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ثبت جهانی  اربعین 

فردا اربعین است پایان چهل روز التهاب 
های  بُراده  گرفتن  قرار  روز  رسیدن، 
الحرمین، وقت  بین  مدار  در  خورشید 
برآمدن آفتاب از شرق گلدسته های حرم 
عباس. اربعین،  عاشورا، تاسوعا، کربال و 
محرم همه شماره ای از روزها و مکانی 
در جغرافیا بودند اگر با شهید جاوید تاریخ و 
قصه شهادت ارتباطی نداشتند. روزی که 
حسین )ع(فرمود : این کار )قیام( من برای 
شما اسوه است.کار ستمگران تاریخ را تا 
قیام قیامت یکسره کرد.  از آن روز همه 
روزهاعاشورا،همه ماهها محرم و همه 
زمین ها کربال شد.یادحسین و راه او در 
گستره ارض و در...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4201
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    صفحه 5

سکاندار
بعدی استان  

کيست ؟ 
بازار  گمانه زني ها درباره استاندار بعدي به شدت داغ است و 
روزي نیست که رسانه ها در این باره خبري منتشر نکنند. آخرین 
 شنیده ها حکایت از آن دارد که در بین مقامات بازنشسته  ،
سه استاندار مشمول طرح منع به کارگیري بازنشستگان  ،  
همچنان در تالشند با استفاده از برخي تبصره هاي این قانون 

در مسئولیت خود بمانند که همین ... ) مشروح در صفحه 5 (

چراغ گردشگری معدن روشن شد
گردشگری معدن یا ژئوتوریسم ، سال هاست که به عنوان یکی از راه های درآمدزایی از معادن مورد توجه کشورهای پیشرفته 
قرار گرفته است. در ایران نیز این موضوع حدود 20 سال گذشته با مطالعاتی در این زمینه مطرح و سال 88 اولین اطلس 
توانمندی های ژئو پارک و ژئو توریسم ایران با معرفی 100 نقطه از کشور منتشر شد. در همین راستا ... )  مشروح درصفحه3(

ارزیابان یونسکو
به خراشاد می آیند

برای ثبت جهانی حوله دستباف مردم روستا،

به مناسبت اولین سالگرد شهادت

 شهیـد گرانقدر محمـد نایبـی
امروز دوشنبه 97/8/7 ساعت 9 صبح در محل مصلی 
)هیئت ابوالفضلی بیرجند( گرد هم می آییم تا همزمان با ایام 
سوگواری اربعین حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( یاد آن شهید 
 عزیز را گرامی داریم، حضور سروران معظم موجب امتنان است.
خانواده شهید نایبی - بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی 

جناب آقای مهندس مودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 سرپرست معاونت مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی
 که بیانگر کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما در صحنه های خدمت صادقانه

 می باشد تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
ضمنا از خدمات و زحمات صادقانه چندین ساله 

جناب آقای مهندس رجبی در حوزه معاونت مهندسی ساخت راه های استان 
تقدیر و تشکر نموده، از خداوند بزرگ سالمتی و موفقیت، بهروزی و سربلندی برای ایشان 

خواستاریم.
شرکت راه گستران قاینات

خانواده محترم چهکندی نژاد
مصیبت درگذشت پدر عزیزتان مرحوم حاج غالمرضا چهکندی نژاد

 را خدمت شما تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات
 و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

شرکت باربد بنای شرق

جناب آقای مهندس مودی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 سرپرست معاونت مهندسی و ساخت
 اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

 که نشان از لیاقت و توانمندی شما می باشد ، صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند 
متعال توفیقات روزافزون تان را خواستاریم. همچنین برخود الزم می دانیم از زحمات و تالش های 

صادقانه جناب آقای مهندس رجبی در دوران تصدی مسئولیت نیز تقدیر و تشکر نماییم.
مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل

جنـاب آقای محمدرضا زرگری
معاون محترم مدیریت شعب بانک ملت خراسان جنوبی

جنـاب آقای سعیـد ناصـری
  رئیس محترم حوزه یک شعب بانک ملت خراسان جنوبی

جنـاب آقای علیرضا حبیب زاده
رئیس محترم حوزه دو شعب بانک ملت خراسان جنوبی

جنـاب آقای علی سعیدی
  رئیس محترم بانک ملت شعبه مرکزی بیرجند

انتصاب شایسته شما بزرگواران را که نشان از شایستگی، تجربه و لیاقت شما می باشد صمیمانه تبریک 
عرض نموده، آرزوی توفیق روزافزون و موفقیت در امور محوله برای شما را داریم.

بیمه» مـا «
 سرپرستی خراسان جنوبی

) ویژه مبتدی ها (۵ماهه خیاط شوید )تضمین از ما(
آموزش چرخکاری به روش تولیدی/ لباس کامل مردانه  و زنانه )ویژه حرفه ای ها(
الگوساز و برشکاربه روش حجمی- شلواردوز،پیراهن  شومیزه  مردانه، زنانه 

و لباس  راحتی،ضخیم دوز، مانتو دوز
آموزش  تئوری هوشمند  درتمامی دوره ها / تدریس توسط کارشناس طراحی  و دوخت

اولین آموزشگاه  دومنظوره  )برادران( و )خواهران ( در خراسان جنوبی

آدرس:بیرجند.خیابان مفتح - بین مفتح  50 و 52
جهت اطالع بیشتربا شماره های  09158635644/ 32445173- 056 تماس  بگیرید

جناب آقای مهندس وحید داعی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی 
که بیانگر کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 موفقیت و سربلندی شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.

یاسر بهدانی 

جنـاب آقـای سعیـد ناصـری
  رئیس محترم حوزه یک شعب بانک ملت خراسان جنوبی

 انتصاب شایسته شما را که حاصل توانمندی، تجربه و درایت شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده ، توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت توان پویش - شرکت ره طوس

جناب آقای مهندس وحید داعی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی
 استان خراسان جنوبی

 صمیمانه تبریک عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال موفقیت و سربلندی شما را خواستاریم.
انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان خراسان جنوبی

تــور کیــش 
ویژه نمایشگاه بین المللی

 طال، جواهر، نقره، ساعت، گوهر سنگ ها و صنایع وابسته
)27 آبان ماه لغایت 2 آذرماه(

شماره تماس:  4-32400591-056  داخلی 403 و 107

* امکان پرداخت به صورت اقساطی
** امکان افزایش و یا کاهش روزهای اقامت ميسر می باشد.

*** درصورت تغيير نرخ پرواز مابه التفاوت در زمان ثبت نام 
محاسبه خواهد شد

 خدمـات:
*  5 شب و 6 روز  اقامت در هتل گامبرون )4 ستاره تاپ(
* صبحانه و نهار    *  ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

* 6نوبت ترانسفر رفت و برگشت نمایشگاه * بيمه مسافرتی
* گشت جزیره، سينما 6 بعدی، ورودی سافاری، یک نوبت جنگ شبانه

 و تخفيفات گردشگری

* ویالهای سه ستاره آبگرم معدنی
* استخرهای مجزای آبگرم معدنی
* وان های خصوصی آبگرم معدنی
* طوالنی ترین زیپالین شرق کشور
* رستــوران درجـه یــک هـالل 
* بزرگترین مجموعه اقامتی استان
 * مناسب برای تورهای گردشگری
 بــا بهتریــن قیمــت

www.abgarmeferdows.ir
abgarm_ferdows@ اینستاگرام

abgarmferdows056 - 32747436 - 40@ تلگرام
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پدافند غیرعامل در مقابل تهاجم دشمنان علمی، جدی و همه جانبه باشد  

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب با اشاره به اهمیت روزافزون پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدهای نو شونده 
دشمنان، اظهار کردند: در مقابل شیوه های پیچیده تهاجم دشمنان، پدافند غیرعامل نیز باید کاماًل هوشیار و جدی باشد و به 
صورت علمی، دقیق، به روز و همه جانبه عمل و با هرگونه نفوذ مقابله کند.

مهلت پذیرش 
چک های قدیمی تمام شد

از پایان شهریور سال گذشته و با راه اندازی سامانه 
چک های  شد  قرار  )صیاد(  چک  یکپارچه  صدور 
این  در  شود.  استفاده  و  صادر  جدید  متحدالشکل 
دسته  داشتند  فرصت  چک  دسته  صاحبان  میان 
چک های قبلی را تا اردیبهشت امسال در بانک ها 
تعویض کنند و دسته چک صیادی بگیرند. با این 
حال گستردگی این طرح و شرایطی که بر آن حاکم 
بود، موجب شد بار دیگر بانک مرکزی این زمان را 
تا آبان امسال تمدید کند که بر این اساس مهلت 
تمام شد و دیگر تمدیدی در کار نیست. از این رو 
دارندگان دسته چک قدیمی دیگر نمی توانند آن را 
در یک بانک غیرمرتبط ارائه کنند و تبادل چک های 
است. ممنوع  چکاوک  سامانه  در  غیرصیادی 

عودت وجه ریالی زائران اربعین 
در صورت انصراف از دریافت

اربعین  ارز  توزیع  عامل  بانک  مدیره  هیئت  عضو 
گفت: در صورتی که زائران اربعین به هر دلیلی از 
از  پس  باشند  مطمئن  شوند،  منصرف  ارز  دریافت 
داده  عودت  پرداختی  ریال  وجه  مراسم،  برگزاری 
می شود. خاتونی درباره برخی مشکالت دریافت ارز 
زائران اربعین، اظهار کرد: از آنجایی که کشور عراق 
از زیر ساخت های مناسبی برای برق، اینترنت و ... 
برخوردار نبود و همچنین بانک مرکزی این کشور نیز 
کمترین سطح از همکاری را با ایران و بانک ملی 
داشت، در ۳۰ ساعت ابتدایی اجرای طرح پرداخت ارز 
به زائران با مشکالت و مسائل متعددی مواجه شدیم.

خرید و فروش وکالتی 
خودرو ممنوع است

شرکت  فروش  و  بازاریابی  در  مدیرعامل  معاون 
حواله  فروش  و  خرید  کرد:  اعالم  خودرو  ایران 
 خودروهایی که در قرارداد آنها امکان صلح وجود ندارد 
غیر قانونی است. مصطفی خان کرمی با اعالم این 
مطلب گفت: با وجود این که این موضوع بارها توسط 
یادآوری شده، همچنان  به هموطنان  ایران خودرو 
یا  خرید  به  اقدام  آن،  به  توجه  بدون  افراد  برخی 
فروش حواله های ثبت نامی از طریق دفاتر ثبت 
اسناد رسمی و ارائه وکالت نامه به خریدار می کنند 
شد. خواهد  ساز  مشکل  خریداران  برای  قطعا  که 

سرمقاله

    ثبت جهانی اربعین   

* مهرآیین

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... کار ستمگران تاریخ را تا قیام 

قیامت یکسره کرد. از آن روز همه روزها عاشورا، 
همه ماه ها محرم و همه زمین ها کربال شد. یاد 
حسین و راه او در گستره ارض و در عمق تاریخ 
بشر امتداد و استمرار یافت و این همه در تقابل با 
از عاشورا  از صبح روز بعد  ستم پیشگانی بود که 
کوشیدند چراغ روشن حسین )ع( را با دروغ های پلید 
و تبلیغات دامنه دار و همدستانی خداوندان زر و زور و 
تزویر خاموش سازند. از آن َدم، هر َدم و به هر بهانه، 
نام حسین بر لبان عطشناک عشاق او جاری شد. 
مزار او مدار ایمان شد و پایگاه فریاد و نام او اسم رمز 
قیام و خیزش علیه بیداد. از این روست که طاغوت 
ها از همان آغاز تیغ و طال و تحریف را به کار گرفتند 
تا نام حسین فراگیر نشود و داستان او به فراموشی 
سپرده شود و زیارت او تعطیل گردد. متوکل خلیفه 
عباسی زائران حسینی را قتل و عام و قطع عضوکرد. 
بر مزار حسین آب بست تا هیچ اثری از حسین باقی 
نماند و این داستان تا سال ها و قرن ها بعد ادامه 
داشت. دوره ای در ایران روضه سیدالشهدا قدغن 
شد و زمانی نه چندان دور در عراِق عصر صدام، 
پیاده روی اربعین ممنوع و افراد به همین بهانه شهید 
یا قطع عضو شدند.اما یزید، متوکل، رضاخان و صدام 
رفتند و حسین )ع( ماند “تابنده تر” از همیشه. اربعین 
که با زیارت جابر صحابه پیامبر )ص( از مزار حسین 
)ع( آغاز شد، یاد و خاطره سیدالشهدا و شهادت او 
قبر شهید  زیارت  این روز سنت  از  و  زنده کرد  را 
مسلمان،  زائر  ها  میلیون  امروز  شد.  گذاری  پایه 
شیعه و سنی، مسیحی و یهودی، زرتشتی، صابئی، 
بودایی و حتی مارکسیست! که به کربال می روند 
به شهید راه عدالت و مفهوم واالی شهادت احترام 
مرگبار  در سکوت  حتی  حاال  اربعین،  گذارند.  می 
ثبت  جهانی  صهیونیزم  به  وابسته  های  رسانه 
جهانی شده است. اینک رسانه حسین، سینه های 
ماالمال از عشق عدالت طلبان جهان است. اربعین 
رساند.  می  ظهور  به  را  عاشورا  که  است  طریقی 
اربعین راهی است از حسین )ع(  تا مهدی )عج(.

سکه از مرز 4 میلیون و 500 هزار 
تومان گذشت

 4 جدید  آزادی طرح  تمام بهار  آزاد سکه  بازار  در 
میلیون و 51۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی 
معامله  تومان  میلیون و ۳۰۰ هزار  قدیم 4  طرح 
هزار   421 هم  18عیار  طالی  گرم  هر  می شود. 

تومان ارزش گذاری شده است. 

جهانگيري براي انتخابات آینده، جنگ زرگري راه مي اندازد

اخیر  اظهارات  نماینده مجلس، علت  نقوی حسینی 
جهانگیری را فرار رو به جلو و نگاه وی به انتخابات 
آینده دانست و گفت: قطعا افرادی چون جهانگیری به 
انتخابات های پیش رو چون انتخابات سال ۹8 مجلس 
برای  و  می کنند  فکر   14۰۰ جمهوری  ریاست  و 
پیروزی در آن، جنگ  زرگری راه می اندازند که بگویند ما از روحانی نیستیم. 
دولتمردانی همچون جهانگیری نمی توانند از عملکرد بسیار ضعیف دولت 
دفاع کنند و مجبورند سرشان را پایین بیاندازند و خود را از روحانی جدا کنند.

ارسال FATF به مجمع تشخيص مصلحت خالف قانون بود 

رئیس  گفت:  شاهین شهر  نماینده  دلیگانی،  حاجی 
مجلس در اقدامی خالف قانون و با دور زدن مجلس و 
شورای نگهبان 2 الیحه پالرمو و اصالح قانون مبارزه با 
پولشویی را در حالی که باید در مجلس بررسی می شد 
برای مجمع  و کمیسیون  در صحن  بررسی  بدون 
تشخیص مصلحت ارسال کرد. این دو الیحه چندی پیش از سوی شورای 
نگهبان به مجلس ارسال شد و کار به این صورت بود که ایرادات شورای نگهبان 
به دو الیحه اصالح و ایرادات مجمع تشخیص مصلحت همچنان پابرجا بود.

هيچ اتفاق جدیدی در نيمه آبان ماه رخ نخواهد داد

جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور گفت: براساس 
از  بیش  حاضر  حال  در  مرکزی  بانک  محاسبات 
1۰۰ میلیارد دالر ذخایر ارزی در کشور وجود دارد و 
برای تامین کاالهای اساسی حدود 1۳ میلیارد دالر 
تخصیص یافته که اگر نیاز باشد میزان آن بیشتر 
خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه در سررسید اعالم شده از سوی آمریکا هیچ 
اتفاقی در نیمه آبان ماه رخ نخواهد داد، گفت: هر اتفاقی که قرار بود بیفتد در ۳ـ  
4 ماه گذشته انجام دادند و ما نیز در مقابل اقداماتی که الزم بود را انجام داده ایم.

نامه ای از آیت ا... یزدی بر روی خروجی برخی سایت های خبری و شبکه ها 
اجتماعی قرار گرفت که وی با ادبیاتی خاص نسبت به دیدار آیت ا... شبیری 
زنجانی با برخی سران اصالح طلب اعتراض کرده است. وی در این نامه خطاب 
به ایشان نوشته است: »حضرتعالی که فرصتی برای مالقات با هیئت رئیسه مجمع 
عمومی اساتید را ندارید، فرصت می کنید در منزل آقایی در تهران حاضر شوید و با 
این آقایان مالقات داشته باشید! یادآور می شوم مقام و احترام شما در سایه احترام 
به نظام اسالمی حاکم، رهبری و شأن مرجعیت است، پس الزم است این احترام 
و شئون مرجعیت را رعایت فرموده و ترتیبی اتخاذ فرمایید این گونه مسائل دیگر 
تکرار نگردد.« این نامه با واکنش های مختلفی رو به رو بوده است؛ وزیر ارشاد 
در یک پیام توئیتری نوشت: مرجعیت پشتوانه حفظ هویت شیعی است. مواظب 
باشیم مراجع پاک زیست را با تابلوی دغدغه مقدس حفظ نظام، موهن نکنیم و 
میراث تاریخی تشیع را به تاراج نسپریم. آیت ا... عندلیب همدانی هم پس از انتشار 
این نامه از جامعه مدرسین استعفا داد و خطاب به آیت ا... یزدی نوشت: نامه 
حضرتعالی به محضر مبارک مرجع بزرگوار شیعه حضرت آیت ا... العظمی شبیری 
زنجانی دامت برکاته هرگونه تردیدی را که تاکنون درباره ادامه عضویت در آن 
جامعه محترم داشتم مرتفع کرد چه اینکه به این نتیجه قطعی رسیدم که تفسیر 
من از استقالل حوزه و جایگاه رفیع مرجعیت با دیدگاه جناب عالی و همفکران 

شما در جامعه محترم مدرسین هیچگونه هماهنگی ندارد و عمال امکان همکاری 
وجود ندارد، لذا از ادامه عضویت در آن جامعه معذورم. آیت ا... هادوی تهرانی نیز 
در بیانیه ای که در ابتدای آن از آیه »إنّا هلل وإنّا إلیِه َراجُعون« استفاده کرده بود 
نوشت: خبر ناگوار نامه سرگشاده یکی از شخصیت های باسابقه حوزوی به یکی 

از مراجع بزرگ تقلید، در عین ناباوری و حیرت، موجب نهایت تأسف و تأثر گردید. 
وی در بخش دیگری از این بیانیه گفت: به راستی با وجود چنین رویکردی از 
سوی یک فرد کهن سال در حوزه علمیه قم، چه توقعی از طالب تازه کار در زمینه 

رعایت ادب و ادبیات حوزویمی توان داشت؟! سزاوار است جامعه محترم مدرسین 
به جبران این لغزش کم نظیر به دست بوسی مراجع معظم تقلید به ویژه مخاطب 
نام آشنای این نامه که استوانه ای کم نظیر از علم و اخالق در حوزه علمیه قم 
است، بشتابد. جمعی از طالب حوزه علمیه قم هم در نامه ای به حضرت آیت ا... 
العظمی شبیری زنجانی نوشتند که روا نبود به جهت مالقاتی دوستانه بین ایشان 
و برخی از شاگردان سال های گذشته اش ، نامه ای با این ادبیات ، به معظم 
له نگاشته شود. تردیدی نیست ؛ دفاع از نظام ، با این روش ها در برابر چنین 
ذخائر بزرگ شیعه ، نه تتها دفاعی عقیم بوده و فاقد جاذبه است ، بلکه چیزی 
جزء تخریب مرجعیت که هویت شیعه در عصر غیبت است را به دنبال نخواهد 
داشت. واکنش آیت ا... ممدوحی اما متفاوت با دیگران بود. وی گفت: این نامه 
نگاری ها امری طبیعی و معمولی است ولی به نظر می رسد عده ای می خواهند 
این مساله را جنجالی و از آن سوء استفاده کنند. آیت ا... یزدی خیلی مودبانه و با 
رعایت مقام حضرت آیت ا... العظمی شبیری زنجانی نامه را نوشته است. مشاور 
فرهنگی رئیس جمهور گفت: جامعه مدرسین همواره هم خود را در جایگاه یک 
کنشگر سیاسی قرار داده است و هم نسبت به کنش سیاسی مراجع و علمای طراز 
اول حساس بوده است. ای کاش دبیر محترم جامعه مدرسین مراقب باشند که 
یک تنه و بدون توجه به سرمایه نمادین خود در تعارضات جناحی وارد نشوند.

رسانه ها درباره محتواي نامه آیت ا... یزدي نباید جوسازي کنند؛
دبير جامعه مدرسين مراقب باشند که یک تنه در تعارضات جناحي وارد نشوند

حذف سامانه نيما تکذیب شد

بانک مرکزی شایعه حذف سامانه نیما را تکذیب کرد و از فعال و پویا بودن 
آن خبر داد. براساس اعالم بانک مرکزی، نظام یکپارچه ارزی )نیما( که محل 
عرضه و تقاضای ارز است، فعال بوده و روز به روز عمق آن بیشتر می شود و 
تاکنون بیش از 12 میلیارد یورو ارز درآن معامله شد. همچنین امکان مشاهده  
عملکرد سامانه مذکور از ابتدای راه اندازی و به صورت روزانه در لینک »گزارش 
خرید و فروش ارز در سامانه نیما« برای تمام مخاطبان وجود دارد. بانک 
مرکزی از رسانه ها و فعاالن حوزه اقتصادی خواست در شرایط خطیر فعلی به 
دور از هرگونه شایعه در جهت ایجاد آرامش روانی فضای جامعه حرکت کنند.

سکه ۳۰۰ هزار تومان حباب دارد

تومانی  هزار   ۳۰۰ حباب  از  جواهر  و  طال  تخصصی  کمیسیون  رئیس 
سکه خبر داد. محمد کشتی آرای درباره وضعیت بازار طال و سکه اظهار 
تومان گران شده است.  از ۳۰۰ هزار  بیش  دیروز  به  نسبت  کرد: سکه 
وی دالیل افزایش قیمت سکه را افزایش تقاضا برای خرید و همچنین 
افزایش قیمت دالر اعالم کرد. رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر 
گفت: سکه االن ۳۰۰ هزار تومان حباب دارد که علتش افزایش تقاضا 
برای خرید است. وی یکی از دالیل افزایش تقاضا برای خرید سکه را 
نزدیک شدن به ماه ربیع االول و برپایی مراسم های عروسی اعالم کرد.

روال پرداخت ارز به زائران اربعين عادی شد

طرح  اجرای  برای  الزم  هماهنگی های  اگر  گفت:  اربعین  ستاد  رئیس 
اندازه  این  تا  می گرفت  صورت  ستاد  این  با  عراق  خاک  در  ارز  عرضه 
شاهد بروز مشکالت برای تأمین ارز زائران نبودیم. رئیس ستاد مرکزی 
در  گفت:  ملی  بانک  و  مرکزی  بانک  تالش های  از  تشکر  با  اربعین 
ندارد و روال عادی شده است.  ارز وجود  حال حاضر مشکلی در عرضه 
مشکل ساز  تا  داد  هم  دست  به  دست  عوامل  از  مجموعه ای  گفت:  وی 
ملی  بانک  خاتونی گفت:  برطرف شد.  با همکاری ها مشکالت  اما  شود 
به عنوان تنها بانک عامل برای توزیع ارز زائران اربعین انجام وظیفه کرد.
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برای اولين بار فرش های خود را اتو کشيده تحویل بگيرید

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 مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۶۳۴۳۰ اجرایی آقای غالمحسین حسینی فرزند عباس محکوم است به پرداخت مبلغ 
۱۲۳/۰۳۷/۷۹۲ ریال در حق آقای محمدرضا مالکی و مبلغ ۵/۲۵۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم 

علیه دو فرد قالی )حسب نظر کارشناس منتخب یک جفت ۶ متری ریزه ماهی لچک ترنج مر ۷۸ حاشیه سفید، زمینه سفید، ترنج الکی و گل 
ابریشم( معرفی و توقیف که جمعا به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰  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 فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 
۱۶ و ۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

ضمن 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 جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۵۲۴۹۶ اجرایی آقای محمد کارجوی فرزند فداحسین محکوم به پرداخت مبلغ ۵۴/۲۶۰/۴۹۷ 
ریال در حق آقای کاظم ایتام و مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و شخص ثالث در قبال بدهی 
محکوم علیه یک عدد میل لنگ ایسوزو ۲۰۰- ۵ تن اصلی شرکتی به شماره سریال DL22 – A1-۰۶۱۰ که حسب نظر 

کارشناس منتخب به مبلغ ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ 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 فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶ و ۱۴ 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورده و در جریان قیمت تک تک اجناس قرار گیرند. هزینه 
نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن 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 جمهوری اسالمی ایران

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - چک(
بدین وسیله به خانم مریم صابری اسفهرود فرزند محمد اسمعیل به شماره شناسنامه ۶۵۰ و شماره ملی ۰۹۴۱۹۳۲۳۹۷  متولد 
۱۳۵۹/۳/۲۹ به نشانی بیرجند، مهرشهر،  خیابان ولی عصر )عج( ۱۴، فرعی یک،  بلوک ۱۵ ابالغ می گردد:  آقای حسن علی 

اکبری مستند به چک بالمحل شماره ۱/۶۲۵۵۵۳ - ۱۳۹۷/۳/۲۵ عهده بانک صادرات شعبه بیرجند جهت وصول مبلغ ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
وجه چک مذکور تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان صادر کننده را نموده و پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۷۰۰۸۳۱ در این خصوص 
نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه برطبق گزارش مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۲ مامور ابالغ، آدرس شما به نشانی فوق 
الذکر شناسایی نگردیده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای متعهد له و به استناد ماده ۱۸- آیین 
نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی 

که تاریخ ابالغ نیز محسوب می گردد علیه شما ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/0۷    غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

حمـل اثاثيـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی۳647  ۳6۳  ۰915

صاحبان محترم  مشاغل
مشمول معامالت فصلی

فقط یک هفته مهلت گزارش دارید
جریمه  نشوید.

مرکز تخصصی بيمه و ماليات
دفتر پيشخوان دولت - چمنی

پاسداران- روبروی شعبه
 تامين اجتماعی / صبح و عصر

۳242 ۳242

بار حمـل  اثاثيـه  حمل 

 1۰۰ درصد تضمينی
 09159618581  

فاروقـی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

ود  
محد

  و
ویژه

ش 
فرو درب اتوماتيک سيــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

اربعین آمد دلم را غم گرفت             بهر زینب )س( عالمی ماتم گرفت 
سوز اهل آسمان آید به گوش                        ناله صاحب زمان آید به گوش

برگزاری مراسم عزاداری اربعين حسينی
 با حضور: حضرت حجت االسالم والمسلمين حاج آقا دهشت )از مشهد مقدس(

زمان: سه شنبه 8 آبان 97مصادف با اربعین حسینی
ساعت 8:45 صبح         مکان: طالقانی 1، مکتب نرجس)س( بیرجند
هیئت بقیه ا... مکتب نرجس)علیهاالسالم( - کانون تخصصی مهدویت 

مکتب نرجس)علیهاالسالم( - پایگاه حکیمه خاتون مکتب نرجس )علیهاالسالم(

شهرک گلخانه ای محمدیه جهت تکمیل نیروی کار واحدهای گلخانه ای خود
 از متقاضیان خانم ثبت نام به عمل می آورد.جهت اطالع از شرایط و ثبت نام

 با شماره های  ۰915۳۶۳9۰۲۰ و ۰9157۲۲4151 تماس بگیرید .
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تعطیلی سینماها در ایام اربعین و اواخر ماه صفر

صداوسیما- معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: سینماها در  دوشنبه شب و روز سه شنبه هفتم و هشتم آبان مصادف با ایام اربعین حضرت ابا عبدا... 
الحسین)ع(  و  همچنین ایام سوگواری پایان ماه صفر تعطیل است. زمزم با بیان اینکه در خراسان جنوبی 7 سینما در شهرهای بیرجند، قاین، طبس، فردوس، سرایان و نهبندان فعال است، افزود: 

متاسفم واقعا برای ما بیرجندی های قانع که آنقدر تو در سینماهای بیرجند و  قاین هر کدام دو فیلم و در سینماهای طبس، فردوس، نهبندان و سرایان هرکدام یک فیلم و در مجموع ده فیلم هم اکنون در استان اکران می شود.
مصرف برق صرفه جویی می کنیم که روشنایی کل 
پارک ها و معابر شهرمون سر جمع به اندازه روشنایی 
یکی از خیابان های پرتردد مشهد هم نیست!!! مثال 

اینجا مرکز استان است.
915....357
لطفا درخصوص پروژه فاز 2 خیابان  شهید ناصری 
باطل وعده های  که متاسفانه مدتی است در دور 
مسئوالن تعاونی باقی مانده و باعث بالتکلیفی و 
سرگردانی بسیاری از اعضا گردیده است گزارشی تهیه 

فرمایید و از طریق رسانه پیگیری نمایید.
یک شهروند

آواجان سالم. هزاران بارسپاس بابت درج مشکالت 
موجود در شرکت مخابرات استان،من کارمندرسمی 
این شرکت هستم،  بی عدالتی در این شرکت بیداد 
می کند نه در خصوص ما کارمندان به تنهایی بلکه در 
مورد عموم مردم استان با قوانین سلیقه ای وغیرمنطقی 
متاسفانه مسئوالن نظارتی استان درخواب تشریف دارند 
و برخی آقایان باگرفتن امتیاز فیبرخانگی از ... ، حفظ 
منافع خود را درسکوت دیده اند. آواجان اگر ازجابجایی 
تلفن وفروش اجباری دیتا به متقاضیان جدیدتلفن،کیفیت 
پایین دیتا و... بتوان گذشت از سلب امتیازتلفن ملت به 
خاطر50 هزار تومان بدهی بدون ارسال اخطار و اخذ 
مجدد مبلغ 218هزار تومان برای دایری همان تلفن آیا 
می توان گذشت؟ این دست درجیب مردم کردن نیست 
آن هم دراین شرایط  اقتصادی؟ کاش مسئوالن به ویژه 

استاندار محترم هوشیارتر بودند.
یک شهروند

پیگیری شود چراپیامک ازبانک بدون ضابطه فرستاده 
می شو د و مشتری را نگران می کنند؟!

915....972
باسالم حضور سر دبیر محترم، من بازنشسته  مخابرات 
استان هستم. واقعا مخابرات به مشترکین،شاغلین  و 
بازنشستگان، بسیار بد می کند اما چرا گوش شنوایی 

نیست و کسی کاری انجام نمی دهد، نمی دانم.
یک شهروند

با سالم خدمت شهردار منطقه دو بیرجند، در خیابان 
بزرگمهر، دهخدا ... روی ساختمان در حال بهسازی 
تابلوی پلمپ نصب کردید و صاحبخانه با کمال تاسف 
کار می کند و مامور شما هیچ اقدامی نمی کند تماس 
گرفتم گفتند تابلو به شما ربطی ندارد اگر شکایت دارید 
کتبا بنویسید. واقعا این کار شهرداری درست است؟ چرا 

هزار شبهه به وجود می آید!؟
915....876
باسالم از مدیریت روزنامه . من راننده خصوصی هستم 
از سال 89 در مخابرات  استان کار می کنم بدون بیمه 
به مبلغ 800 تومان فریادمان به هیچ جا نمی رسد من 
با 3 فرزند و یک دانشجو با این همه گرانی چکار کنم  
دردمو به کی بگم  شما را به خدا به گوش مسئوالن  

برسانید  ثواب دارد  با تشکر...
915....101
ضمن تشکر از اداره گاز به جهت گازرسانی به روستای 
خاواز متاسفانه پیمانکار چاله کنی را شروع و نیمه کاره 
رها نموده که تردد در معابر مختل شده با توجه به 
فصل برداشت محصوالت کشاورزی خواهشمند است 

رسیدگی  فرمایید.
915....263
خیابان عدل از جمله خیابانهایی هست که ساکنین آن 
میانسال و مسن هستند. یک مینی بوس در خط ابوذر 
ابتدای خیابان عدل تا چهار راه قدس به سمت چهار راه 
فرهنگیان و چهار راه شهید آهنی و خیابان غفاری و 
بیمارستان رازی و میدان قائم خیابان غفاری و بیمارستان 
ولی عصر)عج( و میدان سفیر امید و بالعکس بگذراید. 
شاید این مینی بوس مرهمی باشد برای مردم مظلوم 

قسمتی از این خیابان عذاب آور.
915....384
درد  بخوانی  هرطرف  از  و  بنویسی  هرجور  را  درد 
گاه  که  مردمانی  دیار  جنوبی  خراسان  است...اینجا 
هزینه پرداخت قبض آب شان را ندارند ولی در عوض 
مدیران باالمقام اجرایی استان شان، شهر را برای 
پیداکردن آب معدنی خارجی مارک دار زیر و رو می 

کند. عدالت، حلقه مفقوده این روزهای ما...
915....503
ما پرسنل اخراجی موسسه اعتباری کاسپین که بعد از 
10 سال سابقه کار بدون هیچ دلیل موجهی با این سن 
که دیگر باید قید استخدام را بزنیم و با زندگیمان بازی 
شده،  بیکار شدیم و اینهمه پیام دادیم ، حتی یکی  از 
آنها را منعکس نکردید  اما االن برای پرسنل مخابرات 

صفحه هاتتان  را  پر کردید
930....846
با سالم خدمت شهردار محترم و پرتالش بیرجند. چرا 
با توجه به نزدیک شدن به آخر سال 97کار بهسازی 
میدان آیت ا... عبادی شروع نمی شود؟ قبال قولهایی 

داده اید که یادتان رفته. خسته نباشید.
915....876

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

حسینی- گردشگری معدن یا ژئوتوریسم ، سال هاست که به عنوان 
یکی از راه های درآمدزایی از معادن مورد توجه کشورهای پیشرفته 
قرار گرفته است. در ایران نیز این موضوع حدود 20 سال گذشته با 
مطالعاتی در این زمینه مطرح و سال 88 اولین اطلس توانمندی های 
ژئو پارک و ژئو توریسم ایران با معرفی 100 نقطه از کشور منتشر شد. 
در همین راستا برخی استان ها همچون کرمان، آذربایجان غربی ، 
تهران ، سمنان و ... مقدماتی را برای شروع گردشگری معدن فراهم 
و راه درآمدزایی از این ظرفیت را باز کردند. توجه به گردشگری معدن 
در خراسان جنوبی نیز به لحاظ غنی بودن در این زمینه، داشتن 
معادن متعدد زغال سنگ و پهنه های طبیعی سنگ های قیمتی 
و نیمه قیمتی، نه فقط راه درآمدزایی دیگری از معادن است بلکه 
حتی عاملی برای رونق این صنعت در استان و محرومیت زدایی 
از مناطق جمعیتی مجاور معادن می شود. مشاهده انواع سنگ ها 
به ویژه سنگ های قیمتی ، دیدن روش های اکتشاف و استخراج 
آن ها، دستگاه ها و ماشین آالت برای مردم جذابیت خاصی دارد که 
می توان در تقویت گردشگری از آن بهره برد.در همین راستا نشست 
تخصصی »گردشگری معدن« با حضور جوانشیر رئیس سازمان نظام 
مهندسی معدن استان، ایمان طلب رئیس اداره صنایع معدنی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت ، عربی معاون گردشگری، سرمایه گذاری 
و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
کاشانی مدیرعامل شرکت آسیا پرواز، بهمنش مدیرعامل شرکت 
احیا میراث کویر و رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات گردشگری 
سایه سیر شرق و داوودی مدیر فنی این شرکت برگزار شد.

گوشه ای از جاذبه های معدنی و زمین شناسی

جوانشیر رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان با بیان این که 
ژئوتوریسم از ظرفیت هایی است که در اشتغال و تولید ناخالص 
ملی موثر واقع می شود، گفت: از طرفی این موضوع که استان از 
نظر ظرفیت های معدنی جایگاه بسیار خوبی دارد، جا افتاده است و 
پرداختن به ژئوتوریسم در خراسان جنوبی منجر به توسعه می شود.

وی به معرفی جاذبه های معدنی و زمین شناسی استان با توجه 
به کتاب دکتر ا... پور استاد دانشگاه پیام نور پرداخت و عنوان کرد: 
کوه های مریخی نهبندان، کویر دهسلم و منطقه گندم بریان، 
کال جنی طبس پدیده ای زمین شناسی منحصر به فرد، تپه 
های ماسه بادی که از بشرویه و طبس شروع و تا همت آباد 
و زیرکوه دیده می شوند، روستاهای هدف گردشگری همچون 
چنشت با غار آهکی، سد تاریخی کریت که عمری بیش از هزار 
سال دارد و با داشتن اصولی همچون انتخاب ساختگاه ، طرح 
 قوسی سازه و نسبت ارتفاع و عرض هنور هم دیدنی محسوب 
می شود، قنات های متعدد منطقه قائن با طول های متفاوت ، 
همگی گوشه کوچکی از جاذبه های زمین شناسی استان هستند، 
درباره جاذبه های ژئوتوریسم نیز می توان به معادن طبس، بازالت 
های منشوری معدن گورید سربیشه، عملیات شدادی در معادن 
مس و فیروزه، معدن های ازبک کوه و چارسو که قدمت های 
صدساله دارند، سنگ نوشته های کال جنگال و کالته بازدید، 

چشمه های متنوع آبگرم در نقاط مختلف استان اشاره کرد.
وی با اشاره به این که کارگاهی به شکل اتاق پایه در معدن پروده 
طبس وجود دارد که با کمی بازسازی برای بازدیدکنندگان جالب 
خواهد بود، ادامه داد: سیستم های استخراج مکانیزه، دستگاه های 
زغال تراش و نگهدارنده های قدرتی معادن برای عموم جالب 
هستند. به گفته وی موزه ای با نام میراث زمین در طبس ایجاد 
شده که تقریبا تمام فسیل های طبیعی منطقه را در آن جمع آوری 
کرده اند. همچنین اخیرا طبس به عنوان دومین یا سومین ژئوپارک 
کشور معرفی شده و اکنون به دنبال ثبت جهانی این عنوان هستند. 

تشکیل کنسرسیوم برای راه اندازی
 گردشگری معدن استان الزم است

فعاالن  از  و  پرواز  آسیا  شرکت  مدیرعامل  کاشانی  ادامه  در 
گردشگری استان، با بیان این که گردشگری معدن در استان 
های همجوار به خصوص کرمان به خوبی دنبال می شود، 
هرچند هنوز کامل به بار ننشسته است، اضافه کرد: باید بپذیریم 
که معدن گردشگری تلفیقی از گردشگری همراه با جاذبه های 
به  فعاالن گردشگری  و  فرهنگی  میراث  است پس  معدنی 
تنهایی نمی توانند این فرآیند را در استان راه انداخته و ادامه 
دهند، بلکه باید کمیسیونی تخصصی همراه با سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، صنایع و معادن، اداره کل گردشگری و فعاالن 
 بخش خصوصی در حوزه گردشگری و معدن تشکیل شود.

به گفته وی از آنجایی که چنین کنسرسیومی در هیچ کجای 
کشور تاکنون تشکیل نشده است، خراسان جنوبی به عنوان 

اولین استان می تواند در این زمینه موفق عمل کند.

معدن گردشگری جزو گردشگری های
 سبز محسوب می شود

این فعال گردشگری با اشاره به این که در طبقه بندی های 
طبیعت گردی یا اکوتوریسم ، ژئوتوریسم زیرمجموعه آن و 
معدن گردشگری زیرمجموعه ژئو توریسم قرار گرفته است است، 
ادامه داد: یعنی فردی که وارد این گردشگری می شود، به ارکان 
حفاظت از محیط زیست واقف است، پس می توان گفت معدن 
گردشگری جزو گردشگری های سبز محسوب می شود و منهای 

درآمد زایی از این نظر هم دارای اهمیت است.

ایجاد جاذبه های هیجان انگیز در معادن زغال سنگ

کاشانی به معدن گردشگری در کشورهای گوناگون دنیا و در 
صدر آن ها آمریکا اشاره کرد و افزود: باید دید این کشورها چه 
مسیری را برای موفقیت دنبال کرده اند. برای مثال حفره معدنی 
مس بیگهام در آمریکا که بزرگترین حفره مس دنیاست، حرف 
اول را در حوزه گردشگری در معادن مس و درآمدزایی می زند. 

به گفته وی از آنجایی که در خراسان جنوبی از این قبیل معدن 
ها نداریم، باید به سمت ظرفیت های موجود رفت که یکی از 
آن ها معادن زغال سنگ است. این معادن برای دانش آموزان، 
دانشجویان و زمین شناسان جذاب است اما برای داشتن گروه 
هدفی بزرگ تر و متناسب با سرمایه گذاری انجام شده باید به 

دنبال معدن گردشگری با جاذبه های هیجان انگیز بود.
 برای مثال در معدن زغال سنگ سلدام سین همسوی ریل های 
کار در معدن، ریل هایی برای بازدیدکنندگان نیز ایجاد شده است.

مدیر عامل شرکت آسیا پرواز ، به ایجاد موزه های زغال سنگ 
خاص معدن گردشگری اشاره کرد و گفت: عالوه بر فسیل های 
معدنی، از به نمایش گذاشتن دستگاه های استخراج نیز می توان 
درآمدزایی کرد.کاشانی از پهنه های سنگ های قیمتی استان سخن 
گفت و افزود: در کشورهای خارجی از این ظرفیت نهایت استفاده را 
می کنند، برای مثال در کنار پهنه ها، کارگاه های سنگ تراشی 
مختص بازدید کنندگان و امتحان کردن تراش سنگ وجود دارد. 

داشتن معدن به معنای  رفتن بیشتر راه نیست/ 
لزوم ایجاد زیرساخت در کنار معدن گردشگری

وی با اعتقاد به این که در حوزه تخصصی گردشگری اگر درآمد 
زایی مد نظر است باید عالوه بر جاذبه های معدنی استان زیرساخت 
هایی نیز فراهم شوند، اضافه کرد: برای مثال کویر لوت و سه قلعه 
از جاذبه های طبیعی گردشگری هستند اما برای درآمدزایی جاده، 
اقامتگاه بومگردی و تورهای تخصصی توسط میراث فرهنگی 
ایجاد شده است. وی با تاکید بر این که نباید به صرف داشتن 
معادنی همچون زغال سنگ و مس تصور کرد بیشتر راه را رفته 
ایم و آماده گردشگری هستیم، تصریح کرد: این چنین نیست و 
تنها می توان گفت در این حوزه ظرفیت را داشته و باید به دنبال 
راه های درآمدزایی آن برویم. همان طور که در دنیا برای پارک 
های گردشگری زیرساخت هایی همچون کانال های مخصوص 
تردد بازدید کنندگان، رستوران، کافی شاپ و ... تهیه می شود. این 
فعال گردشگری به ظرفیت هالوتراپی یا نمک درمانی در غارهای 
نمکی استان اشاره کرد و یادآور شد: طبق چارت پزشکی، تنفس 
در فضای غارنمکی، موجب درمان بیماری های تنفسی می شود و 

خیلی کشورها از این طریق درآمدزایی می کنند.

معادن متروک خراسان جنوبی
 بستر مناسب گردشگری معدن

کاشانی با اشاره به این که بیشتر معدن گردشگری ها در معادن 
متروک انجام می شود، خواستار معرفی معادن متروک استان 
شد و افزود: می توان این موارد را به صورت بسته هایی برای 
سرمایه گذاری آماده و معرفی کرد. وی با بیان این که در نتیجه 
کاوش های 5 سال گذشته، معدن قلعه زری از ظرفیت های 
بزرگ معدن گردشگری ایران شمرده شد، خاطرنشان کرد: 
 چرخه اقتصادی گردشگری اگر کامل شود، قطعا به سرمایه 
می رسد، با این حال خراسان جنوبی با وجود داشتن ظرفیت 
های متعدد در این حوزه، هنوز در ابتدای کار است. وی تاکید 
کرد: من ایمان دارم گردشگری می تواند ناجی اقتصاد استان در 

سال های دور باشد و باید از االن به آن توجه کرد.

استانداری ایمان  ندارد 
گردشگری ناجی  اقتصاد است

پس از این سخنان ، این سوال مطرح شد که چراغ اول برای ایجاد 
کنسرسیوم را چه کسی باید روشن کند؟

این فعال گردشگری در پاسخ این سوال، با تاکید بر این که 
شرایط خراسان جنوبی کمی خاص است، عنوان کرد: ابتدا معاون 
اقتصادی استانداری باید پای کار بیاید.کاشانی با بیان این که از 
عملکرد استانداری در حوزه گردشگری انتقاد دارم زیرا ایمان 
ندارند گردشگری ناجی اقتصاد استان است و تصریح کرد: معاون 
اقتصادی استاندار باید جلسه ای با نمایندگان سازمان صنعت و 
معدن، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و فعاالن بخش 
خصوصی گرفته و پس از مشخص شدن وظایف، کمیسیون 

گردشگری اتاق بازرگانی کار را ادامه دهد.

معدن کاری در خراسان جنوبی جوان است

ایمان طلب رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت با اعالم آمادگی برای ارائه اطالعات درباره ظرفیت های 
معدنی استان، عنوان کرد: معدن کاری در خراسان جنوبی جوان 
است و نهایت 80 سال قدمت دارد، بنابراین مجبوریم به جاذبه 
هایی غیر از قدمت بپردازیم. وی با اشاره به این که کار معدنی در 
منطقه سه چنگی سال 44 شروع و سال 54 تمام شد، ولی هنوز 
چاه ها و ساختمان های قدیمی آن موجود است، ادامه داد: احیای 

این مکان فوق العاده است و می توان از آن استفاده کرد.
به گفته وی باید اطالع و آگاهی معدن کاران را در این زمینه 
باال برد، خاطرنشان کرد: موافق ایجاد کنسرسیوم هستیم و هر 

اطالعاتی در این زمینه نیاز باشد، آماده ایم ارائه کنیم.

موافق متولی گری استانداری یا 
سازمان های دولتی برای انجام کار نیستم

پس از این سخنان جوانشیر رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با 
بیان این که موافق متولی گری استانداری یا سازمان های دولتی 
برای انجام کار نیستم، یادآور شد: تجربه نشان داده این دستگاه 
ها به قدری درگیر هستند که با واگذاری کار به آن ها ، چاالکی 
را نخواهیم داشت. وی سازمان هایی همچون ایمیدرو، توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی، خانه معدن یا نظام مهندسی 
معدن را برای این کار مناسب دانست و گفت: بخش خصوصی 
متخصص در این کار بهتر از معاون اقتصادی استاندار که هزاران 

گرفتاری دارد، می تواند در این بخش کار کند.

جایگاه نهادهای دولتی در گردشگری
 پررنگ دیده نشده است

عربی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی نیز به ماده های 98، 99 و 100 برنامه ششم توسعه 
شامل شرح وظایف دستگاه های دیگر در زمینه گردشگری اشاره 
کرد و گفت: مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند که پرداختن به 
موضوع گردشگری، کشور را در بسیاری از زمینه ها بی نیاز می کند.
وی با اشاره به این که زمانی گردشگری انبوه مطرح بود و گردشگر 
بدون برنامه از چند مکان بازدید می کرد که شاید راهنمایی نداشت 
یا با درب بسته مواجه می شد، ادامه داد: پس از اصالح این مورد 
به گردشگری با عالیق ویژه رسیدیم که اکوتوریسم و گردشگری 
معدن جزو این دسته محسوب می شوند. به گفته وی یکی از 
بزرگان گردشگری دنیا ، جایگاه نهادها و دستگاه های حاکمیتی 
و دولتی را اولین موضوع مهم در گردشگری دانسته اما در این جا 
پررنگ دیده نشده است. در استان شورای برنامه ریزی توسعه 
استان عالی ترین شورا است و در زیرمجموعه آن دو کمیته مهم 
اشتغال و گردشگری به ریاست خود استاندار برگزار می شوند. 
عربی گفت: تامین زیرساخت های الزم برای استفاده از کویر جزو 
مصوبات این شورا بوده است، خاطرنشان کرد: به عنوان فردی که 
11 سال در این بخش فعالیت می کنم، معتقدم ابتدا باید کارگروه 

گردشگری به عنوان مرجع عالی این حوزه تقویت شود.

گردشگری معدن در قالب مصوبه ای 
برای کارگروه گردشگری مطرح شود

وی با تاکید بر این که گردشگری معدن نیز باید همچون راه 
اندازی پایگاه های شکار زیرنظر اداره کل منابع طبیعی و میراث 
با حضور فعال بخش خصوصی، در  فرهنگی و گردشگری 

کارگروه گردشگری مطرح شود، بیان کرد: اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت درخواستی را تحت عنوان گردشگری معدن 
به کارگروه بیاورد، ما نیز آن را جزو دستورکارها برای تصویب 
خواهیم دید تا ردیف اعتباری نیز بگیرد. هرچند نقش استانداری 
خیلی در این زمینه مهم است و باید مجمع نمایندگان و بخش 
خصوصی نیز جلو بیایند. معاون گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی با بیان این که امروز در بخش گردشگری باالترین 
تخصیص ها را داشته و اعتبار نیز آمده است، اضافه کرد: از 
ابتدای سال، 32 میلیارد تومان تسهیالت به سرمایه گذار بخش 

گردشگری پرداخت شده است.
عربی از افزایش 40 درصدی گردشگران خارجی در همین ماه 
سخن گفت و بیان کرد: گردشگرانی از کشورهایی همچون تانزانیا 
و ژاپن داشتیم که تاکنون یک بار هم به ایران نیامدند. ثبت جهانی 
بیابان لوت موجب شده 80 درصد گردشگران این مکان را انتخاب 
کنند.وی با بیان این که اگر اطالعات و شناسه های الزم برای 
گردشگری معدن را به ما برسانید موظف به تامین زیرساخت 
می شویم، خاطرنشان کرد: این بین بخش خصوصی ناخدای 
ما خواهد بود تا از این بستر استفاده شود ولی گاهی در خراسان 
جنوبی برعکس است و بخش خصوصی تحت فشار کار می کند.

برخالف جلسات متعدد ، تا امروز 
هیچ اقدامی از طرف استانداری نشده است

بهمنش مدیرعامل شرکت احیا میراث کویر و رئیس هیئت 
مدیره شرکت خدمات گردشگری سایه سیر شرق که در زمینه 
گردشگری معدن نیز پیشرو بوده است، بیان کرد: من تجربه بسیار 
بدی در پیشرو بودن دارم زیرا اولین و آخرین چارترکننده خراسان 
جنوبی هستم. همچنین اولین و آخرین فردی که ایرالین کویر را 
راه اندازی و به نام خراسان جنوبی ثبت کرد. وی با بیان این که 
از 9 ماه پیش خانم داوودی مدیر فنی شرکت خدمات گردشگری 
سایه سیر شرق و تنها نماینده ژئوتوریسم دانشگاه تهران و پیام 
نور در استان، گردشگری معدن را مطرح کردند و از همان زمان 
به همه ابعاد آن توجه کردیم، ادامه داد: از منظر گردشگری 
تخصصی معدن سه حوزه کلی ژئوتوریسم، معادن متروکه و زمین 
شناسی معدن را داریم، اما به لحاظ انگیزشی گروه های سرمایه 
 گذاران و عالقه مندان ، محققان و دانشگاهیان مطرح می شوند.
وی با اشاره به این که در خراسان جنوبی ، استانداری متولی اصلی 
سرمایه گذاری، توسعه و پایه گذاری خیلی از امور به خصوص 
کسب و کارهایی که برای اولین بار می خواهند ایجاد شوند 
است، خاطرنشان کرد: با معاونان و مدیران استانداری، مدیرکل 
دفتر جذب سرمایه گذاری، اتاق معدن و سازمان صنعت و معدن 
جلساتی داشتیم اما تا به امروز هیچ اقدامی از طرف استانداری 

انجام نشده است.

به جای اصل موضوع، به دنبال حاشیه ها هستند

بهمنش با تاکید بر این که دوستان به گونه ای به موضوع 
گردشگری معدن و اقدامات ما نگاه می کنند که ابتدا منفعت 
گوینده و درخواست کننده چیست و به جای اصل موضوع، به 
دنبال حاشیه ها هستند، ادامه داد: بخش خصوصی با همکاری 
متولی دولتی باید جلو برود. وی با بیان این که کنسرسیوم باید به 
دست سازمان های مردم نهاد یا تشکل های خصوصی اداره شود، 
عنوان کرد: مدیریت ها مدام در حال تغییر اند و هنوز کارمان با یک 
مدیر تمام نشده مدیر دیگری بر سر کار می آید، این مشکل را در 
استانداری بیشتر داریم و نمی توانیم این مسائل پیش بینی نشده 
را در برنامه ریزی لحاظ کنیم، بنابراین گروهی از فعاالن این حوزه 

شامل معدن و گردشگری کار را به دست بگیرند.

گردشگری کور در خراسان جنوبی

مدیرعامل شرکت احیا میراث کویر با اشاره به این که در استان 
گردشگری کور داریم، بیان کرد: گردشگر آورده می شود اما نمی 
دانیم برای چه کاری آمده است؟! در برنامه ریزی برای بستن 
تور باید به انگیزه گردشگر توجه شود که شامل عالقه مندی و 
سرمایه گذاری است، اما آن چه استانداری و ادارات به دنبال آن 

می روند سرمایه گذاری است در حالی که پول و هزینه ای که 
گردشگر صرف می کند پایین ترین سطح درآمدی حاصل از آمدن 
گردشگر خارجی می باشد.بهمنش با تاکید بر این که در زیر ساخت 
ها به خصوص بخش هوایی بسیار مشکل داریم، عنوان کرد: تا 
یک سال آینده هواپیمایی برای این ایرالین خریداری می شود.

وی درباره تشکیل کنسرسیوم نیز سازمان صنایع و معادن را رکن 
اصلی دانست و گفت: تاکنون در کنار این رکن، اداره کل میراث 
فرهنگی و گردشگری و بخش خصوصی را داشتیم اما اکنون 
بانک و سرمایه گذاری نیز مطرح شده است ، این در حالیست که 

هیچ سرفصلی در این باره در استان نداریم و زمانی که خواستار این 
سرفصل از معاونت اقتصادی استان شدیم ما را به استاندار ارجاع 
دادند ، ایشان هم درگیر مسائل بازنشستگی و .. هستند، به همین 

دلیل معتقدم بخش خصوصی باید ورود پیدا کند.

اولین تور ژئوتوریسم استان به مقصد طبس،
 بهشت زنده زمین شناسی

خانم داوودی مدیر فنی شرکت خدمات گردشگری سایه سیر 
شرق نیز با بیان این که از سال 83 عضو نظام مهندسی معدن 
هستم و کارشناسی ارشد زمین شناسی را دارم، اضافه کرد: از 2 
سال قبل تصمیم گرفتیم در کنار تورهای گردشگری، جاذبه های 
زمین شناسی را نیز نشان دهیم. وی با اشاره به این که اولین تور 
تخصصی ما تور ژئوتوریسم به مقصد طبس »بهشت زنده زمین 
شناسی« ، 10 روز آینده برگزار خواهد شد، عنوان کرد: مطالعاتی نیز 
تاکنون در قالب همکاری با چندین طرح در دانشگاه پیام نور تهران 
نجام شده است.به گفته وی اگر بخواهیم امروز گردشگری معدن 
را راه اندازی کنیم، باید معادن به لحاظ زیرساختی همچون ایمنی و 
امکانات رفاهی تقویت شوند.داوودی با بیان این که مسیر دسترسی 
به بیشتر معادن فعال استان خوب است، خاطرنشان کرد: می توان 
با همکاری نظام مهندسی معدن، مواردی که دارای زیرساخت 
های اولیه هستند را احصاء کرد تا شروع تورهای گردشگری معدن 

را با آن ها داشته و از میزان استقبال مردم مطلع شویم.

برداشت های بی رویه و غیر اصولی به طبیعت و 
معادن سنگ های قیمتی آسیب رساند

وی از تهیه بسته 6 روزه با همکاری دو تن از اساتید دانشگاه بیرجند 
خبر داد و گفت: گردشگران از یزد وارد شده و پس از گشت و گذار 
از یزد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، از کالت خارج می شوند. 
در این بسته تمام جاذبه های گردشگری معدنی دیده شده است. 
به گفته وی تورهای فسیل شناسی نیز برای دانشجویان زمین 
شناسی شهرهای دیگر برنامه ریزی شده و تاکنون ثبت نام داشته 
ایم.تنها نماینده ژئوتوریسم دانشگاه تهران در خراسان جنوبی، در 
بخش دیگری از سخنانش به بازدیدهایی که از منطقه خور و پهنه 
های سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی داشته اشاره کرد و افزود : 
برداشت های بی رویه و غیر اصولی به طبیعت و معادن آن نقطه 
آسیب رسانده است و متاسفانه این موضوع در سرایان، نهبندان و 

سه قلعه نیز مشاهده می شود.

سرمایه گذاری در معادن آماده

 کاشانی فعال گردشگری  هم با تاکید بر این که از طرف کارگروه 
گردشگری به نقاط بسیار خوبی خواهیم رسید، اضافه کرد: تمام هنر 
کارگروه گردشگری رفع موانع دولتی و نشان دادن مسیر درست برای 
سرمایه گذار است. به گفته وی اگر االن بخواهید در معدن مس قلعه 
زری سرمایه گذاری کنید نمی توان روالی را تحت این حالت که 
درخواست را به میراث داد و تسهیالت گرفت، داشت زیرا شرکت 
میناکان متولی کار است و سرمایه گذاری از این منظر باید باشد. 
کاشانی از اعالم آمادگی کریتی مدیرعامل معدن پروده طبس برای راه 
اندازی گردشگری معدن سخن گفت و افزود: این مسیر آماده است و 
مشارکت بخش خصوصی معدن با بخش خصوصی گردشگری می 
ماند تا ببینند در چه نقطه ای به سوددهی خواهند رسید.وی با بیان این 
که هراس مدیران استان از دیوان محاسبات و بازرسی موجب شده 
ریسک پذیری آن ها از بین برود، خاطرنشان کرد: ریسک پذیری 
باید دو طرفه هم از طرف مدیران و هم بخش خصوصی باشد.

  جوابیه شهرداری بیرجند
در جواب مطلب مندرج در ستون پیام شما در تاریخ 
97/7/23 بنا بر اعالم منطقه دو شهرداری در خصوص 
نظافت خیابان توحید به استحضار می رساند: نظافت 

محل، طبق برنامه زمان بندی شده انجام می شود.

چراغ گردشگری معدن روشن شد
تشکیل کنسرسیوم برای راه اندازی  این رشته در استان  الزم است     

پاسخ مسئوالن به پیام شما

نی
سی

: ح
س 

عک
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عوارض مصرف بیش از حد انار

اختالالت  باعث  انار  حد  از  بیش  مصرف 
بسیاری می شود. برخی از آن ها حالت تهوع، 

استفراغ، درد شکم و اسهال هستند.
تواند دستگاه  انار می  از حد  مصرف بیش 
به مبتالیان  کند.  تحریک  را   گوارش 
زخم معده باید از مصرف انار ترش اجتناب 
کنند زیرا استفاده از این میوه سبب تشدید 

زخم معده می شود.

زیاد مطالعه کنید

اولین راز موفقیت انسان های بزرگ، مطالعه است. مطالعه به صورت جدی 
به حماقت آسیب می رساند! حتما برای شما پیش آمده بعد از اشتباهی در 
زندگی بگویید: »ای کاش این کار را نمی کردم«. اگر تجربیات بیشتری 

داشته باشید، الزم نیست که هزینه سنگین اشتباهات را بپردازید. 
یکی از ساده ترین راه ها استفاده از تجربیات دیگران است. دیگران هم 
تجربیات شان را در کتاب هایشان می نویسند و شما به راحتی می توانید 
با پرداخت هزینه اندک از تجربیات ارزشمند انسان های موفق استفاده 
کنید. تمام بزرگان ارزش مطالعه را درک کرده اند و روزانه ساعتی را به آن 
اختصاص می دهند. بیل گیتس محال است روزی را بدون مطالعه تمام کند. 

آلبرت اینشتین هم از عاشقان مطالعه بوده است. 

موفقیت و انرژی

زیارت اربعین

راز زیارت اربعین

با فرا رسیدن اربعین حسینی شور غیر قابل وصفی شیعیان و دوستداران 
حضرت ابا عبدا...علیه السالم را در بر می گیرد. این کشش و میل درونی 
فراتر از یک سفارش معمولی از سوی بزرگان دینی است. سفارشات بزرگان 
بر بسیاری از اعمال مستحب و حتی واجب بسیار است اما داستان اربعین و 
زیارت امام حسین علیه السالم در روز بیستم صفر حساب دیگری دارد.متن 
معروف زیارت اربعین در مفاتیح الجنان است. خواندن این زیارت از نشانه های 
ایمان خواهد بود. همچنین  زیارتی است که از جابر بن عبدا... انصاری، از 
اولین زائران حسین بن علی در اربعین نقل شده است.وقتی جابر به غاضریه 
رسید در آب فرات غسل کرد، پیراهن پاکیزه ای پوشید، آنگاه قدری از بوی 
خوش بر سر و بدن پاشید و پابرهنه روانه شد تا نزد سر مبارک امام حسین 
علیه الّسالم ایستاد و سه مرتبه ا... اکبر گفت. پس افتاد و بیهوش شد، 
جمالت جابر در اینجا تقریباً همان زیارت حضرت سیدالشهدا در نیمه رجب 
است و جز در چند کلمه تفاوت ندارد که احتمااًل ناشی از اختالف نسخه 
هاست. متن کامل این زیارت را عالمه مجلسی در بحاراالنوار آورده  است. 
زیارت در کتاب تهذیب االحکام آمده که صفوان از امام جعفر صادق )ع(  نقل 
می کند و می گوید: »موالیم امام صادق علیه الّسالم درباره زیارت اربعین به 
من فرمود: هنگامی که قسمت قابل توجهی از روز برآمده، این زیارت را 

بخوان«و این همان زیارت معروف اربعین است.
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یک لحظه مکث کن . . . 

دختران  لواشک نخورند!

اگر مزاج رحم از تعادل خارج شود باروری با 
مشکل روبه رو خواهد شد. گرمای زیادی رحم 
خود موجب از بین رفتن نطفه و عدم موفقیت 
در باروری شود، مرطوب تر بودن مزاج رحم 
هم از علل دیگر ناباروری زنان است. چرا که 
رحم به یک گرمای متعادل و رطوبت طبیعی 
نیاز دارد تا یک باروری سالم رخ دهد. بنابراین 

توصیه می کنیم دختران لواشک نخورند.

سرما خوردگی سراغ
 کدام افراد نمی رود

هستند. سالمتری  های  انسان  شاد،  افراد 
سرشار  و  آرام  سرزنده،  شاد،  که  افرادی 
به  کمتر  هستند  مثبت  احساسات  دیگر  از 
این  حتی  شوند.  می  دچار  سرماخوردگی 
افراد هنگام بیماری، شدت عالئم کمتری 
از خود بروز می دهند. ضمنا سن شخص، 
نژاد، جنسیت، تحصیالت و وضع جسمانی 

نیز تفاوتی ایجاد نمی کند.

- ناخالصي هاي موجود در انواع مواد مخدر، مانند سرب در برخي 
موارد از خود ماده مخدر مرگبارتر مي باشند. 

- مشکالت خانوادگي، طالق، بیکاري، فقر و بحران هاي روحي از 
عوامل مستعدکننده فرد به سوء مصرف مواد مي باشند.

گوشه  مانند  ناگهاني  و  عادي  غیر  رفتاري  تغییرات  گونه  هر   -
گیري، بي خوابي، بي حوصلگي، پرخاشگري، غیبت از محل کار 
و تحصیل، بي نظمي و ناامیدي در فرزندان خود را جدي گرفته و 

در پي بررسي علت آن باشید.
- سکته هاي قلبي و مغزي، تشنج، نارسایي کبد و کلیه و تخریب 
قرص  با  مسمومیت  عوارض  از  عضالني  و  مغزي  هاي  سلول 

اکستازي و شیشه مي باشند.

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه
 علوم پزشکی بیرجند - تلفن 1490

هفتم آبان ماه، روز پیشگیري از مسمومیت ناشي از سوء مصرف مواد مخدر و محرک

آیه روز

مگر کسانی که پیش از آنکه بر ایشان دست  یابید توبه کرده باشند پس بدانید که خدا آمرزنده 
مهربان است. )سوره مائده. آیه ۳۴(
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تحقیق  و  رسیدگي   -1 افقي: 
خوراکي  علت جرم-  براي کشف 
آب-  روي  شهر   -2 گوشت  با 
هاي  بیماري  از  خاتون-  خانم، 
در  شهرستاني   -۳ آفریقا  بومي 
بي  شرقي-  آذربایجان  استان 
احساس- بلند  ۴- تاجیک- عنصر 
کوهستاني  قسمت  شیمیایي- 
مساوي   -۵ فوري  گیالن- 
پایه  سنتي-  آیینهاي  عامیانه- 
در  شهري  گون-  محصول   -  6
بیماري  شمالي-  خراسان  استان 
عضو  مروارید-  پیامبران-   -۷
مثبت   جواب  حیوانات-  بعضي 
برابر-   - دهان  در  عضوی   -۸
جمع شریک ۹- صدمه- یکي از 
شکایت  فرانسه-  فوتبال  تیمهاي 
کردن و نالیدن- صفات و شرایط 
وسیله....  به  موازین  طبق  قاضي 
گودال-   -1۰ شود  مي  معین 
کشوری   -11 تبت  مرکز   - هوو 
آش   - در  جلو  فرش  اروپایي- 
نیروگاههاي  بزرگترین  از   -12
حرارتي در خاورمیانه که در استان 
منبع  یک   - شده  واقع  مازندران 
غذایي عالي- تاک- بلي1۳- بي 
هافبک  سرکش-  اسب  جنبش- 
آینده-  آبنما-   -1۴ پرسپولیس 

ورزشی  یا  سیاسی  سرکرده حزب 
1۵-  باقي هر چیز - بام فلزي

هدر   - رایحه    -1 عمودي: 
کار 2-  محل  انجام  زمان  رفتن 
و  هوشیاري   - کاال  ذخیره 
زیور،  نامي ۳-   آهنگر  ذکاوت - 
بر  ریزان  اشک  و  بریان   - پیرایه 
 -۴ نامراد  و  جوانمرگ  آتش- 
جنبش  باوقار-  جریمه-  مجازات، 
یکرو    -۵ چهارپا  زنگ  خفیف- 
نفس  رسم-  جمع  مخلص-  و 
وسیله  پیکاندار-  تیر    -6 چاق 
پرده هاي مغز  تورم  قالي-  بافتن 
۷-  پیداکن!- شش عرب- شاهد 
جلد  پنهان-  امر  پشیمان-   -۸

چند  پرسوراخ!-  پارچه   ۹- میوه 
دست  از  مار1۰-   سالح  وکیل- 
دادن امید- خراب کردن- خطاب 
بي ادبانه 11-  ساوه ناتمام- کامل 
زمان  مرد  ثروتمندترین   - کننده 
حضرت موسي)ع(  در مصر باستان 
چار  شگفتي-  کلمه  جگر-   -12
چوب زیرین خودرو- پراکنده 1۳- 
باد و باران- جوان، نوچه- قسمت 
این هنگام-  اپرا  1۴-   ملودیک 
دستگاه توزیع برق خودرو- قطع 
سرگرمي  نوعي    -1۵ کردن 
دستگاه  یک  توسط  که  تعاملي 
پردازشگر  به  مجهز  الکترونیکي 
یا میکرو کنترلر انجام مي شود- 

شهر رازي

جدول کلمات

حدیث روز

 امام باقر)علیه السالم( فرمودند: زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین
)علیه السالم( معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا )صلی ا... علیه و آله( به جا آورده شود«.
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اربعین حسینی؛ بزرگترین تجمع 
مذهبی جهان در کربالی معلی

روز اربعین امام حسین)علیه السالم( در پیش است. میلیون ها زائر آن آقا و 
یاران با وفایش در راه نجف و کربال هستند. میلیون ها نفر به این دو شهر 
رسیده اند و میلیون ها نفر دیگر همچنان در راه رسیدن هستند و قرار 
است اجتماع بزرگ و نامی شیعیان جهان در کربال اتفاق بیافتد، اجتماعی 

که هنوز تاریخ نظیرش را ثبت نکرده است. 
آمار شرکت کنندگان در گردهمایی اربعین

شمار شرکت کنندگان ایرانی در گردهمایی اربعین در سال های ۸۹ تا 
۹۵ از چهل هزار نفر به دو میلیون و دویست هزار نفر رسیده  است که 
نشان دهنده افزایش ۵۵ برابری زائران در مدت 6 سال است که هر 
ساله افزایش بیش از 1۳۰ درصدی یافته  است و در سال ۹6 بیش از ۳ 
میلیون زائر از ایران در این مراسم شرکت کرده اند. آمار مختلفی از شرکت 
کنندگان در گردهمایی اربعین ارائه شده  است. شمار افراد وارد شده به 
کربال در سال 2۰1۴ نزدیک به 1۷ میلیون تن گزارش شده  است. بر 
اساس منابع دیگر شمار راهپیمایان به سمت کربال به 2۰ میلیون تن نیز 
اعالم شد. در سال 1۳۹۷ تعداد درخواست های ویزای ثبت شده از طرف 

ایرانیان ۸2۰ هزار بوده است.
احیای گسترده مراسم اربعین

حزب بعث عراق در سال 2۰۰۳ میالدی سقوط کرد. با سقوط حزب 
بعث، مراسم راهپیمایی اربعین بار دیگر در عراق احیا شد. از آن سال به 
بعد هر ساله جمعیت بیشتری نسبت به سال قبل در آن شرکت می کند.

در آغاز این حرکت دو تا سه میلیون نفر در آن حضور داشتند؛ ولی در 
سال های بعد تعداد زائران شرکت کننده در این راهپیمایی به بیش از ده 
میلیون نفر رسید. در سال های 2۰1۴ و 2۰1۵ تا 22 میلیون نفر زائر 

گزارش شده  است. 
مسافت پیاده روی

زائران عراقی از شهرهای خود به سمت کربال حرکت می کنند. اما اکثر 
زائران ایرانی مسیر نجف تا کربال را برای پیاده روی انتخاب می کنند. 
مسافت پیاده روی میان دو شهر حدود ۸۰ کیلومتر است. تعداد 1۴۵2 
ستون در مسیر نجف به کربال وجود دارد که فاصله بین هر ستون ۵۰ 
متر است. برای پیاده روی کل مسیر، زمانی حدود 2۰ تا 2۵ ساعت الزم 

است. بهترین زمان برای شروع سفر 16 صفر است.
آداب و رسوم

هوسه  خوانی از آداب و رسوم عراقی ها در مسیر رفتن به کربال در روز 
اربعین است؛ هوسه به قصاید ویژه قبایل عربی جنوب عراق گفته می شود، 
این اشعار بیانگر قهرمانی و شجاعت است و برای برانگیختن عزم مردان 
جهت انجام کارهای سخت و بزرگ استفاده می شود. پس از خواندن شاعر 
حاضران یک بیت از آن را تکرار کرده و حلقه وار حرکت می نمایند.آیین 
عزاداری از پنج روز مانده به اربعین با ورود کاروان شبیه خوانی و تعزیه 
گردانان آغاز می شود، پس از آن دسته های سینه زنی و زنجیرزنی وارد شده 
و مراسم اصلی در روز اربعین دو ساعت گذشته از ظهر آغاز می شود. زائران 
نزدیک در ورودی حرم امام حسین )علیه السالم( ایستاده و درحالی که بر 
سینه های خود می زنند، مرثیه ای را می خوانند و تکرار می کنند و در پایان 

سینه زنی دست ها را به نشانه سالم و تحیت باال می برند.            
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 به تعدادی بازاریاب و پشتیبان جهت انجام 
امور بانکی )کارت خوان( با حقوق و مزایای عالی 
نیازمندیم. طالقانی ۲ ساختمان آلما - طبقه دوم 

واحد ۲0۳            ۳۲۲۳۶۱۹۹

فروش زمین تجاری با موقعیت 
عالی، خیابان مطهری روبروی 

 پاساژ سلطانی به متراژ ۱۲0 متر، 
دارای پروانه ساخت دو طبقه، 

متری ۷ میلیون تخفیف پای معامله 
0۹۳۵۵۶۶00۷0

برگ سبز خودروی وانت پیکان به شماره پالک  ۷۲۴ 
د ۲۶ ایران ۳۲ به نام  محمداسالم خزائی فرزند 

قربان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

یک تخته فرش دستباف حوالی  بلوار پیامبر 
اعظم)ص( پیدا شده با دادن مشخصات 

تحویل بگیرید.  0۹۳۳۴۴۵۴۵۲۶

سند و برگ سبز موتورسیکلت شوکا 
۱۲۵به شماره پالک ۷۹۱ - ۴۱۱۲۳ 

به نام مجتبی حیرت مفرد 
فرزند غالمرضا مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سیده عالیه محمدی 
فرزند سید جواد به شماره شناسنامه ۱۲0۲صادره 

از بیرجند مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی 
صادره از واحد دانشگاهی بیرجند با شماره ۲۸۳۱ 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد بیرجند به نشانی  انتهای خیابان آیت 
ا... غفاری تحویل نماید.

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی دوشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

۳۲۴۳۵۶۸۶ - 0۹۳۶۵۲۳۷0۱۴-0۹۱۵۷0۶۳۲۲0 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
0۹۱۵۳۶۳۵0۱۵ - ناصری نژاد

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

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

خریداریم(    0۹۱۵۳۴۲۳۷۴۴

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح ۲۶ / 0۹۱۵۸۶۲۴۴۳۹- جانی

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  0۹۱۵۲۶۴۱۸۴۸- جعفری

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
0۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - 0۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

۱0سال ضمانت

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 
0۹۱۵۷۴۱۱0۷۱ - باقری

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

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

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 
جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای

 به صورت کامال تخصصی و فنی
 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

چلو کوبیده  ۸700 تومان
چلو جوجه  ۸500 تومان
چلومرغ  ۸200 تومان

چلو خورشت قیمه 7000 تومان
چلو خورشت سبزی 7000 تومان

استامبولی  5۸00 تومان
سناتوری 11500 تومان       وزیری 12000 تومان
چلوپاچین 9000 تومان    چلو نگینی 11000 تومان

چلو جوجه با استخوان  10000 تومان

غذا آماده ربگ

32404043-09156650509  
آدرس: نبـش غفـاری 34 

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  ۰915543876۰ و 32457۰33

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                      1۸ ماه گارانتی
ط  

سا
  اق

د و
نق

به یک نفر آقا جهت امور کارپردازی 
و رانندگی با خودرو نیازمندیم.

۳۲۴۴0۱۳۷

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

 فـروش ویژه فـرش و مبل هامـون
فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.   نقد *  اقساط

نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   3222۸253 - 09155620737
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یادمان شهدای استان

“ ای سربازان امام زمان )ع( این دنیا می گذرد همچنان که بر دیگران گذشت تا می توانید توشه 
آخرت بردارید. راه درازی در پیش دارید. این دنیا بوده و خواهد بود. در راه خود سازی گام بردارید. “     

شهید  محمد محمودی

حوادث 

*شهردار سرایان گفت: دو پارک خطی پامچال و شهدا 
برای اولین بار در  این شهر احداث شد.

*مستند به عشق حضرت از تولیدات مرکز خراسان 
جنوبی، از شبکه چهار سیما پخش می شود .

*مدیرکل تبلیغات اسالمی گفت: دو هزار و ۵00 
نفر در قالب 3۸ کاروان از استان با پای پیاده راهی 

مشهد مقدس شدند.
*34 طرح عمرانی از محل زکات جمع آوری شده از 

کشاورزان و دامداران  اجرا و مرمت شده است.
دوازدهمین  برگزاری  از  ارشاد  و  فرهنگ  *مدیرکل 
جشنواره تئاتر خراسان جنوبی 2۶ آبان در قاین خبر داد و 
گفت: از بین 31 اثر رسیده به جشنواره ۸ اثر برای رقابت 

در مرحله نهایی جشنواره انتخاب می شود.
*فتح آباد در 4۸ساعت گذشته با ۵.2 میلیمتر، بیشترین 
میزان بارش های استان  را به خود اختصاص داده است.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

امین جم- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
خراسان جنوبی عنوان کرد: یکهزار و ۶03 فقره 
تصادف درون شهری در استان با رشد هشت 
درصدی در هفت ماه نخست امسال به وقوع 
به  اشاره  با  عباسی  علیرضا  پیوست.سرهنگ 
اینکه از این تعداد، یکهزار و 4۸۶ فقره تصادف 
به مدت مشابه سال  نسبت  بوده که  جرحی 
قبل هفت درصد افزایش داشته است، افزود: 
یاد شده 94 فقره تصادف خسارتی  در مدت 
با 22 درصد افزایش ثبت شده است که البته 
این آمار مربوط به تصادفات با خسارت باالی 

هشت میلیون تومان است. 

  بیشترین آمار متوفی مربوط
 به عابران پیاده است 

 وی با بیان اینکه تصادفات درون شهری استان 
در هفت ماه نخست امسال منجر به مجروح شدن 
یکهزار و 900 نفر شد که این رقم نیز نسبت به 

مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش را نشان 
می دهد ، ادامه داد: از ابتدای امسال تا پایان مهر 
24 نفر در تصادفات رانندگی درون شهری استان 
جان باختند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۵0 درصد رشد داشته است.رئیس پلیس راهنمایی 

و رانندگی استان با بیان اینکه بیشترین آمار افراد 
متوفی، مربوط به عابران پیاده با ۶3 درصد است، 
خاطرنشان کرد: سن رانندگان مقصر در تصادفات 

فوتی 1۵ تا 3۵ سال ، ۵۸ درصد است. 

  مردم هم باید به فرهنگ سازی
 قوانین کمک کنند 

 سرهنگ عباسی با بیان اینکه خوشبختانه 9۵ 
درصد رانندگان از کمربند ایمنی استفاده می کنند، 
سرنشینان  شهری  درون  معابر  در  شد:  یادآور 
خودروها کمتر از کمربند ایمنی استفاده می کنند.

وی با اشاره به موضوع فرهنگ سازی در زمینه 

بستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان ، با بیان 
اینکه  از ابتدای مهر کار فرهنگ سازی آغاز شده 
است و تا 3 ماه ادامه دارد، تصریح کرد: پلیس 
نمی تواند به تنهایی نظم را برقرار کند و الزم است 
مردم و رسانه ها به پلیس راهنمایی و رانندگی در 
زمینه رعایت قوانین و فرهنگ سازی کمک کنند. 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره 
به آخرین مهلت پرداخت تخلفات رانندگی، اظهار 
کرد: آخرین مهلت بخشودگی تخلفات رانندگی 
سال 9۶ تا پایان آذر است که در این راستا از 
رانندگان درخواست می شود رسیدگی به تخلفات را 
انجام دهند تا بتوانند از این بخشودگی استفاده کنند.

گروه خبر-استاندار با بیان اینکه سیستم حوزه 
تا حدی خاموش است، گفت:  سرمایه گذاری 
ارز  با  گذارانی  سرمایه  که  است  حالی  در  این 
فراوان به دنبال سرمایه گذاری هستند. مهدی 
و  اشتغال  کارگروه تخصصی  در  مروج الشریعه 
کمیسیون هماهنگی بانک ها اظهار کرد: یکی از 
مهمترین خدمات دولت پرداخت تسهیالت اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری بوده است که این مهم 

را مرهون زحمات همه اعضای کارگروه هستیم.
وی  با بیان اینکه در زمینه تسهیالت اشتغال پایدار 
روستایی کیفیت کار را نیز افزایش دهیم، افزود: 
باید سهم بخش های اقتصادی را در پرداخت 

تسهیالت اشتغال روستایی روشن کنیم.

۶۲ درصد تسهیالت اشتغال
 روستایی در بخش کشاورزی

مروج الشریعه گفت: بخش کشاورزی ۶2 درصد 
مبلغ تسهیالت پرداختی را به خود اختصاص داده 
است که با توجه به این مسئله باید از استعدادهای 

بخش کشاورزی به بهترین نحو  ممکن استفاده 
کنیم. استاندار اظهار کرد: چرا شرایط به گونه ای 
باشد که خراسان جنوبی و رضوی بهترین و با 
کیفیت ترین زعفران جهان را تولید کند ولی 

ارزش افزوده آن نصیب کشورهای حوزه خلیج 
فارس و اسپانیا شود که در این زمینه برنامه ریزی 
جدی باید صورت گیرد. وی بیان کرد: زمانی باید 
به داشتن چند محصول زرشک، زعفران و عناب 
افتخار کنیم که ارزش افزوده آن نصیب کشاورز 

منطقه خودمان شود.

مروج الشریعه  همچنین با اشاره به اینکه زرشک 
و زعفران و برخی از محصوالت  استان در کشور 
رقیب ندارد، افزود: باید به ظرفیت های نهفته و 
بالقوه سرمایه گذاری در خراسان جنوبی توجه 

کنیم  و به سمت طرح های بزرگ و کالن برویم.

پرداخت ۲۲ میلیارد تومان تسهیالت 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری 

مدیر شعب صندوق کارآفرینی امید نیزگفت: 22 
میلیارد و ۸94 میلیون تومان برای اجرای 41۵ 

طرح اشتغال پایدار روستایی وعشایری به خراسان 
جنوبی اختصاص یافته است. زنگنه اظهار کرد: 
2۶ میلیارد و ۶9۵ میلیون تومان این تسهیالت 
در سه مرحله به صندوق کارآفرینی امید استان 
ابالغ شده است. وی با بیان اینکه این صندوق 
در ردیف ۶ استان نخست در جذب و پرداخت 
تسهیالت است، بیان کرد: تاکنون بیش از 7۵ 
درصد تسهیالت پرداخت شده که روند جذب 
تسهیالت تا پایان آبان به 100 درصد خواهد رسید.

بانک کشاورزی رتبه نخست 
جذب تسهیالت را کسب کرد

بانک  بانک کشاورزی هم گفت:  مدیر شعب 
کشاورزی استان بین شعب سایر استان ها رتبه 
نخست کشور را در جذب تسهیالت به خود 
اختصاص داده که افتخاری برای خراسان جنوبی 
پایدار  اشتغال  تسهیالت  مجموع  وی  است. 
روستایی و عشایری ابالغی به بانک کشاورزی 
استان را ۵9 میلیارد تومان اعالم و گفت: در این 

زمینه یکهزار و 93 طرح اشتغال به مبلغ 312 
میلیارد تومان به بانک کشاورزی معرفی شد 
و از این میزان 1۸7 طرح به مبلغ ۵9 میلیارد  
پرداخت، 213 طرح به مبلغ ۸۶ میلیارد برگشتی 
و ۶9 طرح به مبلغ 23 میلیارد تومان مصوب و 

آماده پرداخت است.

تسهیالت ۸۲۳ طرح اشتغال 
در  استان پرداخت شد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم  در 
این جلسه گفت: تسهیالت ۸23 طرح اشتغال 
در خراسان جنوبی پرداخت و برای ۸۸1 طرح 

نیز قرارداد منعقد شده است.
 رکنی ادامه داد: طرح های اشتغال مصوب و 
معرفی شده به چهار بانک نیز دو هزار و 743 
طرح به مبلغ 719 میلیارد تومان بوده که این 
آمار نشان می دهد خراسان جنوبی در انعقاد 
قرارداد رتبه پنجم و در میزان پرداختی نسبت 

به تمام کشور نیز در جایگاه پنجم است.

کارگروه  خبری  نشست  دیروز  ظهر  حسینی- 
زیرساخت کنگره ملی 2 هزار شهید با حضور علوی 
مقدم معاون عمرانی استاندار، سردار قاسمی فرمانده 
سپاه انصارالرضا )ع( استان و جمعی از مدیران استانی 
در حسینیه جماران برگزار شد. علوی مقدم با بیان 
این که معتقدیم شهدا بانی خیر و برکت هستند، ادامه 
داد: زمانی که چنین اعتقادی داریم باید در حفظ شأن 

و جایگاه شهدا تالش کنیم. 
وی برگزاری کنگره ملی دو هزار شهید را همایشی 
عظیم و ارزشمند، تضمین کننده نظام اسالمی 
و منعکس کننده فرهنگ ایثار و شهادت به نسل 
جوان جامعه دانست و بیان کرد: تمام بخش ها و 
ارگان های گوناگون باید در راستای هر چه بهتر 
برگزار شدن این همایش عظیم تالش کنند. وی 
ضمن قدردانی از پیمانکاران استان برای تأمین 
زیرساخت ها و سالن برگزاری کنگره ملی شهدا، 
خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط مالی کنونی اولین 
کسانی که باید کنار می کشیدند همین قشر بودند 

اما با برگزاری یک جلسه و توجیه کردن پای کار 
آمدند و ما را تنها نگذاشتند.معاون عمرانی استاندار 
خطاب به برخی مسئوالن تصریح کرد: وقتی بخش 
خصوصی با این همه سختی پای کار می آید، انتظار 
نداریم فردی دولتی برای ما خط کشی کند، زیرا همه 

ما در یک کشتی هستیم.
 علوی مقدم با تاکید به این که امروز، زمان 
خط کشی نیست و اگر کسی این کار را انجام 
دهد یا ناآگاه است یا به دنبال نفاق، عنوان کرد: 
در این شرایط باید دست به دست هم دهیم 
و با سنجیدن و درک اوضاع مملکت با فکر و 
مدیریت جهادی بتوانیم از این بحران ها بگذریم. 
وی با بیان این که خون و برکت شهدا هیچ 
بن بستی را برای ما باقی نخواهد گذاشت، از 
حالج مقدم خواست تا براساس برنامه زمان بندی 
مشخص حداکثر تا پایان آبان  ماه از المان های 
شهدا در شهرهای استان بازدید و کار را هر چه 

سریع تر به اتمام برسانند.

تکمیل سالن اجالسیه تا ابتدای آذر
سردار قاسمی نیز با بیان این که کمتر از 40 
مانده  باقی  آذر  در 20  نهایی  اجالسیه  تا  روز 
ارائه گزارش کارهای  برای  است، اضافه کرد: 
انجام شده برای کنگره 2 هزار شهید هفته آینده 

خدمت مقام معظم رهبری خواهیم رفت.
ارائه  ضمن  هم  کارگروه  این  دبیر  باللی 
گزارشی از پیشرفت سالن اجالسیه ، بیان کرد: 
کف  آبان  پایان  تا  بندی،  زمان  برنامه  طبق 
تکمیل  دیوارها  رویه  و  کاری  نازک  سازی، 
کرد.  خواهیم  برداری  بهره  آذر  ابتدای  و   شده 
به گفته وی تکمیل سالن بدون سقف کاذب 
اداری و سرویس  تومان، بخش  میلیون   221
بهداشتی 11۸ میلیون، محوطه بدون آسفالت 
107 میلیون تومان، سیستم گرمایش سالن ۶7۸ 
میلیون نیاز دارد. مقرر شد مبالغ مورد نیاز منهای 
بخش اداری، توسط سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی استان هر طور شده، تامین شود.

قول معاون عمرانی استاندار برای تامین 
قیر 4 برابر بیشتر از حد نیاز

اجرای آسفالت پیاده روهای دور مجتمع اجالسیه 
و  راه  کل  اداره  مشارکت  با  شهرداری  توسط 
بود که  از دیگر مصوبات کارگروه  شهرسازی 
عدل معاون عمران شهرداری از عدم توزیع قیر 

به شهرداری ها از خرداد سخن گفت و افزود: 
با این وضع نگران تامین قیر مورد نیاز هستیم. 
علوی مقدم معاون عمرانی استاندار با شنیدن این 
سخنان تصریح کرد: شما کار را شروع کنید من 
قول می دهم از تهران پیگیری کرده و به جای 

12 تن قیر، ۵0 تن در اختیارتان بگذارم.
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انتقاد استاندار از روند جذب سرمایه گذار

امروز، زمان خط کشی نیست

سکانداربعدی استان کیست ؟
بازار  گمانه زني ها درباره استاندار بعدي به شدت داغ 
است و روزي نیست که رسانه ها در این باره خبري 
منتشر نکنند. آخرین شنیده ها حکایت از آن دارد که در 
بین مقامات بازنشسته  ، سه استاندارمشمول طرح منع به 
کارگیري بازنشستگان  ،  همچنان در تالشند با استفاده 
از برخي تبصره هاي این قانون در مسئولیت خود بمانند 
که همین موضوع فرآیند انتخاب نماینده عالي دولت در 
این  سه استان را کمي طوالني تر خواهد کرد. در این 
میان جریان هاي سیاسي در سطح ملي و استاني نیز به 
رایزني هاي خود مشغولند. یک رسانه اصولگرا در خبري 
مدعي شد که محمد رضا عارف از چهره هاي شاخص 
اصالح طلب به دنبال انتصاب گزینه نزدیک به خود در 
خراسان جنوبي است و این در حالي است که رسانه هاي 
اصالح طلب نیز چند نفر از گزینه هاي مطرح را منتسب به 
جریان پایداري و  اصولگرایي مي دانند و به طرق گوناگون 
مخالفت خود را با این گزینه ها طرح مي کنند. جریان 
هاي سیاسی داخل استان نیز با طرح گزینه هایي سعي در 
جریان سازي براي انتصاب فرد مورد نظر خود را دارند که 
البته در این دور از این کنش هاي سیاسي فعالیت هاي 
سلبي و معرفي گزینه ها براي سوزاندن بیشتر از فعالیت 

هاي ایجابي و معرفي افراد توانمند مشاهده مي شود .
بر اساس آخرین شنیده ها اقبال گزینه هاي زیر براي 
نشستن بر کرسی استانداري در روزهاي اخیر بیشتر 
بوده و برخي از گزینه هاي ذیل نیز براي مصاحبه در 

وزارت کشور دعوت گردیده اند. 
فعلي  استاندار   : الشریعه  مروج  مهدي  -محمد   1
خراسان جنوبي که بر اساس شواهد مشمول قانون 
جدید مي گردد ، براساس شنیده ها پیگیري هاي تاثیر 
گذاری  در پایتخت برای خدمت بیشتر داشته و ابقاي  

وی دور از ذهن نیست.
2 - عیسي فرهادي: فرماندار تهران و معاون اسبق 
سیاسي استانداري خراسان جنوبي در زمان مسئولیت 
سید صولت مرتضوي نیز از دیگر گزینه هاي این 
مسئولیت است. هر چند شنیده شده وي گزینه جدي 
برای استانداري خراسان رضوي نیز هست که چنانچه 
در آن حوزه مسئولیت وي قطعي شود از لیست گزینه ها 
حذف خواهد شد در غیر آن با توجه به سابقه حضور وي 

در استان از محتمل ترین گزینه هاست.
3 - سیدمجتبي علوي مقدم :  معاون عمراني استانداري 
نیز جزوگزینه ها شمرده مي شود و بر اساس شنیده ها 
در صورت قطعي شدن رفتن مروج الشریعه از خراسان 
جنوبي ، توصیه استاندار فعلي نیز همین گزینه خواهد بود. 
وي ، مدیرکل امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان 
رضوي، شهردار بجنورد، مدیرکل دفتر مناطق محروم و 
دفتر پیگیری های ویژه استاندار استان خراسان  سابق، 
مدیرکل دفتر فني استانداري خراسان شمالي و مدیرعاملي 

شهر جدید گلبهار را دارا بوده است .
4 - محمد حسیني: معاون سابق سیاسي، امنیتي و 
انتظامي استانداري خراسان جنوبي  نیز از چهره هایي 
است که در محافل سیاسي از وي به عنوان گزینه 
استانداري نام برده مي شود . حسیني فرمانداري بیرجند 
و طبس، مدیرعاملی سازمان همیاري شهرداري هاي 

خراسان جنوبي را تجربه کرده است . 
در کنار گزینه هاي مطرح شده فوق نیز اسامي افرادي 
چون آیتي ، دیمه ور ، قنبري ، اسماعیلي و ... نیز عنوان 
مي شود که البته برخي از آنها این موضوع را در مصاحبه 
هایي تکذیب کرده اند. ) خوانندگان ارجمند مي توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربري 

avasardabir @ در تلگرام ارسال فرمایند (

درس آمادگی دفاعی جایگزین آموزشی 
سربازی  می شود

فارس- مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه انصار 
الرضا)ع(  با اشاره به برنامه ستاد کل نیروهای مسلح در 
خصوص درس آمادگی دفاعی گفت: اگر درس آمادگی 
دفاعی به نحو احسن اجرا و مورد تأیید ناظرین ستاد 
کل نیروهای مسلح قرار گیرد، برای دانش آموزان پسر 
جایگزین دو ماه آموزشی دوران سربازی شود. عقیلی پور 
صبح  دیروز در نشست خبری، با بیان اینکه در کشور 
۵۶0 هزار دانش آموز به جبهه اعزام شدند، اظهار  کرد: 
از این تعداد 3۶ هزار دانش آموز به درجه رفیع شهادت 
نائل آمدند که سهم خراسان جنوبی از این تعداد 342 
شهید است. عقیلی پور عنوان کرد: در استان 1۶3 هزار 
دانش آموز مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 
۸3 هزار دانش آموز سازماندهی و جذب بسیج شدند. 
عقیلی پور به  تشریح برنامه های علمی، بصیرت، معرفتی 
و اردویی سازمان بسیج دانش آموزی پرداخت و با بیان 
اینکه  هفته بسیج دانش آموزی از هفتم آبان آغاز و تا 13 
آبان ادامه دارد، افزود: در مجموع 12 عنوان برنامه طی 

این هفته اجرا می شود.

چالش های محیط زیستی  
محور  پایان نامه های دانشجویی قرار گیرد

غالمی-مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با معاون 
پژوهشی و اعضای گروه محیط زیست دانشکده محیط 
زیست و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند دیدار و گفتگو 
برای همکاری  آمادگی کامل  اعالم  با  کرد. علیپور 
و مشارکت با دانشگاه اظهار کرد: چنانچه اعتباری 
زیست  های  ه  پروژ  و  ها  انجام طرح  در خصوص 
محیطی به این اداره کل اختصاص داده شود، قطعا 
از توان و ظرفیت دانشگاه در اجرای آن بهره خواهیم 
آموزه های زیست محیطی  اینکه  بیان  با  برد. وی 
، بماند  باقی  تئوری  و  درس  کالس  حد  در   نباید 
 تصریح کرد: در استان با چالش های زیست محیطی از 
قبیل گرد و غبار ، پسماند ،فرسایش بادی ، آب و...  روبرو 
هستیم لذا ضرورت سوق دادن پروژه ها و پایان نامه 
های دانشجویی به این سمت و سوی بیشتر احساس 
می شود و این اداره کل نیز از اینگونه پایان نامه ها و...در 

حد توان حمایت خواهد کرد. 

پاتوق های موادمخدر در بیرجند   تعطیل شد

ایرنا-دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: 
با توجه به اهمیت جلوگیری از آسیب های اجتماعی به 
دستور دادستان عمومی و انقالب بیرجند، پاتوق های 
موادمخدر تعطیل شد و این روند ادامه دارد. زندی گفت:  
قضات، پلیس موادمخدر و دبیرخانه شورای استان پس از 
بررسی های به عمل آمده به محل پاتوق ها اعزام شدند و 

تعدادی از پاتوق های شناسایی شده، تعطیل شد.

تخصیص 6 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای 
عملیات آبخیزداری در بیرجند  

کاوش-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیرجند 
گفت: در سال جاری ۶ سازه با حجم1۵00 مترمکعب 
اعتبار ۶  و  گابیون  مترمکعب  و ۵00  سنگ مالت 
میلیارد ریال در روستاهای رچ ، حلوایی ، گیوک سفلی 
و منجگان از محل صندوق توسعه ملی تامین اعتبار 
گردیده و در حال اجرا می باشد. علیپور گفت: مطالعات 
مرحله تفصیلی- اجرایی عملیات آبخیزداری با اهداف 
کنترل سیالب، کاهش فرسایش خاک، افزایش آبدهی 
قنوات، بهبود پوشش گیاهی  و توسعه بخش کشاورزی 
با پیش بینی تعداد 1۶1 سازه مکانیکی با حجم ۶9142 
متر مکعب و 904۸ هکتار عملیات بیولوژیک با اعتباری 
بالغ بر ۶0 میلیارد ریال واقع در حوضه کوه باقران تصویب 
و عملیات اجرایی آن از سال گذشته آغاز شده است.

 دیدار50 دانشجوی  استان  با رهبر انقالب

صداوسیما-مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه بیرجند گفت: از این دانشجویان 1۵ نفر از 
خواهران و 3۵ نفر از برادران عضو هیئت های مذهبی 
دانشگاه های خراسان جنوبی هستند که برای اقامه 
عزاداری اربعین روز سه شنبه ۸ آبان، به محضر رهبر 

معظم انقالب شرف یاب می شوند.

کشف بیش از 52 کیلوگرم تریاك 
در طبس

فرمانده انتظامی شهرستان طبس از کشف ۵2 کیلو و 
700گرم تریاک در این شهرستان خبر داد. علي پور، 
اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان طبس هنگام 
کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه سواری پژو 
40۵ و کامیونت مشکوک و در این رابطه دو دستگاه 
خودرو توقیف و دو متهم با تشکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانوني به مراجع قضایي معرفي شدند

جواد رضایی- روز گذشته به مناسبت 7 آبان روز 
جهانی سکته مغزی،نشستی با حضور دکتر دهقانی 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: 
درکشور بعد ازسکته های قلبی شایع ترین عامل 
مرگ و میر سکته های مغزی است و با توجه  
به این موضوع اطالع رسانی و آگاه سازی جامعه 
درباره پیشگیری از عوامل بروز این بیماری بسیار 

حائز اهمیت است. دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: 
عوارض ناشی از سکته های مغزی عالوه بر تبعات 
جسمی که به همراه دارد بار مالی سنگینی را به 
خانواده ها وارد می کند که باعث فقر مالی بسیاری 
از بیماران می شود. وی با اشاره به اینکه اطالع 
رسانی به جامعه در مورد سکته های مغزی بسیار 
حائز اهمیت است، عنوان کرد: برنامه ملی درمان 
سکته های مغزی از موضوعات مهمی است که 
در طرح تحول سالمت به آن نگاه ویژه ای شده 
است. دهقانی با بیان اینکه  سکته های مغزی با 
کد 724 و سکته های قلبی با کد 247 شناخته 
می شود، ادامه داد: این کدها به معنای رسیدگی 
و ارائه خدمات به بیماران به صورت 24 ساعته و 
در 7 روز هفته در نظر گرفته شده است. به گفته 
وی از ابتدای سال، ۵2 بیمار دچار انسداد رگ های 

مغز،به مراکز درمانی استان مراجعه کرده اند.دهقانی 
فیروزآبادی اظهار کرد: بیمارستان ولی عصر)ع( به 
عنوان مرکز سکته های مغزی در استان می باشد 
و با توجه به دو نوع بیماری سکته های مغزی که 
به صورت انسداد رگ های مغزی و یا پارگی رگ  
بروز می کند در این مرکز به بیماران خدمات ارائه 
می شود.وی ادامه داد: انسداد رگ های مغزی  در 
بیماران که دچار سکته مغزی می شوند بسیار شایع 
تر از پارگی رگ می باشد و 7۵ درصد از سکته های 
مغزی به دلیل انسداد رگ های مغز اتفاق می افتد. 
وی با اشاره به اینکه بیمارانی که دچار انسداد رگ 
ها شده اند در صورت مراجعه به موقع و دارا بودن 
شرایط ،داروی rta  دریافت می کنند که باعث 
کاهش چشمگیر عوارض سکته خواهد شد،تصریح 
کرد: از ابتدای سال، ۵2 بیمار دچار انسداد رگ های 

مغز، به مراکز درمانی استان مراجعه کرده اند که از 
این تعداد 14 نفر شرایط دریافت این دارو را داشته 
اند و مابقی به دلیل عدم مراجعه به موقع در بازه 
زمانی3تا  4/۵ ساعت بعد از بروز عالیم ،این دارو 
را دریافت نکرده اند،همچنین از ابتدای اجرای طرح 
تحول سالمت، 79 بیمار دارای شرایط دریافت این 
دارو بوده اند که از این تعداد به جز 12 نفر که شرایط 
دریافت دارو را نداشته اند مابقی به بهبود کامل یا 

نسبی نرسیده اند. 

10 درصد از بیمارستان های
 کشور دارای بخش scu  می باشند

های  مراقبت  واحد  اینکه  بیان  با  دهقانی 
بیمارستان  در   )  scu( مغزی  های  سکته 
از  اندازی شده است که  راه  ولی عصر )عج( 

لحظه ورود، مریض تحت مراقبت های ویژه 
قرار می گیرد، افزود: قبل از طرح تحول نظام 
سالمت تزریق داروی rta  برای جلوگیری از 
آسیب های ناشی از سکته مغزی بسیار گران 
قیمت بوده و بیماران بسیاری قادر به پرداخت 
قیمت آن نبوده اند، در زمان حاضر 10 درصد از 
بیمارستان های کشور دارای بخش scu می 
باشند و بیمارستان ولی عصر)عج( یکی از ۶0 
  scu بیمارستان کشور است که دارای بخش
بیمارسکته مغزی  اظهار کرد:  باشد. وی  می 
برخالف سکته قلبی دردی ندارد و این موضوع 
هنگام  افراد  از  بسیاری  که  شود  می  باعث 
درمانی  مرکز  به  مغزی  سکته  عالیم  بروز 
بزنند  درمانی  به خود  و دست  نکنند  مراجعه 
که آسیب های زیادی به همراه خواهد داشت.

75 درصد از سکته های مغزی ، به دلیل انسداد رگ ها اتفاق می افتد

یک قدم تا کلنگ زنی و توسعه ترمینال 
جدید  فرودگاه بین المللی بیرجند

کاری- مدیر کل فرودگاه های خراسان جنوبی با بیان 
اینکه با توجه به محدودیت فضای موجود ترمینال 
فرودگاه بیرجند برنامه ریزی برای بهسازی ترمینال فعلی 
انجام می شود، گفت: مساحتی حدود 2۵00 مترمربع و 
توسعه ترمینال جدید به مساحت حدود 3۵00 مترمربع 
پس از برگزاری مناقصه و مشخص شدن پیمانکار در 
دستور کار قرار دارد. سالمی افزود:  فرودگاه بیرجند یک 
مزیت استراتژیک در منطقه است و با توجه به ظرفیت 
این فرودگاه و انتظارات مردم منطقه از فرودگاهی با 
پیشینه مثبت و درخشان، تسریع در روند عمران ضروری 
می باشد.سالمی خاطرنشان کرد: فرودگاه بیرجند خود 
یک زیرساخت توسعه است که با برنامه ریزی شهری 
و مطالعاتی باید هم ردیف سایر زیرساخت های توسعه 
داد:   ادامه  وی  شود.  گذاری  هدف  و  تعریف  شهری 
بهسازی ترمینال فعلی موجود نیز در دستور کار قرار 
گرفت که در کنار پروژه ساخت و توسعه ترمینال جدید، 
 بهسازی سالن ترمینال فعلی فرودگاه نیز آغاز خواهد شد .
سالمی ضمن اشاره به اینکه رشد جریان توسعه در 
فرودگاه ها بی شک تحول در شریان های اقتصادی و 
جذب سرمایه گذار و در نهایت درآمدزایی را سبب خواهد 
شد در خصوص ترمینال جدید فرودگاه بیرجند گفت: این 
ترمینال حدود 3 هزار و ۵00 مترمربع مساحت خواهد 
داشت. وی خاطر نشان کرد: ترمینال جدید به ترمینال 
فعلی فرودگاه بین المللی بیرجند متصل خواهد شد و با 
این افزایش، ترمینال پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه 

به حدود ۶ هزار مترمربع خواهد رسید.
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کاری- مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری 
خراشاد  حوله  جهانی  ثبت  نشست  در  استان 
اولین  از  خراشاد  روستای  کرد:  عنوان  بیرجند 
روستاهایی  است که حوله آن در فهرست ملی 

به ثبت جهانی رسیده است. 
کاندیداتوری  خوشبختانه  کرد:  تاکید  رمضانی 
کارشناسی  برای  یونسکو  المللی  بین  ارزیابان 
توانمندی روستا قبول واقع شد و آنها هشتم 
و نهم آبان  برای دیدن و ارزیابی این  روستا 

اینکه  به  اشاره  با  وی  آیند.  می  استان  به 
از  هیجاوی  ه  غاد  خانم  شامل  ارزیابان 
کویت، احمد الفارسی از عمان و ویدا توحدی 
روزها  این  طی  کرد:  تاکید  هستند،  ایران  از 
با  بود  خواهیم  استان  در  آنها  میزبان  که 
پیگیری استانداری از جاذبه های گردشگری 
کرد. خواهند  بازدید  استان  های  توانمندی   و 
وی گفت: همچنین به احترام اربعین و  پاسداشت 
فرهنگ مذهبی  از آیین عاشورایی هم دیدن 

خواهند کرد.رمضانی ابراز امیدواری کرد: نتایج 
سفر برای هنرمندان صنایع دستی خیر و برکت 
باشد. وی تاکید کرد: ثبت جهانی حوله خراشاد 
نه فقط افتخاری برای استان بلکه افتخار ملی 
و جهانی است. وی افزود: کارهای زیربنایی و 
مبلمان روستایی خراشاد در دستور کار قرار گرفته 
و المان حجمی در ورودی روستا نصب شده است. 
وی ضمن اشاره به اینکه صنعت خراشاد سابقه 
بیش از 300 ساله دارد، ادامه داد: رنگریزی طبیعی 

نسل به نسل منتقل شده است و هر خانه روستایی 
یک بنگاه اقتصادی خواهد شد. وی با اشاره به 
اینکه تمام کارگاه ها با کد شناسایی اختصاصی 
ثبت خواهد شد، یادآور شد:  بافنده با کد اختصاصی 
در فروشگاه مجازی به نمایش در خواهد آمد و 
خریداران از سراسر جهان قادر به سفارش و خرید 

کاال از این روستا خواهند بود.
 معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل 
میراث فرهنگی هم عنوان کرد: رشته حوله بافی 

)تو بافی یا تون بافی( دارای قدمت تاریخی بسیار 
مهمی  نقش  و  است  منطقه  این  در  طوالنی 
در خودکفایی مردم به ویژه زنان روستا داشته 
است. عباس زاده، سفر ارزیابان سازمان علمی 
فرهنگی یونسکو  را فرصتی  عالی برای صنعت 
گردشگری استان دانست و افزود: افزایش ظرفیت 
تولید، اجرای مبلمان متناسب با معماری روستا و 
هنردستی حوله بافی و راه اندازی موزه برای ثبت 

این روستا در فهرست جهانی  ضروری است. 

ارزیابان یونسکو برای ثبت حوله خراشاد می آیند

رشد 8 درصدی تصادفات درون شهری 
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امام باقر علیه  السالم فرمودند:
ما مِن نَكبٍَة تُِصیُب الَعبَد إالّ بَِذنٍب

هیچ گرفتاری یی به بنده نمی رسد مگر به سبب گناه.
)الكافی ، ج 2 ، ص 26۹(

نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی 
گفت: پیشنهاد شهردار بیرجند در خصوص 
تجمع  مرکز  به  ابوذر  میدان  اختصاص 
شهروندان در مراسم و مناسبت های خاص 
های  شاخصه  از  ملی  و  مذهبی  فرهنگی، 
حسن نیت، تجربه و تخصص مهندس جاوید 

است. 
بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
الملل شهرداری بیرجند، آیت ا... سید علیرضا 
شواری  اعضای  شهردار،  دیدار  در  عبادی 
بیرجند  شهرداری  مدیران  و  شهر  اسالمی 
اظهار کرد: اختصاص میدانی در مرکز شهر به 
محل تجمع مردم در مراسم فرهنگی، مذهبی 
و ملی خدمت ارزشمندی است که به یادگار 
خواهد ماند. وی این پیشنهاد شهردار بیرجند 
را بشارتی برای مردم دانست و افزود: مطالعه بر 
روی این طرح در راستای ایجاد مکانی جهت 
بهره برداری در تمام مناسبت ها و ایام سال به 
عنوان محل تجمع شهروندان بسیار ضروری 

می باشد. نماینده ولی فقیه در استان با بیان 
اینکه انتخاب مهندس جاوید شهردار بیرجند 
شهرداری  که  شهر  اسالمی  شورای  توسط 
بسیار مجرب و متعهد می باشد قدم بزرگی 
است، گفت: شهردار بیرجند به دور از هرگونه 
سر و صدا و تبلیغات، اقدامات چشمگیری 
در راستای ارائه خدمات به شهروندان انجام 
داده و در واقع تبلیغات مهندس جاوید، عمل 
این  به  اشاره  با  ادامه  در  وی  است.  ایشان 
نکته که خدمت بی منت، اصل نظام مقدس 
جمهوری اسالمی است، تصریح کرد: اولویت 
مسئوالن می بایست بر انجام امور مردم و در 
راستای شادی ایشان باشد، باید کمبودهای 
شهروندان شناسایی و در جهت رفع آن ها 
اقدام نمود. شهردار بیرجند نیز در این دیدار 
اظهار کرد: امسال روزهای تاسوعا و عاشورا 
در جمع مردم متدین و متعهد بیرجند بودم، 
شور زاید الوصف و دغدغه و سرگردانی هیئت 
های مذهبی و شهروندان، زمینه ساز پیشنهاد 

محلی با ظرفیت باال جهت مراسم فرهنگی، 
مذهبی و ملی به شورای اسالمی شهر توسط 
اینجانب گردید که در همین راستا میدان 
با  بیرجند  مرکزی  میدان  عنوان  به  ابوذر 
وسعت حدود 6 هکتار پیشنهاد شد. مهندس 
این  با اشاره به تصویب  محمد علی جاوید 
طرح در شورای اسالمی شهر بیرجند ادامه 
داد: در همین راستا تهیه طرح میدان اجتماع 
در ابوذر، در دستور کار شهرداری قرار گرفته 
که در آینده به عنوان مرکز تجمعات فرهنگی، 
مذهبی و ملی به عنوان نماد این شهر بهره 
برداری شده و مورد استفاده شهروندان قرار 

خواهد گرفت. 
در پایان این دیدار گزارشی توسط مهندس 
سازمان  رئیس  مود،  قالسی  رضا  محمد 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در 

خصوص اقدامات این سازمان ارائه گردید.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 

شهرداری  بیرجند

 تبدیل میدان ابوذر به میدان مرکزی اجتماعات شهر اقدام ارزشمندی از سوی شهرداری است
عکس: ناصری

نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی: 

شعبه 1: نبش معلم 50
 شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی: 05631101

                                          » فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای « نوبت دوم
اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند- بلوار صنعت و معدن- سایت اداری - تلفن: 92-32400390( در نظر دارد: اجرای پروژه های عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات ، به پیمان کاران دارای صالحیت از سازمان برنامه 
و بودجه کشور )شرکت حداقل پایه 5( واگذار نماید. لذا پیمان کاران واجدشرایط متقاضی با در نظرگرفتن رشته،پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا تاریخ 1397/08/12 به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت 

اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی )http://iets.mporg.ir( نیز منتشر شده است.
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تضمین ارجاع کار برآورد براساس فهارس بها 1397 )ریال(پیمان
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تاریخ تحویل و بارگذاری اسناد 

شماره فراخوانتاریخ بازگشاییدر سامانه تدارکات

تکمیل مدرسه 6 کالسه  
ساختمان آموزشی نیمه تمام موجود + دیوار محوطه سربیشهامینی آذر

+ سرویس بهداشتی با آبخوری + محوطه سازی
ساختمان 
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تکمیل مدرسه 6 کالسه  
ساختمان آموزشی نیمه تمام موجودبیرجندابتدایی شاهد

ساختمان 
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