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سالمندان را قدر بدانیم

در فرهنگ ملي و ديني ما، سالمندان 
و بزرگترهاي خانواده همواره از منزلت 
خاصي برخوردار بوده اند و از آن ها به عنوان 
افرادي  می شود.  ياد  زندگي«  »برکت 
اعضاي  راهگشاي  تجارب شان  که 
خانواده بوده و کانون مهر و عطوفت 
اکرم)ص(  پیامبر  آنچنان  که  هستند؛ 
فرموده اند: »وجود پیران سالخورده بین 
و  خداوند  فیض  افزايش  باعث  شما، 
گسترش نعمت های  الهی است.« تکريم 
به عنوان  مادربزرگ ها  و  پدربزرگ ها 
يک رکن تربیتي همواره در خانواده ها 
مورد توجه قرارگرفته و والدين در فرايند 
پرورش فرزندان شان از ...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4176
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70 درصد بودجه صرف شمال شهر شد
    صفحه 6

عکس:  رضایی

رئیس شورای شهر بیرجند: سال گذشته

 کاهش 38/5 درصدی حریق و  29 د رصدی حادثه  در بیرجند /6

هم پیمان برای سالمت تمام قلب ها
با توجه به مطلبی که روز گذشته در رابطه با “بیماری قلبی متهم رديف اول مرگ های ناگهانی” 
چاپ شد بر خود الزم دانستیم به معرفی توانمندی های استان در زمینه بیماری های قلبی و 

عروقی بپردازيم تا شاهد مراجعات کمتر مردم به ساير استان ها و ...  ) ادامه در صفحه 4( 

گاليه از عدم همراهی و همکاری بانک ها
فرماندار خوسف با اعالم اينکه در بحث اشتغال زايی و تسهیالت سعی کرديم از هر فرصتی 
استفاده کنیم، گفت: متأسفانه مديران بانک ها هیچ شناختی از استان و ظرفیت های موجود در 

استان ندارند و تنها به نظر شخصی خود اکتفا می کنند.روز گذشته ... ) ادامه در صفحه 5( 

آن روی سکه گردشگری استان
گردشگری امروزه در سطح بین الملل  به عنوان سومین صنعت درآمدزا مطرح است و رشد شتابان 
گردشگری در سال های گذشته جای صنعت خودروسازی را در آينده خواهد گرفت و کشورهای 

بسیاری گردشگری را به  عنوان صنعت درآمدزا برای کشور خود... ) ادامه در صفحه 3( 

اجرای طرح دوباره مهر در استان توسط جامعه نیکوکاری ابرار
جامعه نیکوکاری ابرار وابسته به اتاق بازرگانی ايران پیش از شروع سال تحصیلی جديد برنامه 
مدونی را جهت حمايت از دانش آموزان نیازمند ترتیب داد. بر همین اساس نیازهای آموزشی 

6574 دانش آموز در سراسر کشور اعم از کیف، کفش، لوازم التحرير، ...  ) ادامه در صفحه 2( 

جناب آقای حاج علی جعفرپور مقدم
 مدیر محترم کاروان 39027 حج تمتع شهرستان بیرجند
 و زائران نیک اندیش زیارت خانه امن الهی بر شما که در سرزمین 
 عشق به یاد فرشتگان زمینی توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( 
بیرجند بوده اید، گوارا باد؛ امید که این سفر معنوی خیر دنیا 

و آخرت تان باشد.
مدیرعامل و هیئت مدیره

 موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

جنـاب آقـای مهنـدس سـورگی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست سازمان جهادکشاورزی استان 
تبریک عرض نموده و برایتان از خداوند متعال توفیق روز افزون در راستاي 

توسعه کشاورزی استان باتوجه به اقلیم منطقه خواستاریم. بدینوسیله 
از خدمات ارزنده جناب آقای مهندس ولی پور مطلق در زمان تصدی 

ریاست سازمان جهادکشاورزی استان نیز تشکر و قدردانی می نماییم.
آریـا آرك شـرق

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحومه مغفورهبا 

 حاجیـه فاطمـه نخعـی
 )فرهنگی بازنشسته( همسر میرزا علی محمد برکچی

  را به اطالع می رساند: 
به همین مناسبت مراسم تشییع پیکر آن عزیز سفر کرده 

امروز يکشنبه 97/7/8 ساعت 15 الی 16 از محل سالن 
اجتماعات بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: برکچی، نخعی و سایر بستگان

با توجه به واگذاری اراضی و امالک توسط برخی دستگاه ها و 
نهادهای حقوقی از طریق فراخوان عمومی )مزایده( در اراضی 
موصوف به 435 هکتار ارتش واقع در بلوار شهید ناصری و با توجه به عدم ابالغ طرح شهری 

مصوب محدوده مورد نظر به شهرداری، فعاًل هیچگونه ضابطه ای در این امالک 
)از جمله ضوابط مربوط به ساخت و ساز و ...( مشخص نمی باشد.

لذا بدینوسیله به اطالع آن دسته از شهروندان محترمی که قصد شرکت در مزایدات موصوف 
را دارند، می رساند: شهرداری در این خصوص از خود سلب مسئولیت نموده و تبعات آن 

بر عهده مالک و برنده مزایده خواهد بود.

شهـرداری بیرجنـد

اطالعیــه

در چهاردهمین سالگرد
 عروج پدر و مادر عزیزمان ، یاد و خاطره 

 مرحوم غالمحسین تناکي
 همسر و فرزند دلبندشان

 را گرامي داشته و برای شادی روح شان 
فاتحه ای هدیه فرمایید.

 شرکت کویرتایر در نظر دارد :13 قلم از ضایعات خط تولید کارخانه )ضایعات یک سال تولید( را به صورت یکجا از طریق مزایده براي مدت یک سال به فروش برساند . 
بدینوسیله از کلیه متقاضیان دعوت می نماید با مد نظر قرار دادن شرایط شرکت در مزایده و پس از بازدید اقالم ضایعاتی پیشنهاد کتبي خود را تا پایان 
 وقت اداري روز یکشنبه مورخ 97/07/15 در دو فقره پاکت دربسته به شرح پاکت الف : سپرده شرکت در مزایده - پاکت ب : تکمیل فرم شرکت در مزایده ،

 قرار داده و به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند - کیلومتر 11 جاده کرمان تحویل نمایند. 
بازدید متقاضیان از اقالم ضایعاتی از مورخ 97/07/07 لغایت 97/07/15 در ایام و ساعات اداری )8 الی 16( الزامی است. شرکت کویرتایر در رد یک یا 

                 روابط عمومی شرکت کویرتایرهمه پیشنهادها مختار است.   تلفن تماس:32255366 - 056                           

» آگهـي مزایده شماره 78 شرکت کویرتایـر«
 شرکت کویرتایر در نظر دارد: تعداد 3 قلم از ضایعات خط تولید کارخانه ) انواع تایر اسکرب( را به صورت یکجا از طریق مزایده براي مدت یک سال به فروش برساند. 
بدینوسیله از کلیه متقاضیان دعوت می شود با مد نظر قرار دادن شرایط شرکت در مزایده و پس از بازدید اقالم ضایعاتی ، پیشنهاد کتبي خود را تا پایان 
 وقت اداري روز یکشنبه مورخ 97/07/15 در دو فقره پاکت دربسته به شرح پاکت الف - سپرده شرکت در مزایده ، پاکت ب - تکمیل فرم شرکت در مزایده 
قرار داده و به واحد تدارکات کارخانه واقع در بیرجند،کیلومتر 11جاده کرمان تحویل نمایند. بازدید متقاضیان از اقالم ضایعاتی از مورخ 97/7/7 لغایت 97/7/15 

در ایام و ساعات اداری )8 الی 16( الزامی است. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است. 
                 روابط عمومی شرکت کویرتایر تلفن تماس: 32255366 - 056

» آگهـي مزایده شماره 77 شرکت کویرتایـر«
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توافق 7 بانک مرکزی اروپایی برای ایجاد راهکار ویژه مالی با ایران

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه درباره ساز و کار ویژه گروه 1+4 گفت: اروپایی ها در چند ماه گذشته تالش وسیعی را 
انجام دادند الاقل هفت بانک مرکزی با هم توافق کرده اند که یک راهکار ویژه مالی را برای ارتباط با ایران ایجاد کنند 
و بعد در آینده این راهکار ویژه مالی را به موسسه ای تبدیل کنند که بتوانند خودشان را نجات دهند.

سالمندان را قدر بدانیم  

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... آنچنان  که پیامبر اکرم )ص( 

فرموده اند: »وجود پیران سالخورده بین شما، باعث 
افزایش فیض خداوند و گسترش نعمت های الهی 
است.« تکریم پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به عنوان 
توجه  مورد  خانواده ها  در  تربیتي همواره  یک رکن 
قرارگرفته و والدین در فرآیند پرورش فرزندان شان از 
همان سال های ابتدایي نگه داشتن حرمت بزرگترها را 
از واجبات دانسته اند. موضوعي که علم جامعه شناسی 
است  معتقد  و  گذاشته  صحه  آن  بر  هم  امروز 
شکل گیری پایه و اصول حفظ حرمت بزرگترها در 
خانواده، می تواند سبب پرورش شهرونداني محترم و 
آداب دان شود. فردا مصادف با ۹ مهر و یک اکتبر، 
به عنوان روز جهانی سالمند نامگذاری شده است. 
به  افراد  باال  به  از سن 60 سال  آمار جهانی  طبق 
عنوان سالمند تلقی می شوند و بین 60 تا 74 سال 
سالمند جوان، 75 تا ۹0 سال سالمند و از ۹0 سال 
به باال با عنوان سالمند پیر است که متأسفانه جمعیت 
سالمند در استان خراسان جنوبی روز به روز در حال 
افزایش است. 6 مرکز روزانه توانبخشی و آموزشی 
در شهرهای بیرجند، قاین، طبس، سرایان و زیرکوه 
وجود دارد که به سالمندان خدمات توانبخشی آموزشی 
سالمندان  آمار  می  کند.  ارائه  تفریحی  فرهنگی  و 
در خراسان جنوبی 75 هزار و 25 نفر طبق آخرین 
از جمعیت  سرشماری هاست که حدود 10 درصد 
استان را شامل می شود. طبق آمار، خراسان جنوبی 
در شاخص سالمند 60 سال به باال یازدهمین استان 
کشور است که اهمیت توجه بیشتر نسبت به سایر 
استان ها را می طلبد. در برخورد با سالمندان و در 
راستای حل مشکالت شان،  فقط مسئوالن دخیل 
نیستند بلکه مردم هم باید نسبت به قشر سالمند 
احساس مسئولیت کرده و در حد توان به آنان خدمت 
کنند. علیرغم اینکه به تازگی قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان ابالغ شده است، اما باید از توان و ظرفیت 
آنان در رسیدن به توسعه پایدار استفاده کرد. یکی دیگر 
از مواردی که باید همه مورد توجه قرار دهند موضول 
تکریم سالمندان است. تکریم سالمندان در کانون 
تلقي می شود  از رفتارهایي  به مجموعه ای  خانواده 
که به فرد سالمند احساس ارزشمندي و عزت نفس 
می بخشد. استفاده از الفاظ محترمانه، توجه به حقوق 
فردي و حریم شخصي آن ها، محبت کردن و برقراري 
روابط عاطفي، استفاده از تجارب و نظرات شان در رفع 
مسائل خانواده، فراهم کردن شرایط سالمت رواني و 
جسماني آن ها، نمونه هایی از این رفتارها است؛ ضمن 
اینکه تکریم پدربزرگ ها و مادربزرگ ها عالوه بر ایجاد 
محیطي صمیمي و مطلوب، بسیاری از تشویش ها و 
دل نگرانی و اضطراب سالمندی شان را کاهش داده 
و در نتیجه این افراد از سالمت و بهداشت روانی 
باالیی برخوردار خواهند بود. گاهي رفتار با سالمندان 
با توجه به شرایط فیزیولوژي و رواني خاص شان در 
این دوران، حساسیت بیشتري را می طلبد و اعضاي 
خانواده براي نشان دادن احترام و توجه شان به این 
افراد، باید مالحظات خاصي را درنظر بگیرند تا مبادا 
کند. سرباربودن  و  بی ارزشی  احساس  سالمند  فرد 

آمریکا بیش از این هیچ غلطی 
نمی تواند بکند 

سردار سالمی، جانشین فرمانده سپاه گفت: آمریکا 
بیش از این هیچ غلطی نمی تواند بکند پس نباید 
نگران باشیم، ممکن است التهابات ارزی ما را لحظاتی 
دچار نگرانی کند اما جامعه ما سرشار از ثروت است.

 FATF توافق دولت با
تا مرداد ۹۵ پنهان مانده بود

 
حجت االسالم نصرا... پژمان فر در نشستی با موضوع 
کنوانسیون  به  ایران  »الحاق  الیحه  ابعاد  بررسی 
اظهار   ،)CFT( تروریسم«  مالی  تامین  با  مقابله 
کرد: وزارت اقتصاد، وزارت خارجه و بانک مرکزی در 
خرداد سال ۹5 بدون هماهنگی با مجلس و شورای 
عالی امنیت ملی، توافقنامه ای را با گروه ویژه اقدام 
تا  موضوع  این  که  کردند  امضا   )FATF( مالی 
مرداد سال ۹5 پنهانی بود و ظهور و بروز پیدا نکرد.

عملکرد دولت و مجلس 
و قوه قضائیه مطلوب نیست

بیان  با  مجلس  در  همدان  نماینده  بابایی،  حاجی 
اینکه بارها تاکید کرده ام عملکرد دولت و مجلس 
بازنگری  به  نیاز  و  نیست  مطلوب  قضائیه  قوه  و 
دارد، گفت: جنگ اقتصادی حاکم است و در جنگ 
اقتصادی باید تمام نقاط ضعف را به فرصت تبدیل 
کرد. پشتوانه مردم نوع بیان و گفتار ما مسئولین است، 
امروز کشور نیاز به امنیت دارد و بزرگترین مشکلی 
که در کشور وجود دارد خدشه ای است که به امنیت 
روانی در کشور وارد شده درحالی که مردم باید بدانند 
که اگر سال ها فشار اقتصادی در کشور حاکم باشد 
آمد. نخواهد  پیش  کاال  و  اساسی  کاالی  مشکل 

شیوه دولت داری ما عقب تر 
از مسائل ماست

جز  ای  چاره  ما  گفت:  رئیس جمهور  مشاور  آشنا، 
داری  دولت  نداریم. شیوه  دولت  کیفیِت  بردن  باال 
ما عقب تر از مسائل ماست. هر چه ما بیشتر برای 
دقت و صحت تصمیمات مان زحمت بکشیم و آن 
با نظارت بیشتری اجرا کنیم، مردم متحمل  ها را 
شوند  می  خود  زندگی  اداره  برای  کمتری  زحمت 
کنند. می  بیشتری  اطمینان  و  آرامش  احساس  و 

اصالح طلبان به جاي پاسخگویي 
طلبکار هم هستند

سید محمد حسینی عضو هیئت رئیسه جمنا گفت: 
زیادی  اقتصادی  مشکالت  حاضر  حال  در  مردم 
دارند و منتظر هستند که حامیان انتخاباتی روحانی 
طلبانی  اصالح  باشند.  موجود  وضعیت  پاسخگوی 
تبلیغات و جو روانی بسیاری علیه رقیبان انتخاباتی 
از  که  دادند  وعده  بارها  و  انداختند  راه   به  روحانی 
طریق مذاکره با آمریکا وضع اقتصادی مردم بهتر 
می شود، اما اکنون شرایط بدتر شده است و اصالح 
هستند. هم  طلبکار  پاسخگویی  جای  به  طلبان 

غفلت در زمینه حقوق اقوام تبعات 
جبران ناپذیری برای نظام دارد

عارف، نماینده تهران با تاکید بر اینکه در برهه های 
حساس همیشه شاهد بودیم اقوام و مذاهب مختلف 
در برابر توطئه های مختلفی که علیه کشور ایران 
صورت گرفته در صف اول مبارزه با این گونه توطئه ها 
و دسیسه ها قرار داشتند، گفت: درخصوص حقوق 
شهروندی اقوام حاکمیت باید بیش از گذشته حساس 
باشد و بدانیم که کوچکترین غفلت در این زمینه تبعات 
نظام اسالمی خواهد داشت. برای  ناپذیری  جبران 

سرمقاله

سیاست های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهادات بانک مرکزی جهت 
این  موجب  به  کرد.  اتخاذ  جدیدی  تصمیمات  و  بررسی  را  ارز  بازار  مدیریت 
سیاست ها، کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند ظرف 3 ماه بعد از صادرات، 
ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه و یا به ترتیبی که بانک 
مرکزی معین می کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند. 
صادرکنندگانی که در چارچوب دستورالعمل مربوطه عمل کنند، با تصویب دولت 
مشمول تشویق و تسهیالت صادراتی خواهند شد. همچنین اختیارات الزم 
به رئیس کل بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز داده شد. بر این مبنا، بانک 
مرکزی از طریق بانک ها و صرافی های مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات الزم 
برای کنترل نرخ ارز انجام خواهد داد و قیمت مبادله در بازار ارز را نیز به نحو 
مقتضی اطالع رسانی خواهد کرد. همچنین هر شخص حقیقی و حقوقی با 
رعایت مقررات بانک مرکزی می تواند به هر میزان اسکناس وارد کشور نماید.

توقف طرح تأمین کاالهای اساسی با مخالفت دولت

یک ماه قبل محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و 
اساسی«  محاسبات مجلس در مورد طرح دوفوریت »تأمین کاالهای 
اساسی،  کاالهای  تامین  از  مردم  خاطر  اطمینان  برای  مجلس  گفت: 
طرحی را به تصویب رساند که چنانچه شورای نگهبان نیز تایید کند، 
خدابخشی،  محمد  اما  بود.  خواهد  آن  کردن  اجرایی  به  موظف  دولت 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  کرد:  اعالم  مجلس  نماینده 
تأمین  »طرح  عنوان  با  فوریتی  دو  طرح  گذشته  ماه  یک  از  کمتر  در 
کاالهای اساسی« با 63 امضا ارائه کردند که به دلیل مخالفت دولت، 
رأی کافی در کمیسیون برنامه و بودجه اخذ نکرد.استدالل اصلی هم 
از جانب نمایندگان دولت، مخالفت شخص رئیس جمهور عنوان شد، 
با ساز و کارهای  اساسی  تأمین کاالهای  توان  این دلیل که دولت  با 
موجود را دارد و این اقدام صرفاً موجبات نگرانی مردم را فراهم می کند.

افزایش وام بانک مسکن روی میز مدیر عامل

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن 
از محل اوراق در بانک مرکزی بررسی می شود، گفت: پیشنهاد بانک مسکن 
برای افزایش سقف تسهیالت از 60 به ۸0 میلیون تومان در حال بررسی 
است و هنوز در خصوص کاهش نرخ سود آن ورود نکرده ایم. رحیمی انارکی 
در خصوص اینکه چه زمانی دولت ها مجاز به مداخله در بازار مسکن هستند، 
در پاسخ به اینکه پیشنهاد افزایش سقف تسهیالت بانک مسکن از محل 
اوراق آیا به تصویب بانک مرکزی رسید یا خیر، گفت: پیشنهاد بانک مسکن 
به بانک مرکزی این بود که سقف تسهیالت خرید مسکن از محل وقوع 
آن که در حال حاضر در تهران 60 میلیون تومان است به میزان صندوق 
پس اندار یکم برسد. بنابراین همچنان این پیشنهاد در بانک مرکزی در 
حال بررسی است. به گفته وی یکی دیگر از پیشنهادات این است که 
افزایش مدت صدور پروانه ساختمانی از 15 سال به 20 سال بوده است.

اجرای طرح »دوباره مهر« در استان توسط جامعه نیکوکاری ابرار

جامعه نیکوکاری ابرار وابسته به اتاق بازرگانی ایران پیش از 
شروع سال تحصیلی جدید برنامه مدونی را جهت حمایت 
از دانش آموزان نیازمند ترتیب داد. بر همین اساس نیازهای 
کیف،  از  اعم  کشور  سراسر  در  دانش آموز   6574 آموزشی 
با  و  افزار شناسایی  نوشت  و  روپوش  التحریر،  لوازم  کفش، 

کمک خیران تهیه و به آنان اهدا شد.
محمدرضا علیزاده، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی بیرجند تکریم و ارتقای فرهنگ نیکوکاری در جامعه 
را، از مهمترین ماموریت های جامعه نیکوکاری ابرار دانست 
ابرار، به عنوان نماد پیش گامی،  و گفت: جامعه نیکوکاری 
عزم جدی و تعهد استوار فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در 
توسعه فرهنگ و فرصت های خدمت به همنوعان در جامعه، 
اقشار  تمامی  نوعدوستانه  عواطف  برانگیختن  با  کوشد  می 
جامعه، ارمغان آور امید، فرصت و انگیزه رشد و توسعه برای 
تمامی افراد جامعه به خصوص محرومان و نیازمندان گردد. وی 
خط مشی جامعه نیکوکاری ابرار را، در طرح حمایت تحصیلی 
دانش آموزان مستعد و نیازمند، اهمیت به فریضه تحصیل و 
ابرار در این  آموزش دانست و یادآور شد: جامعه نیکوکاری 
طرح تالش می کند تا با حفظ شآن انسانی دانش آموزان، 
ای آینده  ساختن  در  را  آنان  و  پرهیز  پروری«  »نیازمند   از 

ابرار در  افزود: جامعه نیکوکاری  روشن یاری نماید. علیزاده 
مناسب،  بستر  نمودن  فراهم  و  شناسایی  با  تا  است  تالش 
فرصت یاری  رسانی به نیازمندان جامعه را با بیشترین کارایی 

بخش  اقتصادی  فعاالن  تمامی  دسترس  تأثیرگذاری،در  و 
خصوصی با هر سلیقه و هر میزان امکانات قرار دهد از این رو 
در آستانه شروع سال تحصیلی 1000 بسته حمایتی )نوشت 
افزار-کیف و کفش( با مشارکت جامعه نیکوکاری ابرار و اتاق 
بازرگانی بیرجند تهیه و بین دانش آموزان مددجو و مستعد 
گردید. توزیع  قاینات  و  درمیان  بیرجند،  های  شهرستان 

فعاالن اقتصادی، همراهان همیشگی جامعه نیکوکاری 
ابرار

با  ابرار  نیکوکاری  جامعه  عامل  مدیر  خامنوی،  علی اصغر   
نیکوکاری  جامعه  ابتدای شکل گیری  از  که  نکته  این  بیان 
همیشگی  همراه  بخش خصوصی  و  اقتصادی  فعاالن  ابرار، 
فعاالن  خوشبختانه  گفت:  بوده اند،  غیرانتفاعی  تشکل  این 
اقتصادی در کنار فعالیت اقتصادی خود توجه ویژه ای به امور 
خیریه  دارند و جامعه نیکوکاری ابرار هم از ابتدای تاسیس 
خود تالش کرده است تا به  صورت هدفمند این حمایت های 
مالی را در راستای مسئولیت های اجتماعی اتاق ایران جهت 
بخشد. به گفته خامنوی، قبل از شروع این طرح خیرخواهانه، 
اطالع رسانی گسترده ای به کلیه تشکل های وابسته به اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین فعاالن 
اقتصادی صورت گرفت و در نهایت با توجه ویژه ریاست اتاق 
ایران و حمایت های مالی این اتاق و همچنین کمک های سایر 
خیرین کشور، منابع مالی مورد نیاز  طرح دوباره مهر تامین 
شد. وی ادامه داد: مناطق محروم و عمدتا روستاهای 9 استان  

کردستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، خراسان 
جنوبی، ایالم، چهار و محال بختیاری، کرمانشاه، سمنان و 
گلستان از جمله استان هایی بودند که بیشترین حمایت ها را 
در طرح دوباره مهر دریافت کرده اند. سایر استان های کشور 
هم متناسب با میزان محرومیت و همچنین نیازهای احصا 

شده، از خدمات این طرح بهره منده شدند.  
مشارکت مجامع خیریه بین المللی در طرح »دوباره مهر«
مشارکت  از  همچنین  ابرار  نیکوکاری  جامعه  مدیرعامل 
ایرانیان خارج از کشور در اجرای طرح دوباره مهر خبر داد. 
از  یکی  امسال  ژاپن«  توکیو  »مهدویه  موسسه  او  گفته  به 
حامیان مالی این طرح بود و  با همراهی جامعه نیکوکاری 
ابرار نقش قابل توجهی در تهیه اقالم کمک تحصیلی دانش 
است.  داشته  کرمانشاه  زلزله زده  منطقه  در  به  ویژه  آموزان 
خامنوی در ادامه از طرح حمایت تحصیلی از دانش آموزان 
و دانشجویان در شهرها و روستاهای مناطق محروم و کمتر 
توسعه یافته به عنوان یکی از طرح های اصلی جامعه نیکوکاری 
ابرار خبر داد و گفت: جامعه نیکوکاری ابرار تالش می کند تا با 
شناسایی دانش آموزان مستعد، در قالب »اعطای کمک  هزینه 
تحصیلی« حمایت های الزم را از دانش آموزان با استعداد و 
پرتالش در مناطق محروم به عمل آورد. در حال حاضر بیش 
1400 دانش آموز و دانشجو تحت حمایت جامعه نیکوکاری 
ابرار قرار دارند که حمایت این تشکل از دانش آموزان مستعد 
معموال تا مرحله دانشگاهی و  فارغ التحصیلی نیز ادامه دارد.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه- چک(
بدین وسیله به آقای علی محمدی فرزند ولی اله به شماره شناسنامه یک و شماره ملی 0652387217، متولد 1361/01/24 
ابالغ می گردد: خانم معصومه عباسی به وکالت از آقای معین محمودی مستند به چک بالمحل شماره 1638/185709/21- 

بانک ملت شعبه آزادی بیرجند جهت وصول مبلغ 400/000/000 ریال وجه چک مذکور تقاضای صدور اجرائیه   1395/06/07 عهده 
علیه شما به عنوان صادر کننده را نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی 9700755 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 
تشکیل شده است. نظر به اینکه بر طبق گزارش مورخ های 1397/06/03 و 1397/06/26 مامور ابالغ آدرس شما به نشانی بیرجند، ترمینال 
مسافربری تعاونی 28 شناسایی نگردیده و ابالغ واقعی اجرائیه نیز در آدرس معرفی شده به شرح ترمینال مسافربری تعاونی 8 میسر نبوده و 
بستانکار نیز قادر به معرفی نشانی دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای متعهدله و به استناد ماده 18- آئین نامه اجرا به موجب این آگهی 
مفاد اجرائیه صادره ابالغ و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز محسوب می گردد 

تاریخ انتشار: 13۹7/07/08               غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجندعلیه شما ادامه خواهد یافت.

بدون افزایش قیمت

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی3647  363  0915

تعویض روغن و خدمات الستیک
آدرس :خیابان قدس، روبروی فروشگاه رفاه  
   0۹1۵6047100 - چاجـی

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

تضمين سالمت خودرو با محصوالت داينو 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  کلينيک تخصصی چسب سهيل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

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

به یک نفرخانم کمک آشپز برای کار در غذای آماده در 2 شیفت با بیمه نیازمندیم .
32 31 17 17-0938 430 6497
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اعطای کمک هزینه تحصیلی به فرزندان زندانیان

صداوسیما- 70 دانش آموز از کمک هزینه تحصیلی به فرزندان زندانیان بهره مند شدند. مدیرکل زندانها، اقدامات تأمینی و تربیتی گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید این 
کمک ها به مبلغ 120 هزار تومان برای هر دانش آموز به 29 دانش آموز دختر و 41 دانش آموز پسر پرداخت شد. هاشمی افزود: از این تعداد 48 دانش آموز در دوره ابتدایی، 18 دانش 
آموز دوره متوسطه اول  و دوم و 4 نفر دانشجو هستند. هاشمی تصریح کرد: در مجموع 8 میلیون و 400 هزار تومان در قالب این طرح به فرزندان دانش آموز زندانیان پرداخت شد.

به  مادرم  قلبی  مشکل  دلیل  به  چهارشنبه  روز 
بیمارستان رازی واقع در خیابان غفاری مراجعه کردم. 
مادرم حال مساعدی نداشتند و خیلی نگران بودم. 
رفتار  و اخالق نیک پرسنل بیمارستان و آرامشی 
که داشتند  خاطر نگرانم رو آرام کرد. به همین دلیل 
به عنوان یک شهروند از جناب آقای دکتر وجدان و 
همه همکارانشان در این بیمارستان قدردانی می کنم. 
سپاس و خداوند را شاکرم هنوز  کسانی هستند که 

قلبشان به مهر  مردم می تپد.
915...175
انتقال صنوف آالینده فقط طرح ضربتی می خواهد. 
همان میزان واحد هم که آماده شده صنوف مایل به 
انتقال نیستند. از دادستان می خواهیم تنها به موارد 
منکراتی ورود نکند به این مسائل بسیار مهم نیز ورود 
کند. چرا کسی متوجه نیست نوامیس ما برای رفتن و 

آمدن تغییر مسیر می دهند.
915...384
از ریاست محترم راهنمایی و رانندگی اهالی مدرس 
27 و 29 عاجزانه خواستار نصب چند سرعتگیر به 
علت سرعت باالی خودروها در این دو کوچه بابت 
شلوغی پارک توحید قبل از این که باعث تلفات 
جانی شود، هستیم تلفات مالی جای خودش بماند 

که هر روز شاهد آن هستیم.
915...150
سالم دهیار محترم امیرآباد خدا قوت  با نصب وسایل 
بازی پلی اتیلن استاندارد در بوستان غدیر این روستا 
نویدی روح بخش به بچه های این دیار بخشیدید 

خداوند اجرشما را بدهد انشاا...
935...409
غفاری  چهارراه  به  ناصری  شهید  محور  سالم 
سراشیبی استانداردی ندارد و به علت تغییر ناگهانی 
چهار  به  )نرسیده  قرنی  تقاطع  در  آسفالت  ارتفاع 
راه غفاری( یک پله ایجاد شده و آسیب زیادی به 
خودروها وارد می کند. آسفالت چهار راه غفاری )هم 
که یک ورودی شهر می باشد( و اکثر خیابان های 
شهر همچون آسفالت ایست های بازرسی می باشد.

امید است اقدام عاجل صورت پذیرد.
915...384
سالم ای کاش پرواز تازه اضافه شده حداقل آزمایشی به 
مسیر مشهد بیرجند کرمان و بالعکس تغییر یابد. حجم 
مسافر به کرمان زیاد است. از طرفی حجم مسافر کرمان 

به مشهد هم خیلی خوب است.
915...384
زمان چراغ های راهنمایی بعضی از چهار راهها کم 
است وخود باعث ترافیک پشت چراغ قرمز می شود 

نهاد مسئول پیگیری نماید
915...282
اجرای جوی زیر زمینی در خیابان جمهوری کار خوبی 
است اما محل آبیاری درختان تخریب شده و آبیاری آنها 

ممکن نیست و امکان خشک شدن درختان می رود. 
915...254
لطفا مسئوالن نظارتی بر قیمتهای سر به فلک کشیده 
موادغذایی، میوه وتره بار و غیره داشته باشند. با این 
حقوق های کم و فرزندان زیاد ازکجا بیاوریم.کمی به 

فکرمردم باشید.
915...915
جاذبه های باستانی و باغ های تاریخی بیرجند اگر از 
کاشان بیشتر نباشد کمتر نیست.حال چه دلیلی دارد که 
کاشان در  جذب گردشگر و معرفی مکانهای تاریخی 
موفق عمل کرده و بیرجند مغفول مانده است؟ میراث 
فرهنگی و شهرداری کاشان دو بازوی پرتوان در این 
امر بوده اند که شهرداری و میراث فرهنگی بیرجند نیز 

باید تالش بیشتری در این زمینه نمایند.
937...897
برای  بچه  تا  کنید  دلنشین  را  مدارس  لطفا فضای 
حاضر  حال  در  نشناسد.  پا  از  سر  مدرسه  به  رفتن 
نشان  عالقه  رفتن  مدرسه  به  زیاد  آموزان   دانش 

نمی دهند .کارمندان دولتی هم همین حس را دارند.
915...491
دوستان و عزیزان امور مالیاتی، پرداخت مالیات یک 
 امر شرعی و قانونیست و توجه شما به اخذ مالیات نیز 
بی اجر نخواهد بود ولی همان طور که گرفتن حق 
دولت ثواب دارد در عوض اشتباه در گرفتن حق دولت 

باعث حق الناس می شود.
915...212

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

بین الملل   سطح  در  امروزه  گردشگری   - کاری  نسرین 
به عنوان سومین صنعت درآمدزا مطرح است و رشد شتابان 
گردشگری در سال های گذشته جای صنعت خودروسازی را 
در آینده خواهد گرفت و کشورهای بسیاری گردشگری را به 
 عنوان صنعت درآمدزا برای کشور خود در نظر گرفته  و درآمد 
تاریخی  جاذبه های  وجود  به  توجه  با  کرده اند.  خوبی کسب 
دنیا  سراسر  از  را  گردشگران  می توان  کشور  در  طبیعی   و 
به ایران جذب کرد. امروزه صنعت گردشگری خراسان جنوبی 
با وجود ظرفیت های مختلف با چالش ها و مشکالت فراوانی 
روبه رو است که باعث شده آن طور که باید و شاید   برای 

گردشگران معرفی نشود. 

گردشگری استان رو به بهبود است

حمیرا داودی،دبیر انجمن گردشگری خراسان جنوبی، در همین 
باره عنوان می کند: امروزه می توان گفت نسبت به گذشته 

گردشگری استان رو به بهبود و پیشرفت است.
وی با بیان اینکه  صنعت گردشگری در خراسان جنوبی با وجود 
ظرفیت های گوناگون با چالش ها و مشکالت فراوانی روبه رو 
است، می افزاید: موانع و مشکالت باعث شده آن طور که باید و 

شاید این استان برای گردشگران  معرفی نشود.
وی خاطر نشان می کند: از طرفی گاهی سنگ اندازی ها و 
و  دلسردی  موجب  حوزه  این  فعاالن  روی  پیش  مشکالت 

کمرنگ شدن این صنعت پول ساز می شود.

نیاز استان به حمل و نقل فعال و پویا 

به گفته وی  خراسان جنوبی استانی کویری و مرزی است و از 
نظر بعد مسافت از پایتخت و سایر شهرهای بزرگ کشور دور می 
باشد، پس برای سفر به این استان  به حمل و نقل فعال و پویا نیاز 
است.داودی خاطر نشان می کند: زمانی که یک گردشگر خارجی 
قصد آمدن  به استان را دارد قبل از اینکه مسیری را انتخاب کند 
امکانات حمل و نقل مقصد گردشگری خود را بررسی می نماید 
.دبیر انجمن گردشگری  خراسان جنوبی  ادامه می دهد: با توجه 
به نبود حمل و نقل ریلی در استان و نقصان فراوان در حمل و نقل 
هوایی، کنسلی پروازهای متعدد و گرانی بلیت هواپیما این مشکل 
را مضاعف نموده و بیش از پیش مساعدت مسئوالن  برای رفع 

این مشکالت را می طلبد.

پیگیری راه اندازی اولین و
 تنها ایرالین مختص استان

وی یادآور می شود: حمل و نقل مناسب در جذب گردشگر بسیار  
 تاثیر گذار است و اخیرا هم شرکت حمل و نقل هوایی کویر 
)اوج سپهر کویر( مختص استان در حال راه اندازی است که 
امیدواریم با همت مسئوالن استان و سرمایه گذاران بومی، این 

ایرالین به زودی برای استان خراسان جنوبی  راه اندازی شود. 

خراسان جنوبی نیاز به تقویم گردشگری دارد

داودی  می افزاید:  مشغول تهیه تقویم گردشگری برای استان   
هستم که به زودی در اختیار همکاران و فعاالن گردشگری   قرار 
خواهد گرفت، این تقویم با هدف جذب گردشگران ورودی 
)داخلی و خارجی( به  خراسان جنوبی  طراحی و برنامه ریزی 
می شود.داودی با اشاره به اینکه همه دلسوزان و فعاالن این 
حوزه  باید برای معرفی جاذبه های گردشگری استان  تالش 
کنند، خاطر نشان می کند: رسانه ها و فعاالن این حوزه با فعالیت 
در بخش های گوناگون می توانند نقش موثری در شناساندن 
استان داشته باشند. به عنوان مثال: ارتباط برقرار کردن با همکاران 
و دفاتر خدمات مسافرت گردشگری در مرکز، شهرهای بزرگ 
و توریست محور که در زمینه جذب گردشگر خارجی فعالیت 
دارند، تبلیغات و شناساندن جاذبه های گردشگری استان خراسان 
جنوبی به طرق مختلف در سایت ها و رسانه های مجازی از 

جمله این فعالیت ها می باشد.

 تعطیلی و یا عدم دسترسی آسان برای بازدید 
از برخی اماکن گردشگری خاص استان 

داودی ادامه می دهد: گردشگران ورودی به استان قصد بازدید 

از برخی آثار تاریخی مهم مثل مدرسه شوکتیه و ارگ کاله 
فرنگی را دارند، با توجه به این که این آثار در تملک میراث 
فرهنگی نیست،برای بازدید از آنها حتما باید روند اداری و نامه 
نگاری در وقت اداری انجام شود.  و در غیر این  گردشگران 
اجازه بازدید نخواهند داشت، در حالی که این بناهای زیبا  و با 
ارزش تاریخی و فرهنگی، جزو آثاری هستند که ما همیشه به 
داشتن آنها در شهر خود افتخار می کنیم و قبل از ورود گردشگر 
به استان، بخش عمده ای از عکس ها و تبلیغات ما در بسته 

های های سفر مربوط به این بناهاست.  
داودی با بیان اینکه تبلیغات نقش موثری برای معرفی جاذبه 
های گردشگری دارد، می افزاید: بسته های قوی گردشگری 
نداریم، جای خالی بیلبورد و بنرهای معرفی مسیرهای گردشگری 
در ورودی های شهر به چشم می خورد، در خصوص اقالم 
تبلیغاتی  مثل  بروشور،کتابچه های معرفی شهرستان های 
استان، نقشه نیز با کمبود مواجه هستیم.وی با اشاره به اینکه باید 
با تور لیدرهای خارجی و همکارانی که در زمینه جذب گردشگر 

ورودی در شهرهای بزرگ فعال هستند، ارتباط گرفته و بسته 
های  گردشگری  استان را با آنها به اشتراک بگذاریم، ادامه می 
دهد:  می توان هر ساله در فصل پاییز تورهای زیبا ویژه برداشت 
زرشک و زعفران برای گردشگران  طراحی کرد. همین طور با 
وجود کویرهای زیبا و بکر متعدد در خراسان جنوبی می توان 
در فصل پاییز و زمستان گردشگران عالقه مند در این زمینه 

را جذب کرد.

نبود زیر ساخت کافی برای 
تبلیغات  جاذبه های گردشگری

ذوالفقاری مدیر هتل بزرگ کوهستان بیرجند هم عنوان می کند: 
زیرساخت های کافی و الزم برای تبلیغات جاذبه های گردشگری 
و مکان های دیدنی نه فقط در ورودی بلکه حتی داخل شهر 
وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه جاده های منتهی به استان ایمن 
و کارشناسی شده نیست و مسیرها طوالنی است، می افزاید: با 
این مسافت طوالنی و در نبود حمل و نقل مطمئن و آسان، 

گردشگر چطور به این استان بیاید؟!

بعد از  چند سال از تاسیس هتل 
کوهستان هنوز آب آشامیدنی ندارد

وی با بیان اینکه استان های مجاور چون یزد و کرمان در صنعت 
گردشگری موفق تر از ما بوده اند، ادامه می دهد: حتی برای کویر 
شهداد، ماهان پرواز در دل کویر برگزار می کند ولی ما بعد از چند 

سال در هتل کوهستان آب آشامیدنی هم نداریم.
وی ابراز تاسف می کند: در استان های دیگر صنعت گردشگری 
و توجه به گردشگران خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است 
ولی گاهی شاهد هستیم استان ما تافته جدا بافته شده می شود 
با گردشگران خارجی برخوردهای نامناسبی می شود که موجب 

نارضایتی آنها می شود که دوباره به این استان نمی آیند.

ذوالفقاری ادامه می دهد: این هتل با ظرفیت 10 درصد هم 
کار نمی کند و مجبور به تعدیل نیرو می شویم چرا که هتل 
روزی حدود سه میلیون هزینه دارد ولی اتاق ها گاهی تا 15 

درصد پر نیست.

انتقاد  از پذیرایی مهمانان 
در سوئیت های اداره ها و سازمان ها

مدیر هتل کوهستان بیرجند با انتقاد از اینکه برخی سازمان ها 
مهمان های خود را در سوئیت های اداره مذکور پذیرایی می 
کنند، می افزاید: مهمان ویژه باید در هتل ها و جاهای با کیفیت 
خدمات ببینند تا وجهه شهر در تراز باال قرار گیرد و دوباره 
اشتیاق به دیدار باشند، ضمن اینکه هتل ها و مهمان پذیرها 
هم متضرر نمی شوند. وی ادامه می دهد: ازگردشگرانی که وارد 
استان می شوند آمار دقیقی وجود ندارد بسیاری از آنها عبوری 
اند و از طریق فردوس و طبس به سمت مشهد می روند. در 

زمان عید نوروز حتی اسکان مسافر به 30 درصد هم نرسید! 
دوالفقاری با با بیان اینکه بیرجندی ها مردمی ساکت هستند و 
کمتر به دنبال شلوغی و حق خواهی هستند، خاطر نشان می 
کند: همین کنسلی پروازها که در استان کم هم نیست اگر در 
استان های دیگر چون اصفهان، خراسان رضوی و تهران رخ 

دهد مردم به این راحتی ساکت نمی مانند.

نمایندگان استان از حق مردم 
از تریبون کشوری دفاع کنند

وی تاکید می کند: برای رونق صنعت گردشگری نماینده های  
استان ، استاندار و مسئوالن مربوطه باید دلسوزانه و فعال   از حق 

مردم در تریبون های کشور دفاع کنند.
وی با اشاره به اینکه مدتی قبل با مدیرکل میراث فرهنگی و 
گردشگری خراسان رضوی صحبتی درباره آوردن مسافران 
عراقی به خراسان جنوبی داشتیم، ادامه می دهد: خراسان رضوی 
فاصله زیادی با استان ما ندارد و باید از این گردشگران که تعداد 
آنها کم هم نیست،  نهایت استفاده را کرد. به گفته وی باید آژانس 
های استان به انسجام برسند و دلگرمی و رغبت برای جذب 

گردشگر در آنها تقویت شود.

نبود  تبلیغات وسیع
 از مهمترین مشکالت صنعت گردشگری

مهمترین  از  را  جنوبی  خراسان  در  وسیع  تبلیغات  نبود  وی 
مشکالت صنعت گردشگری و هتلداری می داند و می افزاید: 
یک دست صدا ندارد و برای پیشرفت این صنعت همه ارگان ها 

باید دست به دست هم داده و با جدیت کار کنند.
مدیر هتل کوهستان بیرجند یادآور می شود: خیلی از  سفیران و 
گردشگران که به هتل ما آمده اند استان و مخصوصا منطقه بند 
امیرشاه را بی نظیر توصیف کرده اند و حتی با افتخار از مناظر 

زیبا و طبیعت آن نوشته اند.
 

گردشگری با حلوا حلوا کردن شیرین نمی شود

مرتضی عربی،  معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین 
منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان نیز عنوان می کند:  خیلی از مسئوالن و مردم معتقدند 
حلوا  حلوا  با  گردشگری  اما  است  خوب  گردش  و  تفریح 
کردن شیرین نمی شود. وی با اشاره به اینکه نیروی انسانی 
متضرر  تا  کند  ریسک  باید  استان  در  ها  آژانس  خدمات  و 
نشوند، می افزاید: زمانی که یک آژانس با سختی و زحمت 
یک تور خارجی یا داخلی را می بندد و ناگهان با لغو پروازها 
روبرو می شود چه باید بکند؟ هزینه این ضرر را که می دهد؟

وی ضمن اشاره به اینکه دیگر ما نمی توانیم بگویم یک استان 
نوپا هستیم، ادامه می دهد: اکنون در سایر استان های مشابه از 

صنعت گردشگری استفاده بهینه می شود.

وی خاطر نشان می کند: گردشگری صنعتی بینابینی است و 
امروزه شاهد هستیم در کشورهای حوزه خلیج فارس امارات و 
شیخ نشین ها و کشور همسایه ترکیه چقدر در جذب گردشگر 

موفق بوده اند و سرمایه گذاری در این زمینه رشد داشته است. 

شاهرگ صنعت گردشگری، زیر ساخت است

وی با اشاره به اینکه صنعت گردشگری  یک صنعت وابسته 
است،  ادامه می دهد:  تا آژانسی نباشد توری نخواهد بود، تا 
تبلیغات نباشد توری نخواهد بود و تا حمل و نقل مناسبی نباشد 
گردشگری هم نخواهد بود. عربی یادآور می شود: دربرنامه 
ششم توسعه قانونگذار صراحتا توصیه به بخش گردشگری می 

کند،  الزم است به آن توجه کنیم.
 وی با اشاره به اینکه شاهرگ بخش گردشگری زیر ساخت 
جاذبه  و  تاریخی  اثر  هزاران  اگر  حتی  افزاید:  می  است، 
گردشگری داشته باشیم تا زمانی که اقامت مناسب، تجهیزات 
کامل و حمل و نقل کافی نباشد گردشگر به استان نمی آید. 
وی تاکید می کند: با 151 هزار کیلومتر وسعت خراسان جنوبی 
و جاده های ناایمن، نبود خطوط ریلی و پروازهای پر هزینه و 
کنسلی آنها استان محرومی داریم. وی با اشاره به اینکه نقش 
نمایندگان خیلی مهم است، می افزاید: باید اولویت استان که 

توسعه اشتغال است از حقوق مردم دفاع کنند.
به گفته وی بیلبوردها نقش مهمی در گردشگری دارد باید بخش 
خصوصی و دولتی از کیلومترها دورتر جاذبه های گردشگری را 

به فاصله های مناسب تبلیغ کنند تا گردشگران ترغیب شوند.

از شهروند محور به گردشگر محور تبدیل شویم

عربی  خاطر نشان می کند: باید مانند استان های بزرگ 
از شهروند محور به گردشگر محور تبدیل شویم، مبلمان 
شهری، کیوسک های داخل شهر، پارک ها، چاپ و اطالع 

رسانی و حمایت از آژانس ها و هتل ها در دستور کار قرار 
گیرد. وی نقش شهرداری و سایر ارگان ها را بسیار موثر 
دانسته و ادامه می دهد: مثال در بند دره حدود یک میلیارد 
هزینه شده ولی تا زیر ساخت برق، آب، برق و گاز در اولویت 

نباشند، عمال کاری انجام نشده است.
عربی ضمن اشاره به اهمیت گردشگری سالمت می افزاید: 
به عنوان مثال زاهدان در این موضوع فعال بوده و مرکز 
چشم پزشکی شده است و بسیاری برای درمان به این استان 

می روند. 

عدم اجازه قانونی پذیرش مهمان در مهمانسرای 
دولتی، ارگان های دولتی و نیمه دولتی

 عربی با بیان اینکه متاسفانه شاهد هستیم خیلی از افراد و سازمان ها
 تور به جاهای دیدنی می برند، می افزاید: این غیر قانونی است 
این وظیفه آژانس هاست و باید پلیس و مسئوالن مربوطه با 

آن برخورد کنند. وی خاطر نشان می کند: همچنین این افراد 
 چون مجوز ندارند، گردشگران تحت پوشش بیمه ای هم قرار 

نمی گیرند و اگر اتفاقی بیفتد، کسی پاسخگو نیست. 
وی همچنین با انتقاد از مسئوالنی که مهمان ماموریتی را در 
مهمانسرا اداره های خود اسکان می دهند، می گوید: نباید 
اجازه داد چراغ اتاق هتل ها و مراکز اقامتی استان خاموش 
شود چرا که آنها در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند و 

خدمات ارائه می دهند.
 معاون گردشگری میراث فرهنگی درباره نبود آب آشامیدنی 
در هتل کوهستان بیرجند تاکید می کند:  فرماندار و نمایندگان 
شهر باید آبرسانی به هتل و این روستا را در اولویت کاری قرار 

دهند و از صنعت گردشگری این منطقه حمایت کنند.

دغدغه خرید روزانه 3 تانکر آب برای 
هتل بزرگ کوهستان در شان استان نیست

عربی  تاکید می کند: خریداری روزانه 3 تانکر آب با هزینه 
90 هزار تومان دیگر نباید دغدغه مدیر هتل باشد و باید 
فرمانداری و آبفای بیرجند به این موضوع توجه کنند و این 

مساله در شان استان نیست.
 معاون گردشگری با اشاره به اینکه  12 گردشگر سوئیسی 
برای بازدید از جاذبه های تاریخی استان آمدند، می افزاید:  
این گروه در نخستین روز پاییز از آثار تاریخی فاخر بیرجند 
مدرسه  بیرجند،  قلعه  اکبریه،  جهانی  عمارت  و  باغ  شامل 
شوکتیه و بافت تاریخی شهر بازدید کردند و به مدت یک 

شب در هتل جهانگردی بیرجند  اقامت داشتند.
عربی می گوید: با توجه به فصل برداشت محصوالت راهبردی 
استان مانند زرشک و زعفران شاهد ورود گردشگران خارجی 
بیشتری به استان خواهیم بود.وی یادآور می شود: هم اکنون 
خراسان جنوبی در فهرست سفرهای شرکت های گردشگری 

مارکوپولو، عالءالدین، پاسارگاد و اسپیلت  قرار دارد.

آن روی سکه گردشگری استان
 تعطیلی یا نبود اجازه بازدید از برخی جاذبه  های گردشگری

هتل کوهستان بیرجند هنوز آب آشامیدنی ندارد
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 داده نما

تردیدها هرگز از بین نمی روند

موفقیت بیشتر و بزرگتر، نیازمند تصمیم گیری های بزرگ تر است. تصمیم 
گیری های بزرگتر یعنی انتخاب دشوارتر. یعنی کنار گذاشتن گزینه های 
بزرگ و ارزشمند به نفع گزینه هایی که بزرگتر و ارزشمندتر به نظر می رسند. 
اگر الزمه  موفقیت، انتخاب بین گزینه   بد و گزینه  خوب بود، همه موفق 
بودند. اما موفقیت، هنر انتخاب از بین دو گزینه ای است که به یک اندازه 
بد و یا به یک اندازه خوب به نظر می رسند.یا انتخاب گزینه  دوم از بین دو 
گزینه ، در شرایطی که عموم مردم، انتخاب گزینه  اول را منطقی و معقول 
می دانند. لحظه  دست یابی به هدف ها، شیرینی وصف ناپذیری دارد. اما طعم 

این شیرینی برای ما بسیار زود، ساده و عادی می شود.

موفقیت و انرژی

ضرب االجل موفقیت

برای خودتان ضرب االجل تعیین کنید 
و به دقت به آن پایبند باشید

برای آن که از وقت تان بهترین استفاده را ببرید، یک برنامه  روزانه برای 
خودتان درست کنید و از آن پیروی کنید. هنگاِم طراحی این برنامه، تعیین 
ضرب االجل های خاص و پیروِی دقیق از آنها بسیار اهمیت دارد. با این 
کار می توانید روزتان را بهتر مدیریت کنید و به همه  کارهای ضروری تان 

برسید.
انگیزه برای موفقیت بسیار ضروری است. اگر از کار یا برنامه  روزانه تان 
خسته شده اید، هرگز نمی توانید برای رسیدن به اهداف تان تالِش مضاعف 
انجام دهید. عوامل انگیزشی تان را شناسایی کنید و با رسیدن به هر 

موفقیت برجسته ای، به خودتان پاداش دهید.
استراحت برای همه  ما ضروری است. هیچ  یک از ما اَبَرانسان نیستیم، 
بنابراین اختصاص زمانی برای استراحت  مان الزم است. استراحت به ما 
امکان می دهد، بتوانیم به چیزهایی غیر از کار نیز تمرکز کنیم و قوای مان 
را بازیابی کنیم. خواه از طریق نوشیدن قهوه در طول روز یا مسافرت در 

پایان ماه، حتما زمانی را برای استراحت و آرامش تان در نظر بگیرید.
تناسب بدن و سالمتی عوامل بسیار مهمی در رسیدن به موفقیت هستند. 
رژیم غذایی بخش بسیار مهمی در سالمتی تان است، بنابراین دقت بر 

خوراک و نحوه  غذا خوردن تان بسیار ضروری است.

حدیث روز  

آنان که هر گاه نیکی کنند خوشحال شوند، و هرگاه بدی کنند آمرزش خواهند، هر گاه عطا شوند شکر 
گزارند و هر گاه بال بینند صبر کنند، هر گاه خشم کنند درگذرند، از ما هستند. از امام رضا )علیه السالم(
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8  مهرماه ، روز بزرگداشت مولوی

 شاعر شوریده ایران

، موالنا و رومی سال  به مولوی  بلخی معروف  جالل الدین محمد 
604 هجری در شهر بلخ دیده به جهان گشود. مولوی از مشهورترین 
شاعران ایرانی تبار پارسی گوی است. نام کامل وی »محمد ابن محمد 
ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی« بوده  است. در قرن های 
بعد )ظاهراً از قرن ۹( القاب »مولوی«، »موالنا«، »مولوی رومی« و 
»مالی رومی« برای وی به کار رفته  است و از برخی اشعارش تخلص 
او را »خاموش« و »َخموش« و »خاُمش« دانسته اند. زبان مادری وی 

پارسی بوده است.
 ازدواج مولوی

مولوی در هجده سالگی با گوهر خاتون دختر خواجه الالی سمرقندی 
ازدواج نمود که حاصل این ازدواج سه پسر و یک دختر بود.

سفر مولوی برای تحصیل
مولوی در عین حالی که مردم را تربیت می نمود از خودش نیز غافل 
نبوده تا جایی که وقتی موفق به دیدار محقق ترمذی گردید خود را 
شاگرد او کرده و از تعلیمات و ارشادات او نهایت بهره  را برد و ظاهرا 
به تشویق همین استادش برای تکمیل معلوماتش رنج سفر به حلب را 

برخود آسان نمود و عازم شهر حلب گردید. 
در شهر حلب علم فقه را از کمال الدین عدیم فرا گرفت و پس از مدتی 
که به دمشق رفت از دیدار با محی الدین عربی، عارف و متفکر زمانش 
نیز کمال استفاده  را برد و از آنجا عازم قونیه گردید و بنا به درخواست 

سید برهان الدین طریق ریاضت را در پیش گرفت. 
داستان آشنایی موالنا با شمس

 تاریخ چنین می نویسد: روزی شمس وارد مجلس موالنا می شود. در 

حالی که موالنا در کنارش چند کتاب وجود داشت. شمس از او می پرسد 
اینها چیست؟ موالنا جواب می دهد قیل و قال است. شمس می گوید و 
تو را با اینها چه کار است و کتاب ها را برداشته در داخل حوضی که در 

آن نزدیکی بود، می اندازد.
موالنا با ناراحتی می گوید ای درویش چه کار کردی برخی از این 
کتاب ها از پدرم رسیده بوده و نسخه منحصر بفرد می باشد و دیگر 
پیدا نمی شود؛ شمس تبریزی در این حالت دست به آب برده و کتاب 
ها را یک یک از آب بیرون می کشد بدون اینکه آثاری از آب در کتاب 
ها مانده باشد. موالنا با تعجب می پرسد این چه سّری است؟ شمس 
جواب می دهد این ذوق و حال است که تو را از آن خبری نیست. از 
این ساعت است که حال موالنا تغییر یافته و به شوریدگی روی می نهد 
و درس و بحث را کنار می گذارد و شبانه روز در رکاب شمس تبریزی 

به خدمت می ایستد و به قول شفیعی کدکنی تولدی دوباره می یابد.
مهمترین آثار موالنا

- مثنوی معنوی که به زبان فارسی می باشد.
- غزلیات شمس: غزلیاتی است که موالنا به نام مراد خود شمس سروده 

است.
- رباعیات: حاصل اندیشه های موالناست.

- فیه ما فیه: به نثر و حاوی تقریرات موالنا است که گاه در پاسخ پرسشی 
است و زمانی خطاب به شخصی معین.

با توجه به مطلبی که روز گذشته در رابطه با “بیماری قلبی متهم ردیف اول 
مرگ های ناگهانی” چاپ شد بر خود الزم داشتیم به معرفی توانمندی های 
استان در زمینه بیماری های قلبی و عروقی بپردازیم تا شاهد مراجعات کمتر 
مردم به سایر استان ها و جلوگیری از اتالف زمان و نیز هزینه های اضافی 
 گردیم. اولین بخش قلب و عروق مستقل در بیرجند در بیمارستان امام رضا )ع( 
سال1372 توسط خانم دکتر فال سلیمان افتتاح گردید و تا زمان تاسیس 
بیمارستان ولی عصر)عج( که سال 1381 شروع به کار کرد، فعال بود. سپس 
 خدمات قلب و عروق در بیرجند در بیمارستان ولی عصر)عج( متمرکز گردید 
به طوری که واحد آنژیوگرافی و جراحی قلب بیمارستان نیز در سال 1387 
شروع به کار نمود. از دی ماه ۹6 با افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی 
رازی تمام اقدامات تشخیصی و درمانی قلب و جراحی قلب به این بیمارستان 
منتقل گردیده است. هم اکنون بخش قلب و جراحی قلب بیمارستان رازی 
با هشت عضو هیئت علمی و دو عضو درمانی مشغول خدمت رسانی به 
بیماران می باشد.همچنین یک پزشک فوق تخصص قلب اطفال و دو 
 جراح قلب نیز در زمینه درمان بیماری های قلبی در شهر بیرجند فعالیت 
می کنند.عالوه بر آن در شهرستان های قاین، فردوس، نهبندان، بشرویه و 
طبس نیز همکاران متخصص قلب و عروق با امکانات پیشرفته امروزی مشغول 

فعالیت هستند و تمام اقدامات تخصصی غیرتهاجمی را انجام می دهند.
امکانات فوق تخصصی متمرکز دربیمارستان رازی بیرجند

)به عنوان سطح سوم ارجاع(:
 Post CCU و CCU1 ، CCU2 بخش قلب و عروق و بخش های•

•بخش آنژیوگرافی و کت لب با امکانات کاتتریسم، آنژیوگرافی و تعبیه ضربان 
سازهای دایمی و دفیبریالتور و CRT و آنژیوپالستی عروق قلبی و مغزی و 
عروق محیطی شامل شرایین و وریدها، بیوپسی اندومیوکارد و پروسیجرهای 

قلب کودکان و مداخالت مربوط به آن می باشد.
•بخش جراحی قلب و ICU جراحی قلب که جراحی های پیچیده اطفال و 

بزرگساالن را به انجام می رسانند.
-کلینیک ویژه بیمارستان جهت پذیرش بیماران همه روزه در دو نوبت 

صبح و عصر فعال می باشد.
- بخش اکوکاردیوگرافی با امکان انجام اکوی ترانس توراسیک اطفال و 

بزرگساالن و اکوی جنینی خدمات تخصصی را ارائه می نماید.
- بخش هولتر فشارخون، هولتر نوار قلب و تست ورزش نیز با آخرین 

امکانات مدرن روز خدمات می دهد.
-کلینیک پیس میکر که یک روز در هفته به بیماران مورد نظر رسیدگی می نماید.
* الزم به ذکر است اقدامات تشخیصی و درمانی قلب اطفال در بیمارستان 

ولی عصر)عج( در بخش اطفال صورت می گیرد.
توانمندی ها:

1-پذیرش و مدیریت بیماران دچار عوارض مختلف قلبی و عروقی از 
شهرستان های اطراف

CRTD, CRT , ICD, PPM : 2-تعبیه انواع پیس میکر شامل
3-انجام پروسیجرهای پیشرفته مداخله ای قلب و عروق شامل: بالون والوپالستی 
دریچه های میترال و آئورت)بالون دریچه(، آنژیوپالستی عروق کرونر و استنت 
گزاری، آنژیوپالستی عروق محیطی)کاروتید، عروق مغزی، شریان های اندام(

4-انجام روش های تشخیصی و درمانی قلب اطفال
 )بستن PDA و والوپالستی دریچه(

5-انجام آنژیوگرافی و آنژیوپالستی اورژانس 24 ساعت شبانه روز در 7 روز 
)Primary PCI( هفته برای بیماران مبتال به سکته حاد قلبی

 ، CABG( 6-انجام جراحی های پیشرفته قلب و عروق در بزرگساالن و اطفال 
تعویض دریچه، بیماری های مادرزادی قلب و عروق بزرگ و ...(

شایان ذکر است ، تقریبا تمامی اعمال اورژانس در بیماری های قلبی و عروقی 
هم اکنون در شهر بیرجند انجام می شود. همچنین این اقدامات مستقیما 
توسط متخصصین قلب و یا جراحان قلب انجام شده و ما آمادگی خدمت 

رسانی به تمام هم استانی های عزیز را داریم.

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

یک لحظه مکث کن . . . 

جدول 4176                        

  - تهران  توابع  از   -1 افقي: 
خوردني   - چوپان    -2 تفسیر 
نوروزي - میوه پرزدار 3- توزیع 
واحد   - شنا  انواع  از   - کننده 
 - ناپیدا    -4 هواپیما  سرعت 
انگور  درخت  نگریستن  -  امربه 
هر   -5 تفریحي کرج  منطقه    -
کشد  هندوستان  جور  خواهد  که 
-  گریزان  - غوزه پنبه 6- رفتن 
از شهري به شهر دیگر -   زني 
و  بزرگي  است -  زاییده  تازه  که 
جالل 7 - مقابل آمدن - دریافت 
پوست  چروک  و  چین   - کردن 
و  زین    - رژلب    - هدیه   -8
ارسطو-   حکمت   -۹ اسب  برگ 
 -  10 عرب  زبان   - ممارست 
فالگیر - جنایتکار - کاشتن بوته 
برنج 11-  خم کاغذ - میان تهي 
- چراغ نفت سوز 12 - پدر شعر 
-غوزه  جایز    - تکیه   - فارسي 
ماده  آذري-   پدر   -13 پنبه 
 -  14 کشیده  و  بلند   - شکالت 
زره    - زیبارو   - مغازه  شاگرد 
جنگاوران قدیم 15-  دست خدا 

- مکاني براي یادگیري درس

بانوان -  نامهاي  از  عمودي: 1- 
شیمي درماني 2- کبوتر چاهي - 
سرایدار مدرسه -  پیشوایان طریق 
حامي    - مردان  موي صورت   -3
- خدمتکار پیر 4 - بندر توریستي 
بلغارستان - درون -  آغوز-  رها 
از   - جنگلي  حیوان   - ذهب   -5
و  بیم   -6 زبان  فارسي  اقوام 
ترس  - سرشار - دوات 7- پسوند 
شباهت - دشمن سالمت - میدان 
8- حمله - نامي براي بلدرچین - 

پناهگاه ۹- سخن بیهوده - بازي 
نهایي-  سنگ گرانبهاي سبزرنگ 
10 - قهرمان تروا - قنداق - کلک 
11-  برادر حضرت موسي )ع( - از 
مرکبات  -گل سرخ 12-  قورباغه 
التین  بله   - وزن  کم   - درختي 
اشاره   - نیک 13  عمل  سزاي   -
 -  14 فام  آلباني-   پایتخت   -
زمین  و شد  -حرکت  آمد  کثرت 
لقب سهروردي  - ضروري 15-  

- سنگ چخماق
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نسکانامنورمف5
دکهلیتهارکار6
وتیخیراتیروی7
فلخانزمرنکلاب8
سرتنربیلاکنژ9
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کوپومدنواحسم12
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09158668002

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

خریداریم(    09153423744

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

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

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

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

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

کامپیوتر کویر افزار شـرق

فروش کامپیوتر و لپ تاپ 
)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

برگ سبز و کارت خودرو نیسان 
به شماره پالک ایران 44 189 ن 

63 مفقود گردیده و از اعتبار 
ساقط می باشد.

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

به یک جواز کسب داروخانه جهت خرید 
نیازمندیم. سرمایه گذاري در حوزه 

داروخانه    09122455070

به یک دندانپزشک جهت راه اندازي کلینیک 
دندانپزشکي نیازمندیم. سرمایه گذاري در 

حوزه دندانپزشکي  09122455070

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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

                          دم سرخ ها      کاتیوشا
16:1522شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

هزار پـــا
1820شروع سانس

به یک نیروی کار ساده جهت کار 
در فست فود نیازمندیم.

32442876-09353315656
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برای حمایت از تثبیت قیمت ها:

پیشرفت ۲۲ درصدی بزرگترین سد خاکی شرق کشور

 155 کیلومتر باند دوم امسال در  استان تکمیل می شود

شرکت برق رتبه نخست جشنواره شهید رجایی را کسب کرد 

 مردم به اندازه نیاز خرید کنند

گالیه از عدم همراهی و همکاری بانک ها

 38  طرح اشتغال در سربیشه اجرا شد

امام  امداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  *معاون 
خمینی)ره( گفت: از ابتدای امسال 118 میلیارد و۵9۰ 
میلیون ریال تسهیالت بابت 68۵ طرح توسط کمیته 

امداد امام خمینی)ره( استان پرداخت شد.
*به گفته مدیرکل بهزیستی بیش از 8 هزار نوزاد در 

خراسان جنوبی غربال شنوایی شدند.
*معاون بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس گفت: 3۰ اثر به 
جشنوره استانی جایزه ادبی »یوسف« ارسال شده است.

*رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوسف 
گفت: 9۲4 موقوفه در این شهرستان وجود دارد.

*مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از ارسال 11۰ اثر به 
دبیرخانه جشنواره ملی ترانه و شعر سپید رضوی خبر داد.

*کلینیک سیار خیریه نورآوران سالمت روز گذشته با 
حضور متخصصان جهادی دندانپزشکی و چشم پزشکی 

در روستای رقه بخش ارسک بشرویه آغاز به کار کرد.
ماهه   6 در  گفت:  استان  گاز  شرکت  *مدیرعامل 
نخست امسال بیش از 776 میلیون مترمکعب گاز 

طبیعی در استان مصرف شده است. 
*صنایع دستی استان در نیمه نخست سال به مبلغ 3 
میلیارد و 476 میلیون و 1۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

با رویکرد  )ع( فردوس  امام حسین  قرآنی  *مدرسه 
پرورش دینی و قرآنی دانش آموزان افتتاح شد .

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“ای کسی که عمری است می گویی: )) ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی االخره حسنه 
و قنا عذاب النار((. حسنه در دنیا و آخرت در سنگرهای دفاع  از دین تامین می شود.“

شهید محمد حسین رحمانی

حوادث

برزجی-مدیرکل راه و شهرسازی گفت: براساس 
برنامه ریزی انجام شده 1۵۵ کیلومتر از باند دوم راه 
های اصلی استان تا پایان امسال تکمیل و بهره 
برداری می شود. جعفری روز گذشته در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: طول کل راه های 
استان که باید دوبانده شود، یکهزار و 866 کیلومتر 
است که 474 کیلومتر آن در دست اجرا بوده و 

461 کیلومتر آسفالت شده است.
 وی با اشاره به افتتاح 97 کیلومتر راه دو بانده 
در سال های 93 و 94 افزود: سال 9۵ نیز 117 
کیلومتر به بهره برداری رسید و 141 کیلومتر سال 

گذشته آسفالت شد که 66 کیلومتر آن امسال به 
بهره برداری رسیده است.وی گفت: 84 کیلومتر 
آماده آسفالت شده و 76 کیلومتر نیز پس از نصب 

عالیم ایمنی زیر بار ترافیک می رود.
وی تصریح کرد: هم اکنون عملیات دوبانده 
شدن محورهای بیرجند - قاین، طبس - یزد، 
طبس -اصفهان، بیرجند - سربیشه، دیهوک - 
راور و فردوس - بجستان در دست اجراست.
را 1۰۰  قاین   - بیرجند  محور  جعفری طول 
کیلومتر عنوان کرد و گفت: از این میزان 4۵ 
کیلومتر به بهره برداری رسیده و از ۵۵ کیلومتر 

باقی مانده نیز 17 کیلومتر آماده آسفالت و 34 
کیلومتر در حال زیرسازی است.

وی به طلب 3۵ میلیارد تومانی پیمانکار محور 
بیرجند - قاین اشاره و اضافه کرد: برای تکمیل 
طلب  احتساب  با  محور  این  شدن  دوبانده 
پیمانکاران، به 1۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز  است.

از  جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
 تخصیص ۲۰ میلیارد تومان برای کل راه های

 دوبانده استان در بودجه 97 خبر داد و گفت: 
تاکنون با توجه به اعتبارات تخصیص یافته هشت 

درصد کل راه های استان دوبانده شده است.

معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق 
استان گفت: بر اساس ارزیابی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی  استان این شرکت بین ۵۰ دستگاه 
اجرایی استان موفق به کسب رتبه نخست در 
جشنواره شهید رجایی استانی شد. به گزارش 
تسنیم ، شوکتی راد در جمع مدیرعامل و معاونان 
ستادی این شرکت با تبریک این موفقیت اظهار 
کرد: شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
با توجه به اقدامات انجام شده و ارائه مستندات 

امتیاز  با کسب 1۰۰۰  ارزیابی  این  در  مربوطه 
در  امتیاز   947 و  اختصاصی  شاخص های  در 

شاخص های عمومی موفق به اخذ این رتبه شد.
وی بیان کرد: جشنواره شهید رجایی به صورت 
سالیانه در سراسر کشور و به منظور شناسایی و 
تقدیر از تالشگران عرصه خدمت به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی و ملت شریف و بزرگوار ایران 
اسالمی و نهادینه کردن ارتقاء و بهبود عملکرد 
دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف ملی، 

استانی و شهرستانی برگزار می شود. وی بیان 
کرد: علیرغم کمبود بودجه و نیروی انسانی، همه 
همکاران در این عرصه فعال شدند و توانستیم 
با توجه به بهره گیری از مشارکت و خرد جمعی 
کارهای وسیعی که بر عهده ما گذاشته شده را 
به بهترین نحو انجام دهیم. معاون منابع انسانی 
با  جنوبی  خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
این  از همه همکاران شرکت، کسب  قدردانی 
موثر  و  مطلوب  عملکرد  حاصل  را  موفقیت 

همکاران در ارائه شبانه روزی خدمات دانست و 
افزود: ایجاد ساز و کارهای الزم در ارائه خدمات 

مطلوب به مردم استان و حفظ کرامت مشترکان از 
اولویت های کاری این شرکت است.

مدیرکمیته امداد امام خمینی )ره( سربیشه گفت: 
با  امسال  نخست  ماه  در 6  اشتغال  طرح   38
پرداخت 76۰ میلیون تومان تسهیالت در این 
شهرستان اجرا شد. خادمی روز گذشته در گفت و 
گو با ایرنا افزود: این طرح ها از محل منابع بانکی 
و کمیته امداد در زمینه های کشاورزی، صنایع 
دستی، خدمات، قالیبافی، حوله  بافی و پرورش 
طیور اجرا و برای 4۰ نفر شغل ایجاد شد.وی 

با بیان اینکه برای جلوگیری از هدررفت منابع 
طرح های اشتغالزایی بین یک تا پنج سال توسط 
کارشناسان کمیته امداد نظارت می شود، گفت: در 
سال جاری 8۰۰ میلیون تومان تسهیالت بانکی 
به این اداره اختصاص یافته است. مدیر کمیته 
امداد سربیشه اظهار کرد: این نهاد با هدف کاهش 
جامعه تحت حمایت خود از طریق شناسایی نیازها 
و توانایی های آنان اقدام به برگزاری دوره های 

آموزش مهارت های فنی و ارائه مشاوره قبل و 
بعد از ایجاد اشتغال می کند که از ابتدای امسال 
نفر ساعت  از مددجویان ۲هزار و 3۵  نفر   7۵
اعتبار 6 میلیون تومان فراگرفته  با  را  آموزش 
امسال  ابتدای  از  همچنین  کرد:  بیان  اند.وی 
مددجویان بخش مرکزی شهرستان سربیشه 31 
تخته فرش به ارزش 69 میلیون تومان را بافته 
اند که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

کنندگان  مصرف  از  حمایت  و  بازرسی  معاون 
سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: به مردم 
پیشنهاد می کنیم برای حمایت از تثبیت قیمت 

کاالها فقط به اندازه نیاز خرید کنند.
تهوری روز گذشته در گفت و گو با ایرنا افزود: 
وضع  از  اساسی  کاالهای  خصوص  در  کشور 
مطلوبی برخوردار است و تمامی کاالهای اساسی 
با ارز دولتی تامین می شود بنابراین جای نگرانی 
وجود ندارد.وی بیان کرد: در شرایط فعلی تولید در 
سطح مناسبی قرار دارد و تقاضای باالی خرید یک 
کاال ممکن است در سطح عرضه، کمبود مقطعی 
به وجود آورد.معاون بازرسی و حمایت از مصرف 
کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 

جنوبی گفت: مردم در چنین شرایطی باید براساس 
نیاز واقعی مصرف خانوار اقدام به خرید کاال کنند تا 

در سطح عرضه تعادل الزم ایجاد شود.
وی اضافه کرد: گاهی شاهد خریدهای غیرضرور 
یا بیش از نیاز مردم و همشهریان هستیم که در 

حقیقت نوعی احتکار خانگی محسوب می شود.
حد  در  کاال  خرید  در خصوص  گفت:  تهوری 
مناسب، مصارف مردمی نسبت به سال های 
گذشته تغییر نداشته است اما در برخی کاالها 
سطح تولید واحدها افزایش یافته و حتی عرضه 
و خرید توسط عمده فروشان و بنکداران ۲ تا 3 
برابر انجام می شود. وی اظهارکرد: این وضعیت 
گویای این است که در بسیاری از گروه های 

کاالیی نه کمبود تولید و نه مشکل تامین وجود 
دارد و آنچه در بازار این نوع کاالها التهاب ایجاد 
می کند، خرید بیش از نیاز و چند برابری برخی 
مردم است. وی گفت: در بسیاری از کشورهای 
دنیا وقتی قیمت کاالیی افزایش می یابد انجمن 
های حمایت از مصرف کنندگان پیشنهاد می دهند 
مردم و مصرف کنندگان خرید را یک واحد کمتر 
انجام دهند لذا کاهش خرید و مصرف، شرکت را 

وادار به کاهش قیمت می کند.
وی ادامه داد: این موضوع در ایران برعکس است 
و هنگام گرانی کاال خرید مردم بیشتر و خریدهای 
نامتعارف در کشور باعث بر هم خوردن شاخص 

عرضه و تقاضا می شود.

بحث  در  اینکه  اعالم  با  خوسف  فرماندار 
هر  از  کردیم  سعی  تسهیالت  و  اشتغال زایی 
فرصتی استفاده کنیم، گفت: متأسفانه مدیران 
بانک ها هیچ شناختی از استان و ظرفیت های 
موجود در استان ندارند و تنها به نظر شخصی 
خود اکتفا می کنند. به گزارش فارس، دیروز با 
حضور فرماندار خوسف، مدیر کل صنایع دستی 
مسئوالن  از  جمعی  و  استان  گردشگری  و 
شهرستان خوسف طرح گردشگری دق و کویر 
اکبرآباد و طرح کمپ گردشگری عشایری گواب 

در این شهرستان کلنگ زنی شد.
شفیعی فرماندار خوسف در این مراسم با بیان 
اینکه شهرستان خوسف در بحث گردشگری 
گفت:  است،  زیادی  بسیار  ظرفیت های  دارای 
تاکنون قدم های خوبی در حوزه گردشگری در 

این شهرستان برداشته شده است.وی  با اشاره به 
کلنگ زنی طرح کمپ گردشگری عشایری گواب، 
اظهار کرد: بحث گردشگری عشایری برای اولین 
بار در خوسف انجام می شود. وی بیان  کرد: در این 
کمپ گردشگری به دلیل بکر بودن این منطقه از 
سازه های محلی چوبی و گلی استفاده خواهد شد.

مسیر دسترسی به دق اکبر آباد؛ 
یکی از محورهای ناب

شفیعی مسیر دسترسی به دق اکبر آباد را یکی از 
محورهای ناب عنوان کرد و با اشاره به امکانات 
موجود در دق اکبر آباد، گفت: بحث انتقال آب به 
دق اکبرآباد انجام و عملیات آسفالت جاده سلم آباد 
و چندین جاده دیگر جهت دسترسی آسان به کویر 
نیز آغاز شده است.وی با بیان اینکه آب شرب 

بهداشتی به دق اکبرآباد منتقل شده است، تبیین 
کرد: با بهره برداری از آب ترش شهرستانک این 

ظرفیت به شهرستان اضافه شد.

گالیه از عدم همراهی و همکاری بانک ها
فرماندار خوسف با اعالم اینکه در بحث اشتغال زایی 
و تسهیالت سعی کردیم از هر فرصتی استفاده 
کنیم از معرفی حدود 8۰ میلیون تومان طرح به 
بانک ها خبر داد و افزود: این میزان طرح به بانک ها 
بانک ها  پیداست  آن طور که  ولی  معرفی شده 

تمایلی به همکاری ندارند.
شفیعی با اشاره به اینکه متأسفانه مدیران بانک ها 
هیچ شناختی از استان و ظرفیت های موجود در 
استان ندارند و تنها به نظر شخصی خود اکتفا 
می کنند، مطرح کرد: تا زمانی که بانک ها در استان 

تصمیم گیرنده باشند استان به هیچ جا نخواهد 
رسید و هیچ اشتغالی نخواهیم داشت. صالحی 
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان خوسف نیز با اشاره به رونق طرح های 
گردشگری در خوسف، گفت: بحث گردشگری 
چند سال شده در شهرستان ارتقاء یافته و سبب 
شهرستان  وی  است.  شده  گردشگران  جذب 
خوسف را دارای فرهنگ غنی دانست و بیان کرد: 
با معرفی این فرهنگ غنی می توانیم به جذب 

گردشگر در این منطقه کمک کنیم.

جذب گردشگر سبب افزایش اقتصاد 
نوری مدیر امور عشایری خوسف با اعالم اینکه 
11 درصد جمعیت شهرستان خوسف را عشایر 
تشکیل می دهند، گفت: جذب گردشگر موجب 
افزایش اقتصاد مردم منطقه می شود و امیدواریم با 
احداث کمپ گردشگری عشایری بتوانیم گامی در 

جهت توسعه گردشگری منطقه برداریم.
رمضانی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری با بیان اینکه خوسف در حوزه آثار 
طبیعی و جاذبه های تاریخی و فرهنگی دارای 
در  گفت:  است،  فرد  به  منحصر  جذابیت های 
حوزه میراث فرهنگی برای بافت تاریخی خوسف 
از محل اعتبارات ملی مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان 
اختصاص یافته تا بتوانیم کف سازی و جداره سازی 

معابر خوسف را انجام دهیم.

آبرسانی به آبگرم لوت انجام شد
وی مرمت ارگ عباسعلی خان شیبانی در ماژان و 
بازسازی خانه های تاریخی مشارکتی در راستای 
رونق گردشگری را از اهم اقدامات انجام شده در 
حوزه گردشگری در خوسف اعالم کرد و بیان 
کرد: همچنین در سال گذشته محوطه سازی 
کمپ آرک و شبکه آبرسانی و برق رسانی آبگرم 
لوت انجام شده است.مدیر کل میراث فرهنگی، 
اختصاص 17۰  از  صنایع دستی و گردشگری 
گردشگری  احداث طرح  تومان جهت  میلیون 
گواب خوسف خبر داد و اضافه کرد: همچنین در 
حوزه صنایع دستی بافت پارچه مله که برند بومی 
شهرستان خوسف است، احیا می شود. رمضانی به 
طرح گردشگری دق و کویر اکبرآباد اشاره و اعالم 
کرد: با اجرای طرح کمپ گردشگری این منطقه 
بر میزان گردشگران افزوده و پیامد اقتصادی خوبی 

را برای مردم به همراه خواهد داشت.

پیشرفت 22 درصدی بزرگترین
 سد خاکی شرق کشور

از  نیز  خوسف  طبیعی  منابع  مدیر  کرباسچی 
پیشرفت ۲۲ درصدی بزرگترین سد خاکی شرق 
کشور خبر داد و با بیان اینکه ساخت سد خاکی 
خواسته 4۰ ساله مردم این منطقه بود، گفت: طبق 
پیش بینی های انجام شده این سد باید تا پایان 

آذرماه اتمام و به بهره برداری برسد.

8 کشته و 78 زخمی
 در تصادفات هفته گذشته

های  جاده  در  گذشته  هفته  سیما-تصادفات  صداو 
خراسان جنوبی8 نفر کشته و 78 زخمی برجای گذاشت. 
جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: هفته گذشته 49 
فقره تصادف در راه های استان رخ داده که 47 درصد 
در راه های روستایی، 41 درصد در راه های اصلی و 
1۲ درصد در جاده های فرعی به وقوع پیوسته است.
نیکمرد با بیان اینکه بیشترین تصادفات با 3۵ درصد در 
بازه زمانی 16 تا ۲۰ اتفاق افتاده است، گفت: عدم توجه 
به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و رعایت نکردن حق 
تقدم مهمترین علل تصادفات هفته گذشته بوده است 
.وی  از 1۰ هزار و ۲۲9  فقره تخلف طی یک هفته 
گذشته در استان خبر داد و گفت: از این تعداد تخلف ۵ 

هزار و18۰ فقره حادثه ساز بوده است.

 بیرجند دومین مرکز استان سرد کشور 
اعالم شد

دادرس مقدم-کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: 
براساس الگوی نقشه ها بیرجند جمعه شب گذشته پس 
از شهرکرد دومین مرکز استان سرد کشور بود. زارعی 
افزود: در ساعات آینده گاهی وزش باد و تداوم هوای 
نسبتا خنک در اغلب نقاط استان دور از انتظار نخواهد 
بود. وی گفت: از امروز یکشنبه شاهد روند افزایشی 

دمای هوا در استان هستیم.

انعقاد تفاهم نامه میان دانشگاه بیرجند
 و دانشگاه آکوئیالی ایتالیا

صداو سیما-تفاهم نامه همکاری علمی میان دانشگاه 
بیرجند و دانشگاه آکوئیالی کشور ایتالیا منعقد شد. 
رئیس گروه همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه 
بیرجند گفت:  با هدف توسعه مناسبات و ارتباطات 
علمی و بین المللی تفاهم نامه همکاری علمی بین 
دانشگاه بیرجند و دانشگاه آکوئیالی  کشور ایتالیا به 
امضای روسای دو دانشگاه رسید. نویدی نیا افزود: 
تبادل استاد و دانشجو، انجام پروژه های مشترک 
تحقیقاتی و برگزاری کنفرانس های علمی مشترک 
توسط دو دانشگاه بیرجند و آکوئیالی ایتالیا از جمله 

مفاد تفاهم نامه منعقد شده است.

۱۰ کارخانه فرآوری زرشک مجوز گرفت

باغبانی سازمان جهاد کشاورزی  فارس- مدیر امور 
گفت: تعداد 1۰ کارخانه فرآوری با ظرفیت 11 هزار و 
348 تن و 373 بارگاه بهداشتی زرشک مجوز دریافت 
کرده که ۲8 واحد به بهره برداری رسیده است. رضایی 
اظهارکرد: امسال پیش بینی می شود 19 هزار و 1۰۰ تن 
زرشک در استان برداشت شود. وی تعداد بهره برداران 
زرشک در استان را ۲۵ هزار نفر عنوان کرد و افزود: 
آغاز برداشت این محصول در استان از اواسط مهر بوده 
و زمان برداشت آن تا اواخر آذرماه ادامه دارد. وی با 
بیان اینکه بیشترین میزان برداشت زرشک در استان 
مربوط به شهرستان قاین است، یادآور شد: سال گذشته 
19 هزار و 94 تن زرشک در استان برداشت شده و 
پیش بینی می شود امسال میزان برداشت این محصول 

به 19 هزار و 1۰۰ تن برسد.

تجهیز آزمایشگاه های  تحقیقاتی
 دانشگاه صنعتی بیرجند

دادرس مقدم-به گزارش آوا بر اساس تصمیم هیئت 
رئیسه به منظور تجهیز آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه 
صنعتی و فراهم شدن امکانات و زیرساخت های الزم 
در جهت افزایش فعالیت های علمی و پژوهشی، انجام 
پایان نامه های تحصیالت تکمیلی، اجرای طرح های 
پژوهشی و فناوری و پروژه های صنعتی مورد نیاز استان 
و منطقه، بیش از 7۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای سال 97 دانشگاه صنعتی بیرجند )بیش از 
چهل میلیارد ریال( به خرید دستگاه ها و تجهیزات مورد 

نیاز اساتید و دانشجویان این دانشگاه اختصاص یافت. 

 خراسان جنوبی برای مراسم اربعین
 ۳۴ موکب برپا می کند

تسنیم-رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات از صدور 
پروانه برای 34 موکب در اربعین حسینی خبر داد و 
گفت: از ادارات و مسئوالن استان درخواست داریم در 
بحث کمک به مواردی که در اربعین نیاز است، ورود 
پیدا کنند. جوینده دیروز در جلسه ستاد اربعین شهرستان 
بیرجند با اشاره به افزایش تعداد زائران اربعین اظهار کرد: 
طبق برآورد انجام شده امسال به دلیل اینکه باتوجه به 
افزایش هزینه ها حجم زائران عتبات عالیات کم شود، 
پیش بینی می شود در اربعین با افزایش زائران روبه رو 
باشیم. وی افزود: در این راستا باید امکانات بیشتری 
نسبت به سال گذشته در کشور عراق برای زائران فراهم 
کنیم. وی بیان کرد: این  موکب ها در قالب موکب های 
نانوایی، بهداشتی، تغذیه، اسکان و خدماتی خواهد بود. 
جوینده با اشاره به اینکه از این موکب ها 4 موکب که 
بار اصلی را متحمل می شوند، تصریح کرد: در این 
راستا هیئت های بزرگی مانند هیئت ابوالفضلی، هیئت 
فاطمی و هیئت حسینی پای کار آمدند و تا به امروز 
تمام آرد مورد نیاز و قسمتی از برنج تامین شده است. 
وی با اشاره به اینکه بیشترین نیاز در اربعین گوشت 
قرمز، مرغ و ظروف یکبار مصرف است، یادآور شد: 
هزینه خدمه موکب ها نسبت به سال قبل 4 برابر شده 
و خدمه باید هزینه های الزم را خودشان پرداخت کنند. 

 خراسان جنوبی یازدهمین
 استان سالمند کشور

مدیرکل بهزیستی گفت: طبق سه سرشماری اخیر 
در سال های 8۵، 9۰ و 9۵، خراسان جنوبی به ترتیب 
دومین، پنجمین و یازدهمین استان سالمند کشور معرفی 
شده است. عرب نژاد اظهارکرد: 7۵ هزار و ۲۵ سالمند 
6۰ تا 7۵ سال و بیشتر در استان زندگی می کنند که از 
این تعداد 37 هزار و 1۲4 نفر مرد و 37 هزار و 9۰1 نفر 
زن هستند.وی با اشاره به وجود 14۰ نفر در خانه های 
سالمندان استان افزود: با توجه به ضرورت برنامه ریزی 
برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان و فعال کردن 
موسسات و سازمان های مردم نهاد، در راستای تحقق 
اهداف دبیرخانه شورای ملی سالمندان، بنیاد فرزانگان راه 
اندازی شده است.وی گفت: این بنیاد موسسه مردمی 
فرهنگی ، هنری و ورزشی سالمندان است که زمینه 
ساز ایجاد روحیه نشاط و شادابی در سالمندان و پر کردن 
اوقات فراغت و در نتیجه ارتقای سالمت جسمی، روانی، 

اجتماعی و معنوی را به عهده دارد.

75 درصد مدارس از سیستم گرمایشی 
استاندارد  برخوردار شدند 

تسنیم-مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
از سیستم  استان  برخورداری 7۵ درصد مدارس  از 
گرمایشی استاندارد خبر داد. بیکی با بیان اینکه این 
مدارس  از بخاری نفتی کاربراتی یا سیستم گرمایشی 
استاندارد استفاده می کنند، بیان کرد: برای مهر امسال 
بیش از 34۰ پروژه گرمایش مرکزی در مدارس استان 
به بهره برداری رسیده است.وی اعتبار هزینه شده برای 
این تعداد پروژه را بیش از 14۰ میلیارد ریال دانست 
و افزود: ۵1 پروژه آموزشی نیز ابتدای سال تحصیلی 
جدید به بهره برداری رسیده است. بیکی با اشاره به 
اینکه 14۵ کالس درس جدید نیز در استان برای 
مهرجاری افتتاح شده است، تصریح کرد: برای این 
تعداد پروژه آموزشی نیز اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد و 
4۰۰ میلیون تومان هزینه شده است. وی از بازسازی 
17 درصد فضاهای آموزشی استان خبر داد و گفت:  
بیش از هزار مدرسه روستایی نیز در استان فعال است 

که حدود 3۰۰ مدرسه از این تعداد تخریبی است.

جمعه بازار خودرو در بیرجند
 راه اندازی می شود

شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  برزجی-رئیس 
و فرآورده  های کشاورزی شهرداری بیرجند گفت: 
جمعه بازار خودرو تا ۲ هفته آینده در خیابان بهشتی 
)چهارشنبه بازار فعلی( راه اندازی می شود. خسروی 
اظهار کرد: جمعه بازار خودرو با هدف تسهیل خرید 
و فروش شهروندان در محل چهارشنبه بازار فعلی راه 
اندازی می شود تا مردم بتوانند بدون دغدغه معامالت 
خود را در این زمینه انجام دهند. وی ایجاد یک مرکز 
همگانی خرید خودرو در شهر بیرجند را از دیگر اهداف 
راه اندازی این بازار دانست و افزود: با راه اندازی جمعه 
بازار دست واسطه ها نیز کوتاه می شود. خسروی با 
بیان اینکه ۲ هکتار محوطه بازار بهشتی به جمعه بازار 
خودرو اختصاص می یابد، گفت: کارشناسی، اصالت 
رنگ، تعیین مشکالت فنی خودرو و انعقاد مبایعه نامه 
از جمله بخش های این بازار خواهد بود. وی ادامه داد: 
متقاضیان برای فروش بر اساس نوع خودرو و تعرفه 
مشخص شده عوارض پرداخت می کنند. خسروی 
از انعقاد تفاهم نامه بین شهرداری و پیمانکار این بازار 
خبر داد و گفت: با توجه به تجربه موفق شهرهای 
امید می رود که  بازار خودرو،  اندازی  راه  دیگر در 
حاصل  بیرجند  شهر  در  بازار  این  از  خوبی  نتیجه 
خودرو  بازار  اینکه  از  امیدواری  ابراز  با  وی  شود. 
گام مثبتی برای کمک به شهروندان باشد، افزود: 
متقاضیان فروش موتورسیکلت، خودروهای سواری 
و سنگین می توانند از فرصت راه اندازی این بازار 
استفاده کنند. ایجاد بازار یا جمعه بازار خودرو با توجه 
به نیازی که در این زمینه وجود داشت از سال 94 در 

دستور کار شهرداری بیرجند قرار گرفت.

مرگ عابر پیاده در برخورد با کامیون

عابر پیاده در برخورد با کامیون در محور نهبندان- بیرجند 
فوت کرد. جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: این 
کیلومتر 9۰ محور  در  روز جمعه ساعت 18  حادثه 
نهبندان- بیرجند رخ داد که عابر پیاده فوت کرد. نیکمرد 
نتعلت حادثه را بی توجهی راننده کامیون به جلو اعالم کرد.
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 امام حسین علیه السالم فرمودند :
ال تَِحلُّ لَِعیٍن  مُؤمِنٍَة تََری ا... یُعصی فتَطِرُف حتّی یَُغیَِّرُه

بر هیچ چشِم مؤمنِی روا نیست که ببیند خدا نافرمانی می  شود و ]مؤمن[ چشم خود را فرو بندد
 مگر این که آن وضع را تغییر دهد.

)تنبیه الخواطر : ج2، ص1۷۹( 

عکس: ناصری

جواد قوسی - پنجشنبه شب گذشته در آیین افتتاح بوستان آیت ا... 
بهجت مهرشهر که با حضور نماینده ولی فقیه و قرائت دعای کمیل 
صورت گرفت، شهردار بیرجند اظهار کرد: مفتخریم در راستای خدمت 
به شهروندان، به ویژه در محالت کمتر برخوردار، پروژه پارک بهجت را در 
محدوده مهرشهر به بهره برداری برسانیم. جاوید ادامه داد: این پروژه بنا 
به درخواست شورای شهر، اردیبهشت امسال با وسعت 13هزار مترمربع 
و هزینه نزدیک به 750 میلیون تومان کلنگ زنی شد. همچنین 5 هزار 
مترمربع دیگر در زمین های اطراف پارک وجود دارد و عملیات اجرایی 
آن در آینده شروع می شود. وی افزود: کانال متروکه وسط محدوده 
مهرشهر به وسعت 10.5 هکتار و طول 2 کیلومتر، پروژه دیگری است 
که در منطقه مهرشهر اجرا می شود. عملیات تهیه طرح این پروژه 
انجام شده و در شرف انتخاب پیمانکار هستیم و در ظرف 2 ماه آینده 
عملیات اجرایی آن شروع می شود. شهردار بیرجند ابراز کرد: انجام 
عملیات آبرسانی به فضاي سبز محدوده مهرشهر به طول 5 کیلومتر 
و با اعتبار 1.5 میلیارد تومان از محل منابع داخلی شروع شده است. 

بهره برداری چهارشنبه بازار در ابتدای سال 98
در ادامه رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند بیان کرد: کلنگ زنی 
چهارشنبه بازار در محل سازمان میادین میوه و تره بار سابق )روبروی 
ترافیک در خیابان بهشتی و تردد  به منظور کمتر شدن  ترمینال( 
راحت شهروندان شمال شهر انجام گرفت. پیش بینی شده است در 
ابتدای سال 98 خرید مردم از این محل صورت گیرد. تقی زاده ادامه 
داد: انتقال خط آب تقریبا به طول 10 کیلومتر از منطقه جنوب شهر 
به شمال شهر طراحی شده که بخشی از آن انجام شده تا فضای سبز 

خوبی در منطقه شمال شهر داشته باشیم.

مراحل انتهایی اتصال سه راه اسدی به موسی بن جعفر )ع(
ترمیم،  زیباسازی،  کرد:  اظهار  بیرجند  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
تعویض و نورپردازی خیابان ها و بهسازی میادین در مناطق مختلف 
شهری را شاهد بودیم که مناطقی مانند بلوار شهید بهشتی و غفاری 
انجام شده و مناطقی مانند بلوار فرودگاه و توحید در حال انجام است. 
تقی زاده با بیان اینکه در تالش هستیم مجتمع بزرگ فرهنگی صیاد 
شیرازی احداث شود، ادامه داد: اتصال سه راه اسدی به پل موسی بن 
جعفر)ع( که از مدتی قبل قول آن را داده بودیم، مراحل انتهایی را 
سپری می کند. همچنین طرح اتصال خیابان عدل و معلم با هدف 
یکسان سازی دو منطقه در دستور کار قرار گرفته است. وی با بیان 
اینکه بیش از 70 درصد بودجه شهرداری سال گذشته صرف منطقه 
شمال شهر شد، ابراز کرد: طرح ایجاد میدان بزرگ اجتماعات شهری 
در دستور کار قرار گرفته تا تبدیل به محل برگزاری تجمعات شهری 

و راهپیمایی ها شود.
تبدیل پارک جنگلی به بزرگترین پارک شهرستان

رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند خاطرنشان کرد: پارک جنگلی 
معصومیه در دستورکار قرار گرفته تا به بزرگترین پارک شهرستان تبدیل 
شود و همه امکانات مورد نیاز از جمله مجتمع ورزشی، استراحتگاه، 
مجتمع رفاهی و شهربازی در آن پیش بینی شده تا شبانه روزی از آن 
استفاده شود. تقی زاده ادامه داد: مراحل احداث پارک الهیه، در حال 
انجام است و مدتی دیگر به بهره داری می رسد. وی اضافه کرد: فعالیت 
اجرایی سوله ورزشی ورودی مهرشهر با مساعدت و همت شهرداری 
آغاز شده است. همچنین احداث کلینیک مهرشهر در منطقه شمال 
اقدامات درمانی در این منطقه باشد. شهر درخواست شده تا مرکز 

سال گذشته بیش از 70 درصد بودجه شهرداری صرف منطقه شمال شهر شد
بوستان آيت ا... بهجت مهرشهر باحضور نماينده ولي فقيه در خراسان جنوبي افتتاح شد

عکس: جواد رضايی

جواد رضایی - رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند با اشاره به 7 مهر، روز 
آتش نشانی و ایمنی بیان کرد: 7 مهر به پاسداشت زحمات آتش نشان ها در هشت سال دفاع مقدس 
توسط امام خمینی )ره( به این عنوان نامگذاری شده است. وی ادامه داد: این روز، روز تجلی زحمات 
تالشگرانی است که در هنگام بروز حوادث برای کمک و جلوگیری از آسیب های مالی و جانی اقدام می 
کنند و در هر شرایطی برای نجات افرادی که نیاز به کمک دارند از جان خود مایه می گذارند. رئیس 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند با اشاره به اینکه زمان رسیدن به محل حادثه 
بسیار حائز اهمیت است، از آن به عنوان ثانیه های طالیی یاد کرد و افزود: این زمان بسیار حیاتی است و 
چند ثانیه دیر رسیدن می تواند آسیب های جبران ناپذیری را بر جا گذارد، نُرم جهانی زمان رسیدن به 
محل حادثه 3 دقیقه است که این میزان  در محدوده شهری 3.3 دقیقه می باشد. یکی از دالیل مهمی 
که باعث افزایش این مدت زمان شده است، فرسودگی ماشین آالت آتش نشانی و مشکالت ترافیکی 
است که در این مورد نیاز به آگاهی دادن به مردم و فرهنگ سازی وجود دارد تا با راه دادن به ماشین 
های آتش نشانی در لحظات اعزام به محل حادثه این مدت زمان کاهش پیدا کند. حسینی ادامه داد: از 
ابتدای حضور بنده در این مجموعه 15 حادثه گسترده رخ داده است که اگر تالش همکاران آتش نشان 
نبود خسارت های مالی و جانی بسیاری در پی داشت و ایثار و از خودگذشتگی آتش نشانان باعث شد که 

از خسارت های جبران ناپذیر، جلوگیری شود.
افتتاح سایت آموزش تخصصی آتش نشانی

علی حسینی در مورد افتتاح سایت آموزش تخصصی آتش نشانی گفت: این سایت در زمینی به مساحت 
2 هزار مترمربع در محل ورودی جاده فوداج احداث شده است. عملیات امداد و نجات در 8 آیتم، امداد 
و نجات در چاه، اطفای حریق در کانکس، عملیات شبیه سازی اطفای حریق در مخازن سوخت، اطفای 
حریق در زیرزمین، امداد و نجات در ارتفاعات و رهاسازی مصدوم در این محل انجام خواهد شد. رئیس 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند از کاهش 38.5 درصدی حریق و همچنین کاهش 
29 درصدی حادثه خبر داد و اظهار کرد: سال گذشته 591 حریق اتفاق افتاده که در سال جاری  به 363 
مورد رسیده است، همچنین حوادث سال گذشته 932 مورد بوده که در سال جاری 656 مورد گزارش 
شده است و این ثمره عملکرد حوزه آموزش و پیشگیری نیروهای آتش نشانی می باشد که هر چه در این 

حوزه بیشتر کار صورت بگیرد، در مقابله با حوادث نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.
آموزش 7 هزار و627 نفر ساعت،برای آتش نشان های دواطلب

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ادامه داد: در آموزش درون سازمانی،کالس های 
آموزشی و کارگاه های امداد و نجات برگزار شده و 28 هزار و 875 نفر ساعت آموزش دیده اند، همچنین 
برای آتش نشانان داوطلب که در حوادث گسترده و بالیای طبیعی  همکاری می کنند، آموزش هایی 

 در نظر گرفته شده است و 7 هزار و 627 نفر ساعت در سطوح مقدماتی و پیشرفته آموزش دیده اند. 
علی حسینی تصریح کرد: در حوزه آموزش برون سازمانی نیز با حضور در مراکز صنعتی،کارخانه ها و 
مراکز تولیدی و مدارس،27 هزار و 87 نفر ساعت آموزش داشته ایم، همچنین تقویت همیاران آتش نشان 

در مراکز آموزشی می تواند در کاهش حوادث موثر باشد.
برگزاري مسابقات گوناگون ورزشي استاني و شهرستاني کارکنان آتش نشاني

وی همچنین از برگزاری دوره ها و مسابقات گوناگون ورزشی استانی و شهرستانی کارکنان آتش نشانی 
خبر داد و اظهار کرد: اولین دوره مسابقات در ایستگاه آتش نشانی مهرشهر، با شرکت 60 نفر در قالب 
14تیم از شهرهای مختلف استان و در سه گروه سنی با هم به رقابت پرداختند که مقام اول تیمی ایستگاه 
شماره 6 بیرجند؛ آقایان قوی دل، ناصر مهرور، جواد مقری و علی آبادی، مقام دوم ایستگاه شماره1 بیرجند؛ 
آقایان محمد امین محمود سلطانی، حسین رجایی و مقام سوم تیمی را کارخانه کویر تایر کسب کرده 
است. در مسابقات انفرادی مقام اول در رده سنی 27-32 سال را محمود قوی دل، دوم را ناصر مهرپرور و 
مقام سوم را حسین بهارشاهی به خود اختصاص داده اند. در رده سنی 32-38 سال مقام اول جواد مقری، 
دوم مصطفی بکتاش و مقام سوم محمد شیری همچنین در رده سنی 39-44 سال مقام اول امید مودی، 
مقام دوم محمدرضا جعفری و مقام سوم حسین رجایی بوده است. رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری بیرجند بیان کرد: در حوزه پیشگیری به صورت کلی در صدور استعالمات شهرداری و 
کارشناسی موضوعات پیشگیری و مکاتبات بیمه ای اقدام صورت می گیرد، عالوه بر این نقاط حادثه خیز 
شهر شناسایی شده و اخطارهای الزم داده شده، تا بتوان از بروز حوادث تا حد زیادی جلوگیری شود و 
با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش و پیشگیری شاهد کاهش حوادث و حریق هستیم.

41 هزار و 151 مزاحمت تلفنی در سال جاری
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند از تجهیز دو تیم در حوزه های امداد و 
نجات کوهستان و غواصی خبر داد و افزود: تجهیز و آماده سازی این گروه ها از منابع داخلی صورت گرفته 
است، همچنین 300 میلیون تومان از محل اعتبار تملک دارایی برای خریداری تجهیزات ضروری مرکز 
هزینه شده است. حسینی گفت: تعداد تماس با 125 در سال گذشته 51 هزار و 69 و در سال جاری 44 
هزار و170 مورد بوده است. برای کل تماس های یکهزار و 522 مورد از 16 ایستگاه به ماموریت اعزام شده 
اند. وی همچنین از 49 هزار و 546 مزاحمت تلفنی در سال گذشته خبر داد که این میزان در سال جاری 
به 41 هزار و 151 مورد کاهش داشته است. حسینی عمده تماس ها را به وسیله کودکان و افرادی که 
در شماره گیری مشکل دارند، عنوان کرد. رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند 
افزود: تعداد فوتی حوادث در سال گذشته 7 نفر بوده و این میزان در سال جاری به 9 نفر رسیده که این 
افزایش نیز به علت اضافه شدن 5 نفر فوتی در خارج از محدوده خدماتی بوده است. تعداد مصدومین از 

117نفر در سال گذشته به 73 نفر در سال جاری رسیده، همچنین نجات یافتگان در سال گذشته 736 
نفر بوده که در سال جاری به 496 نفر کاهش پیدا کرده است. حسینی اظهار کرد: در سال گذشته تعداد 

حوادث و حریق یکهزار و 522  مورد بوده که در سال جاری به یکهزار و 19 مورد رسیده است.
شناسایی مکان های حادثه خیز در شهر یکی از اولویت های آتش نشانی است

جاوید شهردار بیرجند نیز با تبریک این روز به آتش نشانان  بیان کرد: این روز بهانه ای است که از کسانی 
که برای آرامش بخشیدن به مردم از جان مایه می گذارند، تقدیر و تشکر شود و این فرهنگ باید در 
جامعه نهادینه شود. وی ادامه داد: در حوزه آتش نشانی یکی از موارد مهم منابع انسانی و تامین نیروی 
کار آزموده است که در این راستا آموزش و اقدامات موثر باید صورت گیرد. جاوید با اشاره به ساخت سایت 
آموزش آتش نشانی افزود: این سایت با این هدف تشکیل شده که فضای مناسبی برای آموزش فراهم 
شود و امیدواریم با اقداماتی که در حال انجام است این مجموعه عالوه بر پوشش آتش نشانی های استان، 
به مرکز کشوری برای آموزش تبدیل شود. شهردار، شناسایی مکان های حادثه خیز در شهر را یکی از 
دیگر اولویت های آتش نشانی برشمرد و اظهار کرد: برای شناسایی و جانمایی این مکان ها اعتباراتی 
اختصاص داده خواهد شد تا در زمان وقوع حوادث در کمترین زمان عملیات های امداد و نجات صورت 
بگیرد. شهردار گفت: فرسودگی ناوگان آتش نشانی یکی از مشکالتی است که باید در نظر گرفته شود، 
آتش نشانی بیرجند تا محدوده مرز را زیر پوشش قرار می دهد و به دلیل گستردگی، این تجهیزات نیاز 
به نوسازی و به روز شدن دارد که با توجه به اینکه مجموعه آتش نشانی ماهانه 500 میلیون تومان برای 
شهرداری هزینه دارد و این هزینه از محل عوارض شهرداری پرداخت می شود، امکان نوسازی تجهیزات و 

ماشین آالت توسط شهرداری وجود ندارد و نیاز به پیش بینی منابع مالی در این زمینه است.
برنامه ریزی برای تبدیل وضعیت و برگزاری آزمون جدید برای آتش نشانان انجام خواهد شد

همچنین معاون هماهنگی امور مالی استانداری بیان کرد: هر سازمانی برای موفقیت نیازمند به نیروی 
انسانی متعهد و متخصص است و نهاد آتش نشانی جزو مجموعه هایی است که تکیه بر نیروی انسانی 
دارد و این نیرو باید از سالمت روح و جسم برخودار باشد، برای این منظور باید آموزش در راس امور آن 
قرار داشته باشد، چرا که هر چقدر در این زمینه تالش بیشتری صورت گیرد در ارائه خدمات و نجات 
مردم موثر خواهد بود. علوی مقدم افزود: تجهیزات نقش و جایگاه مهمی در آتش نشانی دارد و سعی 
شده وزارت کشور تامین تجهیزات تمام آتش نشانی های استان را مدنظر قرار دهد. وی همچنین از عقد 
قرارداد با سازمان آتش نشانی کشور در زمینه تامین تجهیزات خبر داد و تصریح کرد: به محض اعالم 
سهمیه استان این موضوع پیگیری خواهد شد. علوی در مورد تعیین وضعیت شغلی و بیمه آتش نشانان 
خاطرنشان کرد: با توجه به وجود مخاطرات این شغل باید در زمینه تعیین وضعیت شغلی آتش نشانان گام 
برداشته شود که در این راستا برنامه ریزی برای تبدیل و ضعیت و برگزاری آزمون جدید انجام خواهد شد.

کاهش 38.5 درصدي حريق و کاهش 29 درصدي حادثه در بیرجند
رئيس سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری بيرجند خبر داد:


