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گردشگران پشت
 درهای بسته 

از  ای  خانواده  این  از  پیش  هفته  دو 
آشنایان تحت تاثیر تبلیغات چهره به 
چهره ما در سال های ماضی گذرشان 
بی خبر به بیرجند افتاد. روز جمعه ای 
برای اثبات واقعی بودن ادعاهای مان 
درباره ارزش های شگفت معماری و 
تاریخی بیرجند با  کاروانی  از خودروها 
به سوی باغ اکبریه  اثر ثبت جهانی 
شده رفتیم که با در بسته مواجه شدیم  
و از شما  چه پنهان حسابی  خجالت 
کشیدیم البته به جای مسئوالن  ذیربط !.
میراث  مدیران  از  یکی  با  تماس  در 
فرهنگی دریافتیم ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4216

6برگزاري دوره آموزشي ضمن خدمت مديريت مصرف آب 2اختصاص وقفیات متناسب با نیازهای روز جامعه 5تاالر  بیرجند به کما رفت

 

شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان به جايی نمی رسد

صفحه 6

صفحه 6

ارتباط با جامعه و پاسخگويی
 دغدغه روحانی نیست

صفحه 6

ظريف  بی اخالق
 و خالف گوست

بدخواهان   نتوانستند
عراق جديد را ناکام بگذارند 

صفحه 6

مروج الشريعه رفت ، عابدی سرپرست شد ؛ 

فهرست ممنوعه مدیران 
بازنشسته  در خراسان جنوبی

روز گذشته 27 آبان، آخرین مهلت برای خداحافظی مسئوالن بازنشسته استان طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب مجلس 
بود. در همین راستا مروج الشریعه طی مراسمی با همکارانش خداحافظی کرد و از استان رفت و مشیرالحق عابدی معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و منابع انسانی استاندار با حکم  وزیر کشور با حفظ سمت، به عنوان سرپرست استانداری منصوب شد.  ...  ) مشروح در صفحه 5 (

 قوانین دست و پا گیر، فعاالن ساختمان را متواری کرد

کوچ نیمی 
از انبوه سازان 
مسکن استان
صفحه 3
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جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش 
و سرکار خانم کاردان 

درگذشت ناگهانی طبیب وظیفه شناس

مرحوم دکتر سید تقی نوربخش 
را حضورتان تسلیت عرض نموده، صبر و شکیبایی برای شما 

و رحمت الهی را برای آن مرحوم از خداوند آرزومندیم.
غالمرضا دلیری - حسین ایران منش

همکار گرامی 
جناب آقای مهندس محمد مهدی انصاری
مدیرعامل محترم مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل 

درگذشت ناگهانی برادر خانم گرامی تان 

مرحوم دکتر سید تقی نوربخش
 مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی کشور

 را صمیمانه تسلیت عرض نموده،  برای آن شادروان غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر 
مسئلت می نماییم.

محمد حسن بهدانی - یاسر بهدانی- رسول بهدانی 

جناب آقای مهندس محمد مهدی انصاری
مدیرعامل محترم مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل

 با نهایت تأسف و تأثر ضایعه درگذشت ناگهانی برادر خانم گرامی تان

 مرحوم دکتر سید تقی نوربخش 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم. 

هیئت مدیره و کارکنان دفتر مرکزی مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل
 کارکنان دفتر نظارت مقیم شهرستان طبس

جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش 
و سرکار خانم کاردان 

ضایعه درگذشت فرزند دلبندتان مرحوم دکتر سید تقی نوربخش 
را حضورتان تسلیت عرض نموده 

غفران الهی برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی برایتان از خداوند مسئلت داریم.  
کاظم غنی و زهرا فارابی

استاد  ارجمند جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش 
با قلبی آکنده از غم و اندوه، فقدان جانگداز فرزند برومندتان، پزشک ارزشمند و مدیر باتجربه و توانمند

 زنده یاد دکتر سید تقی نوربخش 
مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی کشور

 را تسلیت عرض نموده،  از درگاه خالق یگانه برای آن فقید سعید رحمت و غفران الهی و 
برای جناب عالی و خاندان بزرگوار  صبر و سالمتی و طول عمر با عزت مسئلت می نماییم.

سید رحیم جعفری و خانواده

جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش 
و خاندان محترم  وابسته 

مصیبت اندوه بار درگذشت شادروان دکتر سید تقی نوربخش
یکی از بهترین، شریف ترین و سالم ترین مدیران این مرز و بوم را تسلیت عرض نموده

 از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم رحمت و عنایت خاصه و برای بازماندگان محترم صبر 
و شکیبایی مسئلت می نماییم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی - بیمارستان ایران مهر

جناب آقای دکتر سید مرتضی نوربخش 
با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذشت فرزند گرامی تان

 مرحوم دکتر سید تقی نوربخش 
را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن شادروان غفران الهی

 و علو درجات و برای جناب عالی و خانواده آن عزیز صبر و شکیبایی آرزومندیم.
سید غالمرضا زهرایی و خانواده

جناب آقای حسین چاجی
اخذ اولین پروانه ارزیابی خسـارت بیمـه ای 

در زمینه تخصصی بدنه اتومبیل، شخص ثالث مالی،  
شخص ثالث بدنی و حوادث راننده از بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران در شرق کشور
 را که نشان از لیاقت، تجربه ، تخصص و تعهد جناب عالی

  می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون تان
را از خداوند منان آرزومندیم.

از طرف همسر - دخترت و خانواده حاتمیان

مناقصه های عمومی یک مرحله ای 97-1195 ، 97-1196 ، 97-1197 ، 97-1198
 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:.

رشته و حداقل رتبه پیمانکارمدتنوع تضمین و مبلغ)ريال(مبلغ برآورد )ريال(موضوع مناقصهشماره مناقصهرديف

برق - پايه 905 روزضمانت نامه معتبر به مبلغ 3,103,004,822155,200,000برق رسانی به مجتمع شاهکوه شهرستان نهبندان 1195- 197

250 روزضمانت نامه معتبر به مبلغ 13,454,652,619673,000,000مجتمع آبرسانی پسوچ شهرستان بیرجند1196 - 297

ب 
آ

5 
يه

 پا

305 روزضمانت نامه معتبر به مبلغ 10,108,176,489505,500,000مجتمع آبرسانی کوثر شهرستان طبس1197 - 397

185 روزضمانت نامه معتبر به مبلغ 6,067,419,808303,400,000آبرسانی به روستای چنشت شهرستان سربیشه 497-1198

زمان دريافت اسناد مناقصه: 1397/08/28 الی 09/03/ 1397 2 ( تاريخ ارسال پیشنهادات: ساعت 14:30 مورخ 15 /09/ 1397  3 (تاريخ و محل بازگشايی پاکت ها: ساعت 9 ( 1
صبح مورخ 1397/09/17- سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 4 ( دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 97175-813
( 1 ستاد دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکت ها  بازگشایی  و  مناقصه گران  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه   : ضمناً 
 انجام خواهد شد. این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در  www.setadiran. ir  به آدرس      
 مراجعه (iets.mporg.ir)  و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات (www.abfar-kj.ir)مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي

   و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

شماره : 3/4/2095
تاريخ: 1397/08/27 وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب روستايی خراسان جنوبی

 روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

افتخار داریم که به اطالع پژوهشگران و اندیشمندان دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و کارشناسان دستگاه های 
اجرایی، عالقه مندان و صاحب نظران بخش آب برسانیم: اولین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید 
 در مدیریت آب 29 و 30 آبان ماه در دانشگاه بیرجند برگزار می گردد. در حال حاضر کمبود بارش ها، 
رشد جمعیت و افزایش برداشت از سفره های آب زیرزمینی منجر به افت شدید این منابع گردیده است ؛ از 
طرفی مصرف ذخایر استراتژیک تجدیدناپذیر نیز به وضعیتی نگران کننده رسیده است. محدودیت منابع آبی 
کشور از نظر کمی و کیفی، استفاده نادرست از منابع آب های سطحی و زیرزمینی، نبود مدیریت و برنامه 
ریزی اصولی و صحیح برای استفاده از مقدار آب موجود، نگرانی های ناشی از خشکسالی و تشدید بحران 
آب را مورد توجه قرار داده و از برنامه ها و راهکارهای مبتنی بر این مهم استفاده نموده است. امروزه هم باید 
تهدید را به فرصت تبدیل و با بهره گیری از راهکارهای موثر کمبودها را جبران نمود. استفاده از فناوری های 
جدید در مدیریت آب از قبیل پایش از راه دور منابع آب، مدلسازی منابع سطحی و زیرزمینی آب، مدلسازی 
و طراحی شبکه های آب و فاضالب، حسگرهای سنجش کیفیت آب، حسگرهای کشف نشست آب، مراکز 
کنترل و دیسپاچینگ آب، مدیریت انرژی در فعالیت های آب و فاضالب، سیستم های اطالعات مکانی، 
مدیریت تقاضا و مصرف آب و بازچرخانی آب می تواند به حل بخشی از مشکالت آب کشور و برنامه ریزی و 

مدیریت بهینه منابع آب کمک شایان توجهی نماید.
با توجه به ضرورت دانش تخصصی در منابع آب کشور، این همایش اقدام به برگزاری چهار عنوان کارگاه 
تخصصی در این حوزه را نموده است. همچنین برگزاری نمایشگاه تخصصی اولین همایش ملی مدلسازی و 
 فناوری های جدید در مدیریت آب با حضور شرکت های معتبر و فعال در حوزه آب یکی از مهمترین برنامه های
  این همایش می باشد. مفتخر خواهیم بود تا با حضور اساتید محترم هیئت علمی، دانشجویان و افراد عالقه مند

شاهد برگزاری با شکوه تر این همایش علمی باشیم. حضور شما در این همایش فرصتی است که از نظرات 
برجسته ترین متخصصین حوزه آب کشور آگاه شده و به تبادل نظر با آنان بپردازید. امید است دستاوردهای 
این همایش راه گشای برنامه ریزی و مدیریت بهینه منابع آب گردد. از کلیه دست اندرکاران بخش آب دعوت 

می شود در این همابش حضور به هم رسانند. 
در پایان از طرف دانشگاه بیرجند از تمام حامیانی که موجب تامین شرایط برگزاری بهتر و پربارتر این همایش 

دکتر ابوالفضل اکبرپور- دبیر همایشگردیده اند، تشکر و قدردانی می نماییم.

اولین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آب 
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مردم شماره کارت و رمز دوم خود را به ۵۰۰۰۴۹۹ ندهند  

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه برخی سامانه های 
پیامکی اعالم شده از جمله ۵۰۰۰۴۹۹ هیچ ارتباطی به این طرح حمایتی دولت از اقشار کم درآمد ندارد، اعالم 
کرد اطالعات را از طریق این مرکز دنبال کنند.

)ادامه سر مقاله(  قدر مسلم تامین زیر ساخت ها و منظم 

شدن پروازها و باالرفتن سطح خدمات و نگاه به 
توسعه  برای  مواد الزم  ترین  از ضروری  گردشگر 
گردشگری است. اما ساده ترین موضوع در همه جای 
جهان و ایران حداقل این است که گردشگر بتواند وارد 
آثار تاریخی شود. موضوعی که با کمال تاسف هنوز 
در مرکز خراسان جنوبی ممکن نشده است. بیشتر 
آثار تاریخی این شهر در تملک آستان قدس، اوقاف، 
فرمانداری و بنیاد مستضعفان است و اتفاقا مشکل از 
همین جا شروع می شود. سازمان های مالک درک 
چندانی از  اهمیت آثار تاریخی و تعهدی نسبت به 
آن ندارند و تا زمانی که توافقی اصولی برای تعیین 
تکلیف اختیار باز و بست درب این آثار بین این همه 
مدعی و ارتقای بینش دستگاه ها نسبت به موضوع به 
وجود نیاید همه بحث های بعدی بیهوده خواهد بود.  

بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی 
به بازنشستگان پرداخت شد

تقی زاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
این  فرهیخته  بازنشستگان  همه  حقوق  گفت: 
حساب  به  ماه  آبان   23 چهارشنبه  روز  صندوق 
است.  شده  واریز  کشور  سراسر  در  عزیزان  این 
براساس تصمیم دولت تدبیر و امید بسته حمایتی 
بازنشستگانی  برای  تومان  هزار   2۰۰ ارزش  به 
می  دریافت  حقوق  تومان  میلیون   3 زیر  که 
حساب  به  ماه  آبان   2۴ پنجشنبه  نیز  کنند، 
است.  واریز شده  شرایط  واجد  عزیز  بازنشستگان 

خاطرجمعی زنگنه درباره 
افزایش قیمت بنزین

زنگنه، وزیر نفت با بیان اینکه بحث افزایش قیمت 
بنزین در سال ۹8 مطرح است، اما هیچ تصمیمی 
این  این زمینه اخذ نشده است،گفت: هرچه در  در 
باره عنوان می شود شایعه است و اگر تصمیمی در 
این زمینه اخذ شود صادقانه به مردم گفته می شود.

سکه و طال دوباره گران شد

قیمت سکه تمام  بهار آزادی طرح جدید در بازار دوباره 
روند صعودی به خود گرفت و به کانال ۴ میلیونی 
بازگشت. هر مثقال طالی آب شده یک میلیون و 6۹2 
هزار تومان به فروش می رسد و هر گرم طالی 18 
عیار نیز به قیمت 3۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شد.

سرمقاله

گردشگران پشت درهای بسته 

* مهرآیین

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... درباره ارزش های شگفت 

معماری و تاریخی بیرجند با کاروانی  از خودروها به 
سوی باغ اکبریه اثر ثبت جهانی شده رفتیم که با 
در بسته مواجه شدیم و از شما چه پنهان حسابی  
خجالت کشیدیم البته به جای مسئوالن ذیربط! در 
تماس با یکی از مدیران میراث فرهنگی دریافتیم که 
به دالیلی امکان بازدید از این اثر تاریخی وجود ندارد. 
وقت ضیق بود به سوی باغ رحیم آباد رفتیم که بخت 
خویش را در آنجا بیازماییم که البته آنجا هم در بسته 
بود و خجالتش برای ما ماند. خوشبختانه به سفارش 
یکی از مدیران میراث برای دقایقی در محوطه باغ 
اکبریه را به رویمان گشودند. اما بازدید از منزل شریف 
و ارگ کاله فرنگی و مقبره حکیم نزاری و ... به 
دلیل بسته بودن و اداری بودن محیط ممکن نشد. 
پس عطای مرکز استان را به لقای مدیران پرتوان 
و مسئول و متعهدش  بخشیدیم و راهی 3۵ کیلومتر 
آن طرف تر شدیم، به خوسف رفتیم. خوشبختانه با 
دیدن جذابیت های خوسف و مقبره ابن حسام که 
شگفتی مهمانان را برانگیخت قدری از خجالت مان 
به واسطه غیرممکن بودن امکان بازدید آثار تاریخی 
منطقه کم شد. البته آنجا هم نتوانستیم داخل مزار 
شاعر را ببینیم، بگذریم خوشبختانه با ادامه حضور 
جایگزین  های  برنامه  و  بعد  روزهای  در  مهمانان 
توانستیم روی تعصب خودمان به شهر و دیارمان و 
صد البته نه به خاطر مدیریت مشعشع مسئوالن و 
مالکان و متولیان آثار تاریخی اعم از میراث و اوقاف 
و ... آب رفته را به جوی بازگردانیم و آبروداری کنیم. 
حاال بیاید به این موضوع از زوایای دیگری بنگریم. 
روزی که گذشت در همین روزنامه از لغو ۴۵ تور 
در ۴۵ روز و 216 پرواز در 18۰ روز خبر داده شد 
که منجر به ضررهای سنگین مالی به شرکت های 
شده  استان  به  فرهنگی  ضررهای  و  گردشگری 
است. فرض را بر این بگیریم که هزاران نفر ورای 
توجه به دوری راه و سختی سفر در راه های دراز 
به توصیه  را به جان بخرند و  و پرخطر رنج سفر 
دوستی یا تحت تاثیر اطالعات و تصاویر سایت های 
گردشگری چنان بپندارند که در بیرجند و خراسان 
جنوبی هم همان قواعد جهانی یا حتی کشوری در 
زمینه بازدید از آثار تاریخی وجود دارد. آن وقت پس 
از رسیدن به استان و بیرجند پشت درهای بسته آثار 
تاریخی چه حسی به آنها دست خواهد. آیا وجودشان 
سرشار از خشم نخواهد شد. آنها در بازگشت به شهر 
و دیار خود مّبلغ کدام فرهنگ خواهند بود. آیا آبرو و 
حیثیت شهر و استان و شهروندان و مدیران در چنین 
فرآیندی بر باد نخواهد رفت. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

در  استان  امور خیریه  و  اوقاف  مدیرکل  روز گذشته 
نشست خبری پیرامون عملکرد این سازمان در دهه 
وقف، احیای فرهنگ وقف را حائز اهمیت دانست و بر 
لزوم اختصاص وقفیات، متناسب با نیازهای روز جامعه 
تاکید کرد. بخشی پور بیان کرد: احیای موقوفات به 
عمران و آبادانی کمک می کند و احیای وقف یعنی 
زنده نگه داشتن فرهنگ وقف و آگاهی دادن به مردم 
روز  نیاز  با  متناسب  وقفیات  سمت  به  حرکت  برای 
جامعه است. وی از برگزاری 7 همایش برای تجلیل از 
خیران در شهرستان های گوناگون استان و همچنین 
دیدار با نماینده ولی فقیه خبر داد و افزود: در مرکز 
و  واقفان  خادمان،  خیران،  از  نفر   77 از  نیز  استان 

متولیان بناهای متبرکه تجلیل شده است.
غبار روبی و عطر افشانی  1۲ بقعه متبرکه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه ادامه داد: در ایام آخر صفر 
در 19 بقعه استان مراسم عزاداری و پیاده روی به بقاع 
متبرکه انجام شد که از این جمله پیاده روی در مسیر 
امامزاده شاهرخت را می توان نام برد که به 14 هزار 
نفر غذای گرم داده شد. بخشی پور غبارروبی و عطر 
افشانی 12 بقعه متبرکه با حضور مسئوالن، برگزاری 
فردوس،  قاین،  بیرجند،  در  قرآن  با  انس  محفل   5
بشرویه و نهبندان را از دیگر برنامه های انجام شده 
در دهه وقف برشمرد. وی با اشاره به شعار سال »همه 
واقف باشیم« اظهار کرد: ایستگاه های مشاوره وقف 
احداث شده که 37 کارشناس مشاوره وقف با حضور 
در ادارات، مصالی نماز جمعه و بقاع متبرکه مشاوره 

هایی در زمینه وقف ارائه داده اند.
برپایی 1۵ نمایشگاه وقف و اعزام ۴۹ مبلغ 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه از برگزاری 15 نمایشگاه 
وقف در استان خبر داد و عنوان کرد: در ایام آخر ماه 
صفر 49 مبلغ به سراسر استان اعزام شده اند که از 
این تعداد 15 مبلغ از شهرهای مشهد و قم و 34 مبلغ 
بومی اعزام شده است. همچنین در دهه وقف نشست 
های صنفی با صاحبان صنایع، پزشکان و دیگر اقشار 
متمکن در خصوص چگونه وقف کردن صورت گرفته 
است. بخشی پور دیدار با خانواده شهدا و عیادت از 
واقفین برجسته استان را از دیگر اقدامات صورت گرفته 
در هفته وقف عنوان کرد و گفت: در هفته وقف 30 
وقف جدید در استان ثبت شده، این در حالی است که 

از ابتدای سال، 53 مورد وقف داشته ایم. 
پذیرایی از 1۰ هزار و 1۵۰ زائر پاکستانی در موکب 

های استان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در مورد موکب های 

زائران پاکستانی در مسیر بازگشت از مشهد بیان کرد: 
 در این مسیر تنها موکب ها مربوط به خراسان جنوبی 
می باشد که با 4 موکب در شهرستان های خضری، 
قاین، بیرجند، مسجد حضرت ابوالفضل )ع( نهبندان 
از زائران پاکستانی پذیرایی می کنند و تاکنون از 10 
هزار و 150 نفر پذیرایی شده است. همچنین 3 مبلغ 
پاکستانی با همکاری آستان قدس در این مسیر فعالیت 
دارند. بخشی پور با بیان اینکه سال گذشته 106 بقعه 
در استان وجود داشته ولی به جهت عدم احزار صحت 
امامزاده بودن، تعدادی از آنها از پوشش حمایت اوقاف 

خارج شده و به تعداد 96 مورد رسیده، افزود: این بقاع 
شامل عرفا، شعرا و امامزادگان می باشد. 

وی ادامه داد: 10 سقاخانه با محوریت مناطق حاشیه 
شهر بیرجند در نظر گرفته شده که از این تعداد یک 
مورد افتتاح شده، 3 مورد )خیابان های نیلوفر، شعبانیه 
و مهرشهر( در مرحله آماده سازی، 2 مورد )خیابان 
الهیه و معصومیه( با پیشرفت  فیزیکی 60 درصد و 
2 مورد نیز در حال شروع عملیات ساخت )علی آباد و 
محدوده ظفر( است. اعتبار در نظر گرفته شده برای هر 

یک از سقاخانه ها حدود 100 میلیون تومان می باشد.
طرح ملی حفظ قرآن کریم - بشارت 1۴۵۲

مهدی عباسی، رئیس اداره امور قرآنی و روابط عمومی 
اوقاف استان بیان کرد: یکی از رسالت های اوقاف و 
امور خیریه، آموزش مفاهیم و حفظ قرآن کریم می 
باشد در این راستا از سال 91 طرح تربیت حافظان 
قرآن کریم در استان برگزار می شود که تاکنون 27 
هزار نفر در قالب آن آموزش دیده اند. وی با بیان اینکه 
این طرح در دو بخش ترتیبی و موضوعی برگزار می 
شود، اظهار کرد: این طرح سال گذشته با مشارکت 

اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برگزار شده که استان 
رتبه برتر را در کشور کسب کرده است. عباسی گفت: 
در سال جاری با همکاری نهادها مانند فرهنگ و ارشاد، 
شبکه قرآن، صدا وسیما، نیروهای نظامی و انتظامی 
و مساجد طرح ملی حفظ قرآن کریم در قالب طرح 

بشارت 1452 برگزار شده است. 
وی ادامه داد: این طرح در 3 بخش، حفظ سوره ناس تا 
زلزال در فصل تابستان، حفظ سورهای طارق تا بنیه در 
فصل پاییز و همچنین حفظ سوره های نبا تا بروج در 

 فصل زمستان  انجام می شود. عباسی اظهار کرد: ثبت نام
در این طرح هیچ محدودیتی نداشته و همه افراد با هر 
شرایطی می توانند شرکت کنند که بعد از گذراندن 
دوره های آموزشی و شرکت در آزمون پایانی به پذیرفته 
شدگان در 19 اسفند سال جاری مدرک اعطا خواهد 
اوقاف  اداره امور قرآنی و روابط عمومی  شد.  رئیس 
 استان با اشاره به اینکه متقاضیان شرکت در طرح 1452 
 www.beshaarat.ir می توانند با مراجعه به سایت
ثبت نام انجام دهند، عنوان کرد: برای حضور حداکثری 
در این طرح 35 هزار جایزه به ارزش 3 میلیارد تومان 
در نظر گرفته شده که شامل کمک هزینه خرید خودرو 
ملی،3 هزار و 156 کمک هزینه سفر زیارتی،2 هزار و 
نظر  نقدی و 3 هزار جایزه فرهنگی در  442 جایزه 
گرفته شده است.عباسی ادامه داد: یکی از مزایای این 
طرح شناسایی و پرورش استعداد حفظ در افراد می 

باشد. 
احداث سقاخانه برداشت آب شیرین نیلوفر

در راستای اجرای نیت موقوفه خیریه آبلوله که تامین 
آب شرب مردم است سقاخانه هایی برای برداشت آب 
شیرین در شهر بیرجند احداث می شود که ساخت 
نخستین نمونه آن در پارک نیلوفر آغاز شد. سقاخانه 
نیلوفر با سازه فلزی اما مصالح سنتی به شکل قدیم 
ساخته می شده و سه قوس با 11 شیر برداشت آب 
این سقاخانه در سایر  نماد کوچکتر  خواهد داشت. 
نقاط شهر نیز ساخته می شود. در سایر سقاخانه ها 5 

شیر برداشت آب در نظر گرفته می شود.
برگزاری همایش نکوداشت آیت ا... هردنگی

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه در همایش نکوداشت آیت 
ا... هردنگي و تجلیل از یاوران وقف استان، از سنددار 
شدن یکهزار و 355 رقبه خبر داد و افزود: خراسان 
جنوبي 9 هزار و 555 موقوفه و نزدیک به 55 هزار 
رقبه دارد و با توجه به اینکه در سیستم موقوفات آب و 
اراضي با یک پالک ثبت مي شود تعداد رقبات موجود 
 از آمار ثبت شده بیشتر است. بخشي پور ادامه داد: 
و  است  اوقاف  اختیار  در  رقبه  هزار   50 اکنون  هم 
بسیاري از رقبه ها نیز متولیان دیگري دارد. وي با بیان 
اینکه موقوفات استان با 72 نیرو اداره مي شود، افزود: 
با این وجود درآمد بقاع 14درصد و درآمد موقوفات 17 
درصد از برنامه مصوب سازمان جلوتر است. وی گفت: 
مجتهد بزرگ آیت ا... محمدحسن هردنگي، احیاکننده 
موقوفات و بقاع متبرکه استان بود که 18 سال تصدي 
این بخش را برعهده داشت و تاکنون شخصیت این 

عالم بزرگ معرفي نشده بود. 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بیان کرد:

اختصاص وقفیات متناسب با نیازهای روز جامعه

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
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

حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی3647  363  0915

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 961400 اجرایی آقای سید هاشم خاتمی فرزند سید عباس محکوم به پرداخت مبلغ 
203/962/097 ریال در حق آقای غالمرضا آهنی و مبلغ 7/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال 

بدهی محکوم علیه یک دستگاه خودروی تاکسی سمند برون شهری به شماره انتظامی 15 ع 733 ایران 52 زرد رنگ مدل 1385 که هم 
اکنون در پارکینگ ثامن توقیف می باشد )و حسب نظر کارشناس منتخب خودروی مذکور تمام رنگ و ظاهرا سالم می باشد. به دلیل نبود 
سوئیچ امکان بررسی موتور وجود نداشته، الستیک سالم و بیمه تا مورخ 1397/8/23 اعتبار دارد. قیمت خودرو مبلغ 100/000/000 ریال 
و امتیاز تاکسی برون شهری نیز حسب استعالم از سازمان تاکسیرانی مبلغ 80/000/000 ریال می باشد( معرفی و توقیف گردیده که جمعا 
به مبلغ 180/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در تاریخ 1397/9/10 از ساعت 9/30 الی 10 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.  10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 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

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی دوشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

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   32228253 - 09155620737

ود  
محد

ه  و
 ویژ

وش
فر درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 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

به اطالع می رساند: آخرین مهلت حذف و اضافه بازنشستگان 
کشوری تا پایان وقت اداری ۳0 آبان 9۷ می باشد.

بیرجند - خیابان 15 خرداد - تقاطع خیابان توحید
 شرکت آتیه سازان حافظ 

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.
32227177- 09155618482                    موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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توزیع 3۵۰۰ تن کاالی اساسی در   خراسان جنوبی

صداوسیما-سه هزار و ۵۰۰ تن اقالم مورد نیاز و کاالی اساسی  از آغاز امسال تاکنون در خراسان جنوبی توزیع شده است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
گفت: هزار و ۲۸۶ تن برنج ، ۲۰۳ تن گوشت قرمز، هزار و ۲۲۲ تن مرغ منجمد و ۷۹۰ تن شکر مقدار اقالمی است که برای  کنترل بازار و عرضه به مردم توزیع 

آقایان در شورای شهر شما هر کدام در یک زمینه شد. قوسی افزود: هم اکنون هم  کاالهای اساسی به منظور طرح اجراي تنظیم بازار، محصوالت و نهاده های کشاورزی ذخیره و برای کنترل بازار توزیع می شود.
زمینه  در  بپرسند  شما  از  اگر  دارید  تخصص  ای 
تخصصی شما فرد با تخصص غیرمرتبط نظریه داده 
و پافشاری می کند چه به او می گویید؟ امروز کشور 
و شهر ما بیشتر از هر چیزی احتیاج دارد اقتصادش 
مخصوصا  اقتصاد.  اهالی  با  مشورت  شود.  تقویت 
اقتصاد شهری به شما کمک می کند که انتخاب 

های بهتری داشته باشید.
 ۹1۰...۶۷۳
برای نقل و انتقال سند استعالم های زیادی ضرورت 
دارد. متاسفانه جامعه سردفتران بدون در نظر گرفتن 
مشکالت مردم برای یک پالک معرفی می کنند به 
چند دفتر خانه که خود مشکالت مضاعفی بدنبال دارد .

 ۹1۵...4۹1
خواستم از کارمندان بنیاد مسکن اسدیه تشکر کنم که 
واقعا به مردم احترام می گذارند و کار مردم رو با دقت 
انجام می دهند. اگر بقیه ادارات هم یاد بگیرند خوب است

 ۹1۳...۹۰۳
کم  بسیار  مسلم  خیابان  ورودی  پایین  معصومیه 
عرض است و تردد زیاد چرا به این محدوده شهری 

بی مهری می شود ؟
 ۹1۵...۸۵۷
پاداش آخر خدمت بازنشستگان سال ۹۶ دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند با گذشت  بیش از ۲۰ ماه برخالف سایر 

دانشگاه ها هنوز پرداخت نشده  پیگیری فرمایید.
 ۹۰1...1۰۲
دفاع جانانه اعضای شورا و شهردار بیرجند در زمینه 
دره  بند  به  رسیدگی  و  فرهنگی  میراث  بازسازی 
در صورت اختیار گرفتن شهرداری موجب مسرت 
شهروندان شد. شهرداری در رسیدگی به قلعه باستانی 
و باز بودن درب آن برای شهروندان و گردشگران 
امتحان خوبی پس داده.کاش سایر بناهای تاریخی 
شهر هم به گردشگران معرفی می شد. لطفا شورای 
شهر رسیدگی به بند دره، بناهای باستانی و باغ های 
دستمریزاد  نماید  واگذار  شهرداری  به  را  تاریخی 
این  در  تان  اقدامات جهادی  منتظر  شهردار عزیز 

اماکن تاریخی و گردشگری هستیم.
 ۹1۵...۲۵4
وضع  از  گزارشی  شود  می  توصیه  خبرنگاران  به 
برای  بگیرند  مصلی  کنار  دستفروشان  بار  تأسف 
خبر ۲۰:۳۰ تا مسئوالن و مردم بدانند چطور بیرجند 
تمیزترین شهر کشوره واقعا این حجم از نابسامانی و 

هرج ومرج برای شه رداری شاهکاره!
 ۹1۵...۵۸۳
االن نزدیک ۵ سال هست که چمن های پارک ... 
را به بهانه زیباسازی پارک کنده اند ولی هیچ کاری 
برای توسعه و بهبود فضای سبز این پارک انجام نشده 
است. با عنایت به اینکه این پارک پیشانی شهر می 
باشد و اکثر مسافران در این پارک اتراق می کنند لذا از 
شهردار محترم خواهش می کنیم با توجه به نزدیکی 
نوروز هر چه سریعتر برای گلکاری و بازسازی فضای 
سبز این پارک و امکانات رفاهی و زیباسازی این پارک 

قدیمی و پرطرفدار اقدام نمایید .
ارسالی به تلگرام آوا

سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم، مهرشهر 
عدم  جمله  از  گرفته  قرار  فراوان  مهری  بی  مورد 
ضد عفونی و شستن سطل های زباله که موجب 
در خصوص و  پشه گردیده  انواع  و  بد  بوی   ایجاد 

زیبا سازی میادین نیز اقدامی نمایید با تشکر.
 ۹1۵...۵۸۳
به عنوان یک شهروند از مسئوالن سازمان پارکها و 
فضای سبز شهری شهرداری بیرجند کمال گالیه 
سازمان  در  عزیزان  شد  می  کاش  دارم.  را  مندی 
فضای سبز، هفته ای یک بار از پارک های شهر 
کردند. من  بازدید می  نامحسوس  به طور  بیرجند 
سالها  و  ماهها  بیرجندی  شهروند  یک  عنوان  به 
برای  و  زندگی شهرنشینی  از هیاهوی  برای گریز 
معموال  نشاط  با  و  آرام  فضای  یک  از  برخورداری 
وارد پارک خانواده می شوم اما متاسفانه شاهد غرق 
آب کردن درختان پارک و انبوه زیاد زباله روی چمن 
یا اطراف درختان و گل های بوته ای که به شکل 
درختچه هستند می باشم. پارک خانواده به اصطالح 
ها  پارکبان  این  ولی  باشد  می  پارکبان  سه   دارای 
همیشه خودشان را سرگرم دارند و فقط شیلنگ ها را 
روی چمن ها ولو می کنند و مشغول غرق آب کردن 
درختان و چمن ها هستند. حتی شاهد این موضوع 
عجیب بوده ام که روز بعد از بارندگی هم بیهوده آب 
 در فضای پارک رها می شود. انباشت زیادی از زباله  ها

باشد  بوته ای که به شکل درختچه می  پای گل 
زباله  به  پارکبان ها هیچ توجهی  رها شده است و 
های انباشته شده زیر این درختچه ها و درختان انجیر 
این پارک ندارند. خیلی اوقات متاثر و ناراحت از این 
پارک خارج شده ام. آب کاالیی دست نیافتنی است. 
زمانی خواهد رسید که پول خواهد بود ولی قطره ای 
از سازمان پارک ها و فضای  آب پیدا نخواهد شد. 
آموزش های الزم  به  داریم  استدعا   سبز شهرداری 
پارکبان ها را موظف نمایند که از شیوه آبیاری غرق آبی 
کردن درختان پرهیز نمایند و محیط کل پارک را از 
انباشت زباله پاکسازی نمایند. باغچه های درختان هم در 
این پارک منظر خوبی ندارد و به حال خود رها شده اند. 
گلهای بوته ای کنار باغچه ها هم احتیاج به هرس دارد 
ولی هیچ توجهی به این گلها نمی شود. بعضی از درختان 
در این فصل بایستی هرس شود که دریغ از کمی توجه.  
ارسالی به تلگرام آوا

قرنی  خیابان  تعریض  برای  شهرداری  تالش  از 
)پشت پادگان (قدر دانی می شود اما از نظر زیبایی 
وهندسی خیلی بهتر بود تعریض از وسط خیابان به 
دو طرف  شروع می شد همچنین باید پیش بینی 
تا  ادامه خیابان   . بشود  در دو طرف  بزرگ  پیادرو 

میدان شهدا را هم عقب نشینی بدهید.
یک شهروند

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

خروج نیمی از انبوه سازان از استان

طی  استان  درمرکز  مسکن  قیمت  باالرفتن  حسینی- 
که  کرد  ایجاد  مردم  بین  را  سوال  این  اخیر،  ماه  چند 
آن  موجب  دیگری  علل  یا  بوده  حباب  افزایش  این  آیا 
همچون  انشعاباتی  حق  افزایش  طرفی  از  است.  شده 
تمام  قیمت  در  آن  تاثیر  و  مخابرات  و  آب  گاز،  برق، 
سوی  از  شده  منعکس  موارد  دیگر  از  نیز  مسکن  شده 
همین  در  بود.  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  به  مردم 
راستا نشستی با هدف بررسی این دو موضوع، با حضور 
فاضالب  و  آب  برق،  نیروی  توزیع  شرکت  نمایندگان 
شهرسازی،  و  راه  کل  اداره  گاز،  شرکت  شهری، 
شهرداری، نظام مهندسی، انجمن های صنفی همچون 
اتحادیه  ساختمان،  و  مسکن  سازندگان  و  سازان  انبوه 
مشاوران امالک و اتحادیه مصالح ساختمانی، مشاوران 
امالک و چند تن از انبوه سازان و فعاالن عرصه صنعت 

ساختمان مرکز استان برگزار شد.

مشکل ما زمان بر بودن گرفتن انشعابات است

محمود عباسی مدیرعامل شرکت انبوه ساز سایبان سازه 
حق  اخیر  های  قیمت  افزایش  که  این  بیان  با  شرق، 
انشعابات آب، برق و گاز عدد چندان تاثیرگذاری در قیمت 
تمام شده ساختمان نیست، ادامه داد: از طرفی این قیمت 
ها مصوب کشوری است و تصور نمی کنم با نُرم کشوری 
تفاوتی داشته باشد. به گفته وی مشکل ما زمان بر بودن 
ماه   ۳ حدودا  که  طوری  به  است،  امتیازات  این  گرفتن 

درگیر آن خواهیم بود.

هزینه حق انشعابات فعلی برای هر واحد 
ساختمانی بیش از 6 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است

فدویان دبیر انجمن انبوه سازان استان نیز با اشاره به این 
که انشعابات جزئی از پکیج برای ساختمان است و بدون 
آنها ، ساختمان غیر قابل سکونت می شود، اضافه کرد: 
شرکت برق، افزایش قیمتی را چند سال پیش با یک جهش 
داشت. برای مثال انشعاب ۸۰۰ هزار تومانی، یک میلیون 
دارند  انبوه سازان  نیز  ای  تومان شد. گالیه  و ۵۰۰ هزار 
که هنگام مراجعه به شرکت برق، ۲۵ آمپر نیاز دارند اما 

کارکنان ۳۲ آمپر را توصیه می کنند.
وی انشعاب آب و فاضالب را اکنون ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان اعالم کرد و گفت: سال گذشته ۳ میلیون و 1۰۰ 
هزار تومان گرفتم و وقتی انتهای سال تورم پیش آمد مدت 

زمانی را برای گرفتن انشعاب معطل باقی ماندیم.
ای  مجموعه  ساز  انبوه  اگر  بود  مدتی شده  گفته وی  به 
را خریداری و بعد تخریب می کردند از کنتور آب داخل 
مجموعه استفاده می کردند و به دلیل تجاری بودن استفاده 
با تعرفه آزاد حساب می شد، اما این مبلغ نیز افزایش چند 
برابری پیدا کرد. برای مثال اگر نسبت به مصرف خانگی ۲ 

پی بوده اکنون ۶ پی شده است.
با اشاره به این که حق  انبوه سازان استان   دبیر انجمن 
از ۳۵۰  از ۵۶ هزار تومان به بیش  نیز  انشعاب مخابرات 
هزار تومان افزایش پیدا کرد، افزود: شرکت گاز در مبلغ 

حق انشعابات هیچ افزایشی را اعمال نکرد.
فدویان با محاسبه تاثیر این هزینه ها در قیمت ساختمان  
که  ای  مجموعه  در  آپارتمان  واحد  هر  برای  کرد:  بیان 
ساخته می شود، یک انشعاب برق تک فاز، یک انشعاب 
برق ۳ فاز برای آسانسور، یک امتیاز گاز، یک امتیاز آب 
از ۶ میلیون و  تلفن، بیش  امتیاز خط  و فاضالب و یک 
۵۰۰ هزار تومان هزینه می شود. البته آسفالت شکافی و 

هزینه ای که شهرداری اخذ می کند و سایر هزینه های 
نصب را در نظر نگرفیتم. وی خاطرنشان کرد: به طور کلی 
با توجه به امکانات ساختمان می توان گفت عدد تاثیرگذاری 
نیست، ولی امیدواریم این اظهار نظر موجب افزایش قیمت 

انشعابات نشود!

تاخیر در واگذاری انشعابات ،
 سازنده را متضرر می کند

نیز  شهر  در  امالک  دفاتر  از صاحبان  یکی  آبادی  هاشم 
در این باره بیان کرد: نصب انشعابات بسیار با تاخیر انجام 
زمان  به شرط  وی  شود.  می  متضرر  سازنده  و  می شود 
تحویل که در قراردادها قید می شود، اشاره کرد و یادآور 
قید  را در موعد  نتواند مسکن  شد: درصورتی که سازنده 
شده تحویل دهد طبق قانون می توان ادعای خسارت کرد 

و باید هم پرداخت شود. وی با تاکید بر این که انشعابات 
باید زودتر از موعد تحویل ساختمان نصب شود، خاطرنشان 
کرد: از طرفی دوستان شهرداری هم گاهی کم لطفی می 
کنند و اگر همسایه ای اعتراضی حتی جزئی کند تا رفع 

اعتراض کار را تعطیل می کنند. 

بیش از ۵۰ درصد انبوه سازان استان به دلیل 
قوانین دست و پا گیر ، رفته اند 

از  درصد   ۵۰ از  بیش  که  این  به  اشاره  با  آبادی  هاشم 
اصفهان  کرج،  در شهرهایی همچون  استان  سازان  انبوه 
کرد:  اضافه  کنند،  می  گذاری  سرمایه  مشهد  و خصوصا 
علت  رفتن آنها، قوانین دست و پاگیر استان است که باید 
بررسی شود، این انبوه ساز است که چرخه کاری شهر را 
می چرخاند و هزار و ۳۶۰ شغل درگیر با کار انبوه ساز است.

افزایش 3 تا 7 برابری قیمت
 لوله ها و اتصاالت گاز!

حسین ضیائی مقدم معاون شرکت گاز استان نیز با بیان 
دو  شامل  ساختمان  یک  برای  شده  تمام  هزینه  که  این 
بخش می شود، ادامه داد: بخشی اجرای شبکه های داخلی 
مورد نیاز ساختمان است که متاسفانه طی چند ماه گذشته 
بسیار باال رفته ، به طوری که لوله ها و اتصاالت گاز ۳ تا 

۷ برابر افزایش قیمت داشته است.
 این افزایش قطعا تاثیر خود را بر قیمت تمام شده مسکن 
خواهد گذاشت. وی با اشاره به این که بخش دیگر هزینه 
حق انشعاب است، بیان کرد: شرکت گاز حدود ۵ تا ۶ سال 
انشعاب  این حق  قیمت  در  تغییری  است که کوچکترین 
به رعایت مکانیزم  استان  نداده است. معاون شرکت گاز 
هایی برای واگذاری انشعاب اشاره کرد و گفت: ملزم به 
رعایت برخی موارد و اخذ مدارکی  برای واگذاری انشعابات 
هستیم، در کل از زمانی که سازمان نظام مهندسی مدارک 
شبکه داخلی گاز ساختمان را تایید می کند تا زمان نصب 

کنتور ، بیش از یک هفته طول نخواهد کشید. 
کنتور  نصب  برای  انشعاب  که  این  بیان  با  مقدم  ضیایی 
G4 یک واحد 1۲۰ متری، حدود ۲۰۰ هزار تومان است، 
کنتور  هزینه  شده،  گرفته  مبلغ  این  در  کرد:  خاطرنشان 
صورت  به  قیمت،  رفتن  باال  برخالف  نیاز  مورد  رگالتور 

یارانه ای و توسط دولت پرداخت می شود.
وی البته از اختالف قیمت در اجرای شبکه هایی که توسط 
شرکت های تحت نظر نظام مهندسی انجام می شود، خبر 

بسیار  اخیر،  یا دو سال  به خصوص در یک  افزود:  و  داد 
افزایش قیمت داشته است.

تاخیر در زمان نصب انشعاب به دلیل تامین 
نشدن کاال توسط پیمانکار بود

هاشمی مقدم مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری 
استان نیز با بیان این که در صنعت آب و فاضالب، تقریبا 
از دی سال گذشته تا کنون، ۲ تا ۳ نوبت دچار شوک های 
شدید اقتصادی شدیم، ادامه داد: مواد اولیه این مجموعه 
عمدتا فلزی و پتروشیمی است، کنتور آبی که در گذشته 
۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به صورت قسط درازمدت خریداری 
می شد االن باالی ۲۵۰ هزار تومان شده و در تامین آن به 

صورت جدی دچار مشکل شده ایم.
البته  که  انشعابات  نصب  زمان  در  تاخیر  وی،  گفته  به 

مدت زمان کوتاهی بود، به دلیل تامین نشدن کاال توسط 
پیمانکاران طرف قرارداد بود و عمال با شرایط سختی مواجه 
شدیم. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری با تاکید 
بر این که اکنون متوسط زمان نصب انشعاب را از ۳۵ روز 
به 1۵ روز کاهش دادیم، اضافه کرد: 1۵ روز نیز به دالیلی 
رعایت  و  شکافی  آسفالت  مجوز  اخذ  همچون  مختلفی 
ملزمات نصب کنتور در ساختمان است. هاشمی مقدم از 
سازمان نظام مهندسی تقاضا کرد تا تمام دستورالعمل هایی 
که ابالغ و تاکید شده را به اطالع انبوه سازان برسانند. زیرا 
گاهی در ساختمانی جا برای نصب کنتور تعبیه نشده یا شناژ 

غالف گذاری نشده بود. 

اجرای زیرساخت شبکه فاضالب ،
4۰ کیلومتر در بیرجند باقی مانده است

وی با بیان این که افتخار می کنیم در ارائه خدمات تاکنون 
»نه« نگفته ایم، عنوان کرد: اکنون در تمام شهرها شبکه 
آب به طور جامع اجرا شده، برای فاضالب نیز فقط بیرجند 
در دست اجراست و طی ۳ سال گذشته بالغ بر ۲۰ کیلومتر 
در وضع  است که  در حالی  این  است.  انجام شده  شبکه 
بالغ بر  فعلی اجرای هر کیلومتر شبکه معمولی فاضالب 

۵۰۰ میلیون تومان هزینه می برد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری با اشاره به این که 
لوله فاضالب ۲۰۰ میلیمتر با نهایت متری ۲۰ هزار تومان و با 
پرداخت دراز مدت، اکنون به 4۶ هزار تومان و پول نقد هنگام 
خرید رسیده است، افزود: نقش دولت در تکمیل زیرساخت 
های فاضالب که در بیرجند 4۰ کیلومتر  آن باقی مانده، 
بسیار ضروری است تا باری بر مردم تحمیل نشود. هاشمی 
مقدم از افزایش نداشتن حق انشعاب آب سخن گفت و افزود: 
باشد و حتی  اقتصاد آب می  اختیار شورای  تعرفه آب، در 
وزارت نیرو اجازه دخالت در این موضوع را ندارد. هر چند 
آب و فاضالب شهری مطابق قوانین تعهدی برای تامین آب 
هنگام ساخت و ساز ندارد اما همکاری کرده و حق انشعاب 

آب را موقتا در اختیار سازندگان قرار می دهیم.
وی در پاسخ به سوال یکی از انبوه سازان مبنی بر این که 
دادند  پیشنهاد  فاضالب شهری  و  آب  همکاران مجموعه 
حق انشعاب آب برای ۶ واحد آپارتمان را یک جا خریداری 
کنند، توضیح داد: با توجه به افزایش هزینه های نگهداری 
کنتورها، به سمتی می رویم که ممکن است به هر مجتمع 
یک انشعاب با قطر متناسب بدهیم. این گونه به نفع انبوه 
ساز هم می باشد، نرخ قطعی پرداخت می کنید و در انتهای 
بنایی، روز نصب فقط مابه التفاوت حق نصب انشعاب اخذ 

می شود، آبونمان هم فقط از زمان نصب و برقراری خدمات 
گرفته می شود.

با وجود افزایش قیمت بسیاری از اقالم
 نمی توان قیمت حق انشعاب را ثابت نگه داشت

برزگر قائم مقام مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان نیز 
با بیان این که قیمت های حق انشعاب به صورت کشوری و 
توسط وزارت نیرو تعیین می شود، خاطرنشان کرد: از سال ۸4 
تا سال ۹۲، هیچ تغییر قیمتی نداشتیم که به دلیل سیاست های 
دولت وقت بود، با این حال با وجود افزایش قیمت بسیاری از اقالم 
نمی توان قیمت حق انشعاب را ثابت نگه داشت. به گفته وی 
در خراسان جنوبی هزینه یک ۲۵ آمپر تک فاز ۲ میلیون و ۶۰۰ 
 هزار تومان است اما از مردم، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اخذ 

می شود و مابقی سوبسیت دولتی است.

حتی با 2۰۰ میلیون هم نمی توان
 یک پیمانکار پیدا کرد!

قائم مقام مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق با اشاره به 
این که برای اجرای یک کیلومتر شبکه فشار متوسط در 
گذشته 4۰ تا ۵۰ میلیون تومان پرداخت می شد اما اکنون 
با ۲۰۰ میلیون تومان هم یک پیمانکار را نمی توان پیدا 
کرد، ادامه داد: یک ترانس 1۰۰ که 11 میلیون تومان بوده 
در چند ماه قبل به 4۲ میلیون تومان رسیده است؛ شرکت 
توزیع نیروی برق هزینه این ها را از فروش انشعاب تامین 
می کند. برزگر وضع خراسان جنوبی به لحاظ زیرساختی را 
بسیار خوب دانست و گفت: در مسکن مهر زیرساخت برای 
بیش از هزار مشترک فراهم شده ولی کسی نیست انشعاب 
بخرد. وی با اشاره این که آخرین تغییر قیمت در سال ۹۶ 
رخ داده است، اضافه کرد: هر چه تغییر داشتیم در همین ۳ 

تا 4 ماه گذشته اتفاق افتاد.

استعالماتی که شاید الزامی نباشد،
 اما قانونی است

چندین  برق  نیروی  توزیع  عامل شرکت  مدیر  مقام  قائم 
عامل را تاثیرگذار در تاخیر واگذاری حق انشعاب اعالم کرد 
و افزود: یکی مسائل قانونی و استعالماتی است که باید 
گرفته شود، شاید از نظر ما الزامی نباشد اما طبق قانون باید 
انجام شود، در این باره، چند مدیر شهرستانی ما به دلیل 

نگرفتن استعالم به دادگاه ارجاع داده شدند.
ساخت  آخر  مرحله  در  بسیاری  که  این  بیان  با  برزگر 
این  و  افتند  می  انشعاب  حق  گرفتن  فکر  به  ساختمان 
یادآور شد:  دارد،  تاثیر  کار  بر شدن  زمان  در  نیز   موضوع 
انشعاب برق در  استاندارد، زمان واگذاری  به طور کلی و 
شهر ۳ روز و در روستاها ۷ روز می باشد، اگر موردی بوده 

که تاخیر بیشتری داشتیم، آماده پیگیری هستیم.

حبابی در قیمت مسکن استان دیده نمی شود

موضوع دیگر مطرح شده در این نشست، حباب در قیمت 
مسکن مرکز استان بود که مدعوین به ارائه نظرات در این 
باره پرداختند. دیمی مقدم رئیس انجمن صنفی سازندگان 
مسکن و ساختمان، با بیان این که به نظر من حبابی در 
قیمت مسکن استان دیده نمی شود، عنوان کرد: اگر اکنون 
سازنده ساختمان را به زیر متری ۲ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ بفروشد   
قیمت زمین در شهر متوسط متری  ندارد،   برایش سودی 

۳ میلیون تومان است، باید این موارد را هم در نظر بگیریم.
وی با اشاره به این که سال ۹۵ اگر واحد آپارتمانی متری ۲ 
میلیون و ۵۰۰ فروخته می شد، فرد احساس می کرد سود 
بسیاری کرده است اما اگر همان را امسال به ۳ میلیون 
و ۵۰۰ هم بفروشد سودی متعارف کرده است، ادامه داد: 
همه اقالم مصرفی در ساختمان ۲ تا ۳ برابر افزایش داشته 
 است، از طرفی در گذشته اقالم را با وعده ۲ تا ۳ ماهه 
حتی  االن  اما  گذاشتیم  می  اعتبارمان  از  و  گرفتیم  می 
ارزشی قائل نمی شود،  باشیم، کسی  اعتباری هم داشته 
باید پول را نقدی ابتدا به حساب فرد یا کارخانه واریز کنیم 

تا یک هفته دیگر به ما اقالم را تحویل بدهد.

یک ماه پیش فردی 2۰ واحد مسکن
 را یک جا خریداری کرد!

و  راه  کل  اداره  شهرسازی  معاون  مطلق  پور  ولی 

شهرسازی استان نیز با بیان این که واقفم حبابی نیست، 
ادامه داد: سوالی مطرح می کنم اگر توانستید تحلیل کنید 
یا  است  واقعی  آیا  استان  مسکن  بازار  شوید  می  متوجه 
خیر؟ ۲۰ واحد مسکونی از مجتمع یاس را ۵ سال گذشته 
به مزایده گذاشتیم و تقسیط کردیم اما یک نفر حاضر به 
خریداری نمی شد، یک ماه پیش فردی تمام ۲۰ واحد 
باقی مانده را یک جا خریداری کرد! متاسفانه نرخ گذاری 
امالک در بازار اصلی مسکن بیرجند با آن چه ایشان به 
است! وی  متفاوت  بسیار  برنده شده،  پایه  قیمت  عنوان 
مسکن  درباره  که  تحلیلی  هرگونه  که  این  به  اشاره  با 
است،  بیهوده  شود  انجام  کشور  کالن  اقتصاد  از  جدای 
اضافه کرد: به عنوان سیاست گذار دو راهکار عدم مداخله 
دولت یا مداخله دولت را داریم. مداخله دولت همانی بود 
که در دولت نهم و دهم رخ داد. اکنون نیز دولت تصمیم 
مانند  باشد،  گذار  سیاست  صرفا  و  نکند  دخالتی  گرفته 
های  صندوق  اندازی  راه  تسهیالت،  سود  و  نرخ  تعیین 
مسکن، اتخاذ شرایطی برای بافت فرسوده و ... . به گفته 
وی مسکن دو بخش درونی و بیرونی دارد، درونی تمام 
مصالح ساختمان، نهاده ها، قدرت خرید و شرایط حاکم 
بر کاالی مصرفی است، بخش برونی هم تاثیرات ارز ، 

سکه ، طال و بورس است. 

طبق آمار 9۵، 3۵ هزار 
واحد مسکونی خالی از سکنه!

معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی با بیان این که 
باید دید از ابتدای سال صدور پروانه های ساختمانی کاهش 
یا افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: طبق آمار رسمی سال 
۹۵ ، در خراسان جنوبی ۳۵ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه 
داریم. باید دید چرا قابلیت عرضه را ندارند و چه تاثیری در 
بازر مسکن استان دارند؟ ولی پور مطلق، سیاست وزیر جدید 
را نیز ، تامین مسکن برای گروه های کم درآمد عنوان کرد و 
افزود: اما شرایط اکنون به گونه ای شده که میزان دسترسی 
این گروه هدف به مسکن ، به بیش از صد سال می رسد! 
وي از شروع عرضه زمین در قالب مسکن گروه هاي کم 
درآمد سخن گفت و بیان کرد: وظیفه مند شدیم مسکن گروه 
 های حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی را تامین کنیم. 
به گفته وی مسکن روستایی با همکاری بنیاد مسکن سیاست 
دیگری است که در قالب افزایش تسهیالت و کاهش نرخ 
سود انجام شده و اگر رونق بگیرد مهاجرت کمتر و تثبیت در 
روستاها بیشتر و خصوصا در ساماندهی روستاهای حریم شهر 

بیرجند موثر است. ادامه در شماره بعد
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موفقیت و انرژی

ذهن آماده

در یک زمان به آرامش و موفقیت برسیم

راه های بسیار جالبی برای مدیریت موفقیت و رسیدن 
که  دارند  وجود  هم  افرادی  دارد.  وجود  آرامش  به 
توانستند آرامش و موفقیت را در یک زمان مدیریت 

کنند با اینکه کار بسیار دشواری است.
1. جایگزینی صحبت های منفی با تصدیق های 
مثبت: اگر ما افکار و باورهای منفی در مورد محیط 
پیرامون انتخاب کنیم به دنبال آن شکست و استرس 

را تجربه خواهیم کرد.
2. دوری از اشتباهات احمقانه: فقط انسان ها هستند 
که اشتباه می کنند و اشتباه های کوچک گاهی اوقات 

مشکالت بزرگی را رقم می زند.
3. اجتناب از افکار منفی: از فکر در رابطه با مسائل 
ناراحت کننده بپرهیزید، مثل: نمی توانم راحت باشم، 

عصبانی هستم ، خواب کافی ندارم ...

ذهنی داشته باشید که پذیرای همه چیز 
است و به هیچ چیز وابسته نیست

داشتن ذهنی باز که پذیرای همه چیز باشد و به چیزی 
وابسته نباشد، آن قدرها هم ساده نیست، زیرا شما در 
طول زندگی تان تحت تاثیر شرطی سازی ها قرار 
گرفته اید و افکار و اندیشه های کنونی شما تحت 
مذهبی  باورهای  و  عقاید  جغرافیایی،  محیط  تاثیر 
نیاکان، رنگ پوست، شکل و حالت چشم ها، موضع 
جنسیت،  قواره،  و  قد  تان،  والدین  سیاسی  گیری 
مدارسی که برایتان انتخاب شده و پیشه پدرتان شکل 
گرفته است؛ البته این فهرست تمام عوامل محیطی 
را در بر نمی گیرد. شما با توانایی ها و استعدادهای 
نامحدودی متولد شده اید. بسیاری از حق انتخاب ها 
و اختیارهایتان به صورت ناشناخته و دست نخورده 
برنامه شرطی سازی  مانند؛ چون همان  می  باقی 
به  باشد،  برخوردار  نیت  ُحسن  از  امیدواریم  ما  که 
گونه ای طراحی شده که شما را با مسائل اصولی 
و فرهنگی سرپرست تان هماهنگ کند. به احتمال 
 زیاد، شما هیچگونه مجال و فرصتی برای مخالفت با

برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی که از پیش 
اختیار  برای زندگی تان طراحی و تنظیم شده، در 
نداشته اید. احتمال دارد برخی از بزرگساالن و افراد 
بالغ شما را تشویق کرده باشند که ذهن و فکری باز و 
پذیرا داشته باشید، اما اگر با خودتان صادق باشید، می 
دانید که فلسفه شخصی شما در زندگی، عقاید مذهبی 
و طرز لباس پوشیدن، زبان و حتی شیوه بیان تان 
همگی نقش ها و کارکردهایی هستند که جامعه و 
اجدادتان با صالحدید خود شایستگی آن را برایتان رقم 
زده اند. چنانچه با این شرطی سازِی از پیش تعیین 
شده مخالفت کرده و جار و جنجال به راه انداخته 
باشید، ذهن باز که پذیرای ایده های جدید است، جای 

خود را به هماهنگی و سازگاری با دیگران می دهد.
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چربی ها و روغن های خوراکی نقش مهمی در تغذیه انسان دارند. مقدار کافی چربی در رژیم غذایی برای حفظ سالمتی 
ضروری است ولی از سوی دیگر مصرف زیاد چربی ها در برنامه غذایی روزانه عالوه بر اینکه خطر بروز بیماری های 
قلبی-عروقی را افزایش می دهد چربی موجود در رژیم غذایی باعث پیشرفت چاقی و بیماری دیابت غیروابسته به 
انسولین می شود. مصرف زیاد موادغذایی پرچرب به خصوص چربی های حیوانی وگوشت قرمز خطر ابتال به سرطان 
سینه ، روده بزرگ و پروستات را نیز افزایش می دهد. بیماری های قلبی وعروقی وسرطان ها مهمترین علل مرگ و میر 
در کشور ما می باشد که یکی از دالیل آن مصرف غذاهای چرب و سرخ شده و الگوی غلط مصرف روغن های خوراکی 
است. کاهش مصرف چربی ها واستفاده درست از روغن ها نقش مهمی در پیشگیری از ابتال به این بیماری ها دارد.  

مرکز اطالع رسانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

گاهی اوقات گفته می شود علت اینکه شیر گرم به خوابیدن بهتر کمک می کند، این است که دوران کودکی را برای ما 
یادآور می شود. البته شاید همین نکته برای برخی کافی و قابل استناد باشد اما شیر مزایای بیشتری نسبت به یادآوری 
خاطرات کودکی با خود دارد. شیر حاوی میزان فراوانی تریپتوفان است که به هورمون سروتونین تبدیل می شود. 

سروتونین نقش یک آرام بخش طبیعی را به عهده دارد و به خوابیدن کمک می کند.
حال نکته ای که وجود دارد، این است که چرا باید عسل را با شیر مخلوط کنیم؟ علت اول اینکه طعم شیر گرم را 
بهتر و دلپذیرتر می کند و دوم اینکه فرآیند انتقال سروتونین به مغز را سرعت می بخشد که منجر به کاهش 
زمان مورد نیاز برای به خواب رفتن می شود. می توان شیر گرم و عسل را مثل چای قبل از خواب نوشید تا برای 

بهتر خوابیدن آماده شد.

یک فنجان شیر گرم و عسل بنوشیدچربی ها و روغن های خوراکی

نباید در خصوص آنچه قادر به انجامش هستید، خود را دست 
کم بگیرید و انتظار اندکی از خود داشته باشید. به قول میکل آنژ، 
خطر اصلی این نیست که امیدها و آرزوهای شما بسیار بزرگ 
هستند و قادر نیستید به آنها برسید، بلکه خطر اصلی در این است 
که آرزوها و خواسته های شما بسیار کوچک و ناچیز باشند و شما 
باز هم به آنها نرسید. در وجود خود شعله شمعی خیالی داشته 
باشید که بدون توجه به آنچه برایتان رخ می دهد، با درخشندگی 
و تابش بسوزد. بگذارید این شعله درونی نمایانگر این اندیشه 
باشد که شما قادرید معجزاتی را در زندگی خویش متجلی سازید.
در تک تک مواردی که شخصی داوطلبانه و با خواست خود بر 

بیماری صعب العالج فائق آمده یا این که توانسته بر مسئله ای 
به ظاهر امکان ناپذیر غلبه کند، از نظر ویژگی های شخصیتی 
تغییر و تحولی اساسی را پشت سر گذاشته است؛ در واقع چنین 
افرادی با توجه به شرایط موجود، در میزان سازش و هماهنگی 

خود تجدید نظر می کنند.
به منظور درك و تجربه معجزات الهی، باید وجود خود را به 
عنوان مخلوق خدا بشناسید و درك کنید. در کتب مقدس آمده 
است: با خدا همه چیز امکان پذیر است. حاال به من بگویید، 
در این صورت چیزی هست که نادیده گرفته شود و از قلم 
بیفتد؟ برخورداری از ذهنی باز که پذیرای همه چیز است، همان 

برخورداری از آرامش، ساطع کردن عشق و محبت، گذشت، 
سخاوت و توجه و احترام به تمامی ابعاد زندگی و مهمتر از همه 
این ها، تجسم خود به صورت فردی است که توانایی اجرای 
افکار و تصوراتش را دارد. هر قانون عاّمی که برای تجلی معجزه 
ای در هر زمان و مکان و برای فردی خاص مورد استفاده 
قرار گرفته، هنوز هم معتبر است. این قانون هرگز لغو نشده و 
نخواهد شد. شما نیز صاحب همان انرژی و همان شعور و آگاهی 
خداگونه هستید، بنابراین می توانید معجزه گر باشید؛ اما این فقط 
در صورتی ممکن است که از صمیم قلب آن را باور داشته باشید، 

به درستی آن را بشناسید و درك کنید.

ذهنیت معجزه باور

آیه روز

]وظیفه من[ تنها ابالغی از خدا و ]رساندن[ پیا مهای اوست و هر کس خدا و پیامبرش را نافرمانی 
کند قطعا آتش دوزخ برای اوست و جاودانه در آن خواهند ماند. )سوره جن / آیه 23(

پیام روز

خونسردی، آرامش و متانت و تصمیم نگرفتن در لحظه های خشم و عصبانیت و یا هیجان زیاد ،
راِه درست زندگی کردن و موفق و خوشبخت شدن است.
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ریشه سنبل الطیب برای
 یک خواب راحت و آرامش بخش

سنبل الطیب یک آرام بخش خفیف است و ریشه 
طبیعی  درمان های  از  یکی  عنوان  به  قرن ها  آن 
سابقه  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  بی خوابی 

در  بقراط  زمان  به  ظاهرا   سنبل الطیب  از  استفاده 
قرن دوم می رسد. عالوه بر درمان بی خوابی، تاثیرات 
اعصاب،  تسکین  روی  سنبل الطیب  شگفت انگیز 
تنش و اضطراب نیز به اثبات رسیده است.در جنگ 
جهانی دوم سنبل الطیب برای کاهش استرس ناشی 

از حمالت هوایی استفاده می کردند.       

درمان خانگی برای
 نفس نفس زدن خفیف در منزل

از جمله درمان های خانگی برای نفس نفس زدن 
خفیف  می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* تنفس شکمی که در آن فرد بر تنفس از طریق 

دیافراگم به جای سینه تمرکز می کند.
* تنفس از سوراخ بینی به طور متناوب که در آن فرد 
هر بار یک سوراخ بینی را مسدود کرده و از طریق 

سوراخ دیگر تنفس می کند.
* دراز کشیدن، درآوردن هرگونه لباس محدودکننده، 

مانند کمربند،  تمرکز بر تن آرامی.

تسکین گلودرد 
با یک قاشق نمک

از یکی  نمک  آب  با  کردن  قرقره   خوشبختانه 
روش های سنتی و شناخته شده بین مردم است. این 
کار باعث تسکین و درمان گلودرد می شود. کافیست 

یک قاشق مرباخوری نمک را در یک لیوان آب ولرم 
حل کرده و روزانه چندین مرتبه قرقره کنید.

همچنین می توانید مقداری نمک را گرم کرده و داخل 
پارچه ای تمیزی بریزید و به صورت مرهم روی گردن 
و سینه خود بگذارید. این کار نیز تا خنک شدن نمک 

باعث نرمی گلو می شود.

تنقالت سالم  همچون میوه را
 جایگزین اقالم غذایی فرزندتان کنید

سالم  غذایی  اقالم  از  ای  خوشمزه  هایی  ترکیب 
مختلف را برای فرزندتان تهیه کنید. برای مثال؛

هویج و دیگر سبزیجات خام را آغشته به ماست های 

چکیده طعم دار کنید و به فرزندتان بدهید. سبزیجات 
برای مثال  ارائه دهید  لبنی  را در کنار محصوالت 
گزینه های ساده ای نظیر )نان و پنیر به همراه خیار 
و گوجه( یا )ماست و خیار یا آب دوغ خیار به همراه 
نان و محصوالت غله کامل( را نیز امتحان کنید. میوه 
های تازه  با ماست های کم چرب، را نیز امتحان کنید.

چربی موجود در فرآورده های لبنی 
از نوع حیوانی و مضر هستند

چربی موجود در فراورده های لبنی مثل شیر، ماست 
و پنیر غیرقابل رویت هستند از نوع چربی حیوانی 
بشمار می روند. چربی های حیوانی دارای مقادیر 

که  هستند   شده  اشباع  چرب  اسیدهای  زیادی 
می توانند موجب افزایش کلسترول  بدن بشوند.

هم چنین، با رسوب در رگهای قلب تنگی ،انسداد 
عروق و بیماری های ققلبی عروقی وسکته قلبی را 
 بدنبال دارند. چربی های گیاهی  در مقایسه با چربی 

حیوانی سالم تر است. 

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

خریداریم(    09153423744

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

0915   056   2100

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

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

                     ۱۸ ماه گارانتی
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32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

10سال 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 
09157411071 - باقری

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     09151641464 - 09380160779

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

فروش نهال عناب و ...
0901  125   1205

زمین فروشی به قیمت کارشناسی 
با سند ششدانگ به مساحت 

15733مترمربع واقع در دشت 
رکات بیرجند، روبروی کویرتایر 

09301324073

به یک حسابدار آقا و تعدادی 
نیروی خدماتی خانم نیازمندیم.

09363654746
056- 32342244

شرکت تجارت الماس الکترونیک کارگزار رسمی پرداخت الکترونیک پاسارگاد 
از میان همشهریان محترم استان خراسان جنوبی دعوت به همکاری می نماید:

متولدین 60 به بعد- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
بازاریابی،نصب و پشتیبانی دستگاه کارتخوان

در صورتی که در ماه 60 بازاریابی یا بیش از 60 بازاریابی انجام داده شود 
حقوق ثابت + پورسانت + بیمه تامین اجتماعی

در شهر بیرجند 
برای کسب اطالعات بیشتر از ساعت 8 الی 17 به آدرس خیابان طالقانی 15 

ساختمان عسل - طبقه سوم واحد c تشریف بیارید.

به شش مدرک کارشناسی عمران 
با سه سال سابقه بیمه راه ، ابنیه 

و آب جهت اخذ گرید 
شرکت پیمانکاری نیازمندیم.

  09915324881
09151603473

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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
       09۱556۱2949 - 3233۱050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه
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یادمان شهدای استان

» آرزو دارم خدا مرا یاری دهد تا آنجا که بتوانم مبارزه کرده و دشمن را نابود سازم و زمانی که شهادت در راه حق نصیب 
من شد، این خون ناقابل خود را در راه اسالم بدهم ومن هیچگونه آرزویی ندارم و تنها آرزویم شرکت در راه ا... است و 
بعد پیروزی اسالم بر کفر«                                                                                      “شهید  محمد غالمیان”

*مدیر سازمان تعاون روستایی گفت: خرید توافقی گل 
زغفران توسط یکی از شرکت های تعاونی تولیدی 

کشاورزی در قاینات آغاز شده است.
*جانشین پلیس راه گفت: ۴۰ درصد از تصادفات برون 
شهری استان در ۳۰ کیلومتری شهرها رخ داده است. 

* مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه بیرجند گفت: طرح “ضیافت اندیشه” ویژه 
اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند همزمان با نیمه 

اول بهمن امسال برگزار می شود.
استان ۳7 شهروند  آگاهی  پلیس  رئیس  گفته  *به 
خراسان جنوبی هفته گذشته قرباني پیامک ها و تماس 

تلفنی کالهبرداران شدند .
*بانوان عشق آبادی بیستمین فرش برای کمک به 

بازسازی عتبات عالیات را بافتند و اهدا کردند.
*۴9 هزار و 22۳ دانش آموز شهر بیرجند در قالب 
دوره هایی، با جدیدترین راه های ایجاد فناوری و 

خالقیت آشنا خواهند شد. 
*پارک خطی بیرجند به وسعت 1۴.2 هکتار با 2۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی در دست ساخت است.

اخبار کوتاه

و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل  خبر-  گروه 
از  گفت:  جنوبی  خراسان  استانداری  فرهنگی 
1.5 میلیارد تومان اعتبار فرهنگی و اجتماعی 
استان، ۳۰۰ میلیون تومان به آموزش و پرورش 
اختصاص یافت که باید در جلوگیری از آسیب ها 
نقش تعیین کننده ای داشته باشد. به گزارش ایرنا، 
علی اصغر موسوی کیا روز گذشته در همایش 
هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی در 
مدارس خراسان جنوبی افزود: عالوه بر اعتبارات 
فرهنگی و اجتماعی پنج میلیارد تومان در حاشیه 
شهرها در قالب تجهیزات به مدارس، خانه محله 

ها و دیگر پایگاه های اجتماعی تعلق می گیرد.
وی ادامه داد: امروزه اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و 
سنتی و خرید و فروش مواد مخدر از آسیب های 
اولویت دار مورد رسیدگی در استان هستند که تمام 

دستگاه های ذیربط باید در این زمینه تالش کنند.
اهمییت  به  توجه  با  کرد:  اظهار  کیا  موسوی 
هیچ  اجتماعی  های  آسیب  از  جلوگیری 
را در  اجتماعی  اعتبارات  ندارد  دستگاهی حق 
حوزه های دیگر هزینه کند و در این زمینه به 
زودی هیئت نظارت استانی تشکیل خواهد شد. 
وی تاکید کرد: گرایش به مواد مخدر یکی از 
آسیب های مهمی است که باید در مقابل آن با 
آموزش »نه گفتن« مسلح باشیم و دانش آموزان 

باید در این زمینه تالش کنند.
استانداری  اجتماعی و فرهنگی  امور  مدیرکل 
حقیقت  گفتن،  نه  توانایی  سازگاری،  مهارت 
پذیری  مسئولیت  قانون،  به  احترام  بودن،  گو 
از مهمترین راهکارهای مهارت  را  و مشورت 
زندگی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی بیان 

کرد.وی افزود: موقعیت ایجاب می کند که فقط 
به دنبال چگونگی آسیب هایی همچون اعتیاد به 
مواد مخدر نباشیم بلکه چرایی این ضد ارزش را 
هم مورد بررسی قرار دهیم. وی یادآور شد: طبق 
بررسی روانشناسی و روانشناختی خواهیم فهمید 
که بسیاری از علل و چرایی اعتیاد به مسایل 
شخصی و شخصیتی افراد برمی گردد اما اگر 
این آسیب ها در جامعه مورد واکاوی قرار نگیرد 

به حتم خود جامعه به علت تبدیل می شود.

غفلت خانواده مهمترین علت
 اعتیاد دانش آموزان است

مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر 
خراسان جنوبی گفت: طبق بررسی های انجام 
شده غفلت خانواده مهمترین علت اعتیاد دانش 

آموزان است که نبود روابط عاطفی پدر و مادر 
با فرزند در صدر آن قرار دارد. علی زندی روز 
و  اعتیاد  با  مبارزه  هفته  همایش  در  گذشته 
آسیب های اجتماعی در مدارس استان افزود: 
هجمه های دشمن و استکبار جهانی روز به 
روز سنگین تر می شود که اگر خانواده به موقع 
ضربات  شاهد  ندهد  انجام  را  خود  مسئولیت 
سنگینی به جامعه خواهیم بود.وی ادامه داد: 
از ابتدای سال جاری تاکنون 22 تن انواع مواد 
مخدر در استان کشف و ضبط شده که نسبت 
 به سال گذشته 16 درصد افزایش داشته است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: 
طبق بررسی ها تاکنون 19 هزار معتاد در استان 
شناسایی شدند که سه هزار آنها زن هستند. 
وی بیان کرد: مادران معتاد فرزندانی را به همراه 

آسیب به جامعه هدیه خواهند کرد.
زندی اظهار کرد: همجواری با کشوری که تولید 
کننده 8۴ درصد تریاک دنیاست  باعث شده که 
امروزه حمل و نقل، نگهداری و ترانزیت مواد 
را در استان شاهد باشیم که نیازمند توجه ویژه 
است. وی با بیان اینکه دانش آموزان در صدر 
خطر اعتیاد هستند، یادآور شد: از ابتدای سال 96 
تاکنون 56 دانش آموز معتاد شناسایی و درمان 
شدند که به همین خاطر دانش آموزان باید قدرت 
نه گفتن به آسیب های اجتماعی را تمرین کنند. 
از 22 تا 28 آبان هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های 
اجتماعی است که در سال تحصیلی 97 این هفته 
با شعار دانش آموزان، والدین و مدرسه، مراقبت 
در برابر رفتارهای پرخطر نوپدید و فوریت های 

اجتماعی نامگذاری شده است.

نسرین کاری- روزنامه ایران مدتی قبل از قول  
رئیس سازمان میراث فرهنگی  کشور اعالم کرد؛ 
ما گردشگران سالمت داریم که حدود 25۰۰ دالر 
و گردشگر زیارتی داریم که بین ۴۰۰ تا 6۰۰ دالر 
برای کشور درآمدزایی دارند، متوسط درآمد ورود 
هر گردشگر حدود 15۰۰ دالر است، اگر هر بشکه 

نفت را 5۰ دالر در نظر بگیریم، ورود هر گردشگر 
برابر با صادرات ۳۰ بشکه نفت است. جالب است 
سال 82  به  ایران  در  سالمت  توریسم   بدانیم 
باز می گردد که برای اولین بار توریسم درمانی 
در گردشگری ایران از سوی وزارت بهداشت مورد 
توجه قرار گرفت؛ البته وزارت بهداشت بیشتر با 

هدف اشتغالزایی برای دانش آموختگان پزشکی به 
این مبحث پرداخت و نه رونق توریسم درمانی. اما 
کم کم از سال 8۳ و درست پس از ادغام سازمان 
میراث فرهنگی و سازمان  ایرانگردی و جهانگردی 
توریسم درمانی به صورت مستقل در ایران ایجاد 

شد و مورد توجه بیشتری قرار گرفت.

معاون گردشگری خراسان جنوبی هم در گفتگو 
با خبرنگار آوا عنوان کرد: در خراسان جنوبی 
گردشگری سالمت بخشی نوپا در این صنعت به 
شمار می رود. مرتضی عربی ابراز خرسندی کرد:  
تفاهم نامه ای بین میراث فرهنگی و دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند سال گذشته در این باره  
در زیر مجموعه پزشکی منعقد گردیده و در سال 
96 اولین بیمار از کشور عراق برای درمان به 
استان وارد شد.  که با توجه به وجود زیر ساخت 
بیمارستان  و  استان  در  پزشکی  مناسب  های 
امیدواریم  مرکز  در  خصوص  به  مجهز  های 
شاهد رشد روز افزون گردشگران سالمت به 
استان در بخش پزشکی باشیم وی معتقد است: 
گردشگری سالمت به عنوانی یکی از بزرگترین 
صنایع گردشگری حاصل از به هم پیوستن دو 
صنعت پر درآمد سفر و پزشکی در جهان است 
در  طوالنی  سابقه  بودن  دارا  با  ما  کشور  که 
پزشکی و طب سنتی می تواند به جایگاه قابل 

قبولی در این زمینه دست یابد.
وجود 5 چشمه آبگرم در  خراسان جنوبی به آدمی 
گوش زد می کند که خداوند نه تنها آب را مایه 
حیات، بلکه مایه شفای دردهای آدمی نیز قرار داده 
است. چرا که چشمه های آبگرم کویر به دلیل 
داشتن نمک نقش منحصر به فردی در شادابی و 
 سالمت پوست و جوان نگه داشتن اندام انسان ها

دارند. چشمه های آبگرم لوت، دیگ رستم، چشمه 
مرتضی علی، چشمه آبگرم فردوس، چشمه آب 
ترش سربیشه از چشمه های شناخته شده در 
رماتیسم،  گوارشی،  بیماری های  درمان  زمینه 
سیاتیک، نقرس، درمان بیمارهای کلیه و درمان 

بیماری های پوستی در استان هستند.
 از طرفی حضور در طبیعت به خودی خود مایه 
آرامش روح و جان است و بسیاری از بیماری 
ماشینی  شهری  زندگی  از  که  قرن 21  های 
نشات می گیرد با قرارگرفتن در فضاهای طبیعی 

و بکر و آرام برطرف می گردد.

تاالر بزرگ شهر بیرجند سال 9۰ کلنگ زنی شده 
از قدمتش فقط1۳ درصد  با وجود 7 سال  که 
پیشرفت فیزیکی دارد و همچنان در کما به سر 
می برد.به نقل از تسنیم، این پروژه در  زمینی که 
7 هزارمترمربع وسعت دارد قرار است زیربنای 1۰ 
هزار متری داشته باشد و شامل دو سالن 5۰۰ 
متری است که یکی سالن موسیقی و دیگری 
سالن آمفی تئاتر و اجتماعات و مابقی فضاهای 

آموزشی است. 
در مجاورت این پروژه یک زمین برای کتابخانه 
بزرگ شهر با زیربنای 9 هزار و 1۰۰ متری است 
که در برنامه وزارتخانه وجود دارد و امید  است 

ساخت آن به زودی آغاز شود.

در محل تاالر بزرگ شهر بیرجند شاهد برداشتن 
میلگردها توسط طلبکاران هستیم. گفته می شود 
طلبکاران حکم قضایی گرفته اند و به جای طلب 
شان مجاز به برداشت مصالح هستند این در حالی 

است که پیمانکار اعتبارات را به طور کامل دریافت 
کرده اما به طلبکاران نداده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: تاکنون 
برای این پروژه هفت میلیارد تومان هزینه شده 

و بر اساس قرارداد اولیه ۳۰ میلیارد تومان اعتبار 
الزم داشته تا به پایان برسد و حاال مشمول تورم 

شده است. 
از  پروژه  طلبکاران  بدهی های  افزود:  نبی زاده 
نماینده  بازدید  با  همزمان  شد  سبب  پیمانکار 
مجلس آنها در برابر مطالبه خود و پس از طرح 
از  باقیمانده  میلگردهای  برداشتن  به  شکایت 
پروژه اقدام کنند.وی تصریح کرد: برای ساخت 
میزان  به  سال 96  پایان  تا  شهر  بزرگ  تاالر 
7 میلیارد تومان از اعتبارات ملی هزینه شده و 
اعتبارات امسال هنوز ابالغ نشده و در نظر داریم 
اعتبارات امسال را ملی- استانی کنیم و به استان 
افزود:  ارشاد  و  فرهنگ  شود.مدیرکل   واگذار 

پیش بینی اولیه برای اتمام این پروژه ۳۰ میلیارد 
تومان بوده است که با توجه به تورم این میزان 
اعتبار مورد نیاز افزایش یافته و این پروژه از جمله 
پروژه هایی است که در مشکالت اعتباری درگیر 
شده و امیدواریم اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
کند.  پیدا  افزایش  عمرانی  حوزه  در  اسالمی 
نبی زاده گفت: این پروژه به مبلغ 7۰۰ میلیون 
تومان بدهی به اقشار مختلف دارد.وی همچنین 
در رابطه با پروژه سالن عالمه فرزان افزود: دو 
میلیارد تومان برای این این پروژه در نظر گرفته 
شده اما 9۰۰ میلیون تومان تخصیص داده شده 
است و اگر طبق برنامه پیش برویم تا  سال 98 

به پایان سفت کاری خواهد رسید.

ر

برای  مهلت  آخرین  آبان،   27 گذشته  روز 
خداحافظی مسئوالن بازنشسته استان طبق قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان مصوب مجلس 
بود. در همین راستا مروج الشریعه طی مراسمی 
با همکارانش خداحافظی کرد و از استان رفت و 
مشیرالحق عابدی معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و منابع انسانی استاندار با حکم  وزیر کشور با حفظ 
سمت، به عنوان سرپرست استانداری منصوب 
شد. شهرداری خضری و دشت بیاض ، شوسف 
و منطقه 2 بیرجند  ، فرمانداری قاین و مدیرکلی 
اداری مالی و پدافند غیر عامل  استانداری از جمله 

مسئولیت های وی در دوران خدمت بوده است.
 همچنین اخالقی پور مدیرعامل سازمان همیاری 
به گرامی  را  استان جای خود  شهرداری های 
سکان دار جدید این سازمان داد. با توجه به این 
که روز گذشته آخرین مهلت اجرای کامل قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان بود، با روابط عمومی 
استانداری درباره این تغییر سمت ها و سایر مدیران 
و مسئوالنی که جزو لیست تغییرات هستندتماس 
گرفتیم، اما کارشناسان روابط عمومی ابراز بی 
اطالعات  بودن  محرمانه  از  و  کرده  اطالعی 
مدیران بازنشسته سخن گفتند. الزم به ذکر است، 
 فتح آبادی مدیرکل دیوان محاسبات استان نیز در 
مصاحبه ای که تقریبا یک ماه پیش با خبرنگار 
مهر داشته نام و اطالعاتی از این که افراد بازنشسته 
متعلق به کدام مجموعه هاهستند، ارائه نکرد چون 

معتقد بود اعالم نام این افراد به صالح نیست و 
نباید در این باره اصرار داشت. این در حالیست 
بازنشستگان الزم  قانون منع به کارگیری  که 

االجراست و طبق قانون دسترسی آزاد به اطالعات 
نیز هر کدام از هم استانی ها حق دارند از آخرین 
تغییرات در بدنه اصلی ترین نهاد دولتی استان و 

همچنین سایر نهادهای تاثیرگذار مطلع باشند. لذا 
انتظار می رود دستگاه های مربوط  برای رعایت 
حقوق مردم استان اطالعات مد نظر را در اختیار 

قرار دهند. )خوانندگان ارجمند می توانند نظرات 
 خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

فهرست ممنوعه مدیران بازنشسته  در خراسان جنوبی

300 میلیون تومان به آموزش و پرورش اختصاص یافت

توسعه گردشگری سالمت و درآمدزایی برای استان

تاالر  بیرجند به کما رفت

همایش مشترک علمای شیعه و سنی
 برگزار می شود

مدیرکل تبلیغات اسالمی از برگزاری 25 برنامه محوری 
همزمان با هفته وحدت در استان خبر داد و گفت: 
نشست مشترک علمای تشیع و تسنن با حضور ۴۰۰ نفر 
از علمای اهل سنت و تشیع در بیرجند برگزار می شود. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت االسالم رضایی 
دیروز در نشست خبری پیرامون برنامه های فرهنگی 
هفته وحدت اظهار کرد:  از عوامل بسیار مهم قدرت 
دولت ها و ملت ها ایجاد وحدت است. رضایی برگزاری 
جشن محوری آیین آغاز هفته وحدت در مسجد النبی 
)ص( اهل سنت، برگزاری جشن محوری هفته وحدت 
در درمیان، برگزاری 5 محفل قرآنی محوری در  استان، 
برگزاری یادواره شهدای اهل سنت در گزیک، برگزاری 
جشن میالد پیامبر )ص( در روستای درمیان، محفل 
انس با قرآن در سربیشه و برگزاری جشن محوری 
وحدت در روستای اهل سنت حسن آباد زیرکوه را از 
جمله برنامه های هفته وحدت عنوان کرد.وی گفت: 
همچنین برگزاری محفل انس با قرآن در درمیان، 
 حضور کاروان اهل سنت که برای زیارت امام رضا )ع(

رفتند در نشست تسنن و تشیع، شب شعر نبوی در 
روستای هندواالن، محفل انس با قرآن در بجد، محفل 
انس با قرآن در روستای بهمن آباد زیرکوه و برگزاری 
جشن میالد پیامبر و امام صادق )ع( در مسجد امام 
حسین )ع( از دیگر برنامه ها است. رضایی از برگزاری 
۳۰ گفتمان وحدت در شهرهای تلفیقی در مدارس و 
مساجد خبر داد و اظهار  کرد: تعداد مبلغان فعال در هفته 

وحدت در خراسان جنوبی نیز ۴۰۰ نفر هستند.

ورزشی

کتابخانه های روستایی  افزایش می یابد

گروه خبر- مدیرکل کتابخانه های عمومی با بیان 
اینکه 22 باب کتابخانه در روستاهای خراسان جنوبی 
فعال است از احداث ۳۴ پروژه کتابخانه ای در شهرها و 
روستاهای استان خبر داد. رضایی روز گذشته در دیدار 
کتابداران استان بانماینده ولی فقیه با اشاره به 2۴ آبان 
روز کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: امروز تمام شهرها، 
بخش ها و روستاهای استان دارای کتابخانه هستند. 
وی افزود: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته و 
معرفی استان در زمینه اعتبارات دولتی ۳۰۰ درصد، در 
اعتبارات کسب شده از نهاد کتابخانه عمومی کشور 22۰ 
درصد و از محل کمک خیران ۴۰۰ درصد افزایش اعتبار 
داشته باشیم. وی از احداث کتابخانه ای در مهرشهر به 
نام اولین شهید مدافع حرم  شهید بصیری پور در زمینی 
به مساحت ۴5۰ متر خبر داد و افزود: این کتابخانه تا دو 
هفته آینده افتتاح خواهد شد و همچنین تا پایان سال 
دو کتابخانه در بیرجند و یک باب در خوسف آماده 
بهره برداری خواهد شد. نماینده ولی فقیه هم گفت: 
مسئوالن ،تجهیز کتابخانه ها به کتاب های مفید و 
متناسب با نیاز مراجعه کنندگان را مورد توجه قرار دهند.

سربیشه دارای رتبه برتر حوزه وقف 
 در خراسان جنوبی

ایرنا-رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه گفت: این 
شهرستان از نظر فعالیت های حوزه وقف دارای رتبه برتر 
در خراسان جنوبی است. امینی نسب افزود: از ابتدای 
امسال تاکنون 17 وقف جدید به ارزش 57۰ میلیون 
تومان در این شهرستان به ثبت رسیده است. وی ادامه 
داد: از این تعداد پنج فقره وقف به ارزش 12۰ میلیون 
تومان در هفته وقف ثبت شد که تعداد موقوفه های 

شهرستان به 587 مورد افزایش یافت.

فعالیت شرکت هواپیمایی حمایت می شود

برزجی-مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی گفت: 
ثبت شرکت جدید هواپیمایی به نام استان غیر رسمی 
به ما اعالم شده با این حال برای تقویت پروازهای 
فرودگاهی از این قبیل حرکت ها استقبال و حمایت 
می کنیم. سالمی اظهارکرد: از لحاظ زیرساخت های 
فرودگاهی تمام تالش خود را برای به ثمر نشاندن 
فعالیت های شرکت جدید هواپیمایی انجام می دهیم. 

وی با اشاره به مشکل لغو پرواز در فرودگاه بیرجند 
افزود: چند روش برای تقویت پروازهای استان وجود 
دارد که ایجاد مشوق برای شرکت های هواپیمایی از 
جمله این روش هاست. رئیس هیئت مدیره شرکت اوج 
سپهر کویر که به عنوان بخش خصوصی اولین شرکت 
هواپیمایی را با نام خراسان جنوبی ثبت کرده نیز گفت: 
این شرکت به عنوان ایرالین اختصاصی با ۳6 میلیارد 
تومان سرمایه ثبت شده و در حال فراهم شدن مقدمات 
خرید هواپیما برای استان هستیم. صالح پور افزود: پس 
از این اقدامات، مجوز عملیات اخذ و اولین پروازها با 

مرکزیت فرودگاه بیرجند انجام می شود.

ارزیابی مراکز معاینه فنی خودرو 
در استان

غالمی-تمامی مراکز معاینه فنی خودرو ارزیابی می 
شود. کارشناس پایش اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان گفت: 1۴ مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و 
سنگین شامل 11 مرکز معاینه فنی ویژه خودروهای 
سبک و ۳ مرکز معاینه فنی ویژه خودروهای سنگین در  
استان فعالیت می کنند. هاشم آبادی افزود: هدف از این 
ارزیابی تخصصی ارتقای سطح کیفی خدماتی این مراکز 

و آگاهی از رعایت صحیح استانداردهاست.

۱۲۰کارگاه اقتصاد مقاومتی در هفته بسیج 
به بهره برداری می رسد

 گروه خبر-معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا )ع( 
گفت: 12۰ کارگاه اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی 
طی هفته بسیج در خراسان جنوبی به بهره برداری 
می رسد. برات زاده روز گذشته در نشست خبری 
اظهار کرد: هفته بسیج سال جاری با شعار “بسیج 
خدمت”  و  وحدت  پیشرفت،  ایستادگی،  مظهر 
نامگذاری شده است. وی ادامه داد: طی هفته بسیج 
در خراسان جنوبی دو هزار و 5۰۰ برنامه در قالب 
۴۰ برنامه محوری و شاخص اجرایی می شود که 
از مهمترین آن ها می توان به افتتاح طرح های 
عمرانی و محرومیت زدایی و کارگاه های اقتصاد 
مقاومتی اشاره کرد. وی افزود: در طول هفته بسیج 
در خراسان جنوبی 9 پروژه محرومیت زدایی با اعتبار 
9۰۰ میلیون تومان افتتاح می شود.فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه بیرجند نیز در این نشست اظهار 
کرد: هفته بسیج در بیرجند ۴۰ برنامه اصلی و 5۰۰ 
برنامه جانبی در سه پایگاه، حوزه و ناحیه پیش بینی 
شده است.سرهنگ  احمدی با بیان اینکه بازدید از 
نمایشگاه حرا تا حرم از هفته گذشته مجدد آغاز شده 
است، افزود: همه روزه  5۰۰ دانش  آموز از مدارس 
مختلف شهر برای بازدید نمایشگاه مراجعه می کنند. 
شهدا،  خانواده های  از  بازدید  اینکه  بیان  با  وی 
تجلیل از ایثارگران و بسبحیان نمونه از برنامه های 
گروه   2۰ اعزام  گفت:  است،  بیرجند  شهرستان 
جهادی به مناطق محروم، برپایی 1۰ میز خدمت 
برای مدیران کل در مساجد از دیگر برنامه های هفته 

بسیج بیرجند است.

۲۰ درصد صرفه جویی در مصرف 
با جداسازی آب فضای سبز از انشعابات

دادرس مقدم-رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری گفت: با توجه به اجرای حدود 65 درصد 
از پروژه جداسازی آب فضای سبز از آب شرب و نیز 
اجرای سیستم های نوین آبیاری و بر اساس آمار ارائه 
شده توسط شرکت آب و فاضالب، در ۴ ماهه اول سال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2۰ درصد در مصرف 
آب از انشعابات آب شهری صرفه جویی داشته ایم که 
نشان دهنده نتیجه بخش بودن پروژه جداسازی آب 
شهری می باشد. ابراهیم زاده با اشاره به وجود 8 حلقه 
چاه شهرداری با آبدهی مجموعاً 155 لیتر در ثانیه اذعان 
کرد: در بعضی از مکان هایی که شبکه آب خام وجود 
ندارد از آب شهر استفاده می شود که با تداوم در اجرای 
پروژه جداسازی آب شرب از فضای سبز، این میزان 
کمتر خواهد شد.وی با اشاره به کمبود شدید منابع 
آبی جهت حفظ و نگهداری 265 هکتار فضای سبز 
موجود در شهر خاطر نشان کرد: در این راستا، طرح 
های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه استفاده از پساب 
تصفیه خانه آب و فاضالب در دست بررسی می باشد. 
وی اظهارکرد: برای حفظ و آبیاری فضای سبز خصوصًا 
در کوچه های فرعی مقابل منازل و واحد های تجاری 

نیاز به کمک شهروندان داریم.

 جوی پایدار برای امروز در استان
صداوسیما-کارشناس هواشناسی  گفت: بررسی نقشه 
های هواشناسی بیانگر حضور امواج نسبتاً پایدار برای 
ساعات آینده و آسمانی کم و بیش صاف و آفتابی  
است. زارعی با بیان اینکه امشب افزایش ابر در استان 
آغاز می شود، افزود: روز سه شنبه با افزایش رطوبت 
منطقه، افزایش ابر و افزایش دما رخ خواهد داد که از 
اواخر وقت سه شنبه بارش باران برای برخی مناطق 

قابل پیش بینی است.

المپیاد استعدادهای برتر والیبال
  در خراسان جنوبی برگزار می شود

رئیس هیئت والیبال گفت: المپیاد استعدادهای برتر 
دختران 12 تا 15سال کشور به میزبانی استان برگزار 
می شود. ملکی روز گذشته در جمع خبرنگاران افزود: 
در این مسابقات ۳2 تیم از یکم تا چهارم آذرماه امسال 
در سالن دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند با یکدیگر به 
رقابت می پردازند و استعدادیابی می شوند. وی بیان 
کرد: مراسم افتتاحیه این مسابقات یکم آذر ساعت 
17 در سالن مخابرات بیرجند و اختتامیه آن چهارم 
آذر با حضور رئیس فدراسیون والیبال یا نماینده این 

فدراسیون برگزار خواهد شد.

خبرهای ویژه

مروج الشریعه رفت،  عابدی سرپرست شد؛
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 امام علی علیه  السالم :
قَلیٌل تَدوُم َعلَیِه، أرجی مِن َکثیٍر َمملوٍل مِنُه

 عمل اندك که بر آن مداومت ورزی، از عمل بسیار که از آن خسته شوی 
امیدوار کننده تر است.   )نهج البالغة : حکمت 2۷8( 

برخی نمایندگان مجلس 
از ظریف شکایت کردند

والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو  حاجی دلیگانی، 
پسند  دشمن  اظهارات  دلیل  به  را  شکایتی  گفت: 
ظریف که سکاندار وزارت خارجه کشور است و باید 
حافظ منافع ملی کشور باشد و در موارد متعددی از 
جمله اتهام وی به برخی افراد و نهادها که آنها حمایت 
از پولشویی انجام می دهند به هیئت رئیسه تحویل 
دادیم که برای بررسی به معاونت نظارت و کمسیون 
امنیت ملی ارجاع داده شد و 11 نفر آن را امضا کردند.

ارتباط با جامعه و پاسخگویی
 دغدغه روحانی نیست

صدا  اینکه  بیان  با  سیاسی  فعال  ناصری،  عبدا... 
و  شده  ظاهر  دولت  اپوزیسیون  نقش  در  سیما  و 
با  به آن تحمیل کرده است، گفت:  هزینه هایی 
با جامعه و پاسخگویی دغدغه  ارتباط  این وجود، 
تجربه  از  حتی  روحانی  دولت  نیست.  روحانی 
افکار  به  پاسخگویی  برای  که  اصالحات  دولت 
عمومی برنامه مشخصی داشت نیز استفاده نکرد.

شما مبارزه با پولشویي را به فردي 
سپردید که تعلق کمتري به کشور  دارد

 
دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: برخی 
از مقامات بیش از آنکه به فکر منافع کشور باشند، به 
فکر اخذ ویزای کانادا و آمریکا و استخدام در سازمان 
ملل بودند؛ این افراد در سربرگ مرکز پولشویی به 
دنبال سفرهای خانوادگی در تورهای تفریحی بوده اند 
شما مبارزه با پولشویی را به فردی سپردید که تعلق 
کمتری به کشور دارد و به دنبال اقامت در خارج است.

براندازها به دلیل وابستگی 
به پول های کثیف شانسی ندارند

 
سعید حجاریان، فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش 
که آیا ممکن است حامیان جریان اصالحات این 
به جریانی مرسوم  و حتی  بگذارند  تنها  را  جریان 
به براندازی بپیوندند، گفت: ریزش جدی از سمت 
اصالحات  جریان  سمت  به  اصولگرایان  حامیان 
صورت خواهد گرفت؛ اما براندازها به چند دلیل از 
جمله عدم وحدت در فرماندهی،تعارض راهبردها و 
وابستگی به پول های کثیف و وابستگی به برخی 
ندارند. پیشرفت  برای  شانسی  منطقه  کشورهای 

در زمان حیات مرحوم هاشمی 
هم نظارت مجمع اعمال می شد

مجمع  نظارت  عالی  هیئت  مقدم، عضو  مصباحی 
تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات و 
پرسش های مطهری درباره نظارت این هیئت عالی 
گفت: اکنون بیش از یک دهه است که رهبر انقالب 
تشخیص  مجمع  عهده  بر  را  نظارتی  وظیفه  این 
مصلحت گذاشته اند. گمان می کنم که این مساله 
برای جناب مطهری بسیار واضح باشد. در زمان حیات 
هاشمی رفسنجانی نظارت مجمع اعمال می شد.

صهیونیست ها ببر کاغذی هستند  

امیرعبدالهیان، مدیر کل امور بین الملل مجلس گفت: 
صهیونیست ها می دانند با وجود داشتن صدها کالهک 
هسته ای چقدر شکننده و مانند ببر کاغذی هستند و به 
 این دلیل خود را بین دیوارهای بتنی محاسبه کرده اند. 
رژیم صهیونیستی با نشان دادن روابط عادی خود 
با کشورهای عربی، اعالم قدس به عنوان پایتخت 
این رژیم، تبدیل سرکنسولی آمریکا در قدس غربی 
به سفارت، می خواهد به نیروهای مقاومت فشار آورد.

بدخواهان  نتوانستند
عراق جدید را ناکام بگذارند  

اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی،  علی 
اینکه شما  بیان  با  رئیس جمهور عراق  به  خطاب 
عراق  گفت:  هستید،  ایران  در  محبوبی  شخصیت 
کشور مهمی در منطقه است و علیرغم اینکه برخی 
ناکام  را  جدید  عراق  تا  کردند  تالش  کشور ها  از 
بگذارند، نتوانستند. چنانچه چند سال بعد از سقوط 
صدام کشور هایی به دنبال ضربه زدن به عراق بودند 
و نمی خواستند حس کنند کشور دموکراتیک دیگری 
در منطقه ایجاد شده، اما در هدف خود موفق نشدند.

ظریف بی اخالق و خالف گوست

زاکانی، نماینده سابق مجلس درباره سخنان ظریف 
گفت: ظریف منتقدان CFT را متهم به پولشویی 
کرد. هنوز چک برگشتی برجام نقد نشده، ایران را 
متهم به پولشویی کرده و آمریکا را شاد می کنند. در 
قانون سال 1۳۸۶ مقابله با پولشویی، همه مسئولیت ها 
با دولت است و ایشان به جای عذرخواهی از کم کاری 
هم قطارانش، بی اخالقی و خالف گویی می کند.

حمله  ای  علیه ایران در سوریه 
انجام  نمی دهیم  

گفت:  آمریکا  ارتش  مشترک  ستاد  رئیس  دانفورد، 
واشنگتن برای خروج نیروهای ایرانی از سوریه تالش 
می کند، ولی هیچ گونه عملیات نظامی را علیه ایران در 
سوریه انجام نخواهد داد؛ اما، موضوع خروج نیروهای 
ایرانی از سوریه را از طریق سیاسی پیگیری خواهد کرد.

شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان به جایی نمی رسد

کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: 
مجموعه شورای عالی اصالح طلبان به جایی نمی رسد. 
انتخاباتی  هماهنگی های  برای  باید  شورا  این  از 
نمی آید. بیرون  آن  از  دیگری  چیز  شود،  استفاده 

پايه  آموزگاران  ويژه  آب  مصرف  مديريت  آموزشي  دوره 
اول ابتدايي مدارس شهرستان بيرجند، توسط شرکت آب 
و فاضالب خراسان جنوبي و همکاري اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان جنوبي و شهرستان بيرجند با حضور 320 
معلم پايه اول ابتدايي در سالن قلم چي برگزار شد.مدير 
دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبي اظهار کرد: شرکت آب و فاضالب استان 
در راستاي رسالت اجتماعي خود مبني بر آموزش مديريت 
مصرف آب بين اقشار مختلف جامعه با توجه به وضعيت 
بحراني آب در خراسان جنوبي طرح هاي آموزشي را برنامه 
ريزي و اجرا نموده است. سامره مهربان ادامه داد: از جمله 
اين برنامه ها مي توان به اجراي جشنواره نخستين واژه آب 
در بين دانش آموزان پايه اول ابتدايي همزمان با فراگيري 
براي آموزش  برنامه هاي متنوع  با اجراي  واژه آب همراه 
اصول صرفه جويي در مصرف آب، آموزش آموزگاران پايه 
با  و مربيان مدارس  اوليا  ابتدايي، حضور در جلسات  اول 
هدف آشنايي خانواده ها با اهميت موضوع صرفه جويي در 
مصرف آب، نواختن زنگ آب در مدارس با حضور مسئولين 
در راستاي حساس سازي جامعه به اين موضوع، ثبت نام از 
دانش آموزان متقاضي طرح حاميان آب، اجراي طرح بانوي 
آب در سه مجتمع مسکوني با هدف آموزش بانوان براي 
مديريت مصرف آب در منزل، شناسايي سمن هاي فعال و 

استفاده از توان سازمان هاي مردم نهاد براي ترويج فرهنگ 
صحيح مصرف آب در جامعه و اجراي مسابقه نقاشي آب = 
زندگي براي نوجوانان، ساخت تيزرهاي تبليغاتي و هنري با 
موضوع آب، چاپ کتاب قصه با موضوع آب، و .... اشاره کرد. 
معاون توسعه و پژوهش آموزش و پرورش بيرجند نيز در اين 
دوره آموزشي، به اهميت آموزش مسائل مربوط به مديريت 
مصرف آب براي آموزگاران پايه اول پرداخت و اظهار کرد: 
دانش آموزان، اولين واژه اي که مي آموزند آب است و بايد 
در کنار يادگيري اين واژه، اصول صرفه جويي در مصرف آب 
را نيز بياموزند که در اين زمينه، آشنايي آموزگاران با اصول 
مديريت مصرف آب و بازآموزي آن براي دانش آموزان از 
اهميت ويژه اي برخوردار است. محمدي اظهار کرد: بايد در 
خراسان جنوبي که چندين سال متوالي با بحران خشکسالي 

مواجه بوده است بيشتر قدر آب را بدانيم.
معاون خدمات مشترکين و درآمد شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبي نيز در اين جلسه اظهار کرد: شرکت آب و 
فاضالب استان در راستاي مسئوليت اجتماعي خود در زمينه 
ترويج فرهنگ مديريت مصرف آب تالش مي کند. مهندس 
محمود نادي به اهميت مسائل مربوط به آب در کشور اشاره 
کرد و يادآور شد: يکي از مهمترين مسائل کشور محيط 
که مشکالت  است  آب  به  مربوط  مسائل  ويژه  به  زيست 
مربوط به آب از گذشته در ايران بوده و در متون گذشتگان 

از خشکسالي به عنوان يکي از دشمنان اين سرزمين ياد 
شده است.وي ادامه داد: گذشتگان ما سازگاري بيشتري با 
خشکسالي داشته اند که حفر و ساخت سازه هايي به عنوان 
قنات در گذشته، از داليل اثبات اين موضوع مي باشد. وي 
به آمار ميزان بارندگي در جهان، ايران و خراسان جنوبي 
اشاره کرد و گفت: ميزان بارندگي ها در سطح کشور يک 
سوم ميانگين بارندگي در جهان است با اين حال ميزان 
بارندگي در استان نيز يک سوم بارندگي هاي کشور است که 
اين مسئله نشان دهنده وضع بحراني منابع آبي استان مي 
باشد. نادي به اجراي قانون بهينه سازي مصرف آب شهري 
و روستايي در استان اشاره کرد و يادآور شد: بر اساس اين 
قانون، دستگاه هاي اجرايي مي بايست تا 20 درصد مصارف 
آب و برق سازمان خود را کاهش دهند که در اين زمينه 
شرکت آب و فاضالب استان، آموزش هاي الزم را ارائه نموده 
است. وي اظهار کرد: بهترين زمان آموزش و نهادينه سازي 
يک فرهنگ، مقطع ابتدايي مي باشد.حسن مرادي مدير 
دفتر مديريت مصرف و مطالعات کاهش آب بدون درآمد 
شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبي نيز که تدريس اين 
دوره آموزشي را بر عهده داشت، به بيان مطالبي در قالب 
پاورپوينت پرداخت که اهميت آب، پيامدهاي بحران آب، 
از جمله  ترکيبات آب، آب درماني  قرآن،  اهميت آب در 

رئوس مطالب ارائه شده در اين کارگاه 4 ساعته بوده است.

برگزاري دوره آموزشي ضمن خدمت مدیریت مصرف آب 
ویژه آموزگاران پایه اول ابتدایي شهرستان بیرجند 

عکس: فرشید تقی زاده

به همت روابط عمومي شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبي صورت گرفت

معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک مهر اقتصاد از اجرایی شدن طرح نسیم مهر با 
 رویکرد »تعامل با نگاه مهربانانه، تصمیم هوشمندانه، وصول مدبرانه« در این بانک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، علیرضا چهره )معاون حقوقی و وصول 
مطالبات بانک( در این رابطه گفت: به منظور مساعدت با تسهیالت گیرندگان و تعیین 
تکلیف تسهیالت عقود اسالمی و وام های قرض الحسنه پرداختی به مشتریان طرح 
نسیم مهر با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند وصول مطالبات با رویکرد مشتری 

مداری و تعامل بیشتر با مشتریان عزیز طراحی و پیاده سازی شده است.
معاون حقوقی بانک با بیان اینکه وصول مطالبات سر رسید گذشته همواره یکی از 

 دغدغه های حاکم بر نظام بانکی کشور بوده است، ابراز کرد: بانک مهر اقتصاد در 
سال های گذشته طرح های متعددی به منظور ترغیب مشتریان بدهکار برای تسویه 
بدهی در دستور کار داشته که در تدوین طرح نسیم مهر تالش شده تمامی نقاط ضعف 

و ایرادات طرح های قبلی برطرف شود. 
چهره، در توضیح این طرح افزود: مساعدت های نهفته در دستورالعمل نسیم مهر، 
موجب ترغیب مشتریان به تعیین تکلیف مانده بدهی پرونده های تسهیالتی می شود 
که از مهم ترین ویژگی های آن می توان به مواردی چون موضوع بخشودگی وجه 
التزام های قراردادی در قبال تسویه و یا به روزرسانی اقساط، اعمال تخفیف های الزم 

و کسر از بدهی افراد در اختیار قرار دادن فرصت مجدد بازپرداخت برای مشتریان در 
یک دوره دیگر در قالب امهال پرونده ها و تسهیل در امر اخذ وثایق در امهال می باشد.

وی در پایان با بیان اینکه در این طرح راهکارهای متنوعی اعم از بخشش و استمهال 
)اعطای مهلت( به منظور ترغیب مشتریان برای بازپرداخت بدهی در نظر گرفته شده 
است، خاطر نشان کرد: تفویض اختیار به استان ها به منظور کوتاه کردن فرآیند و روان 
سازی وصول مطالبات، کاهش نرخ تسهیالت امهالی، امکان بخشش وجه التزام های 
قراردادی در چارچوب مشخص و جلوگیری از ورود فرآیند وصول مطالبات بانک از 

کانال مراجع قضایی و ثبتی از عمده امتیازات طرح نسیم مهر به شمار می رود.

طـرح نسیـم مهـر با نگـاه مهربانانـه کلیـد خـورد معاون حقوقی بانک مهر اقتصاد خبر داد:


