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ایالت شرقی وچند نکته

آذرماه  سال ۱۳۹۲بود که وزیر کشور 
از طرحی خبر داد که به موجب ان 
استانی منطقه ای  بود مدیریت  قرار 
به  بینی کرد  شود وزیر کشور پیش 
موجب این طرح تغییر شیوه مدیریت 
استانها وشکل گیری نظام منطقه ای 
استانی تسهیل  تصمیم گیری های 
شده و موانع بروکراتیک از پیش رو 
توسعه مناطق مختلف کشور برداشته 
شود. جواد ناصریان معاون وزیر کشور 
نیز در جایی اجرای این طرح را قطعی 
عنوان کرد و از تقسیم بندی کشور به 
۵ منطقه خبر داد وگفت  :استانهایی که 
دارای اشتراکات و... )ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4239

25005 سبد غذایی مادران توزیع می شود5تصادف در محور طبس - یزد 5 کشته و 2 مصدوم داشت 5غنی سازی آرد با ویتامین D آغاز شد

 

اصال مشورتي با فراکسیون  
امید انجام نمی گیرد

صفحه 2

صفحه 2

مردم مطالبات زیادی از 
دولت روحانی دارند

صفحه 2

 زمان دعواهاي سیاسي و تسویه 
حساب هاي انتخاباتي نیست 

اقدام مجمع تشخیص مصلحت 
فراتر از اختیاراتش بود

صفحه 2

افزایش ازدواج زنان استان
با مردان افغانستانی

 
بر اساس آمارهای منتشر شده در سال گذشته بیش از ۳۰ هزار زن ایرانی با مردان افغانستانی ازدواج 
کرده اند که اگر به این تعداد آمارهای غیررسمی را هم بیفزاییم تعداد ازدواج  زنان ایرانی با مردان 

خارجی بیشتر خواهد شد. این رقم که استان های مرزی  کشور  ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای :

وجود 2۷ نقطه  پر تصادف
در جاده های خراسان جنوبی 

روز گذشته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای در نشست خبری با 
اصحاب رسانه به مناسبت روز ملی حمل و نقل، رانندگان و روز راهدار اظهار 
کرد: از مشکالت مهم رانندگان نوسانات نرخ ارز است که باید مسئوالن 

کشوری به این مهم توجه داشته باشند ... ) مشروح خبر در صفحات ۵ (

نماینده ولی فقیه در استان :

بیان دستاوردهای انقالب
 به کار کارشناسی نیاز دارد

شورای  نشست  در  گذشته  روز  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
سیاستگذاری و راهبری چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
گفت: بیان دستاوردهای انقالب اسالمی به همین راحتی نیست و 

نیاز به کار کارشناسی دارد... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

نسخه گردشگری حالل 
برای خراسان جنوبی

در نشست روزنامه آوا با موضوع آسیب شناسی وضع توریست پذیری خراسان جنوبی از منظر فقه گردشگری عنوان شد :

در کارگاه آموزشی تبیین سیستم آموزش عالی آلمان بیان شد:

توجه ویژه به نظام آموزش علمی-کاربردی
در کشورهای توسعه یافته جهان

  کارگاه آموزشی تبیین سیستم آموزش عالی آلمان با حضور پروفسور توماس شوستر، استاد اقتصاد بین الملل
 دانشگاه بادن وتنبرگ در ایالت مانهایم آلمان و اساتید دانشگاه علمی-کاربردی استان برگزار شد. رئیس 
دانشگاه علمی- کاربردی استان بیان کرد: در هفته جاری برگزاری چندین کارگاه را با حضور پروفسور 
توماس شوستر خواهیم داشت که شامل کارگاه اقتصاد بین الملل، با توجه به نظام آموزشی متفاوت آلمان 
با نظام کشور برای آشنایی مدرسان مراکز علمی -کاربردی و اقتصاددانان استان و همچنین کارگاهی با 

موضوع تجارت بین الملل در منطقه ویژه اقتصادی برگزار خواهد شد. ... ) مشروح در صفحه ۶ ( نی
سی

  ح
س:

عک

26 آذر مـاه

 روز حمـل و نقـل
 بر تمامی  تالشگران این عرصه مبارک باد
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل کاالی بیرجند

زمستانی رویائی را با تورهای گروهی 

همای خاوران تجربه کنید

اقامت در هتل های ۳ و ۴ ستاره
 تنها مجری تورهای بازنشستگی کشوری در خراسان جنوبی

بیرجند - نبش معلم ۱۶
تلفن: 05۶۳220۴۳۳0 - 0۹۳02۷225۳2

قشـم  ***   شیـراز  ***   چابهـار

تشکـر و قـدردانـی 
امروزه بزرگداشت شهدا ، یکی از بهترین و شریف ترین کارهاست و کشور به آن 

)رهبر معظم انقالب(احتیاج دارد. 

کنگره 2۰۰۰ شهید خراسان جنوبی
 فرصتی بود برای برداشتن گام هایی هر چند کوچک در مسیر شناخت و قدردانی 

از این جلوه های ایثار و شهادت. 
لذا شایسته است از کلیه دست اندرکاران،  دلسوزان و نیروهای خدوم استان مان که جهت برگزاری 

این کنگره عظیم تالش نمودند، تشکر و قدردانی نموده و امید است با استعانت از پروردگار
 و در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( در تداوم مسیر نورانی شهیدان موفق و موید باشند.

خانواده شهید مسعود تواضع

به یک نیروی با سابقه در زمینه فست فود یا ساندویچی نیازمندیم. ۰۹۱2۹۱۵۰۳66

سرکار خانم خواجوی
مدیر کل محترم امور روستایی و عشایر  استانداری

سرکار خانم  نخعی
مدیر کل محترم امور بانوان استانداری

جناب آقای مهندس مالکی
بخشدار محترم بخش مرکزی بیرجند

کارآفرین جوان  جناب آقای حسین محروم
از حضور شما بزرگواران در مراسم افتتاحیه اولین کارگاه اشتغال خانگی ویژه بانوان 
سوادآموز حاجی آباد که با همت دفتر امور روستایی و عشایر استانداری و ایده کارآفرین 
جوان استان آقای حسین محروم و با حمایت های بی دریغ آقای حسینی ریاست محترم 

نهضت سوادآموزی شهرستان بیرجند و با تالش آقایان ضیایی ، مرتضوی
 و دهیار و شورای حاجی آباد به سرانجام رسید، کمال تشکر و قدردانی را داریم.

مدیر مرکز یادگیری محلی حضرت زهرا )س( حاجی آباد

بقا مختص ذات یگانه اوست
به مناسبت سومین روز درگذشت برادری دلسوز و بزرگ خاندان 

شـادروان علیرضـا عباسیـان
 )بازنشسته آموزش و پرورش(

 جلسه ترحیمی امروز دوشنبه ۹۷/۹/2۶ از ساعت ۱۴ الی ۱5 
در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های عباسیان و سایر بستگان

به یاد شهید علیرضا تیمورپور
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 

ثبت است در جریده عالم دوام ما
آری 2۶ آذر سالروز شهادت فرزند عزیزمان

 شهیـد  علیرضـا تیمـورپـور
 که با درگیری با اشرار از خدا بی خبر در کویر سفیدآبه به درجه رفیع شهادت 

نائل آمد و تا ابد غم هجران و داغ عظیم بر دل ما گذاشت 
روحش شاد و یادش را گرامی می داریم.

خانواده شهید علیرضا تیمورپور

جناب آقای
 مهندس اکبر عباسیان

درگذشت برادر گرامی تان

 مرحوم علیرضا عباسیان
  استاد گرانقدر کالس اول دبستان نمونه بیرجند

را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،  به روح پاکش درود می فرستیم 
و از درگاه باریتعالی برایش طلب آمرزش داریم. 

دانش آموزان کالس اول دبستان نمونه بیرجند سال ۱۳۳۵ - بهروز قره شیر

برادر ارجمند جناب آقای دکتر زهرایی
ریاست محترم سازمان بسیج سازندگی کشور

مدیران موفق و توانمند همواره منشا تحوالت ارزشمند و پیشرفت های اثربخش در عرصه های 
مختلف کشور هستند.انتصاب بجا و ارزنده جنابعالی با عملکرد شایسته و مدیریت جهادی که 
حاصل تجربه و توانمندی شما می باشد را صمیمانه تبریک عرض نموده. سربلندی و توفیق 
روزافزون جنابعالی را در مسئولیت جدید از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزو دارم.                           

  سید محمد حسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویر تایر

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند در نظر دارد: ساختمان تحت 
تملک خویش واقع در بلوار آیت ا... غفاری - نبش خیابان جماران به 
مساحت تقریبی ۱۴۰ متر مربع را از طریق مزایده برای مدت 2 سال 
جهت فعالیت ناتوایی به اشخاص واجد شرایط به اجاره واگذار نماید. 
از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید جهت دریافت فرم شرکت 

در مزایده و بازدید از محل و کسب اطالعات بیشتر به آدرس انتهای خیابان آیت ا... 
غفاری، دفتر معاونت اداری و مالی واحد بیرجند مراجعه و پاکت های پیشنهادی خود 
را ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ درج این آگهی به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند. مبلغ 
پایه اجاره بهای ماهیانه 2۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. مبلغ تضمین شرکت در مزایده 
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که می بایست در مهلت تعیین شده به حساب شماره 
۰۱۰۶۰۶2۳2۳۰۰۱ نزد بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند واریز و 
اصل فیش واریزی را در پاکت مخصوص ارائه نمایند. هزینه درج آگهی به عهده برنده 

مزایده می باشد و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام خواهد داشت.

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد واحد بیرجند

آگهی مزایده اجاره ساختمان جهت فعالیت نانوایی

 

جناب آقای دکتر محمد زهرایی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

ریاست سازمان بسیج سازندگی کشور 
که نشان از لیاقت ، شایستگی و توانمندی شما می باشد 

صمیمانه تبریک عرض نموده ، توفیق روزافزون تان 
را در این عرصه  از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

  محمود خزیمه 

جناب آقای دکتر نادر ناصری وجناب آقای دکتر امین رضایی 
از زحمات بی شائبه شما بزرگواران در درمان فرزند دلبندمان )علیرضا جان( 

کمال تشکر و قدردانی را دارم، از خداوند متعال توفیق روزافزون تان را خواستارم.
حاجـی آبـادی

جهت انجام پروژه در شهر تفلیس گرجستان به نیروی 
کار کوتاه مدت )یک ماهه( با حقوق عالی نیازمند است 

عالقه مندان به تلگرام یا واتساپ به این شماره 
تماس حاصل فرمایند.  0۹۱5۱۶۱۴۶۶۹ - بیکی

۱- جوشکار ماهر اسکلت یک نفر
2- گچ کار 2 نفر      ۳- برق کار یک نفر
۴- کارگر ساده یک نفر  5- لوله کش ساختمان یک نفر 
 ۶- کاشی کار یک نفر   ۷- کناف کار 2 نفر        
 ۸- استاد بنا یک نفر

شرکت ساختمانی جئولند
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خانواده ساالري برخي از مسئوالن، نشانه رذيله اخالقي وقاحت است   

اکبر نبوی، فعال رسانه گفت: جامعه ایرانی در کنار مجموعه ای از خصلت های پسندیده، گرفتار چندین بیماری نیز 
هست. وقاحت یکی از این بیماری هاست. ماجرای تبارگرایی و خانواده ساالری برخی از مسئوالن، یکی از نشانه 
های رذیله اخالقی وقاحت است. اثر اجتماعی وقاحت مسئول، قابل سنجش نیست.

 )ادامه سر مقاله( که از سال ها قبل طرح تقسیم کشور به 
۵ ایالت مطرح  که مرکز ایالت شرقی مرکز خراسان 
موردنظر  جدید  طرح  در  است  شده  تعیین  رضوی 
وزیر محترم کشورکه منطبق بر همان استان هاست 
تمام استان های شرقی از جمله خراسان جنوبی زیر 
مجموعه ایالتی قرار می گیرند که مرکزیت آن براساس 
مدل های معلوم در خراسان رضوی خواهد بود! این 
مدل که گویا به شکل چراغ خاموش در حال اجراست. 
براساس برخی نظریه های دانشگاهی در ۳ دوره ۴ 
ساله عملیاتی خواهد شد. با این رویکرد طبقه بندی 
استان های کشور در ۵ منطقه اگر با هدف تست و 
در راستای مرحله اول این برنامه باشد، احتماال طی 
فرهنگی  پذیرش  انگیزه  با  و  در سکوت  اول  دوره 
سیطره مراکز ایالتی جدید و بررسی باز خوردها خواهد 
بود. اینجا ذکر و یادآوری این نکته به مسوالن وزارت 
کشور کامال ضروری است که اجرای  چنین طرح 
هایی اگر به معنی سلب استقالل استان ها و تمرکز 
که  باشد  شهرهایی  در  اختیارات  و  امکانات  دوباره 
امتحان خود را در گذشته پس داده اند به طور قطع 
باعث بروز نارضایتی و تنش های منطقه ای خواهد 
شد و برمقوله امنیت به مفهوم عام آن اثر گذاری منفی 
خواهد داشت و شائبه نفوذ افرادی با منافع منطقه ای به 
حوزه طراحی مدل هایی از این دست در وزارت کشور 
را تشدید می نماید. وقتی در حوزه استان سابق خراسان 
کفایت مدیریتی برای رسیدگی به گستره ای از کویر 
سفیدآبه تا جنگل گلستان وجود نداشت به اتکای کدام 
شاخص یا صالحیت ها پروسعت ترین استان های 
کشور با جمعیتی نزدیک به ۱۵ میلیون نفر قرار است 
به آن همه اضافه و زیر چتر سیاسی و مدیریتی آن 
قرار گیرد، مگر آن که بپذیریم تقسیم بندی کشور 
به ۵ منطقه در حد همان مشورت ها و وعده های 
معمول مدیران استان های همسایه و با برخورداری 
از حقوقی برابر باشد و ارتباطی با داستان ایالتی شدن 
کشور ندارد، انشاا... که چنین باشد. به هر روی بسیار 
شایسته است به دغدغه های مردم و نخبگان مناطق 
گوناگون کشور در این باره توجه شود و با اجرای طرح 
های خام گرهی بر گره های کشور افزوده نگردد.         

دور جديد توزيع مرغ منجمد 
و تخم مرغ به نرخ دولتی آغاز شد

حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور 
محصوالت  بازار  تنظیم  برای  گفت:  کشور  دام 
پروتئینی، دور جدید توزیع گوشت مرغ، تخم مرغ 

و گوشت قرمز در بازار آغاز شده است. 

سرمقاله

ایالت شرقی و چند نکته 

* مهرآیین

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... و موانع بروکراتیک از پیش 

روی توسعه مناطق مختلف کشور برداشته شود. جواد 
ناصریان، معاون وزیر کشور نیز در جایی اجرای این 
طرح را قطعی عنوان کرد و از تقسیم بندی کشور 
به ۵ منطقه خبر داد وگفت: استان هایی که دارای 
اشتراکات و همجواری هستند به منظور هم افزایی و 
تبادل تجربه در یک منطقه قرار گرفته اند و جلسات 
مشترکی را برگزار می کنند. در این راستا محسن 
رضایی نیز به تازگی طرح ایجاد ایالت های اقتصادی 
در ایران را مطرح کرد طرحی که گفته می شود هدف 
اصلی آن توسعه مناطق و تمرکز زدایی از اختیارات 
دولتی ها در پایتخت است. محمد حسین فرهنگی 
نماینده مجلس اما در واکنش به پیشنهاد رضایی 
و برخی مسئوالن که تبدیل کشور به ایالت های 
جداگانه را پیشنهاد داده اند، گفت: این مدل مسلما 
جواب نمی دهد از این حیث که مدیریت های اجرایی 
به حاشیه رانده می شود. این طرح خامی است و 
نیاز به بررسی های گسترده دارد. اما اصل داستان  
از  دارد؟  جنوبی  با خراسان  ارتباطی  و چه  چیست 
سال ۱۳۱۶ که تقسیمات جدید کشوری در حکومت 
رضاخانی شکل گرفت تا ۱۳۸۳ که استان خراسان 
جنوبی به دلیل تبعیض، سوءمدیریت، محرومیت و 
عقب ماندگی و به تایید کارشناسان گوناگون و با 
یعنی  تبدیل شد  استانی جدید  به  مصوبه مجلس 
منابع وجود  با  منطقه  این  ساله  دوره ۵۷  یک   در 

 با ارزش انسانی و ذخایر معدنی و موقعیت راهبردی 
در کمترین سطح برخورداری از امکانات و توسعه قرار 
داشت. محرومیت بخش هایی از جنوب خراسان آن 
روز حتی از سیستان و بلوچستان هم بیشتر بود. در 
همان زمان تمرکز امکانات در مرکز استان وقت و 
هزینه کرد منابع مالی اختصاص یافته از پایتخت به 
مشهد و اطراف آن کاری عادی بود. نتیجه آن هم 
فاصله بسیار زیاد و غیرمنطقی سایر شهرستان ها از 
مرکز بود. در یک کالم پایبندی اخالقی چندانی به 
تقسیم عادالنه  منابع مالی و امکانات وجود نداشت و 
این بی عدالتی  ها منجر به پیگیرهای مجدانه مردم 
و نخبگان برای احقاق حق مناطق محروم از طریق 
رهایی از زیر چتر سیاسی خراسان آن زمان و تشکیل 
استانی تازه شد. در ادامه این فرآیند و پس از تشکیل 
استان برابر قانون مقرر شد ۲۳ درصد از امکانات و 
بودجه و نیروهای اداری خراسان سابق به خراسان 
جنوبی داده شود که تا کنون و پس از ۱۵ سال که از 
عمر استان می گذرد کمتر از یک درصد هم دریافت 
نشده است.  با در نظر داشت این سابقه روشن نکته 
مقابل(  مقاله در ستون  )ادامه سر   ... است  این  توجه  جالب 

اقدام مجمع تشخیص مصلحت فراتر از اختیاراتش بود

مطهری، نایب رئیس مجلس گفت: مجمع تشخیص 
مصلحت نظام الیحه مبارزه با پولشویی را که برای 
داوری میان نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به 
این مجمع ارسال شده بود به جای آنکه داوری کند 
و به نفع یکی از دو طرف رای بدهد، برای اصالح به 
مجلس فرستاد. این اقدام فراتر از اختیارات مجمع و تاسیس یک اختیار جدید 
برای این مجمع و به رسمیت شناختن آن به عنوان شورای نگهبان دوم است.

حدود 100 جمله را در همه مصاحبه ها تکرار مي کند

مهاجرانی، وزیر اسبق فرهنگ در واکنش به گفت و 
گوی رضا پهلوی گفت: یک ساعت و ۱۶ دقیقه با 
گفتگوی شازده در واشنگتن انستیتو وقت تلف کردم. 
پرسش های خلجی دقیق و سنجیده بود. شازده به 
هیچ پرسشی، پاسخ دقیق و سنجیده نداد، خلجی هیچ 
پرسشی را پی نمی گرفت. شازده کم سواد و بی استعداد است، حدود ۱00 
جمله را مثل کلیشه در همه مصاحبه ها تکرار می کند. ۷ بار هم آب می خورد.

اصال مشورتي با فراکسیون  امید انجام نمی گیرد

انصاری، عضو فراکسیون امید درباره انتصاب داماد 
رئیس جمهور گفت: به عنوان عضو فراکسیون امید 
که حامی دولت است، می گویم این نوع تصمیمات 
برای جامعه  علمی و متخصص کشور و جامعه ای که 
پشت سر روحانی قرار گرفته، اصال قابل قبول نیست.  
متاسفانه مشکلی که در دولت داریم، این است که اصال مشورتی مثال در 
مجلس با فراکسیون  امید ندارد و رابطه نظام مند و دوطرفه ای وجود ندارد.

بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه 
مجلس  شورای اسالمی همبستگی 
در  و  دانست  جامعه  امروز  نیاز  را 
 خصوص انتقاداتی که برخی رسانه ها

علیه  سیاسی  های  جناح  برخی  و 
دستگاه دیپلماسی و وزیر امور خارجه 
صورت می گیرد، گفت: رسانه ها به 
دنبال وفاق ملی باشند و نقدهای خود 

را به صورت دوستانه مطرح کنند. وی
افزود: دکتر ظریف شخصیت شناخته 
که  بودیم  شاهد  و  است  ای  شده 
مقام معظم رهبری چند بار از دکتر 

ظریف تمجید و تعریف کردند. این 
نماینده مجلس با بیان اینکه رسانه 
های مخالف به جای تفرقه افکنی 
باید به دنبال وفاق ملی باشند، افزود: 

نیاز امروز کشور همبستگی است و ما 
باید در رویارویی با مسائلی که این 
انسجام و همبستگی را تهدید می 
کند، در کنار هم باشیم. سخنگوی 
شورای  مجلس  رئیسه  هیئت 
شرایط  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی 
از  کند  می  ایجاب  کشور  کنونی 
تنش های سیاسی بپرهیزیم، افزود: 
و  سیاسی  دعواهای  زمان  اکنون 
تسویه حساب های انتخاباتی نیست 
و همدلی، دوستی و برادری در درجه 
اول اهمیت قرار دارد؛ اگر هم نقدی 
وجود دارد، این نقد نه به شکل دعوا 
و هجمه های سیاسی بلکه باید در 
آن  مخاطب  به  و  دوستانه  فضایی 
گفته شود، اگر قرار باشد این موضوع 
نقد  این  به روزنامه ها بکشانیم،  را 
است. ورزی  غرض  بلکه  نیست 

ناصر ایمانی، فعال سیاسی در پاسخ 
به این سوال که مردم در دو انتخابات 
که  دادند  رای  روحانی  به  گذشته 
اما  کرد،  می  انتقاد  نژاد  احمدی  از 
باز هم از احمدی نژاد در سفرهای 
صورت  استقبال  داشته،  که  اخیری 
می گیرد؛ گفت: این موضوع زمانی 
شکل می گیرد که مردم با مشکالت 
زیادی روبرو هستند و فضای جامعه 
کسانی  غالب  نیست.  آنان  مطلوب 
که در حال حاضر با مردم صحبت 
می کنند یا از مقامات دولتی هستند 
با مردم  اینکه سازگاری خوبی  و یا 
گروه تالش می کنند  دو  ندارند هر 
توجیه  را  موجود  اقتصادی  شرایط 
مانند  فردی  که  هنگامی  لذا  کنند 
احمدی نژاد بی پرده با مردم صحبت 
می کند، با چنین استقبالی از سوی 

مردم مواجه می شود. وقتی دولت ها 
می شوند،  گرفتار  خاصی  شرایط  در 
این  از  که  هستند  عده ای  همیشه 
فضا استفاده می کنند. در واقع باید 

گفت که فضای پوپولیستی در کشور 
شکل گرفته و البته در سایر کشورها 
نیز چنین موضوعی اتفاق می افتد. 
تاسف آنجاست که افرادی بخواهند 

از این فضا به نفع خود استفاده کنند 
که عملکرد دولت خودشان نیز قابل 
قبول نبوده است. وی افزود: متاسفانه 
مردم مطالبات زیادی از دولت روحانی 

و  شده  انباشته  همگی  که  دارند 
ناکارآمدی  و  اقتصادی  شرایط  لذا 
به  منجر  هایی  بخش  در  دولت 
استقبال از چنین اظهاراتی می شود.

اکنون زمان دعواهاي سیاسي و تسويه حساب هاي 
انتخاباتي نیست 

متاسفانه مردم مطالبات زيادی از دولت روحانی دارند 
که همگی انباشته شده است

جزئیات مصوبه جديد نحوه تسويه وام های بانکی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیات مصوبه جدید مجلس پیرامون 
موسوی  ناصر  کرد. سید  تشریح  را  بانکی  وام های  تسویه حساب  نحوه 
الرگانی با بیان اینکه در گذشته بانک ها در صورت معوق شدن وامی سود 
و جریمه را نیز به اصل تسهیالت اضافه می کردند، گفت: با مصوبه اخیر 
مجلس اصل وام به اضافه سود متعارف از بدهکار بانکی دریافت می شود و 
جریمه بخشیده می شود. نظر مدیران عامل بانک ها در نشست نمایندگان و 
رئیس مجلس حین بررسی بند مذکور اخذ شده و اجرای این مصوبه عالوه 
دارد.  عوایدی  نیز  مالی کشور  برای شبکه  بانکی  بدهکاران  به  بر کمک 

تاکید وزير راه بر قانونی نبودن پروازهای چارتری 

سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی گفت: در جلسه این فراکسیون وزیر 
راه و شهرسازی عنوان کرد که پرواز چارتر خالف قانون است لذا با اینگونه 
برنامه ریزی پروازهای چارتری برخورد می کنیم، باید چارتر بسته شود، مگر 
برای کسی که مسافر خاص خود را داشته باشد. نقوی حسینی گفت: همچنین 
در این جلسه نمایندگان به طرح مسائل مربوط به حوزه مسکن و راه از جمله 
در دستور کار قرار گرفتن مسکن مهر، همت الزم در جهت توسعه و ارتقای 
خدمات ریلی و رسیدگی به راه های روستایی با توجه به اعتبارات موجود در 
بودجه، اصالح پرداخت به پیمانکاران و رسیدگی به مناطق حادثه خیز پرداختند.

ثبت نام برای کارت سوخت المثنی تمديد شد

فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  سخنگوی  اسماعیلی،  زیبا 
نفتی با اشاره به اینکه براساس آخرین تصمیم گیری ها مقرر شد ثبت نام 
شود،  تمدید  دی   یک  شنبه  روز  تا  المثنی  سوخت  کارت  دریافت  برای 
گفت: براساس آخرین آماری که داریم حدود ۲ میلیون و ۱00 هزار نفر در 
سامانه ها و به صورت حضوری برای دریافت کارت سوخت ثبت نام کرده اند. 
این مقام مسئول تصریح کرد: هنوز زمان مشخصی برای سوخت گیری از 
این  آنکه  به محض  و  است  نشده  تعیین  کارت سوخت شخصی  طریق 
زمان تعیین شد ما نیز از طریق رسانه ها به مردم اطالع رسانی خواهیم کرد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 13۹۷۶۰3۰۸۰۰1۰۰3۸3۴- 13۹۷/۰۸/۲۹ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
حسین علی آبادی فرزند حیدرعلی به شماره شناسنامه  1۹1 و شماره ملی ۰۶۵1۶۷۵۶1۸ نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی  
به مساحت 1۴۶/۶۷ مترمربع قسمتی از پالک ۷۶ فرعی از 1۴۲۷- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۹/۱۰              تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۹/۲۶
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه - مهریه(
صالح  و  متولد 13۹۴/۴/1  ملی ۰۹۷13۹۸۸۲۸  شماره  به  فرزند حسین  سارانی  سبحان  آقایان  به  وسیله  بدین 
سارانی فرزند حسین به شماره ملی ۰۶۴1۷3۷۷۶۹ متولد 13۹۷/3/۲۸ و سپهر سارانی فرزند حسین به شماره ملی 

۰۶۴1۲۰3۷۹۹ متولد 13۸۹/۰۸/۰1 و خانم سوگند سارانی فرزند حسین به شماره ملی ۰۶۴1۰۸۷3۹1 متولد 13۸۷/۷/3  فرزندان 
متوفی و خانم منصوره سارانی فرزند حسین به شماره ملی 3۶۷13۸۹۸1۸ متولد 13۴۹/۷/۵ مادر متوفی و آقای رسول سارانی مقدم 
فرزند میرزا به شماره ملی ۰۶۴۰3۰۲۸۲3 متولد 133۲/۷/1 پدر متوفی و ولی قهری فرزندان متوفی به عنوان تعدادی از ورثه حین 
الفوت مرحوم حسین سارانی )زوج( ابالغ می گردد: خانم کبری دشت رو فرزند غالمرضا به شماره ملی ۰۹۴1۴1۹۰۲۹ به عنوان 
زوجه مستند به سند شماره ۹۷3۰ - 13۸۵/۵/۲۷ نزد دفترخانه ازدواج شماره ۲ بیرجند جهت وصول مبلغ ۹/۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بهای تسعیر شده تعداد ۲۵۰ عدد سکه کامل طالی بهار آزادی موضوع صداقیه خویش، تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان 
 ورثه زوج را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۷۰11۶۵ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است .

 چون امکان ابالغ واقعی مفاد اجرائیه در آدرس مورث به شرح: بیرجند، امامت 1۹ پالک ۲۸ به نماینده قانونی ورثه میسر نبوده و 
بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای زوجه و مستند به مواد 1۸ و 1۹ - آئین نامه اجرا به 
موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و مستفاد از ماده 1۸ مذکور چنانچه ظرف 
مدت 1۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می شود ، نسبت به پرداخت بدهی مورث خویش اقدام ننمایید عملیات 

اجرایی به طرفیت شما ادامه خواهد یافت. 
تاريخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶           غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی به استناد نامه شماره ۲۰۰/3۷۷۷۸-13۹۷/۰۹/1۹ درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ۶3۸۷ فرعی 

از شماره ۲۵۰ اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی 
دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ۸۸۴۴۵ صفحه ۹3 دفتر امالک جلد ۵۵۶ به نام سازمان مسکن و شهرسازی به 
نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند رسمی شماره ۶1۸3۴ مورخ ۸۷/۶/1۲ 
دفترخانه ۶ بیرجند در رهن بانک ملی می باشد و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی 
سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت 1۰ روز بعد از آگهی 

مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13۹۷۶۰3۰۸۰۰1۰۰3۰۲۷- 13۹۷/۰۷/۲۷ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نظرعلی 
کاظمی فرزند احمد به شماره شناسنامه 1 صادره از بیرجند  و شماره ملی ۰۶۵۲۰۸1۸۶1 نسبت به ششدانگ یکباب منزل مشتمل بر 
زیرزمین به مساحت ۲1۰ مترمربع قسمتی از پالک 13۷ فرعی از ۲۴۷- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۹/۱۰   تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۹/۲۶
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

ود  
حد

وم
ژه  

ش وی
فرو 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

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  0915

ايزوگام  شفیعی
 ۳۲۲۲54۹4 - ۰۹۱5۱۶۳۰۲8۳  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹8

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزيمــه

قورمه سبزی دوشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

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

نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

آگهی ثبت نام مجدد داوطلبان ارکان
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی

در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری به اطالع کلیه اعضای 
محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی می رساند: به لحاظ عدم ثبت نام داوطلبان 
در حد نصاب الزم برای انتخاب ارکان کانون استان، کسانی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره،دادستان 
انتظامی و بازرس می باشند، حداکثر ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ ۹۷/۹/۲۵ به کانون کارشناسان واقع 
در خیابان شهید بهشتی، نبش شهید بهشتی ۶، ساختمان اردیبهشت، طبقه چهارم، واحد۴۰۲ مراجعه و 
نسبت به ثبت نام اقدام نمایند،کسانی که در مهلت آگهی قبلی ثبت نام نموده اند حق آنها محفوظ است 

و نیاز به ثبت نام مجدد ندارند.
روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی

من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق

جناب آقای خالدی  رئیس محترم هیئت صاحب الزمانی )عج(
جناب آقايان: ظهوری ، سعدی پور، علی آبادی ، مزگی نژاد ، ابوالفضل داوطلب 

و اعضای محترم هیئت صاحب الزمانی )عج(
خداوند منان را شاکریم که در جمع صمیمی شما عزیزان توفیق زیارت حضرت علی بن موسی الرضا )ع( 

برایمان میسر گردید، بدین وسیله از زحمات کلیه دست اندر کاران این سفر پر فیض و معنوی
 صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی نموده و برای همه آرزوی سالمت و سعادت در کنف حمایت

 حضرت علی بن موسی الرضا )ع( را داریم.
خانواده های: کاهنی و طیبی
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

فقه گردشگری یکی از ابعاد فقه حکومتی است* اگر بناست در گردشگری الگوی اسالمی ایرانی پیاده شود باید علمای حوزه و دانشگاه پای کار بیایند و به مسائل مطرح شده 
پاسخ دهند*عالمان و سران نظام که حی و حاضر هستند، برعکس مخالفت هایی که در خراسان جنوبی می شود و تنگ نظری هایی از سوی برخی افراد، بر اصل گردشگری 
تاکید دارند*در این شرایط باید میزبان، لیدر تور، مسئول اقامتگاه و ... توجیه باشند تا بهانه ای دست کسانی که احساسشان خدشه دار می شود ندهند*در برخورد با 
گردشگر یک بام و دو هوایی نباشید و سازوکاری به صورت ملی برای برخورد کامال یکسان با گردشگر در هرجای ایران تعیین شود* خیلی از مشکالتی که امروز با آن مواجهیم 
، تفسیرهای نادرست است که موجب می شود مسائل و حواشی پیش بیاید* اکنون از 30 کشور دنیا گردشگر و بازدید کننده به خراسان جنوبی آمده و 33.5 درصد رشد 
ورود گردشگران را داشته ایم*مشکل اصلی گردشگرنماهایی هستند که گردشگری را لکه دار می کنند* بخش اعظمی که وارد شهرستان طبس شده بودند در قالب 
تور نبوده و با ماشین شخصی آمدند* گردشگری را قبول داریم ، ولی وقتی حرمت ها زیرپاگذاشته می شوند، آیا نباید نیروی انتظامی و قوه قضاییه برخورد کنند؟* درست 

که ارزش ها زیر سوال رفت و باید با آن افراد برخورد شود، اما این برجسته سازی مسئله و رسانه ای کردن آن خود اشاعه فحشا می کند.

چکیده گزارش

قابل توجه استاندار محترم این چندمین بار است که 
پیام می دهیم از طریق این رسانه اما هیچ مسئولی 
در این استان پاسخگو نیست. ما اهالی روستایی از 
برنامه  دنبال  یکساله   که  هستیم  مرکزی  بخش 
لوله گذاری قنات بودیم بعد از یک سال منصرف 
با ۲۵  را  کار  این  بخش خصوصی  که  چرا  شدیم 
میلیون انجام می دهد ولی ....... با ۵۱ میلیون که 
۱۷ میلیون سهم مردم روستا می شود کار را انجام 
است؟ کجا  کار  عیب  شما  نظر  به  آیا  دهد   می 
به تازگی مراجعه داشتیم فرمودند لوله گران شده ۸۵ 

میلیون هزینه دارد...
9۲۲...۲۵۷

سبد حمایتی کارگران واجب تر است یا کارمندان 
این  وسط  کارگر  قشر  میلیون.   ۳ و   ۲ حقوق  با 
می  پایین  به  دستش  نه  است  کرده  گیر  معرکه 
رسد نه باال! کاش یک ماه! حقوق این مسئوالن 
درد  تا  بود  می  ماه  در  هزار   ۸۰۰ یا   ۷۰۰ هم 

کارگران را می فهمیدند!
9۱۵...۸۷۰

بنده هم با همشهری که گفته بودن برای بعضی 
منشی ها باید کالس ادب گذاشت موافقم چندین 
دفعه برای خودم یا فرزندم به دکترهای متعدد مراجعه 
کردم اکثر دکترها اخالقشون خوب بود ولی بیشتر 
منشی هاشون بسیار بی ادب و با بدخلقی جواب بیمار 
رو می دادند اگه مشکلی هست که نمی تونید کار کنید 
خوب تشریف ببرید که آدم با اخالق جای شما بشینه
9۱۵...44۳

کلینیک تامین اجتماعی مهرشهر به کجا انجامید؟چرا 
هیچ نهادی پاسخگوی احداث مرکز درمانی برای 

چهل هزار نفر ساکن مهرشهر نیست؟
9۱۵...۲۵4

باسالم، یک بنده خدایی اومده راحت مسیر رودخانه 
رو سند گرفته االن شرکت محترم... نمی تونه کاری 
کنه اداره محترم ثبت هم سند صادر کرد. آیا این واقعا 
قانون هست کی باید جواب بده شمارو خدا به گوش 
یک مسئول مهم برسونید هیچ کس پاسخگو نیست.
9۱۵...۱۸۸

استاندار محترم، جناب شهردار محترم، شماها غیر 
تان  یک  درجه  اقوام  از  زمانی  اگر  هستین  بومی 
میهمانی داشتین جهت سرگرمی کجا می بریدشون، 
واقعا مردم این شهر باالخص جوان ها همانند اکثر 
شهرها نیاز به یک منطقه تفریحی دارند لطفا در 
روزهای جمعه سری به منطقه بنددره بزنین ببنین 

چقدر شلوغه ولی امکانات صفر صفر!!!
9۱۵...۰۵۸

مسئوالن چرا هیچ نظارتی بر قیمت ها نمی کند واقعا 
بلند شین سری به بازارها بزنید این چه وضعیه؟

9۱۵...۲۵۰
باسالم وخسته نباشید. لطفا فکری به حال روشنایی 
خیابان بهشت از سمت کانال موسی بن جعفر)ع( 
بکنید باورکنین شبها این خیابون برعکس اسمش 
هست و خانم های محل با ترس و دلهره در این 

خیابان تردد می کنند. باتشکر
9۱۵...۰۰۳

محترم  استاندار  آمدگویی خدمت  وخوش  با سالم 
امیدواریم که با حضور پر از خیروبرکت جنابعالی منطقه 
گردشگری بنددره جهت تفریح مردم زیبا سازی شود .

9۱۵...۳۵۷
آوا جان سالم بنده به اسم کاسبم ولی از کاسبی خبری 
نیست اجاره مغازه و خانه و هزینه های دیگه جای 
خودش ظاهرا ما ایرانی نیستیم که سبد حمایتی به ما 
تعلق نمی گیرد  آقایون که ککشونم نمی گذره درسته 

که می گویند سواره از حال پیاده خبر ندارد.
9۱۵...۸۰۲

متاسفم واقعا برای ما بیرجندی های قانع که آنقدر 
تو مصرف برق صرفه جویی می کنیم که روشنایی 
کل پارک ها و معابر شهرمون سر جمع به اندازه 
پرتردد مشهد هم  از خیابان های  روشنایی یکی 

نیست!!! مثال اینجا مرکز استانه
9۱۵...۳۵۷

با عنایت به واگذاری اراضی حد فاصل امامت 4۷ و 
49 )سپیده ۱ الی 9( از سوی بنیاد اموال و امالک 
و به تبع پرداخت هزینه های آماده سازی و پروانه 
به شهرداری توسط مالکین بیش از ۳۰ قطعه زمین ، 
متاسفانه تاکنون علیرغم پیگیری های متعدد اهالی و 
با گذشت قریب به ۲ سال هیچ گونه توسعه خدمات 
زیر بنایی از قبیل آب و برق و گاز و ... صورت نگرفته 
است. خواهشمند است پیگیری های الزم را انجام 

دهید. 
9۱۵...۷4۷

کوچه های مدرس خیلی تاریک است از مسئوالن  
تقاضا داریم فکری برای این کوچه ها بردارند. همش 
که نباید ظاهرسازی کرد و فقط خیابان های اصلی 
را  روشن کرد و گفت خب بقیه که به چشم نیست 
هر طور باشد خوب است. اما یادآوری می کنیم به 
است  ناگواری ممکن  اتفاقات  مسئوالن که خیلی 
بیفتد. جوری این شهر را اداره کنید و ایمن که مردم و 
مخصوصا نوامیس مردم به راحتی بتوانند در این شهر 

تردد کنند بدون هیچ احساس خطر و خوفی 
9۱۵...۳۰۳

سالم آوا. پیشنهاد دهید از طرف ما مردم به سازمان 
اتوبوسرانی و تاکسیرانی خیلی خوب می شود اگر 
ساعت کاری اتوبوس های خط واحد را حداقل تا 9 
یا 9 و نیم تمدید کنند . مطمئنا مسافرهای خودشان 
را خواهند داشت و اینطوری خیال مردم و کاسبین 
هم راحت تر هست و شهر زنده تری خواهیم داشت 
نه اینکه ساعت ۸ که می شود مغازه ها تعطیل چون 
مشتری نیست و مردم چون باید به خانه برسند زودتر 
خیابان ها را ترک می کنند. باید هر کس قدمی برای 

سرزندگی این شهر بردارد.
9۱۵...۳۱۲

حسینی- گردشگری  جز الینفکی از هر جامعه ی دارای میراثی طبیعی و فرهنگی 
است ،  پس نمی توان  درهای جامعه را به روی رفت و آمد شهروندان کشورها و 
حتی استان های دیگر بست، زیرا بی  توجهی به این مقوله پیامدهای نامطلوبی در 
جامعه خواهد داشت، دردین اسالم نیز گردشگری و آثار مثبت آن  مدنظر قرار گرفته 
و درآیات متعددی از قرآن کریم و روایاتی از پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( با تشویق به 
»سیر«، »سیاحت« و »سفر« ، به ابعاد مادی و معنوی گردشگری مورد توجه  شده 
است .در این میان سواالت و ابهاماتی درباره نحوه برخورد با فردی که دین ، مذهب 
و فرهنگی متفاوت با جامعه ما دارد ، پیش می آید که در قالب فقه گردشگری به آن 
پرداخته می شود.  این مفهوم مدتی است که پررنگ تر از گذشته مطرح شده است. 
در همین راستا نشست روزنامه آوای خراسان جنوبی با موضوع »فقه گردشگری و 
نقش آن در توسعه گرشگری استان« در دو قسمت و با حضور نمایندگانی از سازمان 
تبلیغات اسالمی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، عقیدتی سیاسی نیروی 
انتظامی، دو تن از روحانیان برجسته استان و نمایندگانی از صنعت گردشگری  برگزار 
شد مجیدی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان نیز از طریق تلفن 

نظرات خود را مطرح کرد .

علمای حوزه و دانشگاه پای کار بیایند
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان ابتدا به بیان مقدمه ای درباره 
فقه گردشگری در خراسان جنوبی پرداخت و عنوان کرد: فقه گردشگری یکی 
از ابعاد فقه حکومتی است و در این چهار دهه بعد پیروزی انقالب اسالمی، به 
 اعتبار اسالمی بودن حکومت ، نظام و جامعه و تاکید بر اصل چهارم قانون اساسی،
باید همه قوانین و حوزه های گوناگون حیات فردی و اجتماعی در چارچوب احکام 
شرعی و اسالمی تنظیم شود و بر این محور سامان یابد. مجیدی با اشاره به این که 
گردشگری به عنوان صنعت دوم اقتصاد جهانی به شمار می رود ، ادامه داد: بنابراین 
نمی توان نسبت به حوزه های متنوع آن بی تفاوت بود، از طرفی اگر بناست الگوی 
اسالمی ایرانی را در این حوزه مطرح کنیم، باید علمای حوزه و دانشگاه پای کار 
بیایند و موارد مختلف به ویژه مسائل جدیدی که مطرح می شود را در چارچوب 
احکام شرع و اسالمی پاسخ دهند. وی با تاکید بر این که گردشگری درون زا و 
برون نگر است، افزود: اگر درست ساماندهی شود ، می تواند در تبلیغ معارف دینی 
و ارزش های انقالب در داخل و خارج از کشور موثر باشد. به گفته وی امروز اگر 
صنعت حالل مطرح می شود فقط ذبح شرعی مد نظر نیست، بلکه حوزه های 
گردشگری و گردشگری حالل را نیز شامل می شود و زمانی که از گردشگری 
حالل سخن می گوییم باید الگوی جدیدی که به برکت انقالب اسالمی و آموزه 
های دینی در نظام جمهوری اسالمی تبلور یافته و جهانیان نیز به آن توجه دارند، 
ماهیت این مباحث ، مسائل و موضوعات قرار بگیرند و به موقع هم پاسخ داده شوند.

همایش تبریز  2018 با فقه گردشگری
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان، جایگاه پاسخ به پرسش ها و 
شبهات در گردشگری را، محافل تخصصی در حوزه و دانشگاه دانست و یادآور 
شد: خوشبختانه مدتی است در مراکز حوزوی این موضوع در دستور کار قرار 
گرفته و اخیرا همایشی به مناسبت تبریز ۲۰۱۸ به کمک مراکز علمی و محوریت 
جامعه المصطفی، طراحی شده و نتایج خوبی را به همراه خواهد داشت. مجیدی 
رونق گردشگری استان را منوط به توجه سیاستگذاران ، مدیران و مجریان از 
یک سو و توجه افکار عمومی و بدنه اجتماعی از سوی دیگر عنوان کرد و گفت: 
در این میانه نقش نخبگان علمی در حوزه و دانشگاه برای تبیین ابعاد مختلف 
موضوع، تشریح فواید این کار، ضروریت های آن چارچوب های حقوقی و فقهی، 
مسائل دیگری که گاهی مطرح می شود و به دلیل عدم شناخت ایجاد ابهام می 
 کند، از رهگذر این نوع مقایسه ها و فعال شدن نخبگان می تواند راهگشا باشد. 
به گفته وی مقام معظم رهبری نیز دیدگاه های بسیار راه گشا و جالب توجهی در 
حوزه گردشگری ، هم از منظر حکومتی و هم فقهی و شرعی و احکام اسالمی 
داشتند که امیدواریم در حوزه در قالب رساله های سطوح ۳ و 4 و در دانشگاه ها 
به صورت پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به این دیدگاه ها توجه شود 

تا پیش درآمدی برای کارهای علمی وسیع تر باشد.

اتصال بین نسل ها از نقاط مثبت گردشگری
حجت االسالم تابعی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد 
و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، نیز با اشاره به این که 6 مورد در 
قرآن عبارت »سیرو فی االرض )در زمین سیر کنید(« آمده است، عنوان کرد: 
اولین نکته این آیه، افزایش آگاهی و بینش افراد و پس از آن ایجاد رابطه با 
هستی، جامعه و گذشتگان است. وی با بیان این که نگاه کردن به یک منظره 
فقط انظاری نیست، بلکه بیشتر جنبه روحی، روانی ، نشاط، سرزندگی و هدفمندی 
دارد، اضافه کرد: مهم تر از همه این ها جنبه تمدنی، تاریخی و فرهنگی است. 
به گفته وی آن چه داعش در سوریه و عراق انجام داده، از بین بردن تمدن 
این مناطق شده است. نابودی گردشگری  به  بزرگی است که منجر  بسیار 

برای تبیین مسائل شرعی گردشگری 
روحانیت باید وارد عمل شود

تابعی از اهمیت گردشگری در اسالم نیز سخن گفت و یادآور شد: طبق تاریخ، 
در مدینه النبی مهم ترین عامل رونق اقتصاد، تجارت بوده است، در همین راستا 
پیامبر اکرم )ص( پیمان »جوانمردی« را با جوانان مکه بستند تا کاال و مال 
مسافران  مکه، مورد تعرض قرار نگیرد. وی گردشگری را موجب تولید و ایجاد 
اشتغال به خصوص در روستاها دانست و خاطرنشان کرد: اگر شناخت درستی 
از ظرفیت های استان نداشته باشیم، جامعه و مردم فعال نمی شوند و نمی توان 
روستاها را رونق بخشید. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی منطبق کردن 
گردشگری با دستورات شرع را چالشی در زمان حاضر دانست و گفت: ابتدا باید 
قوانین گردشگری اطالع رسانی شود تا مسئوالن و حوزه های مرتبط با این 
بخش در جریان قرار بگیرند، برای تبیین مسائل شرعی گردشگری نیز روحانیت 

باید وارد عمل شود.

رشد و توسعه توامان فقه و گردشگری در ترکیه
تابعی با تاکید بر این که باید از موضع تقابل به نفی به انتقاد سازنده و تعامل 
برسیم، عنوان کرد: یکی از مشکالت فعلی جامعه، قرار گرفتن در موضع همیشه 
تقابل است. برخی رفتارها نه انتقاد از یک فرد ، بلکه تضعیف نظام و به چالش 
کشاندن یکپارچگی است. در همین راستا باید توجه کرد که برای یک انتقاد 
چقدر به اطالعات دقیق نیاز داریم. وی خاطرنشان کرد: از زمان حضور اردوغان 
در ترکیه تعداد مساجد چند هزار بیشتر شده و به همان نسبت او گردشگری این 

کشور را هم توسعه داده است.

عالمان و سران نظام ، برخالف تنگ نظری ها
 در استان ما ، بر گردشگری تاکید دارند

حجت االسالم حسینی دبیر فرهنگی وزارت نیرو هم با اشاره به این که در سند 
۱4۰4، آنچه در بُعد گردشگری و صنعت توریسم ترسیم شده ، حداقل ۲۰ میلیون 
گردشگر ساالنه از خارج کشور یا ۲ درصد سهم ایران از گردشگری بین الملل 
است، ادامه داد: با این ارقام خیلی فاصله داریم. به گفته وی در آیات قرآن کریم 
تعبیر »سیرو« و »سیاحت« به ۳ دسته تقسیم می شود، یکی در مذمت سفر 
نکردن، دیگری در امر به سفر کردن و یک سری از آیات هم درباره مهاجرت 

انبیاء و بزرگان است. حسینی به تاکید بر اصل گردشگری از سوی عالمان و 
سران نظام که حی و حاضر هستند، برعکس مخالفت هایی که در خراسان 
جنوبی می شود و تنگ نظری ها از سوی برخی افراد، اشاره و اضافه کرد: 
خوشبختانه نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، مبتکرانه همایش بین المللی 
گردشگری تبریز که در سال 9۸ برگزار خواهد شد را با رویکرد توریسم زیارتی و 

گردشگری اسالمی، برنامه ریزی کرده اند.
وی با بیان این که دیدگاه عالمه طباطبایی که در بین مفسران معاصر سیادتی بر 
دیگران دارند، خاطرنشان کرد: تعبیر ایشان از همه »سیرو فی االرض« ها، این 
است که »چه بسا از این مسافرت ها استفاده مستحبی شود« ، عده ای نیز معتقدند 
اگر این کار با زندگی، اقتصاد، فرهنگ و هویت مردم تالقی یابد، می توان از آن 

استفاده وجوب کفایی هم داشت.

باید از هر لحاظ بستر فرهنگی ورود گردشگر مهیا شود
دبیر فرهنگی وزارت نیرو به دو حادثه رخ داده در استان در زمینه کنسرت ها 
و برخورد با گردشگر، اشاره کرد و گفت: ما باید از هر لحاظ بستر فرهنگی کار 
را مهیا کنیم. حسینی مواجهه و میزبانی مطلوب از گردشگر را نیز همین گونه 
دانست و افزود: در این وضع باید میزبان، لیدر تور، مسئول اقامتگاه و ... توجیه 
باشند تا بهانه ای دست کسانی که احساس شان خدشه دار می شوند، ندهند 
جوانب کار را هم باید سنجید هر قدر که رفتار نامناسب با توریست منطقی نیست، 

سنجیدن تمام جوانب از طرف ما منطقی می باشد.

ستم نکنید به غیرمسلمانانی که در میهن شما هستند
وی با طرح نمونه هایی از آیات و روایات درباره سفر کردن بیان کرد : امام علی 
)ع( خطاب به امام حسن مجتبی )ع(، فرمودند »انسان عاقل شایسته نیست 
مسافرت کند مگر برای سه امر، بهبود معیشت زندگی، توشه اخروی و لذت ، 
تفرج و شادکامی حالل«. همچنین از دیدگاه پیامبر اکرم )ص( نقل است که 
سفر موجب تندرستی است، حتی فرمودند اگر در سفر مال و غنیمتی به دست 
نیاورید، اما اندیشه شما فزونی خواهد یافت. حسینی به اشاره  احکام گردشگری 
و مواجهه با توریست غیر مسلمان، نظر قرآن و فقها را عنوان کرد: در این باره 
آمده است »ظلم و ستم نکنید به غیرمسلمانانی که در میهن شما هستند«  
همچنین از محقق حلی نقل شده »هر گاه کافر حربی به منزله سکونت در دار 
اسالم قرار داد امان امضا کند، مال او همچون جان وی، مشمول قرار داد است«. 
وی با اشاره به این که روایاتی نیز درباره رعایت ارزش های اسالمی از سوی 
غیر مسلمانان در بالد اسالمی بیان شده ، اضافه کرد: با مطالعه قراردادهای نبی 
اکرم )ص( با اهل ذمه به این نتیجه می رسیم که »آن ها می توانند بر اساس 
فرهنگ خودشان رفتار کنند،و هیچ الزامی نسب به پوشش اسالمی ندارند« البته 
اگر حاکم اسالمی تشخیص دهد که رفت و آمد زنان غیرمسلمان بدون پوشش، 
 موجب گسترش فساد شده و زنان مسلمان هم به بی حجابی روی می آورند، 
می توان از اختیارات حاکم اسالم استفاده و آن ها را به رعایت پوشش خاصی الزام 
کرد. این کارشناس مذهبی با بیان این که تاکنون نشده توریست خارجی و غیر 
مسلمانی موازین شرعی الزمه را رعایت نکند، خاطرنشان کرد: معموال توریست 

های داخلی و مسلمان هستند که این قبیل تخلفات را انجام می دهند.

در برخورد با گردشگر یک بام و دو هوایی نباشد
حسینی با ذکر پیشنهاداتی برای توسعه گردشگری استان، ادامه داد: ارتقای سیستم 
مدیریتی قانونمند و یکپارچه به جای سیستم باز یا بسته در سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری می تواند موثر باشد. مخصوصا در دورانی که به دلیل کم کاری های 
ما در معرفی شخصیت ها، کشورهای همسایه آنان را به نام خود کرده و از این 
طریق جذب گردشگر می کنند. وی با اشاره به این که مسئول دفتر مقام معظم 

رهبری در قم، ملی گرایی به عنوان سیاستی در مقابل تجزیه طلبان را یکی از 
دغدغه های مقام معظم رهبری بیان کرده است، اضافه کرد: باید بر روی هر آن 
چه به کشور ایران مرتبط است، حساس بود و احترام گذاشت. زمانی که آرامگاهی  
به نام کوروش در خیابان و میدانی نصب می شود و گردشگر جذب می کند، ما 
جلوی آن را می گیریم  به مصداق»االنسان حریص علی ما منع« موجب شده 
عده ای از آرامگاه کوروش، آرامگاهی مقدس بسازند. به گفته وی همان طور که 
برای چهارشنبه سوری نتوانستند جلوی مردم را بگیرند، اما با تعیین مکان هایی 
برای برگزاری این مراسم، آن را کنترل کردند، اکنون نیز باید همین گونه رفتار کرد. 
مشاور فرهنگی وزارت نیرو با بیان این که هدایت نظام مدیریتی از روش سنتی 
به روش علمی کارآمد اثربخش و غیرسلیقه ای باشد، خاطرنشان کرد: به گونه ای 

نباشد که گردشگر در اصفهان بدون مشکل تردد کند اما به این جا که می رسد 
مصیبت دانسته شود، یک بام و دو هوایی نباشد  و ساز وکاری ملی برای برخورد 

کامال یکسان با گردشگر در هرجای ایران تعیین شود.

تبلیغ برای برخورد خوب با  گردشگر
سلم آبادی معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی نیز در این جلسه عنوان کرد: 
در این باره تنها کاری که اداره کل تبلیغات اسالمی می تواند انجام دهد، تبلیغ برای 
برخورد خوب با گردشگر است، همان طور که روحانیون را در منطقه تاالب کجی 
نهبندان در جریان حضور گردشگران قرار دادیم تا عده ای تصور نکنند روحانیت با 

گردشگری مخالف است.

تاکنون از 30 کشور دنیا گردشگر به خراسان جنوبی آمده است
عربی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هم با تاکید بر این که گردشگری از اولویت های اصلی توسعه استان است، اضافه 
کرد: خیلی از مشکالتی که امروز با آن مواجهیم ، تفسیرهای نادرست است که 
موجب می شود مسائل و حواشی پیش بیاید. وی با بیان این که فقه گردشگری 
می تواند در فهم درست از گردشگری کمک کند، اضافه کرد: همان طور که در 
تمام کشورها ، سازمان جهانی جهانگردی، کدهای اخالقی را به عنوان پایه در نظر 
گرفته است. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی با تاکید بر این که اگر همه 
روحانیون، مسئوالن بخش دولتی و خصوصی، صاحب نظران و اندیشمندان بپذیرند 
گردشگری مبتنی بر فقه راه توسعه است، دیگر مشکلی ایجاد نمی شود، خاطرنشان 
کرد: تاکنون از ۳۰ کشور دنیا گردشگر و بازدید کننده به خراسان جنوبی آمده و ۳۳.۵ 

درصد رشد ورود گردشگران را داشته ایم.
عربی با اعتقاد بر این که گاهی اوقات می توان تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد، 
ادامه داد: مقام معظم رهبری در سفر اخیر خود به خراسان شمالی در دیدار با 
دست اندرکاران دولتی و خصوصی، خواستار توجه به گردشگری برای بی نیازی 
به بسیاری از مسائل و اقتصاد نفتی شدند. وی با اشاره به این که ایجاد اشتغال در 
گردشگری با هزینه بسیار پایینی امکان پذیر است، اضافه کرد: خانمی بدون ذره ای 
درآمد از جایی، با در اختیار داشتن دار پارچه بافی روزانه 4۰ هزار تومان درآمد دارد. 
این در حالیست که در صنعت بالغ بر 6۰۰ میلیون تومان باید هزینه شود، آن هم در 
وضع خشکسالی و داشتن مخاطرات زیست محیطی! که با راه اندازی بومگردی ها، 

مهاجرت معکوس به روستا هم  داشتیم.

مشکل اصلی گردشگرنماها هستند
عربی با بیان این که مشکلی در ورود گردشگر خارجی به استان نداریم زیرا 
تمام موازین را رعایت می کنند، تصریح کرد: مشکل اصلی گردشگرنماهایی 
هستند که گردشگری را لکه دار می کنند. وی با تاکید بر این که گردشگری 
فرابخشی است و اگر دستگاهی کنار برود ، آسیب به وجود می آید، ادامه داد: 
سرمایه گذاری های کالنی هم در این استان به امید برقراری جریان مسافر و 
گردشگر انجام شده است.به گفته وی نقش شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
ها بسیار مهم است، می توان در برخی مناطق استان همچون طبس، فردوس 
و نهبندان که مبادی ورود گردشگر هستند، قبل از ایام سوگواری برنامه ریزی 

داشته تا عالوه بر آمادگی شهرستان ها، از بسیاری آسیب ها جلوگیری شود.

از ورود گردشگران بدون تور خبردار هم نمی شویم
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی با تاکید بر این که مراکز گردشگری 
استان همچون اقامتگاه های بومگردی، آژانس ها و دفاتر خدمات مسافرتی، 
هتل ها و رستوران ها و... تاکنون مشکلی نداشته و ندارند، یادآور شد: گردشگری 
که با تور وارد شده نظارت می شود، اما آن بخش اعظمی که وارد شهرستان 

طبس شده بودند در قالب تور نبوده و با ماشین شخصی آمدند، در این موارد 
هم نمی توان محدود کرد یا سیم خاردار کشید، از ورود آن ها خبردار هم 
نمی شویم، اما برای عالج واقعه قبل وقوع ، بهتر است دستگاه هایی همچون 
نیروی انتظامی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر وارد شده و روی این قبیل 

گردشگران کنترل داشته باشند.

آیا برخورد با گردشگری که حریم ها 
را زیرپا گذاشته، تنگ نظری است؟

موسوی زاهد جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البته از زاویه 
دیگری به موضوع پرداخت. وی با بیان این که احترام به همه آحاد مردم و بخش 

های مردمی و حقوق شهروندی واجب است، ادامه داد: مومنان نیز بخشی از این 
آحاد مردمی هستند و باید به آن ها احترام گذاشت، قریب به ۲۳۰ هزار شهید برای 
حفظ ارزش های اصلی انقالب تقدیم کردند و هنوز هم باب شهادت باز است.وی 
با اشاره به این که در تمام قوانین و دستورالعمل ها بخش رعایت شئونات اسالمی 
آمده است، اضافه کرد: دوستان، مسئوالن استان را به تنگ نظری در این موضوع 
متهم کردند اما من قبول ندارم! وی افزود: گردشگری و اشتغال را قبول داریم و 
کسی  با گردشگری مخالف نیست. ولی وقتی گردشگری وارد می شود که تمام 
حریم ها را زیرپا می گذارند و به حقوق بومیان آن جا احترامی قائل نیست، آیا نباید 
نیروی انتظامی و قوه قضاییه برخورد کنند؟ اگر برخورد کردند، تنگ نظری است؟ 
عربی به اینجای سخن که رسید عنوان کرد: متولی این افراد چه کسی بوده است؟ 

آیا سازمان گردشگری بوده؟
موسوی زاهد پاسخ داد: این ها اگر گردشگر نیستند و رعایت نکردند باید برخورد 
شود، اگر گردشگر باشد و باز هم رعایت نکند هم همین گونه است. در منطقه 
گردشگری فردوس تعدادی وارد شدند، نیروی انتظامی ابتدا با درخواست و خواهش 
تقاضای حفظ شئونات را داشت اما تهدید به درگیری هم شد، این جا اگر نیروی 
انتظامی از خود دفاع نکند متهم به تنگ نظری می شود؟ به گفته وی سال گذشته 
در جلسه با مدیر کل میراث فرهنگی، موضوعاتی برای کار فرهنگی و پیشگیری 
مطرح و قرار بر توجیه گردشگران ورودی شد، اما این کار عملی نشد. موسوی زاهد 
با بیان این که حتی اگر تورها متعلق به سازمان گردشگری هم نباشند باز هم باید 
مشکالت منعکس شوند خاطرنشان کرد: درباره قضیه اخیر پیش آمده در طبس، 
مسئوالن استان با مسئوالن شهرستان  جلسه ای داشته و تصمیمات خوبی هم به 
خصوص در بخش فرهنگی گرفته شد، اما چون محرمانه است نمی توانم اعالم 
کنم! وی چاره حل مشکل را انجام هماهنگی هایی از باال توسط اداره کل میراث 

فرهنگی و فضاسازی عمومی و ورود صدا و سیما عنوان کرد.

برجسته سازی مسئله و رسانه ای کردن 
آن خود اشاعه فحشا  است

عربی اما در پاسخ به این بیانات اظهار کرد: مشکل همین جاست که می گویید 
سازمان گردشگری، فرهنگ سازی کند اما به نقش سایر دستگاه ها همچون 
شورای فرهنگ عمومی و حتی خود ستاد امر به معروف و نهی از منکر توجهی 
نمی شود. حسینی مشاور فرهنگی وزارت نیرو نیز در پاسخ به اظهارات جانشین دبیر 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد: این جا نگاه باز و کار ایجابی نیست 
و همیشه هم یک عنوان الهی و ملکوتی روی کارهایمان می گذاریم که ارزش 
ها زیر سوال رفته است! وی اضافه کرد: درست که ارزش ها زیر سوال رفت و باید 
با آن افراد برخورد شود، اما این برجسته سازی مسئله و رسانه ای کردن آن خود 
اشاعه فحشا می کند، بهتر است در شرایطی خصوصی ریشه مشکل را پیدا کرد. 
حسینی با اشاره به این که هر گردشگر 9 فرصت شغلی ایجاد می کند در حالی 
که از هر ۱۰۰ نفر دانشگاهی ، ۷۳ نفر بیکارند ، ادامه داد: با وجود طیف وسیع ورود 
گردشگر در استان ، فقط دو مورد مسئله دار بوده که با پخش فیلم آن ، میزان 
جذب گردشگر پایین می آید. وی خواستار حضور ستاد امر به معروف نهی از 
منکر، شورای فرهنگ عمومی، سازمان تبلیغات اسالمی و روحانیون برای حضور 
مناسب گردشگر و حتی گردشگرنما شد و گفت: اگر این گونه کار ایجابی کنیم، 
تنگ نظر نیستیم. سلم آبادی معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی هم با 
تاکید بر این که مردم شهرستان هایی همچون فردوس، طبس، بیرجند و بشرویه 
مذهبی تر هستند، تصریح کرد: اگر بناست جلوی این کارها گرفته شود تا به دفتر 
نماینده ولی فقیه و رسانه ها نرسد ، ستادی با مجموعه ای از دستگاه های مرتبط 
تشکیل تا از ورود این گردشگران با خبر شده و برای جلوگیری از آسیب برنامه 
ریزی شود. به گفته وی باید همه یکصدا در این موضوع دخیل باشیم و هم را 
تخطئه نکنیم. گفتنی است ادامه نشست و نظر فعاالن بخش خصوصی حوزه 

تامین هزینه های خدمات درمانی مددجویان کمیته امداد

صداوسیما-۱۷ هزار و ۱9 مددجوی کمیته امداد خراسان جنوبی از هزینه های فرانشیز خدمات درمانی بهره مند شدند. مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه پرداخت فرانشیز 
درمانی، یکی از مهم ترین اقدامات کمیته امداد برای تأمین بار مالی مشکالت درمانی و دارویی خانوارهای تحت حمایت است، گفت:  برای این افراد دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان  
هزینه  خدمات درمانی پرداخت شد. سلم آبادی افزود: خیران می توانند در قالب طرح شفا برای درمان بیماران تحت حمایت مشارکت کنند تا هزینه های درمانی خانوارها کاهش یابد.

الگوی جدید درفقه گردشگری از دیدگاه کارشناسان:

نسخه گردشگری حالل  برای خراسان جنوبی
نی

سی
  ح

س:
عک



موفقیت و انرژی

مثبت باشید

افکار قدرتمند

حقیقت است که افکار دنیای اشخاص را می  سازد 
پس باید هر شخصی به دقت بررسی نماید در حال 
ساختن چه دنیایی برای خود است. شما برای خود 
چه دنیایی ساخته اید؟ از دنیای خود راضی هستید؟ 
احساس  شما  به  که  است  چیزی  همان  این  آیا  

رضایتمندی و سعادت می  بخشد؟ 
پژوهشگران معتقدند انسان  ها به  طور ذاتی افکار 
خود را به صورت اتوماتیک بسیار جدی گرفته و 
تمامی  بر  افکارشان  که  تا حدی  دارند  باور  بدان 
  ابعاد زندگی روزانه خواه ناخواه تاثیرگذار خواهد بود، 
افکاری که گاه بشر را می ترساند یا از خود متنفر 
امید می کند.  نا  از دیگران  می  سازد و در مواقعی 
افکار قدرتمند آدمی   سبب می شود دنیای متحول و 

یا انسانی زمین گیر شود.

اخبار مثبت را دنبال کنید

در  را  خود  عمر  از  زیادی  زمان  ما  که  آنجایی  از 
این  به  می گذرانیم،  اجتماعی  مجازی  شبکه های 
معناست که ریسک و احتمال اینکه طرز فکرمان 
نیز همان رویکرد رسانه ای را جذب کرده و مطابق 
همان عمل کند بسیار زیاد است. بیایید با این مسئله 
مواجه شویم؛ همه ما در گروه ها و کانال هایی عضو 
هستیم که رویکرد منفی بافی دارند. هرچه بیشتر 
مطالب منفی بخوانیم و ببینیم، منفی باف تر خواهیم 
شد. پس نکته مهم اینکه افراد مثبت اندیش را در 
همنشینی  آن ها  با  و  داده  تشخیص  خود  اطراف 
نیز  مجازی  اجتماعی  رسانه های  در  حتی  کنیم. 
همین مسئله را رعایت کنیم. از بالک کردن افراد 
منفی باف اصاًل هراس به خود راه ندهید. این زندگی 
شماست و نیازی نیست از رویکرد اشتباه دیگران که 

بر شما اثر می گذارد، بهراسید.
به جهان عشق بدهید: هرچه بیشتر به جهان عشق 
باز خواهد گشت.  بورزید، عشق بیشتری به شما 
تنفر نیز دقیقاً به همین شکل است. اگر نفرت را 
به جهان ببخشیم، باز هم آن را دریافت خواهیم 
کرد. پس شاکر و مهربان و مثبت باشیم. به افراد 
کمک  نیازمنِد  افراد  به  کنیم،  کمک  خانمان  بی 
از حس تشکر  برسانیم.  یاری  در وسایل عمومی 
آن ها را جذب کرده و از آن استفاده کنید. باز زبان 

شکرگزاری سخن بگوییم.
با همه سختی ها و  ما  باشید: در زندگی  قدردان 
کمبودها، نکته ها و نعمت های بسیاری وجود دارد 
به  صبح،  هر  است.  تقدیر  و  تشکر  شایسته  که 
خودتان پنج دقیقه فرصت بدهید و این نعمت ها 
را به ذهن بیاورید و به خاطر وجود آن ها خداوند 

را شکر کنید.

راه های
 الغر کردن صورت

برای الغر شدن بدن و البته صورت، باید بدانید چه 
میزان چربی الزم دارید و مقدار اضافه آن را حذف کنید. 
کارشناسان تغذیه می گویند بدن انسان ها در روز حدود 

30درصد چربی نیاز دارد به طور کلی مردان باید کمتر 
از ۱۸درصد و زنان باید کمتر از ۲3درصد از کل وزن 
بدن شان چربی باشد. گیاهان قابض )جمع کننده اندام( 
برای الغر کردن صورت مفید هستندمثل پوست انار، 
پوست درخت بلوط، مقداری از این گیاهان را در آب 

بریزید و بجوشانید و بخور دهید.

بعد از غذا
 سیگار نکشید!

برای این مسئله تنها کافیست بدانید که کشیدن یک 
سیگار بعد از غذا برابر است با کشیدن ۱0 سیگار در سایر 
نتایج تحقیقات نشان داده دود سیگار   اوقات روز. 

می تواند محیط معده را اسیدی کند و این عامل 
مانع  و  گذارد  منفی می  تاثیر  معده  روی عملکرد 

هضم صحیح غذا می شود.
از سوی دیگر، کشیدن سیگار بعد از غذا خوردن ، به 
خصوص در افراد مبتال به سندرم روده تحریک پذیر، 

درد و عالئم شکمی را به دنبال خواهد داشت.

رژیم غذایی سالم 
برای درمان کبد چرب

- محدودکردن مصرف نمک و شکر و مصرف زیاد 
میوه، سبزیجات و غالت کامل.

 - به طور منظم ورزش کنید چرا که ورزش منظم
 

و رسوبات  به کاهش وزن کمک کرده  تواند  می 
چربی در کبد را به حداقل برساند.

داروهای  یا  رژیمی  های  مکمل  از مصرف  قبل   -
جایگزین حتما با پزشک تان مشورت کنید زیرا برخی 
از آنها می توانند به کبد آسیب برسانند. افراد مبتال به 

هپاتیت بسیار در معرض نارسایی کبدی قرار دارند.

بهترین گیاه درمانگر 
معده را بشناسید

تند،  جات  ادویه  ترشیجات،  رویه  بی  مصرف 
افزایش  سبب  کیفیت  بی  غذاهای  از  استفاده 
اسید معده، سوزش، نفخ، حالت تهوع، بی قراری، 

معده می شود.  عملکرد  در  اختالل  و  خوابی  بی 
 بهترین گیاه برای تقویت معده خصوصا در افراد با
گیاه  ریفالکس،  به  مبتال  و  ضعیف  های  معده 
شیرین بیان است. استفاده از ریشه، پودر یا شیره 
احساس  ورم،  معده،  زخم  درمان  باعث  گیاه  این 

سنگینی، تقویت و کاهش اسید معده می شود.

تاثیر وعده صبحانه 
در کاهش ریسک بیماری قلبی

افرادی که صبحانه می خورند، کمتر دچار تشکیل 
پالک در عروق خونی شان می شوند.

پالک ها رسوبات چربی، کلسیم و سایر مواد قابل 

تشکیل در عروق هستند که منجر به سخت شدگی 
و تنگ شدن عروق خونی می شوند. به این حالت 
شود.  می  گفته  شریان  تصلب  یا  »آترواسکلروز« 
تصلب شریان می تواند منجر به حمله قلبی، سکته 

و سایر مشکالت شود.

اگر می خواهید بخور فواید خاصی برای پوست داشته باشد می توانید از گیاهان و یا اسانس های روغنی استفاده کنید.
برای بخور انرژی بخش اسانس لیمو یا نعناع استفاده کنید. برای بخور آرامش بخش اسانس اسطوخودوس یا 
بابونه استفاده کنید. برای بخور سرد اسانس نعناع یا اکالیپتوس استفاده کنید. برای بخور ضد استرس اسانس 

ترنج یا چوب صندل استفاده کنید.
روی سرتان یک حوله بیندازید و صورت را به مدت ۱0 دقیقه باالی ظرف بخار قرار دهید. چشم ها را ببندید، 
نفس عمیق بکشید و اجازه دهید بخار منافذ صورت را باز کند. صورت را بیش از حد بخور ندهید یا به ظرف 
بخار نزدیک نکنید زیرا باعث التهاب پوست می شود. بعد از بخور دادن صورت ماسک استفاده کنید تا پوست را 

از ناخالصی ها و آلودگی ها پاکسازی کنید.

مصرف قند و نشاسته ها را حذف و یا کم کنید. بعد از این مرحله سطح گرسنگی تان پایین می رود و در پایان 
کالری بسیار کمتری دریافت می کنید. به جای سوزاندن کربوهیدرات برای به دست آوردن انرژی، بدن از چربی 

های ذخیره شده، تغذیه می کند.
از دیگر مزایای حذف یا کاهش مصرف کربوهیدرات کاهش سطح انسولین است که باعث می شود کلیه سدیم 
و آب اضافی بدن را دفع کند. این فرآیند نفخ و آب بدن اضافی را از بین می برد. گاهی با این روش یا تخلیه آب 
اضافی بدن 5 کیلوگرم یا بیشتر، از وزن بدن کم می شود، مخصوصا در هفته های اول رژیم الغری که هم آب بدن 
و هم چربی ها از وزن بدن کم می شود. مصرف کربوهیدرات ها را کم کنید تا به صورت خودکار کالری کمتری 

دریافت کنید و گرسنگی هم نکشید.

برای الغری سریع مصرف قند و نشاسته ها را کاهش دهید یا قطع کنیدچگونه با بخور صورت را پاکسازی کنیم؟

این اصل را فراموش نکنید: »اگر حال دوستی هایتان خوب 
است، پس حال تان هم خوب است. به رفتار خودتان نگاه 
رفتار های  حد  چه  تا  که  می کنید  مشاهده  راحتی  به  کنید، 
شما وابسته به دوستان شماست، تا حد زیادی به رفتارهای 
دوست صمیمی تان شبیه شده است.« پس برای حال  بهترتان، 

دوستی هایتان را فراموش نکنید و برایش وقت بگذارید.
 الوعده وفا 

الوعده وفا، »شرط« اول رفاقت این است؛ در دوستی هیچ گاه 
قولی ندهید که نمی توانید به آن عمل کنید. اگر بدقولی هایتان 
چندین بار و به طور مداوم تکرار شود، دیگر شما دوستی قابل 

اطمینان نیستید، زیرا نمی توانید به تعهد دوستی تان پایبند باشید. 
عذرخواهی کردن را هم فراموش نکنید.

 دوست، یک تکیه گاه 
از مهمترین ویژگی های یک دوست خوب، قابل اتکا بودن است. 
شما باید برای دوست تان یک تکیه گاه مطمئن باشید. دوست 
شما مخصوصا در موقعیت  سخت به حمایت تان نیاز دارد. 
صادق باشید دوست تان باید احساس کند که همیشه و حتی در 
زمان های سخت می تواند روی شما حساب کند. اگر شما فقط در 
زمان خوشی در کنارش باشید، دوستی منفعت طلب خواهید بود. 
اگر دوست تان درباره موضوع و رازی با شما صحبت می کند، 

رازدار باشید.
توجه به دوست 

اگر بخواهید دوستی هایتان با دلخوری همراه نشود، با دقت به 
حرف ها و خواسته های دوست خود گوش کنید، جزییات مهم 
را درخصوص آنها به خاطر بسپارید. گوش کردن به حرف فرد 
مورد نظر باعث ایجاد اعتماد و آرامش می شود. دوستان خوب با 
گشاده رویی و حمایت دوطرفه، به یکدیگر احترام می گذارند.گاهی 
ممکن است حرف های دوست تان به نظر شما ناراحت کننده 
باشد، اما باید برای او احترام قائل شوید و به صحبت هایش گوش 

کنید. همیشه همراه و یاری رسان دوست خود باشید.

چطور یک »دوست خوب« باشیم؟

آیه روز

و البته برای شما در دامهای گله درس عبرتی است از ]شیری[ که در شکم آنهاست به شما می 
 نوشانیم و برای شما در آنها سودهای فراوان است و از آنها می  خورید. )سوره مومنون/ آیه ۲۱(

پیام روز

این قانون طبیعت است کار نیکی که امروز انجام می دهید، فردا فراموش می شود؛ اما کار خوب باید 
انجام شود. )مادر ترزا(
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و  معلم   -۲ جوانی   -۱ افقی: 
نویسنده بیرجندی و خالق آثاری 
لجباز-   -۲ خون  اشک  چون 
نیایش   -3 پیرو   - پیاز  همراه 
ندای  حرف   - دهان  سقف   -
شاعرانه - مخترع تلفن 4- زدن، 
تنبیه کردن- بندری در ترکیه - 
نام - جسم 5- میوه، بهره - تار 
ساختمانی  مصالح  از   - سیاه  و 
6- آنچه مردم را با آن بترسانند- 
کرکس   -7 نفرین   - گروه   -
خواص  ساختار،  به  که  علمی   -
پردازد  می  مواد  شکل  تغییر  و 
- زینت ناخن ۸- ضمیر غایب - 
مدلی برای موتورسیکلت -  مقوا 
در  تعجب  کلمه  نازک-  ورق  و 
شهرهای  از   -9 شگفتی  مقام 
شرقی  جنوب  در  ایران  تاریخی 
قسمتی   -۱0 آشکار   - اذیت   -
دفتر  زاری-  و  گریه   - شکم  از 
حساب دیوانی ۱۱- دایره - نقاب، 
قدم   -۱۲ عرب!  بگوی  روبند- 
دوم  منفصل  ضمیر  یکپا- 
و  توی  شخص جمع - سرود-  
داخل ۱3- فیزیک دان و مخترع 
انقالب  پدر  و  انگلیسی  مشهور 
صنعتی - گاز حیات- مقابل اصل 
- از ابزارت زراعت ۱4- طعام و 
حقیقت ۱5-   - خاندان   - توشه 

غاری مشهور در نزدیکی روستای 
مزارکاهی بیرجند - کهنه

پارسی  شاعر  عمودی:۱- 
چرب   - هندی  سبک  سرای 
مشاور   - نماز  در  رکوع  زبانی۲- 
بیهوده 3-آوازدادن، صدا  یاوه،   -
فرنگی  سگ   - بودن  زدن- 
دور  به  اشاره   -4 سرخ  اسب   -
گستردن،   - پرتوان  پرطاقت،   -
زیرانداز- ضمیر جمع 5- اسباب و 
ابزار اضافه برای ماشین - هلهله 
از  قسمتی   - شادی  و  تحسین 
بازیکنان  از   -6 گوسفند  گوشت 
خط میانی فوتبال ایرلند- ریختن 
شده-  تایید   -7 هدف  نشانه،   -

مالمت کننده - اشاره به نزدیک 
۸- ادراک، درک - سوال - جمع 
میان   -9 الشه  تنبل،  راوی- 
ریخته  درهم  تیکه  انتها-  بی 
به  اشاره   - بحر   -۱0 سرب   -
اخالقی  و  روحی  فیلسوف  دور- 
 - نجیب  حیوان   -۱۱ فرانسه 
تاراح، چپاول- قانع درهم ریخته 
۱۲- آزاده - هتل - حس چشایی 
و  شک   -۱3 قامت  اندازه،   -
موی  پاافزار-  کفش،   - شبهه 
خوانده  پسر   - حیوان  گردن 
۱4- حکومت و مملکت - ایالتی 
در شمال اسپانیا - همیشگی ۱5- 
حرف ندا- جواب منفی - طرفدار 

آداب و سنن قدیمی

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
سارتتخدیبامسا1
اعدلاویتسفوفر2
یملامراترارف3
هناملرراهسع4
گابنابمبراکنا5
یداهرهورفررمط6
ومروگازسانهار7
تینالراپخا8
یزمسانسودای9
ناکمژاراگلانی1۰
دنوپونژنجنه11
متراکگلماشف12
عددروفردامکا13
رودتاروگیزجوس14
فراعندراسغورد15

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

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

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

                      ۱۸ ماه گارانتی
ط  

سا
  اق

د و
نق

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰

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

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

کارت هوشمند رانندگان باری
 به شماره 2259058 به نام بهداد 
مسعود نیا فرزند پرویز به شماره 

ملی 4322111750 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
09152641848  

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

به تعدادی نیروی خانم و آقا و یک پیک موتوری 
جهت کار در رستوران نیازمندیم.
 ساعت تماس: 11 ظهر الی 5 عصر
32342244 -09363654796

شرکت شتاب گستر رهاورد طلوع بیرجند 
به تعدادی بازاریاب خانم و آقا با حقوق ثابت یک 
میلیون در ماه نیازمند است. طالقانی 2،  ساختمان 

آلما، طبقه 2،  واحد 203     32236199

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در خراسان جنوبی  جهت تکمیل 
کادر فنی خود به تعدادی  نیروی فعال  جهت پشتیبانی دستگاه های 

کارت خوان  درشهرستان بیرجند نیازمند است.  لذا از متقاضیانی
 که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت به همکاری می نماید.

* دارا بودن وسیله نقلیه )ترجیحا موتور سیکلت(
* دارا بودن گوشی تلفن همراه با نسخه اندروید 6 به باال

09014706365 -09309825968 

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

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

0915   056   2100

فروش استثنایی 
گلخانه 3100 متر با کشت گوجه فرنگی، 
آینده دار با امکانات گاز- برق - آب واقع 

در محمدیه با منزل ویالیی و دو استخر 
آب، آب شیرین کن مرکزی به علت 

مهاجرت فروش یا معاوضه می گردد. 
قیمت کارشناسی   09358834500

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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پیشرفت 90 درصدی طرح توسعه کارخانه میلگرد قاین

صدا و سیما- طرح توسعه کارخانه میلگرد قاین که با هدف توسعه صادرات در حال  ساخت است، 90 درصد پیشرفت دارد. مدیر عامل کارخانه تولید میلگرد قاین 
گفت: طرح توسعه این کارخانه شامل راه اندازی خط تولید میلگردهای 16 و 18 صادراتی است که تا کنون 3.5 میلیارد تومان برای راه اندازی آن هزینه شده 
است. مقنی افزود: برای تکمیل این خط 500 میلیون تومان دیگر نیاز است که با راه اندازی آن، 20 نفر به ظرفیت اشتغالزایی کارخانه میلگرد قاین افزوده می شود.

اخبار کوتاه

افزایش ازدواج زنان استان
   با مردان افغانستانی

نسرین کاری - بر اساس آمارهای منتشر شده در 
با مردان  ایرانی  سال گذشته بیش از 30 هزار زن 
افغانستانی ازدواج کرده اند که اگر به این تعداد آمارهای 
غیررسمی را هم بیفزاییم تعداد ازدواج  زنان ایرانی با 

مردان خارجی بیشتر خواهد شد.
این رقم که استان های مرزی  کشور درصد باالیی از 
آن را به خود اختصاص داده اند، بیانگر اهمیت بررسی 
همه جانبه  مسئله  ازدواج با اتباع بیگانه در موقعیت 
امروزی است چرا که بسیاری از ازدواج ها عرفی انجام 
شده و درهیچ محضری ثبت نشده است. این در حالی 
است که طبق قانون، ازدواج زنان ایرانی با تبعه خارجی 
بدون رعایت ماده 1060 قانون  مدنی و گرفتن پروانه  
ممنوع است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
درباره استان هایی که بیشترین آمار زنان ایرانی ازدواج 
کرده با مردان غیر ایرانی را دارند، گفت: در استان های 
بلوچستان تعداد  قم، خراسان جنوبی و سیستان و 
این ازدواج ها نسبت به  سایر استان ها بیشتر است. 
یک کارشناس هم استانی می گوید:  ازدواج با اتباع 
خارجی متأسفانه از آسیب های جدی در استان است به 
 نحوی که تا سال 95 بیش از 120 مورد ازدواج با اتباع 
افغانی در خراسان جنوبی انجام شده است که از این 
تعداد  فقط 91 ازدواج ثبت رسمی شده است. به گفته 
وی این کودکان که اغلب از پدران افغانستانی هستند 
نه شناسنامه دارند و نه مي توانند تابعیت ایراني داشته 
باشند و از هیچ حقوق قانوني برخوردار نیستند. در واقع 
فرزندان این خانواده ها قربانیان واقعی این بی توجهی 
ها و نادیده گرفتن قوانین کشوری هنگام ازدواج ها 
بوده و هستند در حالی که آنها خود هیچ نقشی در 
ایجاد این اوضاع نداشته اند. قانون عنوان می کند: 
اگر زنی بدون اجازه دولت، شوهر خارجی اختیار کند، 
این ازدواج از سوی دولت ایران اعتباری ندارد و ازدواج 
بدون اجازه دولت اگرچه از لحاظ شرعی باطل نیست، 
اما از نظر قانونی تخلف است، چرا که ازدواج بر خالف 
مقررات انجام شده  است. بنابراین دادگاه ها در صورت 
بروز مشکل، دیگر کاری با این ازدواج ندارند و اگر زن 
ایرانی بخواهد از همسر خود جدا شود، دولت ایران 

نمی تواند از حقوق وی حمایتی کند.
ازدواج  مشکل اصلي حائز اهمیت کودکان حاصل 
زنان ایراني با مردان خارجي، مسئله بي سرزمیني 
است. کودکاني که جایي ثبت نمي شوند و ازدواج مادر 
و پدر آنها نیز در بسیاري از مواقع از روي اجبار انجام 
مي شود. فرزندي که حاصل این ازدواج است، داراي 
هویت و شناسنامه نخواهد بود. مسئله اي که نه فقط 
 رویاي زندگي بهتر را محقق نمي کند، بلکه خانواده اي
 را در یک چرخه معیوب گرفتار مي کند؛ چرخه بي هویتي
توانند  می  ارجمند  )خوانندگان  شناسنامگي.  بي  و 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری 

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(
تصادف در محور طبس - یزد 

5 کشته و 2 مصدوم داشت

برخورد  گفت:  جنوبی  خراسان  راه  پلیس  جانشین 
سواری تیبا با تریلی اسکانیا  روز گذشته در کیلومتر 
مصدوم   2 و  کشته   5 یزد   - طبس  جاده   113
ساعت  حادثه  این  افزود:  نیکمرد  گذاشت.  برجای 
داد. رخ  تیبا  سواری  به چپ  انحراف  اثر  بر   14:20 

وی بیان کرد: برخورد سواری تیبا و تریلی منجر به 
حریق خورو سواری شد که در این حادثه 5 سرنشین 
 آن کشته شدند.وی ادامه داد: همچنین در این حادثه
2 سرنشین تریلی اسکانیا مصدم و به بیمارستان  منتقل شدند.

فوت جوان موتور سوار در سربیشه

جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: در کیلومتر 6 جاده 
روستایی سربیشه به گورید یک دستگاه موتورسیکلت 
با لودر برخورد کرد که راننده موتورسیکلت به شدت 
مجروح و به بیمارستان منتقل و علیرغم تالش کادر 
پزشکی،  فوت کرد. نیکمرد انحراف به چپ راننده لودر 

را علت حادثه اعالم کرد.

توقیف محموله 24 تنی کود مرغ
 غیر مجاز در دیهوک

مسئول پست قرنطینه و دامپزشکی دیهوک گفت: در 
کنترل حمل و نقل دام و فرآورده های خام دامی بر 
اساس هماهنگی های انجام شده بین پست قرنطینه 
دامپزشکی با پلیس راه دیهوک محموله ای با بارنامه 

ورمی کمپوست توقیف شد.

انتخاب مربی اسکیت خراسان جنوبی
 به عنوان سرمربی تیم ملی اسکیت

مربی اسکیت خراسان جنوبی به عنوان مربی تیم ملی 
اسکیت انتخاب شد. مهدی پاکرو مربی اسکیت استان 
با حکم رئیس فدراسیون اسکیت به عنوان سرمربی تیم 
ملی اسکیت رول بال آقایان کشور انتخاب شد. وی 
عهده دار مربیگری تیم اعزامی کشورمان به مسابقات 

آسیایی و جهانی  2019 هندستان خواهد بود.

2500 سبد غذایی مادران
 توزیع می شود

احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل  مقدم-  دادرس 
و 500 سبد  توزیع 2 هزار  خراسان جنوبی گفت: 
بین  مادران«  پویش »برای  قالب طرح  غذایی در 
آغاز  استان  باردار و شیرده مناطق محروم  مادران 
شد. شهریاری روز گذشته در آیین آغاز اجرای این 
طرح در روستای علی آباد شهرستان سربیشه افزود: 
این  طرح  با همکاری شرکت فروشگاه های زنجیره 
ای رفاه، همکاری یونیسف )صندوق کودکان ملل 
متحد( و سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر در 
حال اجراست. وی ارزش هر بسته غذایی را 100 

هزار تومان اعالم کرد.

تولید 44 میلیون حلقه تایر 

صداوسیما- 44 میلیون حلقه تایر طي بیست سال 
از راه اندازی  شرکت کویر تایر در بیرجند تولید شده 
است. مدیرعامل شرکت کویرتایر تناژ این میزان حلقه 
الستیک تولید شده را 43 هزار تن اعالم کرد و گفت: 
این الستیک ها بیش از 3 هزار میلیارد تومان ارزش 
دارد. زینلی افزود: 36 درصد تایرهای سواری کشور و 12 
درصد از دیگرتایرهای کشور در کویرتایر تولید می شود.

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت 
زندگی ویژه بانوان شاغل شهرداری 

غالمی-کارگاه آموزشی مهارت زندگی با محوریت 
تحکیم بنیان خانواده و منزلت زن مسلمان، ویژه بانوان 
شاغل شهرداری بیرجند برگزار شد. در این دوره آموزشی 
روش های تربیت فرزندان و نحوه تربیت فرزند جهت 
ورود به جامعه، راهکارهای صحیح استفاده از تکنولوژی 
ارتباطی  های  شیوه  مجازی،  دنیای  و  جدید  های 
صحیح با همسر و فرزندان، آشنایی بانوان با آسیب 
های اجتماعی که در کمین خانواده است و روش های 

صحیح زندگی اسالمی آموزش داده شد. 

خبرهای ویژه

 *کارشناس هواشناسی از تداوم یخبندان شبانه در 
خراسان جنوبی خبر داد.

*معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی بیرجند 
در  رویش  جشنواره  هفتمین  آذر،  و 28  گفت: 27 

دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار خواهد شد .
*مدیرکل دامپزشکی گفت: 31 تن فرآورده خام دامی 
در هشت ماهه سال جاری از چرخه مصرف خارج شد.
*به گفته مدیر کل پست، مرسوله های وارداتی به 
استان 15 برابر بیشتر از مرسوله های صادراتی است.

*سرپرست اداره کل امور عشایر گفت: 444 میلیارد 
ریال تسهیالت ایجاد و تثبیت اشتغال در یک سال 

گذشته به عشایر استان پرداخت شده است.
*معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گفت: 
تعداد گردشگران ایرانی در استان  طی  9 ماه گذشته 

9 درصد افزایش  داشت.

گروه خبر-نماینده ولی فقیه در استان روز گذشته 
راهبری  و  سیاستگذاری  شورای  نشست  در 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت: 
همین  به  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  بیان 
راحتی نیست و نیاز به کار کارشناسی دارد.وی 
افزود: انقالبی حاصل شد که نه تنها کشورهای 
اروپایی بلکه شوروی و مابقی کشورهای گمنام 
بودند. آمده  همه در جنگ صدام به جنگ ما 

ویگفت: سرنوشتی در جهان رقم می خورد که 
هیچ قدرتی جز انقالب نمی توانست جلوی آن را 
بگیرد و جایگاه بسیج و نوع تفکر انقالبی به گونه 
ای بود، با همه اقداماتی که کردند بی نظیر است.

 بنیاد شهید متولی بیمه تکمیلی 
جانبازان شاغل شد

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استاندار گفت: براساس ابالغیه معاون اول رئیس 
جمهور به استانداری، بنیاد شهید و امور ایثارگران 

استان تا پایان سال متولی بیمه تکمیلی جانبازان 
و ایثارگران شاغل شد. مشیرالحق عابدی معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار، 
از  جانبازان  و  ایثارگران  بیمه  موضوع  افزود: 
جمله دغدغه های حوزه معاونت امور اقتصادی 

هدف،  جامعه  با  اینکه  کما  بود  استانداری 
سایر  و  شهدا  فرزندان  ایثارگران،  نمایندگان 
ای جلسه  ایثارگران  امور  مشاور  محوریت   با 

به  موضوع  این  کرد:  بیان  وی  شد.  برگزار 
و  رسید  جنوبی  خراسان  استاندار  استحضار 
در  هدف  جامعه  در  احیانا  اگر  کردند  اعالم 

ارتباط با این موضوع مشکل خاصی ایجاد شود 
با حمایت استانداری رفع خواهد شد.  14 هزار 
نفر از ایثارگران و جانبازان در خراسان جنوبی بیمه 
تکمیلی دارند که بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 

متولی هشت هزار و 900 نفر شد.

همایش ستاد چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب در استان برگزار می شود

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی هم  از 
برگزاری همایش ستاد چهلمین سالگرد پیروزی 
داد.  آستانه دهه فجر خبر  در  اسالمی  انقالب 
مالیی اظهار کرد:  ستاد برگزاری چهلمین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی در استان و 13 کارگروه 
تخصصی در دو بعد کارکرد احصاء دستاوردها و 
دوم برنامه های ویژه چهلمین سالگرد انقالب 
از تیر آغاز به کار کرده است. وی اضافه کرد: 
در مجموع  26 کارگروه ذیل ستاد فعال بوده 
و همچنین در 26 نقطه استان ستاد برگزاری 

چهلمین سالگرد پیروزی انقالب فعال است.

تولید ۵ مستند از افراد تأثیر گذار 
خراسان جنوبی در تاریخ انقالب

مدیرکل صدا و سیما نیز از تولید پنج مستند 
تاریخ  در  استان  تأثیر گذار  و  برجسته  افراد  از 
انقالب اسالمی خبر داد. دبیر کارگروه رسانه و 
فضای مجازی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اضافه کرد: در حال حاضر برنامه های 
این کارگروه در حوزه های مختلف رادیو و خبر، 
حال  در  پژوهش  و  موسیقی  مجازی،  فضای 
انجام است. آیینه دار با اشاره به تولید پنج مستند 

از افراد برجسته و تأثیر گذار در تاریخ انقالب 
این  تولید  مراحل  کرد:  بیان  استان،  اسالمی 
مستندها به پایان رسیده است و به زودی کار 

رونمایی را برگزار خواهیم کرد.

همه شهرستان ها مجهز به استخر 
شنای استاندارد می شوند

جلسه  این  در  هم  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
گفت: با تالش ها و اقدامات انجام شده تا پایان 
سال همه شهرستان ها مجهز به استخر شنای 
استاندارد می شوند. سرپرست با اشاره به برنامه 
بیان  ورزش،  حوزه  در  شده  بینی  پیش  های 
کرد: از دستاوردهای مهم انقالب ارتقای سرانه 
فضای ورزشی در استان بوده است. وی برگزاری 
استان،  مسابقات در روستاها، شهرستان ها و 
میزبانی چند رویداد ملی، برگزاری همایش ها 
و جشنواره های مختلف را از دیگر برنامه های 

پیش بینی شده در این بخش عنوان کرد.

کاری-  روز گذشته مدیرکل راهداری و حمل 
با  خبری  نشست  در  استان  ای  جاده  نقل  و 
اصحاب رسانه به مناسبت روز ملی حمل و نقل، 
رانندگان و روز راهدار اظهار کرد: از مشکالت  
مهم رانندگان نوسانات نرخ ارز است که باید 
داشته  توجه  مهم  این  به  کشوری  مسئوالن 
باشند و در بسته مقابله با تحریم،حمل و نقل 
جاده ای نیز گنجانده شود. جعفر شهامت  یادآور 
شد: تاکنون 7 هزار و 65 حلقه الستیک توزیع 
تاکنون  برابر است و  استان چند  نیاز  اما  شده 
فقط 70 درصد نیاز رانندگان استان رفع شده 
نقل جاده  و  و حمل  راهداری  مدیرکل  است. 
ای با اشاره به اعتبار 91 و نیم میلیارد تومانی 
این اداره کل، عنوان کرد: اکنون 407 قرارداد 
فعال به ارزش 220 میلیارد و 672 میلیون تومان 
درصد  فیزیکی 87  پیشرفت  دارای  که  داریم 
است. وی  با اشاره به اینکه 90 درصد رانندگان 
مالک  ناوگان حمل و نقل هستند و به عنوان 
سرمایه گذار در این بخش محسوب می شوند، 
یادآور شد: با توجه به افزایش هزینه ها فعالیت در 
این بخش برای آن ها به صرفه نیست.شهامت با 
اشاره به 407 مورد قرارداد فعال فنی و نظارت 

در حوزه حمل و نقل استان یادآور شد: ارزش 
این تعداد قرارداد 220 میلیارد و 672 میلیون 
تومان بوده که متوسط پیشرفت فیزیکی آن ها 
78 درصد و پیشرفت ریالی 81 درصد بوده است.

افزایش هزینه ها و کاهش اعتبار!
وی یادآور شد: میزان مطالبات حوزه راهداری 
و فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان تاکنون 37 میلیارد تومان 
است که به  طور میانگین کاهش 30 درصدی 
در اعتبارات استانی وجود داشته است، علیرغم 
اینکه در قراردادها، حوزه ماشین آالت، روکش  
زیادی  افزایش  شاهد  ایمنی  تجهیزات  راه ها، 

گذشته  سال  یک  در  داد:  ادامه  وی  بوده ایم. 
موفق به روکش 412 کیلومتر از راه های استان 
تومان  میلیون  و 95  میلیارد  با هزینه کرد 60 
شده ایم. وی با اشاره به اینکه از مشکالت اصلی 
راه های استان وجود آبنما است، خاطر نشان 
کرد: در یک سال گذشته 16 آبنما تبدیل به پل 
شده و در این راستا بیش  از 2 میلیارد و 107 

میلیون تومان هزینه شده است.
شهامت تعداد نقاط پرتصادف مصوب استان را 
27 نقطه عنوان کرد و افزود: از این تعداد هفت 
نقطه در یک سال اخیر تجهیز و بهینه سازی 
شده  که در این راستا یک میلیارد و 645 میلیون 
تومان هزینه شده است. وی با اشاره به اینکه 

اطالعات مربوط به نقاط پرتصادف از سال 93 تا 
95 بوده که در حال به روز رسانی این اطالعات 
هستیم، تاکید کرد: در نقاط پرتصادف به دنبال 
این هستیم که اگر ریالی هزینه گردد بیشترین 

میزان کاهش کشته را داشته باشد.

وجود ٢٨ راهدار خانه در استان
با  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
بیان اینکه در استان  28 راهدار خانه وجود دارد، 
یادآور شد: ایجاد راهدارخانه ارسک مصوب شده 
و پیمانکار برای آن انتخاب شده است. وی عنوان 
رفاهی  و  خدماتی  مجتمع  همچنین 26  کرد: 
بین راهی مشغول فعالیت است که تا پایان سال 

مالی 97 تعداد سه مجتمع خدماتی رفاهی جدید 
به این تعداد مجتمع های فعال استان افزوده خواهد 
شد. شهامت با اشاره به اینکه  14 مجتمع خدماتی 
بین راهی در استان در دست ساخت است، افزود:  
13 مورد دارای موافقت اصولی و 20 مورد در حال 

گرفتن استعالمات  هستند. 
وی با  بیان اینکه اکنون  52 سامانه فعال دوربین 
و 42 دوربین دستی در استان فعال است، خاطر 
نشان کرد: مشکل اصلی تصادف در راه های استان 
بیش  از اینکه حادثه  خیز باشد به سبب ضعف 
برای  راه ها است. وی سن فرسودگی  عمومی 
ناوگان را باالی 25 سال عنوان کرد و افزود: در 
مجموع 18 درصد ناوگان بارگیری ثابت استان و 5 
درصد ناوگان بارگیری غیرثابت در استان فرسوده 
هستند.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
با ضمن بیان اینکه در حوزه ناوگان مسافربری 
سن فرسودگی در اتوبوس ها باالی 15 سال و 
مینی بوس ها باالی 20 سال و در سواری باالی 
10 سال است،  خاطر نشان کرد: بر این اساس در 
استان 43 دستگاه اتوبوس، 59 دستگاه مینی بوس 
و 63 دستگاه سواری از مجموع ناوگان حمل و 

نقل مسافر استان فرسوده هستند.

نیروهای مسلح خراسان   مهر-دادستان سازمان قضایی 
دانست و گفت:  برای کمال  را مقطعی  جنوبی، سربازی 
سربازان باید پشت سر قانون حرکت کنند. جلوه گر روز 
گذشته در جشنواره روز سرباز با اشاره به اهمیت سرباز در 
ایران نسبت به سایر کشورها بیان کرد: سربازی در لغت به 
معنای سرباختن و در مفهوم به معنای خدمت دائم یا موقت در 
نیروهای مسلح است. وی با اشاره به ارزش و جایگاه سربازی 
از دیدگاه مرجعیت بیان کرد: بنا به روایتی از معمار کبیر انقالب، 
خدمت سربازی از عبادات است. وی خواستار مطالعه و کسب 
آگاهی در باب وظیفه از سوی سربازان شد و گفت: فراگیری 
آیین نامه انضباطی وظیفه و تکلیفی بر سربازان است. جلوه گر 
بیان کرد: جرائم دوران سربازی در آینده جوانان بسیار تاثیر 
گذار است، چرا که هر چند کوچک اما در پرونده فرد ثبت می 
شود. دادستان سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان جنوبی 
اظهار کرد: 90 درصد جرائمی که جوانان در سربازخانه ها 

مرتکب می شوند، به دلیل ضعف آگاهی است.

۴۶۰ سرباز نیروی انتظامی 
دوره مهارت آموزی را گذراندند

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی هم در این مراسم گفت: 
460 نفر از سربازان وظیفه نیروی انتظامی استان دوره 
مهارت آموزی را گذرانده و موفق به اخذ گواهی نامه شدند.

شجاع بیان کرد: علیرغم مشکالت متعدد به ویژه در حوزه 
فعالیت، کوشش،  با  اشتغال  اقتصادی و  اجتماعی،  های 
جدیت و در صحنه بودن جوانان، انقالب و آینده آن تضمین 
می شود. وی با بیان اینکه جامعه ما در همه بخش ها آماده 
است که به همت جوانان به رشد و حرکت رو به جلوی خود 
ادامه دهد، گفت: تالش ما در نیروی انتظامی هم این است 
که طی خدمت سربازی در  راستای ارتقای سطح آگاهی ها 
و دانستنی های سربازان وظیفه تالش کنیم. گفتنی است؛ 
در این همایش از 11 نفر از سربازان نمونه در بخش های 
گوناگون، یک فرمانده نمونه و یک رده که بیشترین خدمات 

را به سربازان داشته است، تجلیل شد.

ایرنا-مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: مرحله نخست غنی سازی آرد با 
ویتامین D در خراسان جنوبی از  روز گذشته برای اولین 
بار در کشور آغاز شد که امیدواریم با تعیین معیارها بتوانیم 
به صورت ملی این طرح را اجرایی کنیم. عبدالهی در 
از  یکی  افزود:   D ویتامین  با  آرد  سازی  غنی  کارگروه 
دغدغه هایی که وزارت بهداشت در موضوع ریز مغذی ها 
در کنار آهن و اسید فولیک دنبال می کند ویتامین D است 
که امیدواریم با اجرایی شدن این طرح بخشی از کمبود 

این نوع ویتامین را در جامعه مرتفع کنیم. 
است  هایی  استان  از  جنوبی  خراسان  شد:  یادآور  وی 
که طرح غنی سازی آرد با ریز مغذی ها در سال های 
گذشته با نظارت دقیق معاونت غذا و دارو در آن به خوبی 
انجام گرفته است و امیدواریم که طرح غنی سازی آرد با 
ویتامین D هم همانند گذشته با قوت علمی انجام شود. 
عبدالهی بیان کرد: با اجرایی شدن این طرح فرآیند کنترل 

کیفیت از کارخانه تا توزیع در قالب پروتکل مشخص و 
شفاف  بررسی می شود.وی با بیان اینکه توانمند سازی و 
ظرفیت سازی دانشگاه یکی از مهمترین اهداف این طرح 
است، گفت: پایش و نظارت دقیق این طرح بسیار قابل 
 اهمیت است زیرا باید طرحی دقیق برای ایجاد برنامه ای

 ملی به دست آید. نماینده دفتر بیماری های غیر واگیر 
سازمان جهانی بهداشت در ایران هم با بیان اینکه کاهش 
مرگ و میر زودرس برگرفته از بیماری های غیر واگیر 
از  قرار گرفته که  بهداشت  وزارت  کار جدی  در دستور 
مهمترین اقدامات در این حوزه اضافه کردن ریز مغذی ها 
در سفره مردم است، گفت: با توجه به قوت نیروی انسانی 
در خراسان جنوبی تصمیم گرفتیم اولین بار طرح غنی 
سازی آرد با این ویتامین را در استان اجرایی کنیم. مشاور 
بین المللی سازمان جهانی بهداشت هم گفت: طرح غنی 
سازی آرد با ویتامین D در خراسان جنوبی باید با بررسی 

فرآیند ارزشیابی مشخص و مدون، نهایی شود.

غنی سازی آرد با ویتامین D   در استان آغاز شدحول محور قانون حرکت کنیم

وجود ۲۷ نقطه پرتصادف درخراسان جنوبی

بیان دستاوردهای انقالب به کار کارشناسی نیاز دارد

برای نخستین بار در کشورتجلیل از 11 سرباز در یازدهمین جشنواره حضرت علی اکبر)ع(
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امام عسكری علیه  السالم فرمودند:
َمن أنَِس باللّ ِ اْستَوَحَش مِن النّاس

هر که با خدا همدم شود از مردم دوری می گزیند.
)الدّرة الباهرة : 43(

تبیین  آموزشی  کارگاه  آذر   24 شنبه   - رضایی  جواد 
توماس  پروفسور  حضور  با  آلمان  عالی  آموزش  سیستم 
شوستر، استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه بادن وتنبرگ در 
ایالت مانهایم آلمان و اساتید دانشگاه علمی - کاربردی 

استان برگزار شد.
رئیس دانشگاه علمی -کاربردی استان بیان کرد: در هفته 
جاری برگزاری چندین کارگاه را با حضور پروفسور توماس 
شوستر خواهیم داشت که شامل کارگاه اقتصاد بین الملل، 
با توجه به نظام آموزشی متفاوت آلمان با نظام کشور برای 
اقتصاددانان  و  کاربردی  علمی-  مراکز  مدرسان  آشنایی 
استان و همچنین کارگاهی با موضوع تجارت بین الملل 
با بیان  در منطقه ویژه اقتصادی برگزار خواهد شد. وی 
اینکه بیشتر آموزش ها در دانشگاه های کشور به صورت 
تئوری می باشد هدف از برگزاری این کارگاه ها را آشنایی 
با روش های آموزش در کشور پیشرفته ای مانند آلمان 
ایران  های  دانشگاه  با  آن  در  آموزش  نحوه  مقایسه  و 
افزود: به نظام آموزشی علمی- کاربردی در  بیان کرد و 
کشورهای توسعه یافته توجه ویژه شده ولی در ایران تنها  
15 درصد از جمعیت دانشجویان کشور  در مراکز علمی- 
کاربردی تحصیل می کنند. در حالی که برای پیشرفت 
در حوزه های مختلف این میزان باید افزایش پیدا کند. 

سرفصل های آموزشی دانشگاه  50 درصد عملی
 می باشد

رئیس دانشگاه علمی - کاربردی استان با اشاره به اینکه در 
دانشگاه ها سه نمونه آموزش شامل آموزش های تئوری، 
عملی و آموزش در محیط کار وجود دارد، ادامه داد: در 
کشورهایی مانند آلمان 50 درصد از آموزش در محیط کار 
صورت می گیرد. وی افزود: در دانشگاه علمی- کاربردی 
استان نیز سعی شده است دروسی مانند کارورزی و کاربینی 
همچنین  و  شود  گنجانده  دانشجویان  درسی  برنامه  در 

دروس عملی به صورت کارگاه در آزمایشگاه های دانشگاه 
برگزار می شود. فورگی نژاد گفت: سرفصل های آموزشی 
و  باشد  می  عملی  درصد  -کاربردی 50  علمی  دانشگاه 
آموزشی که در آن داده می شود کمی با آموزش در محیط 
کار متفاوت است. وی خاطر نشان کرد: دانشگاه علمی- 
کاربردی در حال حرکت به سمت ارتباط با صنعت، حیطه 
شغلی و جامعه است که در سال های آینده با تغییراتی 
سعی خواهد شد آموزش ها عمدتا به سمت محیط کار 
برده شود. رئیس دانشگاه علمی - کاربردی استان بیان 
کرد: در اینگونه کارگاه ها می توان بسیار از نقاط اشتراک 
را پیدا کرده و با توجه به ظرفیت هایی که در اختیار داریم 
و همچنین توجه به ایده آل های کشور در زمینه آموزش 
گام های موثری تری برداشت.  وی خاطرنشان کرد: این 
کارگاه اولین تجربه دانشگاه در این زمینه می باشد که با 
همت مرکز آموزش علمی-کاربردی بیرجند یک در حال 
برگزاری است و امیدواریم در سال های آینده نیز بتوانیم 

کارگاه هایی با همین کیفیت برگزار کنیم. 
علمی-  آموزش  مرکز  موسس  هیئت  رئیس  خطایی، 
کاربردی بیرجند یک بیان کرد: با توجه به اینکه مشابه 

دانشگاه های علمی- کاربردی در آلمان از سال ها قبل به 
وجود آمده است، این کارگاه به منظور تبادل اطالعات و 

تجربیات برگزار شده است. 
دانشگاه ها باید اطالعات خود را در زمینه آموزش 

باال ببرند
مفید  تواند  می  کارگاه  این  برگزاری  اینکه  بیان  با  وی 
واقع شود، افزود: برای این منظور در ماه های گذشته با 
ارتباطی که با مرکز آکادمیک آلمان انجام گرفت، شرایط 
فراهم  کشور  در  شوستر  توماس  پروفسور  حضور  برای 
خود  اطالعات  باید  های  دانشگاه  افزود:  خطایی  شد. 
کشورهای  تجربیات  از  و  برده  باال  آموزش  زمینه  در  را 
علمی  های  دانشگاه  حوزه  در  که  آلمان  جمله  از  دیگر 
ادامه  خطایی  شود.  استفاده  است،  سرآمد  کاربردی   -
داد: مرکز بیرجند یک با پیشنهاد مرحوم دکتر علوی و 
کرد  فعالیت  به  شروع  گنجی  پروفسور  مرحوم   حمایت 

تا کنون به نتایج خوبی رسیده است.
کشورها  اقتصادی  های  سیاست  به  توسعه  روند 

بستگی دارد
پروفسور توماس شوستر، استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه 

از  بخشی  در  نیز  آلمان  مانهایم  ایالت  در  وتنبرگ  بادن 
سخنان خود بر میزان تولید ناخالص در کشورهایی مانند 
چین اشاره کرد و افزود: کشور چین قبل از سال 1978 
اقتصاد بسته ای داشت ولی با سیاست گذاری هایی که 
توسط دولت آن صورت گرفت درهای اقتصاد آن باز شده و 
اکنون تولید ناخالص آن به بیش از 10 درصد رسیده است. 
این در حالی است که میزان تولید ناخالص )GDP( در 
کشور آلمان 1.5 درصد و در آمریکا 2.5 درصد می باشد. 
وی ادامه داد: کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از 
نظر میزان تولید ناخالص )GDP( تفاوت زیادی دارند ولی 
با توجه به »تئوری رسیدن« کشورهای در حال توسعه 
سرعت بیشتری در رشد توسعه نسبت به  کشورهای توسعه 
یافته دارند که این روند توسعه به سیاست های اقتصادی 
کشورها بستگی دارد. پروفسور توماس شوستر با بیان اینکه 
دانشگاه ها در آلمان به سه نوع دانشگاه نظری، علمی - 
کاربردی و دوگانه )دوال( تقسیم می شوند، اظهار کرد: ما 
به دانشجویانی نیاز داریم که کار عملی را فرا گرفته باشند 
برنامه  برای گذراندن دروس عملی  نیز  و در دانشگاه ها 
گیرد. می  تئوری صورت  دروس  با  متناسب  های   ریزی 

  توجه ویژه به نظام آموزش علمی - کاربردی در کشورهای توسعه یافته
عکس: مهدی آبادی

در  کارگاه آموزشی تبیین سیستم آموزش عالی آلمان بیان شد:

دبیرستان دخترانه امام حسین سید الشهداء)علیه السالم( دوره دوم
گروه آزمایشی علوم تجربی دختران

رشته قبولینام ونام خانوادگیردیف
پزشکیمائده شفیعی1
فیزیوتراپیفروغ مالکی2
پرستاریهلیا سادات وقار سیدین3

دبیری زیستافسانه محمدی4
آموزش ابتداییزهرا مختاری5
آموزش ابتداییفاطمه خسروی6
مهندسی طبیعتنعیمه جابری مفرد7

علوم دامیسیده فائزه عسکری8

هنر اسالمیالناز ابراهیمی9

نقاشیمحبوبه مهدویان10

باستان شناسیفرناز طوفانی نژاد11

ارتباط تصویرینیلوفر صفایی12

علوم مهندسیزهرا بزری13

روانشناسیطاهره براتی14

زیست شناسی سلولی مولکولیراضیه ایران نژاد15

روانشناسیعصمت شفیعی16

علوم ورزشیمطهره خراشادی زاده17

مهندسی پزشکیناز گل پاکرو18

روانشناسیسیده مطهره حسینی19

روانشناسیزهرا آسمانی20
 گروه آزمایشی ریاضی فیزیک دختران

رشته قبولینام ونام خانوادگیردیف

مهندسی عمران سیده مبینا موسوی زاهد1

مهندسی کامپیوتر فاطمه طوقی2

مهندسی شهرسازی فاطمه آخوندی3

مهندسی کامپیوترزهرا رضایی4
مهندسی کامپیوترفاطمه شریف زاده5
روانشناسی فاطمه زهرا بادی6
مترجمی زبان انگلیسیالهه کمیلی دوست7
علوم ورزشیکوثر خزاعی8
مهندسی شهرسازیریحانه پناهی9
نقاشیفریبا بهرامی10
مهندسی کامپیوترمحیا حاجی زاده11
مهندسی اپتیک و لیزرسارا جاللی نژاد12

مهندسی برقسیما عارفی13

علوم کامپیوترفاطمه صبوری14
مهندسی عمرانکیمیا درخشی مقدم15

دبیرستان پسرانه امام حسین سید الشهداء)علیه السالم( دوره دوم
 گروه آزمایشی علوم تجربی پسران

رشته قبولینام ونام خانوادگیردیف

زبان انگلیسیابوالفضل عرب پور1

زیست فناوریمحمد پارسا مقری فریز2

فیزیکامیر حسین کریم پور فرد3

زیست شناسی سلول ملکولیعلیرضا محمدی4

حسابداریامین بارانی شوکت آباد5

مترجمی زبان انگلیسیآرمان ورقائی6

تکنسین اتاق عملمهدی عارفی نژاد7

مدیریت بازرگانیحامد پور قربانی8

مهندسی پزشکیامیر حسین شعیبی9

مهندسی پزشکیاشکان پور خباز10

مهندسی پزشکیمرتضی حاجی آبادی11

زمین شناسیسید فرزاد حسینی12

مدیریت برنامه ریزی کامپیوترماهان نخعی13

گیاه پزشکیعلیرضا نبئی14

مهندسی پزشکیمحمد منصور هاشمی15

علوم آزمایشگاهیامیر فالحی16

 گروه آزمایشی ریاضی فیزیک پسران

رشته قبولینام ونام خانوادگیردیف

مهندسی برقمحمد سبزاری1

مهندسی مکانیکسید محمد علی متولی2

مهندسی عمرانمحمد سردار3
مهندسی عمرانآرمان چهکندی نژاد4
مهندسی مکانیکایمان الهی5

مهندسی کامپیوترمهدی جرجانی6

مهندسی نفتمیکائیل ناصری فورگ7

مهندسی کامپیوترعلیرضا سلیمی8

هواپیمایی ماهانمهران گرامیان9

لیزراپتیک محقق اردبیلیعلیرضا زینل نژاد10
مهندسی عمرانامیر کارجو11

مهندسی صنایعمحمد اکبری مطلق12

مهندسی کامپیوتردانیال ناصری13

مهندسی مکانیکمحمد قادری14

مهندسی عمرانمحمد امیر مالدار15

مهندسی کامپیوترجاوید چاجی16

مهندسی کامپیوترالیاس خسروی17

مهندسی کامپیوتربنیامین قربانی نژاد18

حسابداریامیر اکبری19

دانایی در جهان امروز زیربنای هر پیشرفت و توسعه می باشد و اصحاب فکر و اندیشه سرمایه های بی بدیل هر ملتی به شمار می آیند.
مؤسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا )ع( افتخار دارد که زمینه ساز موفقیت و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان مدارس خویش در عرصه علمی و تربیتی بوده و با پذیرفته شدن آنان در 

دانشگاه های کشور موجبات شادی، نشاط و رضایت خانواده های این عزیزان را فراهم آورده. اینک ضمن تشکر از تمامی مدیران، معاونان، دبیران، مربیان و کارکنان و تبریک به خانواده های ارجمند این 
دانش آموزان، آرزومند موفقیت و توفیق این عزیزان هستیم و اسامی این افتخار آفرینان را به مردم فرهنگ دوست استان اعالم می نماییم.

مؤسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهداء)علیه السالم( خراسان جنوبی
اسامی پذیرفته شدگان دبیرستان امام حسین سیدالشهداء)ع( در دانشگاهها و مراکز


