در صورتی که تمام هزینه های آماده سازی 
چندین سال قبل پرداخت شده، بخدا ما هم 
شهروند همین شهریم یک درصد جنوب شهر 

به ما هم توجه کنید.
915...649
سالم فرماندهی محترم انتظامی استان خراسان 
جنوبی و رئیس پلیس راهور،واحدگشتی راهوردر 
روزجمعه مورخه 29 شهریور در محدوده آب 
با خودروی سمند سازمانی در  نیلوفر  شیرین 
مجوزی  آیا  بودند  شیرین  آب  برداشت  حال 
هست  که خودروی سازمانی برای کارشخصی 

استفاده شود؟ لطفا پاسخ دهید.  
915...233
آقای قالیباف به استان ما خوش آمدید. جنابعالی 
زمانی که شهردار تهران بودید بعد از درگذشت 
مرحوم پروفسور گنجی ، قول احداث مقبره ای 
درخور پروفسور گنجی در بوستان گنجی داده 
بودید که تاکنون عملیاتی نشده است.خواهشمند 
است ضمن بازدید دوباره ، برای عملیاتی شدن 

وعده خود اقدام فرمایید. متشکریم.
933...351

آوای محترم امروز خبر زدید که قیمت دالر فالن 
تومان شده است برادر محترم خبرنگار نکند شما 
ها قیمت  اینقدر  که  کنید  می  زندگی  اروپا   در 
ثابت است. از زمانی که خبر را شما تایپ می کنید تا 
زمانی که به دست خواننده می رسد  تغییر نمی کند 
برادر من اینجا ایران است صبح ساعت 7 قیمت 
دالر یک چیز است ساعت 7 و نیم یک چیز دیگر 
خدا رحمت کند پدرم را می گفت سال های دهه 
70 رفته بودم به حج قیمت نوشابه 1 ریال سعودی 
بود 20 سال بعد هم که رفته بودند عمره قیمت 
همان 1 ریال سعودی بوده است آنوقت ما آنها را 
عقب مانده می دانیم و خودمان را پیشرفته . من از 
شما خواهش می کنم دیگر با زدن قیمت ها در این 

وضع داغ مردم را تازه نکنید
  936 ...  ۸07
سالم آیا دقت کرده اید هر مطلبی را در روزنامه 
منتشر می کنید بدون اینکه بدانید واقعا به درد 
مردم می خورد یا نه ؟ هر روز صفحات تان پر 
شده از نصحیت های مسئوالن و نمایندگان به 
مردم که البته از ایشان ممنونیم ولی دلمان لک 
زده کمی هم از نقش خود این بزرگواران و عمل 

به نصایح شان هم بزنید
935 ... 207
روزنامه محترم آوا که هر روز خبر از کشف مقادیر 
 زیادی سوخت و روز بعد از کشف مواد مخدر می زنید
 و به حساب خود افتخار می کنید که اینقدر کشفیات
داشته اید. لطفا یک بار هم بزنید که چه مقدار از 
این ها کشف نمی شود که خیلی راحت تر در خانه 
های تیمی و محل های مصرف به راحتی خرید و 
فروش و تبادل می شود. بنویسید اصال چقدر ما باید 
شهید بدهیم تا این معضل برطرف شود. بنویسید 
در کشوری که ما مرزی ها باید جور همه چیز را 
بکشیم و هزینه معتاد شدن مردم ، شهید شدن 
نظامیان و همه همه را بدهیم تا هموطنانمان در 
شیرین  طعم  و  بگردند  خود  برای  راحت  مرکز 
معضل  این  حل  برای  چقدر  بچشند  را  امنیت 
 سرمایه گذاری کرده اند ؟ به شما قول می دهم
تا زمانی که بخواهند امنیت مرز را هم مثل امنیت 
فالن شهر مرکزی ببینند و همانقدر به آن توجه 
کنند و بودجه بدهند بساط زندگی ما همین است 
از استاندار ، نماینده ولی فقیه و نمایندگان مجلس 
می خواهم طرحی را در مجلس پیشنهاد کنند که 
بر اساس آن فرزندان مسئوالن کشوری مرتبط با 
بودجه باید حداقل برای یک ماه هم که شده در 
 دفاع از مرزها خدمت کنند و در معرض آسیب های
اجتماعی و امنیتی آن قرار گیرند تا بفهمند که برای 
امنیت مرز باید هزینه کنند باید بودجه بدهند مگر 
چند کیلومتر مرز داریم که اینقدر باید از آن آسیب 
های اجتماعی و مواد مخدر و قاچاق صادر شود  .  

مسئوالن محترم لطفا مرز ها را دریابید
ارسالی به تلگرام آوا
سالم به آوا در خصوص خبر نمایشگاه بدون مجوز 
برایم یک ابهام وجود دارد که آیا واقعا اگر یک 
شخص هم این تخلف را بکند همینطور برخورد 
می کنند ؟ علت اینکه در جامعه ما برخی مفاسد 
سازمان یافته می شود همین گونه مصادیق است 
 که اگر خدای نکرده یک دست فروش بیچاره
 چند قلم کاال را کنار خیابان اصلی شهر پهن کند 
از هزار جا با او برخورد می شود اگر یک کاسب 
جنسی را بدون مجوز در بقالی اش عرضه کند 
هزاران مدعی پیدا می شود اما چون نمایشگاه را 
یک مجموعه متمول برگزار می کند هیچ واکنشی 
به آن نیست ؟ البته این را قبال هم دیده بودم چرا 
که برای یک کسب و کار کوچک در شهر هزار 
جور مجوز و گیربازار از سوی اداره بهداشت انجام 
می شود اما عرضه مواد غذایی به صورت فله در 
حاشیه تمام نمایشگاه ها به صورت غیر بهداشتی 
وجود دارد هیچ کسی هم سوال نمی کند . باور 
کنیم هیچ چیز جز برخوردهای دوگانه و تبعیض 

در نظارت جامعه را از مسووالن ناامید نمی کند
ارسالی به تلگرام آوا
سالم بر خبرنگاران محترم آوای خراسان جنوبی  
با توجه به وجود فضای مجازی و اینکه متاسفانه 
فضا  این  گستردگی  و  نظارت  ضعف  دلیل  به 
به هر جایی که ورود می کنید اطالعات ضد و 
نقیض بسیاری در مسائل مختلف پیدا می کنی 
خواهشمندم در موضوعات اصلی و تاثیر گذار استان 
مثل انتخاب نمایندگان یا اولویت های بودجه ای یا 
اصال دیدگاه های مسئوالن در خصوص مسائل 
مختلف به صورت مستند و واقع بینانه ورود پیدا 
کنید تا مردم هم از سردرگمی در بین این همه 
اطالعات ضد و نقیض رهایی پیدا کنند و بتوانند در 

آینده استان خود به خوبی مشارکت کنند  
ارسالی به تلگرام آوا

دیدگاه  خوانندگان
شماره درپیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

من هم می توانم
نسرین کاری - افرادی در جامعه حضور 
دارند که شاید متوجه حضورشان نباشیم؛ 
درمان،  آموزش،  طبیعی  حق  که  افرادی 
شادی و در نهایت یک زندگی عادی مثل 
همه را دارا هستند. اما متاسفانه گاهی نبود 
توجه به این افراد منجر به گوشه گیری و 
کمی ارتباط با جامعه و در نهایت کاهش 
افراد شده است. در  این   زندگی  کیفیت 
فراوانی در  استعداد های  افراد  این  اینکه 
زمینه های  گوناگون دارند شکی نداریم. 
“منم می تونم”  به این معنی نیست که ما 
نشان دهیم این افراد می توانند یا خیر، بلکه 
به این معناست؛ هر کدام از ما در هر جایگاه 
و مقامی که قرار داریم می توانیم موقعیتی 
را مهیا کنیم تا این افراد به نیازهایی که 

حق مسلم شان است دست پیدا کنند. 

کمک به باال بردن سالمت جسمی
 و روانی و ارتباط با مردم

در این راستا تیم “منم می تونم” در زمینه 
بردن  باال  به  کمک  هدف  دو  با  ورزش 
ارتباط  ایجاد  و  روانی  جسمی،  سالمت 
خاص”  ویژگی  دارای  “افراد  مردم  بین 
فعالیت می کند و شما را دعوت می کنیم 
تا برنامه های این تیم را دنبال کنید تا شاید 
روزی شما هم بتوانید در هر زمینه ای که 
باشید.  تونم”   می  “منم  دارید  تخصص 
جوان  عهده  بر  جوان  تیم  این  مدیریت 
پرانرژی به نام “صادق قالسی مود” است 
دانشجوست.  اکنون در شهر دیگری  که 
طی برنامه ای در آخرین روزهای شهریور 
مدیریت موسسه علی اکبر)ع( و برخی از 
اعضای این نهاد از بچه های کمپین در 
دفتر روزنامه  آوای خراسان جنوبی قدردانی 
کردند. ویانا قالسی، دبیر تیم و عضو فعال 
با  تا  است  الزم  گوید:  می  پویش   این 
حمایت از توانجویان ابتدا ضعف جسمانی 
ورزش  درباره  و سپس   گرفته شود  آنها 
های تخصصی آنها سرمایه گذاری شود.  
او با بیان اینکه ایده ی گروه “منم می تونم” 
از فضای مجازی شروع شد، عنوان می 
اقدام  بیرجند  شهرداری  که  زمانی  کند:  
به برگزاری جشن “شهرداری برای همه” 
کرد، با توجه به شرایط حاکم و استقبال 
مردمی، اهمیت شناخت و افزایش توانایی 
کم توانان مورد توجه تیم ما قرار گرفت.

تیم با  همراهی
 موسسه عرفان و بهزیستی  

در بیرجند تشکیل شد
و  با حمایت  تیم  ادامه می دهد:  قالسی 
همراهی موسسه عرفان با مدیریت امیر 
با  تهران  تونم”  “منم می  تیم  و  اکبرپور 
مدیریت آقای قالسی تشکیل شد. وی با 
اشاره به اینکه تیم ما در ابتدا شامل 12 نفر 
بود، بیان می کند:  پس از برگزاری جلسه 
اعضای تیم در موسسه ی فرهنگی هنری 
عرفان، برای رسمیت بخشیدن به امور تیم، 
تصمیم بر جمع آوری کمک های مردمی 
و  شد.  ورزشی  اولیه  وسایل  خرید  برای 
اکنون این تیم به باالی 25 نفر رسیده و روز 
 به روز بر تعداد افراد گروه افزوده می شود. 

فعالیت های  ورزشی  با  کم  توانان 
موسسه   حضرت  علی   اکبر )ع(

این جوان فعال اجتماعی  با بیان اینکه در 
بیست و چهارم مرداد امسال  اولین جلسه 
آشنایی با کم توانان با هماهنگی با معاونت 
مشارکت ها آقای صبوری و روابط عمومی 
و  ساالرفرد  آقای  مدیریت  با  توانبخشی 
خانم کرمانی در مرکز توانبخشی حضرت 
می  یادآور  شد،  برگزار  بیرجند  اکبر  علی 
شود: در این جلسه، تیم ما به همراه کم 
توانان به فعالیت گوناگون ورزشی پرداخت. 
وی ادامه می دهد:کم توانان گروه بندی 
ورزشی  فعالیت های  به  شروع  و  شدند 
جلسه  این  از  توانان  کم  استقبال  کردند. 
فراتر از انتظار بود.که:  برای جلسه دوم، 
کم  روحیه ی  افزایش  روی  تیم  تمرکز 

توانان گذاشته شد. با توجه به گروه بندی 
فعالیت  قبل،  جلسه  در  توانان  کم  شدن 
ورزشی با بازدهی بیشتری در این جلسه 
انجام شد.  ویاناقالسی خاطر نشان می 
برگزار  متفاوت  کمی  سوم  جلسه   کند:  
شد. با توجه به پیشنهاد یکی از اعضای 
گروه مبنی بر برگزاری جشن تولدش در 
محل توانبخشی و تقسیم این شادی با کم 
توانان، در تاریخ در محل توانبخشی برگزار 
شد و این برنامه ها همچنان ادامه یافت...

حمایت افراد برجسته
 در رشته های گوناگون 
از کمپین “منم می تونم”

از  پس  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  وی 
انتشار عکس ها  و  جلسات  این  برگزاری 
همچنین  و  مجازی  فضای  در  ویدیو ها 
حمایت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
بیرجند به مدیریت قالسی مود و اکبرپور 
تا حدودی  تیم  مدیریت موسسه عرفان، 
کند:  می  تاکید  شد.  شناخته  بیرجند  در 
نتیجه این مهم این بود که افراد برجسته 
در رشته های گوناگون  هنری و ورزشی 
داشتند، برای همکاری و کمک به گروه 
به  دادند.  درخواست  داوطلبانه  طور  به 

عنوان مثال، سرکار خانم کهنسال، مربی 
بین المللی والیبال استان، داوطلبانه اعالم 
اشاره  ضمن  وی  کردند.  حضور  آمادگی 
برای  یابی  استعداد  دوره  اندازی  راه  به  
توانجویان موسسه ادامه می دهد: جمعه 
بعثت  خیابان  در  تا 13  از ساعت 11  ها 
درباشگاه راهداری به این بچه ها در زمینه 
فعالیت های ورزشی خدمات داده می شود 
و اعضای تیم با دل و جان کار می کنند 
آنها  به  زمینه  این  در  ای  هزینه  هیچ  و 

پرداخت نمی شود.

در صفحه اینستا به کمپین 
“ من هم می توانم” بپیوندید

اینکه  بیان  با  بیرجندی  اجتماعی  فعال   
عالقمندان می توانند در اینستا با صفحه  
“منم _ می تونم _ بیرجند”  با ما ارتباط 
داشته باشند، یادآور می شود: اعضای این 
پویش اکنون  به 25 الی 30 نفر رسیده و 
در روزهای مدرسه استفبال بیشتر خواهد 
شد. وی ضمن تشکر از امیر اکبرپور، مدیر 
موسسه عرفان، سازمان رفاهی و تفریحی 
شهرداری، رضازاده معاون توانبخشی اداره 
بهزیستی تاکید می کند: قطعا اگر حمایت 
نبودیم  امروز موفق  ما  نبود  این عزیزان 
و این پویش با همت جوانان فعال اعضا 
گفتن  برای  حرفی  مهربان  مسئوالن  و 
دارد.وی تقاضا می کند: مسئوالن کمک 
کنند که به مانند شهر تهران کافی شاپی 
در  “سندرومی”  های  بچه  مسئولیت  با 
بیرجند هم راه اندازی شود چرا که حمایت 
ورزشی و هنری از این افراد نه فقط حس 
خوبی به انسان می دهد بلکه آنها را به 

جامعه باز می گرداند. 

بیش از 450 مددجو در موسسه 
حضرت علی اکبر زندگی می کنند

 مدیر عامل  موسسه علی اکبر )ع( ضمن 
تشکر از دانش آموزان و دانشجویان کمپین 

“منم می توانم”  می گوید: دل ما به مردم 
گرم است،  بیش از  450 نفر  مددجو در 
این مکان زندگی می کنند که افراد خاص 

با نیازهای  ویژه هستند.
بر  تکیه  با  اینکه  بیان  با  مطلق  اکبری 
آنها  معاش  و  نیاز  خیر  مردم   حمایت 
تامین می شود، می افزاید:  زمانی که این 
قول  واگذار شد  امنا  هیئت  به  مجموعه 
اخالقی دادیم که آن را به خوبی مدیریت 
کنیم.وی با اشاره به اینکه در یک دهه 
قبل می شد آن را با یارانه و کمک های 
بهزیستی  اداره کرد،  ادامه می دهد: اما با 
باال رفتن نرخ تورم و اینکه یارانه در کف 
باقی ماند دیگر بدون حمایت مردم خیر 

اندیش اداره مجموعه ممکن نبود. 
وی یادآور می شود: یک سوم نیازمندی 
های مجموعه های چنینی توسط دولت 
و دو سوم آن از اعانات مردم بدست می 
آید. اکبری مطلق با اشاره به اینکه مردم 

از مجموعه  در مناسبت های  گوناگون 
بازدید کرده اند، می افزاید: امروز آنها به 
ما اعتماد کرده اند چون که شفاف سازی 

داشته ایم و این شایسته تشکر است. 

از گروه های گوناگون با اهداف 
کمک به موسسه استقبال می کنیم

حضرت  توانبخشی  موسسه  مدیرعامل 
علی اکبر)ع( با بیان اینکه نیازهای ما در 
این مجموعه فقط نیازهای مادی نیست، 
تاکید می کند: نیاز جسمانی، روحی و روانی 
همراه با فعالیت های ورزشی در هر قالب و 
گروهی استقبال می کنیم و این مجموعه 
بر روی همگان باز است. وی ضمن تقدیر 
از گروه جوان “ من می تونم” بیان می 
کند: از این دختر و پسرهای جوان که خال 
نشاط و شادی بچه های موسسه در قالب 
ورزشی را پر کرده اند تشکر می کنم و از 

آنها می خواهم سفیر ما در جامعه باشند.
مدیر موسسه علی اکبری بیرجند با اشاره 
به اینکه هدف نهایی ما این است که نرخ 
کاهش  جنوبی  خراسان  در  را  معلولیت 
دهیم، ابراز تاسف می کند: نرخ معلولیت 
در استان یک و نیم درصد باالتر از نرخ 
ازدواج  آن  اصلی  دلیل  و  است  کشوری 
های فامیلی است.اکبری مطلق تاکید می 
کند: اگر با آموزش و پیشگیری بتوانیم این 
کاهش  هم  درصد  نیم  را  معلولیت  نرخ 

دهیم یک قدم بزرگ برداشته ایم.

افتخار می کنم که امروز
  عضوی از خانواده 

“من می توانم” هستم
اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
ورزشی شهرداری بیرجند هم می گوید: 
امروز افتخار دارم که به عنوان عضوی 
از پویش “ من می تونم” اینجا هستم و 
توفیق این را دارم در کنار این فرزندانم 
جشن و برنامه های جانبی برگزار کنیم.

اینکه  بیان  با  مود  قالسی  محمدرضا 
همت  با  ایم  توانسته  امروز  خوشبختانه 
معرفی  در  شهر  این  فرزندان  از  جمعی 
اکبر )ع( نقش  توانبخشی علی  موسسه 
داشته باشیم، می افزاید: این پویش امروز 
به عنوان حامی و کمک حال مددکاران 
می  ایفا  پررنگی  نقش  مجموعه  این 
و  تجهیزات  شود:  می  یادآور  وی  کند. 
مهیا  مددجویان  برای  ورزشی  وسایل 
شده و  یک سالن ورزشی هم هماهنگ 
را  با بچه های پویش یک روز  تا  شده 
اشاره  با  بپردازند. وی  ورزش جمعی  به 
به اینکه با همکاری موسسه عرفان مقرر 
شده ازیکی از اساتید کشوری که اصالتا 
بیرجندی هم است برای آموزش نقاشی 
دیواری توانجویان کمک گرفته شود، می 
و  زیبا  کارهای  بتوانیم  امیدواریم  افزاید: 
ماندگاری در زیباسازی بیرجند با استعداد 

این بچه ها رقم بزنیم.

شروع کار خیر از دوران جوانی 
نشان از روحیه بزرگ شماست

توانبخشی  موسسه  مدیره  هیئت  عضو 
حضرت علی اکبر )ع( نیز بیان می کند: 
واقعا به چنین نوجوانان و جوانان خیری 
افتخار می کنم. سامان اکبرپور می افزاید: 
از  از دوران جوانی نشان  شروع کار خیر 
روحیه بزرگ شماست و دست شما جوانان 
خیر را می بوسم.وی خاطر نشان می کند: 
موسسه علی اکبر )ع( قطعه ای از بهشت 
است و قطعا شما در آینده نتایح آن را در 
می  تاکید  دید.وی  خواهید  خود  زندگی 
کند: تقاضا دارم سفیر و روابط عمومی ما 
در جامعه باشید و از مردم بخواهید حتما 
و  کنند   دیدن  و  بازدید  موسسه  این  از 
خوشحالم که این شهر مسئوالن و مردم 

مهربان دلسوز هم دارد.

نیروی جوانی و امید به آینده
علی  حضرت  موسسه  عمومی  روابط 
این بچه ها  بیان می کند:  نیز  اکبر )ع( 
که  اند  گرفته  پیش  در  را  بزرگی  هدف 
آینده  به  امید  و  جوانی  نیروی  بخاطر 
اینکه  به  اشاره  با  کرمانی  است.افسانه 
گروههای متفاوتی از این موسسه بازدید 
ها  خیلی  اکنون  افزاید:  می  اند،  داشته 
جزو یاوران این موسسه هستند که می 
توانم به پویش های مردمی نذر شادی ، 
“پارند،” آرتوان” و “منم می تونم” اشاره 
کنم. وی با بیان اینکه ما این جوانان  را به 
عنوان یک عضو از روابط عمومی موسسه 
محافل  و  ها  مکان  در  خیرخواهانه  که 
گوناگون رابط ما و مردم هستند نگاه می 
کنیم ، خاطر نشان می کند: هر نفری که 
با این مجموعه آشنا شود و با فرشته های 
مقیم در موسسه ارتباط برقرار کند برای ما 
ارزشمند است و ناخداگاه بازوی قدرتمند 
این نهاد خواهد بود زیرا مفهوم انسانیت را 

در این مکان می شود حس کرد.

ارتباط جمعی مردم با 
مددجویان صمیمی و پررنگ 

شده است
مددیار بخش خواهران موسسه هم با بیان 
اینکه از سال ۸4 کارم را در این مجموعه 
شروع کردم، می افزاید: قبال کارهای جمعی 
و مشارکت مردم با مددجویان خیلی کمرنگ 
بود ولی امروزه این ارتباط خیلی پررنگ شده 
با بیان اینکه چند سالی  است شهابادی  
است که مردم خیر با همکاری مسئوالن 
با برنامه های جمعی  شادی و نشاط را به 
این مجموعه آورده اند، ادامه می دهد: تشکر 
ویژه از اعضای کمپین “ من می تونم” دارم 
چرا که با فعالیت های ورزشی روحیه بچه 
های ما را دگرگون کرده اند.وی یادآور می 
شود: با حرکات ورزشی برخی از مددجویان 
ارتباطات  و  تکلم  حتی  و  رفتن  راه  در 
نظامی مددیار  اند.  داشته  پیشرفت خوبی 
بخش آقایان هم اظهار می کند: از زمانی 

که این گروه به مرکز آمده اند هیجانات 
مثبت بچه های مجموعه باال رفته است.

وی عنوان  می کند: تغییرات مددجویان در 
حوزه گفتاردرمانی، گفتاردرمانی، و حرکات به 
خوبی مشهود است، وابستگی به تخت کمتر 
و حرکت آنها بیشتر شده حتی کمتر شاهد 

خشونت های که با هم داشته اند هستیم.

انتقال حس آرامش اثر مثبت 
فعالیت های جمعی است

اعضای  از  دیگر  یکی  قالسی   شایان 
اینکه  بیان  با  توانم”   می  “منم  کمپین 
مشکالتی  و  دغدغه  زندگی  در  ما  همه 
داریم، می گوید: این فعالیت های جنبی از 
فشارهای زندگی کاسته و آرامش به انسان 
منتقل می کند.  وی تاکید می کند: بنظر 
من همین آرامش لحظه ای کفایت می 
کند برای فعالیت های جنبی در کنار درس 
و زندگی  و اینکه خوشحالی بی منت را 
دهیم. می  هدیه  موسسه  های  بچه  به 

ریحانه گویا یکی دیگر از اعضای کمپین 
نیز عنوان می گوید: شاید ادعا نباشد که 
بگویم بیشتر از بچه های موسسه خودمان 
می  انرژی  ها  فعالیت  و  ورزش  این  از 
گیریم. وی با بیان اینکه زمانی که حس 
این  به  آمده  پیش  مشکلی  و  دارم  بدی 
شروع  افزاید:   می  برم،  می  پناه  مکان 
این کار یک فعالیت ساده دوستانه بود و 
خوشحالم که امروز نتایج مثبت آن را در 
زندگی خودم و دوستانم شاهد هستم.وی 
با بیان اینکه زمانی که استارت کار را زدیم 
هیچگاه فکر نمی کردیم این همه بازخورد 
و استقبال شود، تاکید می کند: فعالیت ما 
نه از روی حس ترحم بلکه کار دل است 
و در واقع بیشتر از هر کسی حس خوب 
و انرژی مثبت را به خودمان منتقل می 
کنیم.وی یادآور می شود: انتقال کار خوب 
ویروس!  به  ما  همه  اگر  و  است  مسری 
همدلی مبتال شویم دنیا گلستان می شود.

جم
ن 

 امی
ها :

کس
ع

جوانانی که همدلی را هدیه می دهند

جوابیه های شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان جنوبی

*احتراما در پاسخ به پیامک شهروند محترم 
در روزنامه آوای خراسان جنوبی به شماره 
440۸ مورخ 7/5/9۸ در خصوص تاریک 
بودن روشنایی معابر بلوار زکریای رازی به 
بلوار ذکریای  اطالع می رساند روشنایی 
کامل  طور  به  طهماسبی  خلیل  و  رازی 
پروژه  آن  بر  است. عالوه  شده  سرویس 
تقویت روشنایی بلوارهای مذکور نیز در این 
برنامه های این امور قرار داشته. ان شاء ا... در 

آینده ای نزدیک اجرا خواهد شد.
*احتراما در پاسخ به پیامک شهروند محترم 
در روزنامه آوای خراسان جنوبی به شماره 
4431 مورخ 5/6/9۸ در خصوص نداشتن 
روستای  )ع(  علی  امام  خیابان  روشنایی 
حسین آباد به اطالع می رساند بررسی اولیه 
انجام  و از محل پروژه های داخلی تقویت 

روشنایی انجام خواهد شد.



موفقیت و انرژی

 ارتباط با کودکان

تشنه یادگیری باشید 

نمی توان کسی را نشاند و به او یاد داد که چطور 
تشنه یادگیری باشد، اما عطش کسب دانش 
بیشتر، فرصت های بیشتر و بازخورد بیشتر، از 
مهم ترین چیزهایی است که برای موفقیت الزم 
و ضروری است.رسیدن به هر چیز  و کسب 
موفقیت در آن به امکانات ابتدایی نیازمند است. 
برای مثال، کسی که هیچ سوادی ندارد، نمی 
تواند در دانشگاه درس بخواند. زمینه الزم برای 
رسیدن به موفقیتی را که می خواهید، فراهم کنید 
در مسیر قرار بگیرید و در آن بمانید؛ این مهم 
ترین قدمی است که باید بردارید.زندگی تان را 
مرتب بچینید و یادتان باشد آدم های پریشان که 
زندگی نامرتبی دارند، هیچ گاه نمی توانند موفق 
شوند. باید همه چیز در جای خود قرار بگیرد که 

بتوانید در مسیر موفقیت حرکت کنید.

خود را هم قد کودکان کنید

توصیه می شود والدین و اولیای مدرسه موقع 
صحبت کردن با کودکان خود را هم قد کودکان 
کنند تا آنها آسان تر ارتباط برقرار کنند. بر این 
اساس بهتر است زانو بزنند دست های کودکان 

را بگیرند و با محبت به چشمان آنها نگاه کنند.
بهتر است روز اول والدین همراه دانش آموزان 
باشند چنانچه مدیر یا ناظم بخواهد سخنرانی 
کند چون فاصله آنها از دانش آموزان کمی دور 
است اشکالی ندارد که ایستاده باشند اما توصیه 
می شود معلمان حتماً خود را هم قد دانش آموزان 
کنند حتی بعضی دانش آموزان که کالس دوم 
ابتدایی هستند هنوز خود را با محیط مدرسه 
تطبیق نداده اند بنابراین پیشنهاد می شود به آنها 

نیز توجه کافی شود.
برخی دانش آموزان خاطرات خوبی از درس، معلم 
و هم شاگردی های خود نداشته اند بنابراین باید 

برای اصالح این ذهنیت تالش کنیم.
 اضطراب کالس اولی ها تا یک هفته ادامه دارد

چنانچه اولیای مدرسه شرایطی را فراهم کنند 
که دانش آموزان روزهای اول را با شادی و سرور 
بگذرانند، با محیط مدرسه بهتر آشنا شده و خاطره 

خوشی از آن خواهند داشت.
ممکن است کودکی خیلی شاد باشد و برخی 
بگویند انگار از خانه فراری است توصیه می شود 
در هیچ حالتی کودکان را قضاوت نکنید و اجازه 
دهید آنها هیجان ها و تمایالت خود را آزادانه ابراز 
کنند والدین نیز می توانند با تهیه گل، کاغذهای 

رنگی و بادبادک کودکان را راهی مدرسه کنند.

محرک های غذایی
 خود را بشناسید

هنگامی که گرسنه می شویم غذا می خوریم، بدون 
توجه به اینکه ، چیزی که می خوریم کافی نیست. 
همه ما غذاهایی را می شناسیم که باعث پرخوری 

ما می شوند و می تواند شامل یک شیشه کره بادام 
زمینی، آجیل شور یا حتی غالت باشد، اغلب این 
غذاها دارای مزه شور و شیرین هستند بهتر است 
می شوند  مان  پرخوری  باعث  که  غذایی  مواد 

شناسایی کنیم و آنها را در خانه نگهداری نکنیم. 

شیرین کننده های مصنوعی
 موجب التهاب مغز می شود

آسپارتام که در نوشابه های گازدار رژیمی یافت 
می شود،  موجب التهاب مغز می شود. 

شیرین کننده مصنوعی اسپلندا نیز می تواند 

ترشح  و  خون  قند  ناگهانی  افزایش  موجب 
انسولین شود که شرایط خوبی برای افرادی که 
در معرض خطر دیابت قرار دارند، نیست. بیشتر 
غذاهای بسته بندی شده دارای مواد نگهدارنده، 
رنگ ها و طعم دهنده های مصنوعی هستند. 

کره
 دانه های چرب

پروتئین حتی از بسیاری منابع گیاهی، شما را سریع 
تر به اهداف کاهش وزن می رساند. روغن بادام 
زمینی، بادام، گردو و دیگر دانه های مشابه، منابعی 

غنی از پروتئین هستند. تقریبا هر دو قاشق از این 
روغن دارای ۷ گرم پروتئین است. مصرف روزانه 
انواع روغن در مقادیر کم، یک رژیم غذایی مناسب 
محسوب می شود که پروتئین مورد نیاز بدن را نیز 
تامین می نماید. البته به دلیل داشتن چربی باال، 

باید در میزان مصرف آن دقت کرد.

ریحان
 ضد استرس 

ویژگی اصلی ریحان ضد استرس بودن آن است. 
همچنین، این ماده غذایی به درمان مشکالت 
کمک فرد  احساسی  وضعیت  از  ناشی   معده 

 

می کند. ریحان از ویژگی های ضد التهابی و ضد 
باکتری نیز سود می برد. شما می توانید این ماده 
غذایی را به روش های مختلف مصرف کنید. 
افزون بر این، روغن ریحان را می توانید برای 
کسب آرامش استفاده کنید. سعی کنید ریحان را 

در برنامه غذایی خود قرار دهید.

پرهیز از لبنیات
 به بهبود آرتروز کمک می کند

ادعاهایی درباره این که پرهیز از لبنیات می تواند 
به بهبود آرتروز کمک کند، وجود دارند. اگرچه 
شیر، پنیر و محصوالت لبنی دیگر می توانند 

برای برخی افراد مشکل آفرین باشند، اما این 
مواد غذایی می توانند برای دیگران خواص ضد 
التهابی داشته باشند.گوجه فرنگی، سیب زمینی و 
فلفل ها همگی حاوی ماده شیمیایی سوالنین 
هستند که برخی آن را در بروز درد آرتریت مقصر 

می دانند.

نارگیل ضعف کبد را درمان می کند و برای تقویت دستگاه هاضمه مفید است. ریشه درخت نارگیل نیز 
برای ناراحتی های کبدی مانند یرقان مفید است. نارگیل به دلیل داشتن چربی زیاد و مواد مغذی چاق 
کننده است. حرارت داخلی بدن را افزایش می دهد، برای خوشبو کردن دهان مفید است،برای برطرف 
کردن بواسیر مفید است،ادرار را زیاد می کند،درد مثانه را رفع می کند،زخم های بدن را مداوا می کند، کرم 
معده و روده را از بین می برد. شیر نارگیل برای رفع اسهال مفید است،برای برطرف کردن آب آوردگی 
بدن موثر است، شیر نارگیل ضد سم است، برای پایین آوردن تب مفید است، در معالجه بیماری های 

پوستی کاربردهای زیادی دارد.

ترکیب عسل با آب ولرم یعنی تهیه یک نوشیدنی انرژی زای طبیعی. این شربت باعث افزایش و بهبود 
راندمان جسمی و روحی می شود.  حساس و آسیب پذیر بودن سیستم ایمنی بدن به معنی ابتال به بیماری 
های تنفسی و انواع بیماری های عفونی است که بر اثر میکروارگانیسم ها بروز می کنند. یک روش ساده و 
مؤثر برای تقویت سیستم ایمنی بدن ترکیب عسل طبیعی و آب ولرم است.عسل حاوی آنزیم ها، ویتامین ها 
و مواد معدنی است که به حذف باکتری های مضر کمک می کند بدون اینکه به روده آسیبی وارد کرده باشد. 
عالوه بر این عسل مانند یک آنتی بیوتیک طبیعی عمل می کند و حاوی آنتی اکسیدان های قوی است که 
به ناکار کردن رادیکال های آزاد کمک زیادی می کنند. بنابراین اگر می خواهید قدرت دفاعی بدن تان را باال 

ببرید توصیه می کنیم روزانه شربت عسل نوش جان کنید.

شربت عسل و تقویت سیستم ایمنی بدن نارگیل موثر در درمان ضعف کبد

مهر یعنی تمام شدن تفریحات تابستانی و رسیدن زمان آماده 
سازی برای بازگشت به مدرسه. دیگر وقت رهایی و آزادی 
برنامه ها جای خود را به زمان بندی و کالس های سر وقت 
و نظم و ترتیب دوران مدرسه می دهد. شما به عنوان والدین 
باید قدم هایی برای مدیریت این موضوع بردارید. هر چه 
زودتر و با برنامه تر به استقبال شروع مدرسه بروید، راحت تر 
از پس کارهای مربوط به شروع مدارس، آماده سازی های 

آن و عادت دادن بچه ها به نظم و ترتیب بر خواهید آمد.
 این نکات مهم آماده سازی برای بازگشت به مدرسه به شما 

یاری خواهند داد. برنامه ریزی برای لباس مدرسه: با کمک 
بچه ها، کمد لباس ها را وارسی کنید. لباس های بی استفاده 
را جدا کنید. لباس هایی که سالم هستند اما بچه ها آن را 
نمی پوشند یا کوچک شده اند را برای بخشیدن به نیازمند 
جدا کنید. سایز لباس های سال پیش مدرسه و یونیفرم ها را 
چک کنید و ببینید کدامیک از آن ها را می شود امسال هم 

استفاده کرد و کدام یک را نه. 
اتاق بچه ها را مرتب و تمیز کنید: مرتب و تمیز کردن اتاق 
بچه ها برای شروع ماه مهر یکی از مهم ترین قدم های 

آماده سازی برای بازگشت به مدرسه است. راه و روش تمیز 
کردن اتاق بچه ها را به آن ها بیاموزید و با کمک هم اتاق 
را از وسایل و لباس های تابستانی مرتب کنید. دفتر ها و 
لوازم التحریر پارسال را از کمد بیرون بیاورید. میز تحریر را 
تمیز و خالی کنید. از مهم ترین قدم های آماده سازی برای 
بازگشت به مدرسه، حاضر کردن یک میز و صندلی مناسب، 
در جایی از خانه با نور کافی و کمترین مزاحمت برای هر 
کدام از بچه هاست تا بتوانند در آن درس بخوانند و تکالیف 

شان را انجام دهند.

نکات مهم آماده سازی برای بازگشت به مدرسه

آیه روز

و بسا فرشتگانی که در آسمان هایند ]و[ شفاعت شان به کاری نیاید مگر پس از آنکه خدا به هر که 
خواهد و خشنود باشد اذن دهد. )سوره نجم/ آیه ۲۶(

سخن روز
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تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

تاالر ایرانیان جهت تکمیل 
کادر مهمانداری به تعدادی 

خانم و آقا با روابط عمومی باال 
نیازمند است. 

آدرس: نبش توحید ۴۲ 
ساعت مراجعه :

9 صبح الی 1۲/30 ظهر

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 

09157۴11071 - باقری

یک نیرو برای نگهداری کودک
 )با سواد( جهت شیفت عصر.

0915361971۸
فروش یک فست فود با موقعیت

 و فروش عالی.
0915669006۲

به یک همکار آقا در فروشگاه لوازم 
خودرو و شراکت در کار نیازمندیم.

0915۸۲5۴17۲
آژانس رایا با زنگ خور باال  و کارکرد 

تضمینی  به تعدادی راننده  تمام وقت و 
پاره وقت نیازمند است. 0915۴9۴۴0۸0

به یک خانم جهت سمپل برای قهوه 
در سوپرمارکت و شیرینی فروشی 

نیازمندیم.
آدرس دفتر شرکت: معلم 1۲، پالک 1

  09157579۸9۴
0563۲۲0۴۴۴1

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره ۲- جا به جایی 

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: ۰915663323۰ 

 علـی برگـی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
0915565۸۲6۸ - 09156693515 

نقد و اقساط

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
۰9159618581 

فاروقـی

00:07 پرسمان - بازپخش
00:30 مستند قرارگاه بی قرار

01:05 فیلم تلویزیونی دریاچه ماهی
02:30 همسفر

02:55 مستند عقاب دریایی دم سفید
04:01 اذان صبح به افق بیرجند

04:30  مراسم جمع خوانی قرآن کریم
05:40 سخنرانی
06:10 دعای عهد

06:30 رو به آبادی
07:00 صبحانه - زنده

08:05 پرسمان
08:30 مجموعه دولت مخفی - بازپخش

09:20 کشمو
09:50 سفره قندی - زنده

11:00 خبر استان
11:26 اذان ظهر به افق بیرجند

11:50 سخنرانی

12:25 ابوفاضل - بازپخش
13:00 پسر شجاع

13:25 شب های زعفرونی- بازپخش
14:40 سینمایی دریاچه ماهی - بازپخش

16:00 خبر استان
16:20 بازتاب - بازپخش

16:45 طالیه داران فتح - زنده
17:47  اذان مغرب به افق بیرجند

18:20 سفره قندی - بازپخش
19:30 فرصت

20:00 خبر استان
20:30 قاب دوم

21:10 شب های زعفرونی - زنده
22:30 بازتاب

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه دولت مخفی

جدول پخش برنامه های  تلویزیونی شبکه خاوران
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روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

یک شرکت معتبر جهت تکمیل 
کادر تولیدی خود به تعدادی 

نیروی برقکار، تاسیساتی و کارگر 
ساده نیازمند است.

 متقاضیان می توانند رزومه
 و مدارک خود را حداکثر تا پایان 

مهرماه به آدرس
 jo.tt1398@                  

ارسال نمایند.  056-3۲۲۲6۴6۴
09151633۲۴9

 yahoo.com
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خبر ویژه

حوادث

اخبار کوتاه

راهیابی ۵ نفر به مرحله نهایی چهل و دومین مسابقات سراسری قرآن

صدا وسیما-پنج نماینده از استان به مرحله نهایی چهل و دومین مسابقات سراسری قرآن راه یافتند. عباسی رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه گفت: در بخش برادران در 
رشته های آوایی مسابقات در دو بخش مقدماتی و نهایی برگزار می شود که در بخش مقدماتی در شهریور در قم هیچ یک از نمایندگان استان جزء پنج نفر اول نبودند،در بخش 
رشته های آوایی خواهران که تنها در یک مرحله و در اصفهان از ۱۲ تا ۱۶ مهر برگزار می شود، پنج نماینده در رشته های ۱۰ و ۲۰ جزء، حفظ کل، قرائت و ترتیل شرکت خواهند کرد.

*پیکر پدر سردار شهید مهدی جاللی با حضور 
مردم و مسئوالن در طبس تشییع شد.

*یک موسسه خیریه در بشرویه 7۰۰ بسته لوازم 
التحریر بین دانش آموزان نیازمند توزیع کرد.

*شهردار بیرجند گفت: طرح تفکیک زباله از مبدأ 
تا پایان سال در تمام نقاط شهر عملیاتی می شود.

*مدیرعامل جمعیت هالل احمر از امدادرسانی 
نیروهای هالل احمر به ۴۲۹ حادثه در قالب 

اجرای طرح تابستانه امداد و نجات خبر داد.
*گردشگران آلمانی برای بازدید از مزارع زرشک 
و زعفران مهر به خراسان جنوبی سفر می کنند.

*ورزشکاران استان در مسابقات کاراته قهرمانی 
کشور صاحب ۹ مدال شدند.

وقف مهربانی در طرح مهر تحصیلی

غالمی-حجت االسالم بخشی پور، مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان اظهار کرد: طرح 
دانش  از  حمایت  منظور  به  تحصیلی  مهر 
آموزان بی  بضاعت و مستعد استان از محل 
موقوفات مرتبط و مشارکت خیرین به همت 
سازمان اوقاف و امور خیریه در سراسر کشور 
برگزار می شود. وی تشریح کرد: امسال ۳۰ 
هزار بسته تحصیلی توسط سازمان تهیه و 
توزیع خواهد شد که ۱۸ هزار بسته تحصیلی 
ویژه دانش آموزان دبستان و ۱۲ هزار بسته 
ویژه دانش آموزان متوسطه است. وی افزود: 
در استان خراسان جنوبی ۵۲ بسته تحصیلی 
از محل موقوفات مرتبط توزیع خواهد شد که 
بر این اساس ۳۵ بسته از محل موقوفه پرویز 
رحیمی در روستای خراشاد بیرجند و ۱۲ بسته 
از محل موقوفه عبداله در شهرستان سربیشه 
و ۵ بسته از محل موقوفه سلم آباد سربیشه 

اجرای نیت خواهد شد.

افراد برای پیگیری قطع یارانه
 به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند

ایرنا - خانوارهایی که یارانه مرحله یکصد و 
سوم برای آنها واریز نشده است در صورت 
اعتراض با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت به 
همراه کارت شناسایی معتبر و ارائه شماره تلفن 
همراه به نام سرپرست خانوار و تکمیل فرم، 
کد رهگیری دریافت کنند. مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان گفت: متقاضیان باید ۴۸ 
ساعت پس از دریافت کد رهگیری خود برای 
 پیگیری و مشاهده دالیل قطع یارانه به سایت 
www.yaraneh10.mcls.gov.ir مراجعه 
درخواست  اعتراض،  داشتن  صورت  در  و 
برخی  کنند.  ثبت  سامانه  این  در  را  خود 
هموطنان پیامکی مبنی بر “یارانه شما قطع 
 گردیده است برای فعال سازی آن به سامانه
www.yaraneh.siteمراجعه کنید” دریافت 
کرده اند که این سامانه جعلی است و مردم باید 
مراقب کالهبرداران باشند. نخستین مرحله از 
پرداخت یارانه نقدی آذر ۱۳۸۹ پرداخت شد و 
تاکنون یکصد و سه مرحله یارانه به ازای هر 
نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در پایان هرماه به 

حساب سرپرست خانوار واریز شده است.

۲۲هزار گواهینامه ویژه شاغالن 
صنعت ساختمان صادر شد

فنی  آموزش  کل  مقدم-مدیر  دادرس 
و  هزار   ۲۲ صدور  از  استان  ای  حرفه  و 
برای  ساختمان  صنعت  گواهینامه   ۹۹۰
ساختمان  صنعت  در  شاغل  کارگران 
به  اشاره  با  خوشایند  داد.  خبر  استان 
استانداردهای ویژه صنعت ساختمان گفت: 
 در سامانه ملی استاندارد به نشانی اینترنتی
از  بیش  کنون  تا   www.rpc.irantvto.ir
پنج هزاراستاندارد آموزشی در گروه های ۶۵ 
گانه تعریف شده است. خوشایند با اشاره به 
برنامه های سال جاری بیان کرد: برگزاری 
سازی  بهینه  جمله   از  جدید  های  حرفه 
مصرف انرژی الکتریکی مشترکان، اتصال 
نگهداری  الیه(،  )چند  تلفیقی  های  لوله 
آسانسور، متصدی متره و برآورد درجه دو، 
رابیتس بند، دیوار کاذب، آجر نماکار و کناف 
کار از جمله اقدامات پیش بینی شده است.

ارائه خدمات رایگان به بیماران، 
حکم جایگزین حبس یک پزشک

صداوسیما-یک پزشک در خراسان جنوبی 
به ارائه ۵۰۰ ساعت خدمات عمومی رایگان 
به نیازمندان محکوم شد. براساس این حکم، 
با توجه به حرفه متهم، این پزشک، باید امور 
پزشکی همچون معاینه افراد نیازمند و بی 

بضاعت را انجام دهد.

3فوتی و ۲ مصدوم در حادثه 
رانندگی جاده آرین شهر

صداوسیما-درحادثه رانندگی جاده آرین شهر ۳ 
نفر جان خود را از دست دادند و ۲ نفر مصدوم 
شدند. رئیس پلیس راه استان گفت: در ساعت 
۱۴:۵۰ روز گذشته یک دستگاه پژو ۴۰۵ با یک 
دستگاه پراید در کیلومتر ۵ جاده آرین شهر 
برخورد کرد که بر اثر آن ۳ نفر جان خود را 
از دست دادند و ۲ نفر مصدوم شدند.سرهنگ 
رضایی علت حادثه را انحراف به چپ ناشی از 

سبقت از سوی سواری پژو ۴۰۵ اعالم کرد.

ساخت حدود 700 سردابه جدید
 در آرامستان بیرجند

صداوسیما-حدود 7۰۰ سردابه از ابتدای امسال 
در آرامستان بیرجند ساخته شده است. رئیس 
گفت:   بیرجند  شهرداری  آرامستان  سازمان 
هزینه احداث این سردابه ها براساس استعالم 
بها که از سوی سازمان مدیریت آرامستان به 
صورت مناقصه به پیمانکار بخش خصوصی 
واگذار شده  برای هر سردابه ۱۵۳ هزار و ۹۰۰ 
تومان است.محمد زاده با بیان اینکه ۵ آرامگاه 
نمایشگاه  روبروی  در جنگل  خانوادگی هم 
سنگ آرامستان درحال ساخت است، افزود: 
در هر آرامگاه خانوادگی ۸ سردابه دو طبقه 
احداث شده که تا چند روز آینده تکمیل می 
این  شورا  مصوبه  براساس  گفت:  شود.وی 
میلیون  مبلغ ۵۰  به  خانوادگی  آرامگاههای 

تومان به متقاضیان فروخته می شود.

درمان7۲ دانش آموز
 مبتال به اعتیاد

مهر- 7۲ دانش آموز مبتال به اعتیاد با اجرای 
طرح نماد شناسایی و درمان شدند. رئیس اداره 
مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و 
پرورش با اشاره به اینکه طرح نماد به معنای 
نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان است، بیان 
کرد: این طرح در مدارس بیرجند و درمیان 
سه  طول  در  افزود:  تهامی  است.  شده  اجرا 
سال گذشته در حوزه پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی 7۲ دانش آموزان مبتال به بیماری 
اعتیاد را شناسایی و درمان کردیم که متأسفانه 
۴۰ نفر آنان دانش آموز دوره ابتدایی، ۱۸ تا ۲۰ 
نفر دانش آموز مقطع متوسطه اول و ۱۴ نفر 
دانش آموز دوره متوسطه دوم بودند. وی گفت: 
متأسفانه ۹۸ درصد والدین دانش آموزانی که از 

اعتیاد رنج می برند خود نیز معتاد بودند.

مقبره دکتر گنجی،
چشم انتظار وعده 

دکتر قالیباف
مجمع  عضو  قالیباف،  محمدباقر  کاوش- 
سابق  شهردار  و  نظام  مصلحت  تشخیص 
تهران، امروز میهمان استان است و قرار است 
سخنران محوری اجتماع بزرگ مردمی یاد یاران 
باشد. دکتر قالیباف شاگرد پروفسور گنجی بوده 
و زمان فوت ایشان نیز در مراسم خاکسپاری در 
بیرجند شرکت نمود او در همین مراسم قول 
احداث فرهنگسرای پروفسور گنجی و ایجاد 
شرایط مناسب برای مقبره پدر علم جغرافیا 
را داد. قولی که حاال بیش از 7 سال است بر 
زمین مانده و دیگر مسئوالن نیز کار ویژه ای 
برای بهبود وضع مقبره این بزرگ مرد استان 
و چهره شاخص علمی کشور نکرده اند. حاال 
 که بار دیگر دکتر قالیباف میهمان استان است 
خوب است بازدیدی از مقبره پروفسور گنجی 
داشته و برای بهبود وضع مزار ایشان پیگیری 

های الزم را داشته باشند.

آغاز هفته دفاع  با ۳۱ شهریور و  همزمان 
مقدس مراسم رژه نیروهای مسلح مستقر 
با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
کشور، نماینده ولی فقیه  و امام جمعه بیرجند، 
استاندار، فرمانده سپاه انصار الرضا)ع(، فرمانده 
ارتش، فرمانده نیروی انتظامی استان و تنی 
چند از مسئوالن استانی در بیرجند برگزار 
شد. به گزارش تسنیم، مراسم رژه نیروهای 
مسلح خراسان جنوبی با همراهی گروه های 
رزم نواز و با شکوه و اقتدار ویژه ای در بلوار 
پیامبر اعظم شهرستان بیرجند برگزار شد. 
رژه موتوری و خودرویی نیروهای مسلح با 
جمهوری  ارتش  برتر  یگان های  همکاری 
اسالمی، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و 

بسیج نیز صورت گرفت.
فرمانده سپاه انصار الرضا)ع( صبح دیروز در 
مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته 
مسلح  نیروهای  کرد:  اظهار  مقدس  دفاع 
آماده اند در رکاب فرمانده کل قوا دفاع کنند.

سردار قاسمی بیان کرد: امام)ره( در آخرین 
آخرین لحظات  رزمندگان در  به  پیام خود 
فرمودند  بس  آتش  زمان  در  مقدس  دفاع 
را  ابهت شرق و غرب  “دفاع مقدس شما 
شکست”.وی با بیان اینکه این ملت بزرگ 
با دفاع مقدس چهره زیاده خواهان را رسوا 

کرد تصریح کرد: امروز بعد از ۳۹ سال جمع 
شده ایم به رهبر بگوییم ما تا آخر ایستاده ایم.

هم  مستضعفین  بسیج  سازمان  جانشین 
اراده های دشمن  تسلیم  اینکه  بر  تأکید   با 
نخواهیم شد گفت: در فکر  و عمل ما تسلیم 
و عقب نشینی نیست و راه امام و شهدا را 

ادامه خواهیم داد و امروز اراده های خود را بر 
دشمنان تحمیل می کنیم.

سردار سپهر با بیان اینکه در آن دوران امام 
ایستاد و مردم از امام تبعیت و انقالب را حفظ 
کردند گفت: دشمن تصمیم گرفت بعد از 
شکست های پی در پی در مواجه با انقالب 

و مقاومت مردم، جنگی خشن با پشتیبانی 
قدرت های استکباری شرق و غرب علیه ما 
آغاز کند تا این جنگ موجب شکست ما در 
یک هفته شود. وی بیان کرد: ثابت کردیم 
دفاعی  عملیات های  در  مبارزه  عرصه  در 
موفق هستیم و با استفاده از علم، خرد، دانش 

روش های جدید رزم را خلق کردیم.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین افزود: 
۱7 میلیون نفر از جمعیت ۳۶ میلیون نفری 
در دفاع مقدس نقش آفرینی کردند و ۲۰۰ 
اما  دادیم  هزار شهید و ۵۰۰ هزار جانباز 
ایستادیم.سپهر تصریح کرد: مسئوالن باید 
بدانند همانگونه که قدرت دفاعی و امنیتی 
را در جهان ایجاد کردیم و جزو قدرت های 
اقتصادی،  قدرت  باید  هستیم  دنیا  برتر 
صحنه های  در  را  اجتماعی  و  فرهنگی 
رفع مشکالت با تبعیت از رهبری افزایش 
دهیم تا شاهد شکوفایی و تداوم حرکت 

انقالب اسالمی باشیم.

رژه  اقتدار و ایستادگی

ری
 اکب

س :
عک

مطالبه گری  گفت:  دادگستری  کل  رئیس 
دستگاه قضا در ارتباط با مسئولیت هایی که 
برای آسیب های اجتماعی به دستگاه های 
اجرایی محول شده است، افزایش می یابد. 
به گزارش ایرنا، حجت االسالم حمیدی روز 

یکشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری که به ریاست وی برگزار شد 
افزود: با توجه به اینکه شورای پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری را شخصا اداره خواهم 
کرد، مدیران کل هم برای شرکت در این 
زمان  کرد:  اظهار  وی  کنند.  تالش  شورا 
برگزاری شورای پیشگیری از وقوع جرم در 
برنامه ای زمانبندی اول هر سال اعالم خواهد 
شد تا مدیران برنامه ریزی الزم را داشته باشند 
اما اگر به هر دلیل موقعیت حضور نبود نماینده 

دارای اختیار و مسلط به شورا حضور یابد. 
رئیس کل دادگستری گفت: مصوبات شورا  

مکرر پیگیری شود و به دقیقه ۹۰ واگذار 
تشکیل  به  امور  تسهیل  برای  اگر  نشود، 
باشد کارگروه  نیاز  کارگروه های تخصصی 
مورد نظر تشکیل و نتایج به شورا اعالم شود.

وی در ارتباط با طرح پیشگیری از سرقت 
از مصوبات شورای  یکی  عنوان  به  منازل 
پیشگیری از وقوع جرم افزود: راهکارهای 
و  شهرداری  توسط  طرح  این  اجرایی 
مدیرکل  شود.  آماده  ذیربط  دستگاه های 
از  درصد  ثبت ۳۵  به  اشاره  با  دادگستری 
با  ارتباط  در  استان  حقوقی  پرونده های 
باید  گفت:  طالق  و  خانوادگی  اختالف 

دوره های آموزشی و مشاوره ای قبل، حین 
و بعد ازدواج جدی تری برگزار شود.  حجت 
نشست  در  یکشنبه  روز  حمیدی  االسالم 
شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان که به ریاست وی برگزار شد افزود: 
دستگاه های ذی ربط با یک برنامه زمان بندی 
دقیق باید این موضوع مهم را مورد توجه قرار 
دهند و گرنه رسیدگی به اختالفات خانوادگی 
و طالق در آینده فایده ای نخواهد داشت. 
نگران  استان  در  جرایم  وضع  گفت:  وی 
به  مربوط  پرونده های  اما  نیست  کننده 
طالق و اختالفات خانوادگی نسبت به استان 

های دیگر پررنگ است که باید مورد توجه 
قرار گیرد. وی بیان کرد: سرویس مدارس 
و  شود  مدیریت  باید  که  است  ضرورتی 
اجتماعی  مراقبت  نظام  طرح  با  ارتباط  در 
دانش آموزان، آموزش به عنوان اصلی ترین 
ابزار این طرح در جامعه فرهنگ سازی شود 
اجتماعی  آسیب های  از  بسیاری  جلوی  تا 
گرفته شود.پیگیری طرح ایمنی و پیشگیری 
از سرقت منازل، ساماندهی سرویس مدارس، 
خیز  حادثه  مناطق  و  نماد  طرح  اجرای 
مهمترین  از  مدارس  بازگشایی  آستانه  در 

مصوبات این نشست بود.

مطالبهگریدستگاهقضابرایآسیباجتماعیافزایشمییابد
نت

نتر
 : ای

س
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نماینده ولی فقیه  و امام جمعه بیرجند با بیان 
اینکه امروز اندیشه بسیجی به حسین زمان 
خود لبیک می گوید گفت: حکومت صحیح، 
است.به  واجبات  اوجب  از  عادل  و  قانونمند 
گزارش تسنیم، آیت ا... عبادی شامگاه شنبه در 
اجتماع بزرگ بسیجیان “ لبیک یا خامنه ای” 
ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار 
کرد: خدا شما بسیجیان را برای اسالم حفظ 
و دینش را به وسیله شما تحکیم بخشید و 
شرایط ظهور حجتش را به وسیله شما فراهم 

آورد.وی بیان کرد: حکومت باید براساس عقل 
باشد و راه آن نیز باید از طریق علم پیموده شود 

این چنین جامعه ای انسان ها را کامل می کند.
بیان کرد: رهبری دارای  نماینده ولی فقیه 
وظیفه ای است و آن اینکه با تمام سرمایه اش 
برای کمک به دین جلو آید و مردم نیز دارای 
وظایفی هستند و اگر آنان رهبر عادل را یاری 

کنند عدل نیز حاکم خواهد شد.
عبادی افزود: سخنان سیدحسن نصرا... امروز 
تکرار سخنان یاران با وفای امام حسین )ع( 

است که اگر همه ما کشته شویم و بدانیم 
که کشته می شویم و ما را می سوزانند سپس 
زنده می شویم و این کار را هزار بار با ما بکنند، 

بازهم با شما می مانیم. 
امام جمعه بیرجند اظهار کرد: امید است تا 
سیدحسن نصرا...، یمنی های دالور، مسلمانان 
غیور و انسان هایی که در اربعین حسینی به 
سمت کربال حرکت می کنند و در برابر استکبار 
جهانی در صحنه بین الملل حماسه می آفرینند 

ظهور حضرت مهدی)عج( را درک کنند.

اجتماعبزرگبسیجیان“لبیکیاخامنهای”
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صحت  برای  مدارس  سرویس  برچسب 
سنجی اطالعات خودرو و راننده با حضور 
شهردار و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
شهرستان بیرجند رونمایی شد. به گزارش 
ایرنا، شهردار بیرجند در کارگاه آموزشی ویژه 
مدیران شرکت ها و رانندگان سرویس های 
برچسب  از  رونمایی  آیین  و  دانش آموزی 
این  برگزاری  از  هدف  مدارس،  سرویس 
کارگاه را در آستانه سال تحصیلی جدید، به 
منظور بازآموزی قوانین و مقررات راهنمایی 
و رانندگی و آیین نامه و دستورالعمل اجرایی 
شرکت حمل و نقل دانش آموزی عنوان کرد.
جاوید با اشاره به ضرورت آشنایی با سامانه 

راستای  در  گفت:  آن  از  استفاده  و  سپند 
ساماندهی حمل و نقل دانش آموزان مدارس، 
سامانه پایش ناوگان دانش آموزی )سپند( با 
و  آموزش  کشور،  وزارتخانه های  همکاری 
پرورش و راه و شهرسازی در سال ۹7 تهیه 
و طراحی شده است.وی افزود: بنا به ابالغیه 
وزارت کشور، تمامی کاربران در حوزه حمل 
و نقل دانش آموزی اعم از شهرداری، آموزش 
نقل درون  پرورش، شرکت های حمل و  و 
دانش  اولیای  و  رانندگان  مدارس،  شهری، 
آموزان متقاضی سرویس، باید در این سامانه 
نقل  و  حمل  سازمان  کنند.رئیس  ثبت نام 
بار و مسافر شهرداری بیرجند هم با تبیین 

سامانه پایش دانش آموزی و مراحل گزینش 
شرکت ها، رانندگان و نحوه گزینش آنها به 
لزوم استفاده از برچسب ویژه سرویس مدارس 
تاکید کرد.  غالم پور افزود: برچسب سرویس 
مدارس شامل کد QR )نوعی بارکد دو بعدی 
با استفاده از گوشی های  است که می تواند 
هوشمند و دستگاه های اختصاصی خواندن کد 
QR خوانده شود و مستقیم به متن، ایمیل، 
وب سایت، شماره تلفن و... لینک می شود( 
و  مدرسه  سرویس  سنجی  صحت  برای 
اطالعات خودرو و راننده است.وی بیان کرد: 
سرویس های مدرسه فاقد این برچسب توسط 

پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه می شوند.

برچسبسرویسمدارسدربیرجندرونماییشد
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 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۱۸۳۰ اجرایی آقای علی اصغر آذره فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰  

ریال در حق خانم طیبه قادری و مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و محکوم علیه در قبال بدهی خویش سیصد سهم مشاع 
از صد و سی و هشت هزار و ششصد و سه سهم واقع در شمال بلوار شهدای عبادی حاشیه رودخانه پل باغ تحت پالک 2۳۷۵ بخش 2 
 بیرجند )که حسب نظر کارشناس این اراضی دارای بافت خاک رسی لومی با کاربری کشاورزی، مشاع و فاقد اشجار و مستحدثات می باشد(
معرفی و توقیف و به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۹۸/۷/۱۵ از ساعت ۹ الی 
۹/۳۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في 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 ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین 
طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار 

خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

د    شهـرام  مداحـی 3647  363  091۵
دو

مح
  و

ژه
وی

ش 
رو

ف درب اتوماتیک
 سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  

  نبش رجایی 15  
09155614880  

سقف کاذب  
کناف ، بازسازی 

طراحی و مشاوره 
  091۵  ۵61  0111

 رحیمی

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26       09158624439- جانی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند  
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر 
رای شماره ۱۳۹۸۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰2۳۰۰- ۱۳۹۸/۵/2۸ هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرخ محمدیان فرزند محمد به شماره 
شناسنامه ۳۰2 صادره از بیرجند در یک باب منزل به مساحت ۱۱۴/۳۰ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶ اصلی واقع در بخش 2 بیرجند از 
محل مالکیت آقای موسی دستیگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/6/13   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/7/1     علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

  
 امام علی علیه السالم فرمودند : 

رائَر الكامِنََة  جاِل، و األیّاُم تُوِضُح لَک السَّ في تَقلُِّب األْحواِل ُعلَِم جواِهُر الرِّ
در دگرگوني های احوال و زمانه است که گوهر مردان شناخته می  شود

 و روزگار نیّت های پنهان را برای تو آشكار می  سازد. 
)بحار األنوار: ج۷۷، ص286، ح1( 
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وزیر ورزش و جوانان و معین خراسان جنوبی در هیئت دولت با اشاره به اینکه 
در طرح توسعه کویرتایر درصد قابل توجهی از نیاز بازار الستیک کشور تامین 
 خواهد شد، گفت: طرح توسعه کویرتایر را به طور ویژه پیگیری می کنم.
کارخانه  تولید  و خط  توسعه  از طرح  بازدید  در  فر  سلطانی  مسعود  دکتر 
کویرتایر که استاندار خراسان جنوبی ، نمایندگان  استان در مجلس شورای 
حدود  اینکه  بیان  با  داشتند  حضور  استان  مسئوالن  از  جمعی  و  اسالمی 
۲۲ درصد الستیک های تولید شده در ایران را این واحد تامین می کند، 
 افزود: روزانه حدود ۱۲ هزار حلقه الستیک در این کارخانه تولید می شود.
جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی درخراسان جنوبی با اشاره به اشتغال 
حدود ۱400 نفر در کارخانه کویرتایر بیان کرد: کویرتایر خوشبختانه یک 
واحد بسیار موفق در زمینه تولید، کیفیت وتامین نیازهای بازار است. سلطانی 
فر با بیان اینکه با اجرای طرح توسعه کارخانه، میزان تولید حدود 40 درصد 
افزایش می یابد، بیان کرد: در این طرح حدود۶0 میلیارد تومان به صورت 
ریالی و حدود ۲۲ میلیون دالر به صورت ارزی اعتبار نیاز است که تاکنون 
حدود ۱0 میلیون دالرگشایش اعتبار شده است.وی خاطرنشان کرد: در دیدار 
با دکتر رحمانی وزیر صمت در خصوص طرح توسعه کویرتایر مذاکراتی انجام 
شده و نوید دادند که نیازهای ارزی و ریالی باقیمانده این واحد با تاکید ریاست 
بانک مرکزی و از طریق سیستم بانکی کشور تامین خواهد شد. معین خراسان 
جنوبی در هیئت دولت با بیان اینکه با بهره برداری از طرح توسعه کویرتایر 
حدود ۱0 هزار تن به تولیدات این کارخانه اضافه می شود، یادآورشد: همچنین 

با اجرای این طرح نزدیک به ۲50 اشتغال جدید ایجاد می شود.
 تولید سالیانه10هزارتن تایرهای تمام سیمی سنگین با اجرای طرح توسعه
مدیرعامل شرکت کویرتایر نیز در این بازدید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح 
توسعه این کارخانه و اختصاص ارز مورد نیاز و تسهیالت ریالی از محل تبصره ۱8 
تاکیدکرد وگفت:کویرتایر الگوی موفق کارآفرینی و نماد بارز مدیریت جهادی و اقتصاد 
مقاومتی در کشور است. مهندس سید محمدحسین زینلی با بیان اینکه با اجرای 
این طرح ساالنه ۱0 هزار تن انواع تایرهای تمام سیمی سنگین به ظرفیت تولید 
این کارخانه افزوده می شود، افزود: طرح توسعه تایرهای تمام سیمی در این شرکت 
 در راستای بخشی از نیازهای اساسی کشور در حوزه حمل و نقل با سرمایه گذاری

۲۲ میلیون دالر )۶00 میلیارد ریال( اجرا می شود. مدیرعامل شرکت کویرتایر 
مقابله با شرایط تحریم، افزایش اشتغال و تولید ملی و نفوذ تکنولوژی های 
نوین در استان وکشور را از جمله دستاوردهای این طرح برشمرد. وی افزایش 
ظرفیت کارخانه برای دستیابی به ظرفیت اقتصادی تر )ظرفیت سالیانه از ۲7 
هزار تن به 37 هزارتن( ، افزایش تنوع محصوالت کارخانه و انعطاف پذیری 
تولید،کاربرد تکنولوژی نو و بستر سازی تکامل تکنولوژی های مورد نیاز را از 
جمله اهداف کالن اجرای این پروژه عنوان کرد.مهندس زینلی کسب بیشتر 
سهم بازار،تامین بخشی از نیاز کشور به تایرهای سنگین آل استیل به منظور 
کاهش اتکای صنعت حمل و نقل به تایرهای وارداتی را از دیگر اهداف کالن 
بانک  از سوی  ارزی  این پروژه برشمرد و تصریح کرد: چنانچه منابع  اجرای 
مرکزی تأمین شود این پروژه مهم طی یک سال آینده به بهره برداری می رسد. 

 مدیرعامل شرکت کویرتایر با اشاره به اینکه بخشی از ماشین آالت طرح قبال 
به ارزش حدود 9.۶ میلیون دالرگشایش اعتبار شده است، گفت: حدود۲0 درصد 
پیش پرداخت ماشین آالت انجام و این بخش از ماشین آالت ساخته وآماده 
تحویل می باشد. وی تایید اولویت اجرای این پروژه با توجه به نیاز مبرم کشور به 
تایرهای تمام سیمی و اشتغال بیش از ۲۲5 نفردر این پروژه را از اقدامات مورد نیاز 
در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برشمرد و خاطرنشان کرد: با راه اندازی این طرح، 
اشتغال مستقیم شرکت کویرتایر از ۱4۲0نفر به ۱۶45 نفر افزایش خواهد یافت. 
مدیرعامل شرکت کویرتایر با بیان اینکه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی در اجرای این طرح همکاری دارند، اظهارکرد: با توجه به 
نیاز شدید کشور به تولید تایرهای تمام سیمی باری و اتوبوسی برای ناوگان حمل 
و نقل کشور و زیر صنایع، حمایت کامل دولت را از اجرای این طرح اعالم کرد که 
امیدواریم مهر ماه سال آینده شاهد راه اندازی و افتتاح این طرح مهم ملی باشیم. 
مهندس زینلی به مصادیق اقتصاد مقاومتی در شرکت کویرتایر اشاره کرد و گفت: 
بر اساس ماده یک سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی و مشارکت آحاد جامعه 
در فعالیت های اقتصادی این شرکت با جمع آوری منابع اندک و انجام کارهای 
بزرگ و تأمین منابع 4۲00 نفر از 4۲ شهر کشور ، نقش ارزشمندی در ایجاد و راه 

اندازی این مجموعه داشته است. 
وی، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان را از دیگر سیاست های ابالغی و مصادیق اقتصاد 
مقاومتی در این شرکت نام برد و تصریح کرد: کویرتایر به عنوان نخستین تولید کننده 
 تایر سبز در کشور گام بلندی در تولید محصوالت با فناوری های روز برداشته است. 

مدیرعامل شرکت کویرتایر با اشاره به تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی 
کار و رشد و بهره وری به عنوان دیگر سیاست ابالغی و مصادیق اقتصاد مقاومتی 
در این شرکت، افزود: کویرتایر اولین سازنده پرس پخت تایر درکشور است که 
تاکنون با ساخت 8 پرس، بیش از یک میلیارد تومان در هر دستگاه پرس صرفه 

جویی داشته است. 
زینلی، اولویت دادن به تولید محصوالت راهبردی را از دیگر سیاست های ابالغی 
و مصادیق اقتصاد مقاومتی در این کارخانه برشمرد  و افزود: کویرتایر؛پیشتازی در 
تکنولوژی رادیال استیل بلت در کشور را برای خود به ثبت رسانده و این افتخار 
برای همیشه بر تارک این مجموعه خواهد درخشید که برای اولین بار در تاریخ 
کشور تکنولوژی تولید تایرهای رادیال سیمی را وارد کشور کرده ایم. مدیرعامل 
شرکت کویرتایر به تنوع بخشی و تولید مبتنی برصادرات به عنوان سیاست ابالغی 
در این بخش نام برد و گفت: طراحی و خودکفایی تکنولوژیکی تولید تایرهای 
CUV  و SUV برای نخستین بار در کشور در این مجموعه محقق شده است. 
مهندس زینلی رتبه اول طی سال های متوالی در صرفه جویی انرژی برق با 
مصرف برق ۱3 درصد کمتر از معیار استاندارد، صرفه جویی در مصرف گاز با 3۶ 
درصد کمتر از معیار استاندارد و صرفه جویی در مصرف آب با مصرف 39 درصد 
کمتر از متوسط صنعت تایر را از دیگر سیاست های ابالغی مدیریت مصرف با 

تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف عنوان کرد.
شرکت کویرتایردرحال حاضر با ظرفیت ۲7 هزار تن تولید، انواع تایرهای سواری 

رادیال که معادل چهارمیلیون حلقه در سال می باشد فعالیت می کند.

طرح توسعه کویرتایر را به طور ویژه پیگیری می کنم
وزیر معین خراسان جنوبی در هیئت دولت:

ضرورت اختصاص ارز مورد نیاز برای اجرای طرح توسعه کویرتایر
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