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زمانی برای شنیدن 
مطالبات متولیان حمل ونقل

جایگاه ویژه حمل و نقل و ارتباطات 
برکسی پوشیده نیست. جایگاهی که 
مناسبات  در  چه  بسیاری  اعتقاد  به 
اقتصادی و اجتماعی جهان امروز و چه 
در گذر از دوران سراسر تحول انقالب 
و  بوده  ارزشمند  و  تاثیرگذار  صنعتی 
آذر هر سال  نیز 26  ایران  هست.در 
به عنوان روز حمل و نقل نامگذاری 
شده است.علت نامگذاری این روز نیز 
از یک حرکت جهادی متولیان امر در 
کشور در پی صدور فرمان امام خمینی 
در سال 1362 نشات می گیرد که بعد 

ها تبدیل به... )ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
*  امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4240
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برجام بعد از خروج آمریکا 
آسیب دیده است

صفحه 2

صفحه 2

اروپایی ها قول دادندتا پایان 
امسال سازوکار مالی اجرایی شود

صفحه 2

خود را درگیر وعده های 
پوچ اروپا و آمریکا نکنیم

آمریکایي ها هرچه درتوان دارند 
براي ایران برنامه دارند

صفحه 2

 تاثیر گرانی های اخیر بر وضع اقتصادی شهروندان استان

گوشت از سفره های مردم پرید
 

روز گذشته در کارگروه سالمت غذایی موضوع اجرای طرح   غنی سازی آرد و نان با ویتامین D در بیرجند مطرح 
شد، این طرح که گویا قرار است بعد از اجرای آزمایشی در بیرجند در کشور نیز اجرا شود شاید بتواند با توجه به 
کاهش مصرف مواد لبنی به دلیل گرانی در تامین بخشی از نیاز مردم   موثر باشد ... ) ادامه خبر در صفحه ۵ (

مدیرکل بیمه سالمت عنوان کرد:

ایجاد بستری برای ظهور ایده های نو 
و حمایت از نوآوران در عرصه سالمت

روز گذشته مدیرکل بیمه سالمت استان در نشست پیرامون نخستین رویداد 
هم اندیشی در عرصه بیمه سالمت بیان کرد: سازمان بیمه سالمت نهاد 
تخصصی برای پوشش نیازهای درمانی تمام اقشار جامعه می باشد و برای 
این منظور صندوق هایی در نظر گرفته شده  ... ) مشروح خبر در صفحه 6 (

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خبر داد:

همه 150 میلیون دالر برای 
سیستان و بلوچستان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان اینکه بحث بیابان زدایی 
سال گذشته مغفول ماند و تمام سرفصل 150 میلیون دالر 
صندوق توسعه به سیستان و بلوچستان رفت، خاطرنشان کرد: 
اگر این استان در این زمینه رها شود  ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

نماینده ولی فقیه در استان:

خواسته های 
رانندگـان  
به  حق بود 

نماینده ولی فقیه در استان با تأکید بر اینکه خواسته های رانندگان به حق بود، گفت: دشمن تالش 
داشت که از خواسته به حق آن ها موج ایجاد کند اما ناکام ماند.آیت ا... عبادی روز گذشته در دیدار 
با کارکنان اداره کل حمل و نقل جاده ای استان با بیان اینکه بارها سوال کردیم کسانی که مسئولیت 

می پذیرند و در ظرف پنج سال انواع و اقسام کاالها افزایش قیمت دارد.. ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

فی
طای

س :
عک

جناب سرهنگ ستاد ارسالن پرویز
 فرماندهی محترم ارشد نظامی آجا در استان خراسان جنوبی 

و منطقه پدافند هوایی شرق قائم آل محمد )عج(
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از 

والیتمداری ، لیاقت و شایستگی تان می باشد 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده 

توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
مدیریت و کارکنان فروشگاه های اتکا استان خراسان جنوبی

تشکر و قدردانی
با احترام از سروران گرامی و عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم شادروان

 حاج محمد حسین مسینائی درمیان 
شرکت نموده و یا با ارسال پیام همدردی و درج پیام تسلیت

 ابراز همدردی نمودند، تقدیر و تشکر می نماییم
 از خداوند متعال سالمتی و سعادت شما بزرگواران را آرزومندیم.

خانواده های: مسینائی و جامی

جناب آقای دکتر گرانیان
معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی بیرجند

درگذشت مادر گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،  
 از درگاه ایزد یکتا برای روح بزرگوارشان آرامش و برای بازماندگان عزیز بردباری مسئلت می نمایم.

فورگی نژاد

جنـاب آقـای
 مهندس حمید رضا صباغ 
مدیر عامل محترم شرکت طاق بیست 

بدینوسیله کسب عنوان

 واحد نمونه صنعتی استان
 در سال 1396 

را به مدیریت و کارکنان آن مجموعه
 تبریک عرض می نماییم.

شرکت دان و علوفه شرق 

عطاری واقع در مهرشهر با موقعیت عالی و سوددهی باال با قیمت 
مناسب به دلیل مهاجرت به فروش می رسد.   ۰91۲9۷3۰6۷۷

عمری صبور، درد کشیدی چه بی صدا
یک روز صبح زود، پریدی، چه بی صدا
راحت بخواب، ای گل نیلوفری، بخواب

ما مانده ایم و غربت بی مادری، بخواب
شش سال از غروب ناباورانه عزیزمان گذشت، دست تقدیر او را 
از باغ زندگی جدا کرد و جز مشتی خاک بر ما باقی نگذاشت.
 در فراقش چه خون ها که از دل چکید و چه اشک ها که 

بر رخ دوید، هنوز به یادش اشک می ریزیم تا شاید آرام گیریم.
ششمین سالگرد درگذشت

 مرحومه فاطمه رباب چرخی
 را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. روحش شاد

خانواده های یوسفی - مدیریت شرکت مهراس کویر

خانـدان محتـرم  عباسیان
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همکارمان

شـادروان علیرضا عباسیان
 را حضورتان تسلیت عرض نموده،

 برای شما صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.
 ما را در غم خود شریک بدانید.

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی

شهرداري بیرجند در نظر دارد: نسبت به فروش جوی عام متروکه برابر کروکی 
پیوست  واقع در خیابان انقالب، کوچه  انقالب 16 از طریق مزایده عمومي به 
مجاورین  اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقیقی مجاور جوی عام ، واجد 

 www.ets-birjand.ir شرایط دعوت مي شود جهت دریافت شرایط و اسناد مزایده به سایت 
مراجعه نموده  و پس از تکمیل،کلیه اسناد و مدارک را حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت14:30( 
مورخ 97/10/08 به آدرس خراسان جنوبی - بیرجند- میدان ابوذر- شهرداری بیرجند- دبیرخانه 

اداره حراست تحویل نمایند. صرفا مجاورین جوی عام متروکه حق شرکت در مزایده را دارند.
1-مبلغ پایه براساس اعالم کارشناس رسمی دادگستری برای 30/10 مترمربع کل جوی عام از قرار 

متری 3/000/000 ریال و جمعا 90/300/000 ریال می باشد.
2- تضمین شرکت در مزایده: متقاضیان می بایست مبلغ 5.000.000 ریال را به عنوان سپرده 
شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی قابل قبول با حداقل اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید ، 
چک تضمینی در وجه شهرداري بیرجند و یا وجه واریزی به حساب 100610 بانک شهر به نام 

شهرداری بیرجند به همراه اسناد مزایده به شهرداری ارائه نماید. 
3-جلسه کمیسیون مزایده ساعت 14 مورخ 97/10/10 در سالن جلسات شهرداری بیرجند به 

آدرس بیرجند - میدان ابوذر برگزار می گردد.
4-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

5- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده و قرارداد درج گردیده است. 
6-درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3-05632222200 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده عمومی فروش جوی عام متروکه  

یادبود مرحوم

کربالیی عبدالرحیم برنجی شوکت آباد
ده سال گذشت، ولی هنوز احساس می کنیم که دست های پرتوان تو 
بر شانه ماست. هنوز جمله گهرباری که گفتی انسان باشید که انسانیت 
در هر دین الهی می باشد، درگوش ماست و ما می آموزیم آنچه از تو 

آموختیم به نوه ها. با ذکر فاتحه و صلوات یادش را گرامی می داریم.

خانواده برنجی

کارگاه صنعتی تعطیل شما را در حواشی بیرجند خریداریم.  ۰91۵93۸63۰۸

محمد علی جاوید - شهردار بیرجند



2
سه شنبه * 27 آذر 1397 * شماره 4240

اسب سرکش دالر رام شد 

قائم مقام بانک مرکزي گفت: ظرف مدت زمان کوتاهي با مجموعه اي از اقدامات و سياست هاي موثر اسب سرکش دالر رام 
شد. کميجاني اظهار کرد: شواهد امر بيانگر آن است که با وجود تحقيقات و مطالعات فراواني که در خصوص مسائل پولي و بانکي 
اقتصاد ايران انجام شده، اما هنوز نتوانسته ايم به اثرگذاري مطلوب پژوهش در اين حوزه دست پيدا کنيم.

به  کشور  اقتصادی  کارشناسان  که  مقاله(  سر  )ادامه 

اتفاق بر اين نکته اذعان دارند که صنعت حمل و 
نقل، صنعتی بالقوه توانمند است که به مدد مديريت 
صحيح و درايت اقتصادی، می تواند به عنوان يکی 
اقتصاد  در  نفت،  درآمد  درآمدی جايگزين  منابع  از 
کشور ايفای نقش کند. بی اهميت جلوه دادن يا کم 
توجهی به حمل و نقل و متوليان آن مطمئنا تاثيرات 
خود را در ابعاد گوناگون نشان می دهد. اميدواريم به 
مناسبت اين روز نگاه مسئوالن يک ديد تعاملی و 
همراهانه و نه غيرپاسخگو باشد تا هرچه سريعتر اين 
قشر زحمتکش مطالبات خود را پيگيری و حل نمايند.

جزئیات تخصیص الستیک 
به رانندگان

اسالمی، وزير راه و شهرسازی گفت: مسائل بيمه ای و 
پشتيبانی الستيک رانندگان پيگيری شده و قرار است 
با کمک تشکل های صنفی بقيه اقالم الزم برای 
راننده ها نيز به سرعت تأمين شود. بانک مرکزی به 
واردکننده الستيک ارز اختصاص داده و دولت هم از 
توليدکننده الستيک حمايت کرد تا الستيک با سرعت 
باالتری به دست راننده ها و کاميون داران برسد. مقرر 
شد الستيک و مواد اوليه آن در زمره کاالی اساسی 
قرار گيرد و ارز 4200 تومانی به آن اختصاص يابد.

پیش فروش سری جدید 
محصوالت ایران خودرو 

شرکت ايران خودرو فروش و پيش فروش آذر ماه 
برخی محصوالت خود را آغاز کرد. در شرايط پيش 
اچ  فروش خودرو های هايما اس ۷، هايما اس ۵، 
۳0 کراس، دنا، دنا پالس، دنا پالس توربوشارژ، پژو 
20۷ دستی و وانت آريسان بدون اعمال هيچگونه 
محدوديت و با شرايط يک بار صلح در زمان تحويل 
 ۹۸ سال  اسفند  تا  مرداد  تحويل های  موعد  با  و 
عرضه می شود و قيمت خودرو ها در زمان تحويل 
شد. خواهد  مشخص  دعوتنامه  ارسال  از  پس  و 

نرخ مرغ به 13هزارتومان رسید
قيمت مرغ با ثبت رکوردی بی سابقه، در مراکز خرده 
فروشی به کيلويی ١۳ هزار تومان رسيد. بنابر اعالم 
روند  ادامه  در  قيمت مرغ  ماهی،  و  پرنده  اتحاديه 
افزايشی خود، در مراکز خرده فروشی به ١۳ هزار 

تومان در هر کيلوگرم است. 

سرمقاله

زمانی برای شنیدن مطالبات 
متولیان حمل و نقل 

* امين جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... در ايران نيز 26 آذر هر سال 

به عنوان روز حمل و نقل نامگذاری شده است. علت 
نامگذاری اين روز نيز از يک حرکت جهادی متوليان 
اين امر در کشور در پی صدور فرمان امام خمينی در 
سال ١۳62 نشات می گيرد که بعدها تبديل به روزی 
مشخص در تقويم ايران شد. در واقع اين روز برای 
آگاه سازی جامعه از نقش و جايگاه بخش حمل و نقل 
نام گذاری شده است. قشر زحمتکشی که آنقدر که 
بايد مردم از اهميت کار و جايگاه شان مطلع نيستند 
و در يک کالم، قشری مظلوم  و زحمتکش! چند 
ماه پيش مردم وقتی اهميت کار متوليان حمل و 
نقل کشور و به ويژه حمل و نقل زمينی را درک 
را  خود  کار  روند  اعتراضی،  حرکتی  در  که  کردند 
متوقف کردند. حرکتی که هر چند به نتايجی که 
مدنظر بود، نرسيد اما به دليل سوءاستفاده برخی از 
آن و فضاسازی های خاص دشمنان اين مرز و بوم، 
از ادامه اعتراض خود صرف نظر کرده و با وجود همه 
مشکالت دوباره روند حمل و نقل را ادامه دادند. در 
استان ما نيز بيشتر از مشکالت عبور و مرور مرزی و 
همچنين جاده های نامناسب گاليه هايی وجود دارد. 
هرچند قول هايی نيز به تازگی مبنی بر بهبود شرايط 
داده شده که اميدواريم به واقعيت بپيوندد. جاده های 
استان اغلب به نوعی جاده های ترانزيتی محسوب 
می شوند و بخشی از اقتصاد استان نيز وابسته به 
همين موضوع است. مجاورت با کشور افغانستان 
و مبادالت تجاری بين دوکشور هم يکی ديگر از 
داليل اهميت ويژه  موضوع حمل و نقل در خراسان 
به  از صادرات کشور  زيرا ۳0 درصد  جنوبی است. 
افغانستان از خراسان جنوبی انجام می شود که خود 
رقمی قابل توجه است که نيازمند بررسی موشکافانه 
اين  از ظرفيت های  بيشتر  بهره مندی هر چه  و 
اتفاق و راهسازی به سوی توسعه است. ديروز 26 
آذر آغاز هفته حمل و نقل نيز می باشد، زمانی برای 
قدردانی از خدمات ارزشمند رانندگان تمام صنوف 
از حمل و نقل جاده ای، هوايی،  حمل و نقل اعم 
ريلی و ساير دست اندرکاران و مرتبطان با اين صنعت 
زيرساختی در استان است و از آن مهمتر فرصتی 
مناسبت برای بازنگری نيازها و مشکالت اين بخش؛ 
مشکالتی که بايد هرچه سريعتر در اوضاع خاص 
اقتصادی کشور راه درمانی برای آن يافت. درغير 
اينصورت عواقب بی توجهی به نيازها و مطالبات 
به حق اين قشر، می تواند در بلند مدت صدمات 
شديدی به اقتصاد کشور نيز وارد کند. موضوع حمل 
و نقل به قدری مهم است ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

احتمال تصویب لوایح پالرمو و CFT زیاد است

حشمت ا... فالحت پيشه، رئيس کميسيون امنيت 
از  پيش بينی  در  مجلس  خارجی  سياست  و  ملی 
تصويب لوايح پولشويی، پالرمو و CFT در مجمع 
احتمال  معتقدم  گفت :  نظام،  مصلحت  تشخيص 
تصويب اين لوايح بيشتر از عدم تصويب آن است. 
البته اين به معنای نبود بحث های جدی نيست چون بحث های جدی در 
مجمع مطرح می شود که روند آن کمتر از مجلس شورای اسالمی نيست.

خود را درگير وعده های پوچ اروپا و آمریکا نکنيم

نقوی حسينی، عضو کميسيون امنيت ملی گفت: 
برخی تصور می کنند که انجام مذاکره ميان ايران 
و آمريکا موجب حل مشکالت می شود در حالی 
که همه مشاهده کردند مشکالت کشورمان مربوط 
به عرصه بين المللی و سياسی نيست، بلکه علت 
مشکالت در داخل کشور و اقتصادی است. بنابراين تا چه زمانی می خواهيم با 
طرح مذاکره با اروپا و  آمريکا خود را درگير وعده های پوچ اين کشورها کنيم؟ 

برجام بعد از خروج آمریکا آسيب دیده است

حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهور گفت: برجام بعد 
از خروج آمريکا آسيب ديده و حتی شايد به خاطر عدم 
پايبندی ساير کشورها بيشتر آسيب ببيند. اما هر اتفاقی 
بيفتد، برجام توانست داغ ننگ تسليحات هسته ای را از 
پيشانی ايران بردارد. بعد از خروج آمريکا کسی از آمريکا 
حمايت نمی کند و کسی ديگر نگران فعاليت های هسته ای ايران نيست و اکنون 

برجام سرمايه ای ارزشمند برای صلح و آرامش در منطقه است. 

شورای  رئيس  خرازی،  کمال  سيد 
پاسخ  در  خارجی  روابط  راهبردی 
به سوالی درباره سازوکار مالی اروپا 
اين  اميدوارند  همه  گفت:   )SPV(

اروپا  خود  و  شود  اجرايی  سازوکار 
هم تا به حال اين قول را داده، البته 
انتظار است گام های عملی را بردارد.
وی افزود: براساس گفتگوهای اخير 

آنها قول  اروپايی  با مقامات  ظريف 
اجرايی  امسال  پايان  تا  اند  داده 
پاسخ  در  اسبق  خارجه  وزير  شود. 
به سوال ديگری درباره پيشنهادش 

برای گفتگوهای درون تمدنی بين 
کشورهای مسلمان اظهار کرد: ساز 
وکار آن برگزاری نشست هايی است 
که خاص اين موضوع باشد، همچنان 

که در گفتگوی تمدن ها با نشست 
های مختلف در سطح اروپا، سازمان 
آن  ايده  منطقه،  کشورهای  و  ملل 
خيلی گرفت و امروز هم اگر در اين 
زمينه يعنی احيای تمدن اسالمی از 
نشست های مختلف با شرکت همه 
بدون اينکه استثنايی قائل شود، اين 
بحث مورد طرح قرار بگيرد، به احتمال 
زياد می تواند راهگشا باشد. خرازی در 
پاسخ به سوال ديگری درباره ايجاد 
صلح و ثبات در منطقه عنوان کرد: 
ايران نقش موثری در صلح و امنيت 
و مبارزه با تروريسم و شيطنت های 
با  را  منطقه  اينکه  برای  ديگران 
ايفا کرده است.  آشوب روبرو کنند، 
ايران همواره خواستار آزادی مردم و 
حکومت های استقالل يافته است 
و به اين مسير خود ادامه خواهد داد.

فعال  نمين،  سليمی  عباس 
معتقد  بنده  کرد:  اظهار  سياسی 
 ۹۷ سال  برای  آمريکايی ها  هستم 
برنامه ريزی کرده بودند که به طور 
يقين اين برنامه ريزی شکست خورد 
و  آشوب  دچار  را  ايران  نتوانستند  و 
که  اصلی  برداشت  لذا  کنند،  تنش 
از صحبت های مقام معظم رهبری 
آمريکايی ها  که  است  اين  می شود، 
هرچه در توان دارند و با برنامه ريزی و 
ابزارهای بيشتر برای سال ۹۸ برنامه 
دارند و تالش می کنند تا اين بحث را 
سال آينده پيگيری کنند. وی افزود: 
آمادگی برای اين امر شرط عقل است 
و نبايد اين احساس به وجود بيايد که 
چون آنها امسال شکست خورده اند، 
اقدامات ضد ايرانی آنها در سال آينده 
غير ممکن است. بايد مراقب دشمن 

بود و نبايد از اين موضوع غافل شد. 
تمامی  که  هستم  معتقد  چند  هر 
اقدامات آمريکايی ها به ضرر خود آنها 
تمام خواهد شد، چرا که در حال حاضر 

سرمايه گذاران در عرصه بين المللی با 
مشکالت بسياری روبرو و با بحران 
درونی مواجه هستند. وی ادامه داد: 
مسئوالن و به خصوص دولت اولين 

از  جلوگيری  و  اتحاد  وظيفه شان 
اختالفات داخلی است. سه قوه بايد 
با يکديگر هماهنگ عمل کرده تا 
بتوانند نقاط ضعف خود را مرتفع کنند 

و مانع از اين شوند که دشمن بخواهد 
از اين فضای به وجود آمده در جامعه 
به نفع خود استفاده کرده و اقدام به 
ايجاد آشوب و فتنه در کشور کند.

براساس گفتگو با مقامات اروپایی آنها قول داده اند 
تا پایان امسال ساز وکار مالی اجرایی شود

آمریکایي ها با هرچه در توان دارند براي ایران 
در سال 98 برنامه دارند

مردم گران فروشی شب یلدا را گزارش کنند

مديرکل تعزيرات حکومتی گفت: در آستانه شب يلدا اعزام گشت های مشترک 
به فروشگاه های عرضه مواد مورد نياز مردم آغاز شد. اسفنانی اظهار کرد: 
گشت های مشترک تعزيرات به بازار هدف شامل قنادی ها و فروشگاه های 
خشکبار و آجيل، ميوه فروشی ها و موارد مرتبط ديگر با شب يلدا مراجعه کرده 
و در صورت تخلف برخورد خواهند کرد. وی با اعالم اينکه عمده تخلفات 
شامل گرانفروشی است، بيان کرد: گاهی شاهد عرضه کاالی بی کيفيت 
و نامتناسب هستيم. از مردم درخواست می کنيم در صورت برخورد با موارد 
گرانفروشی به سامانه ١۳۵ گزارش کنند و از خريد آن کاال خودداری کنند.

قول وزیر صنعت، خودرو ارزان می شود 

رضا رحمانی، وزير صنعت اظهار کرد:     برای تعيين قيمت خودرو بر اساس 
فرمول پيش بينی شده، خودروها با ۵ درصد زير قيمت بازار عرضه شود و 
هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قيمت خواهيم داشت تا در نهايت 
به يک قيمت متعادل بين کارخانه و بازار برسيم. وی با بيان اينکه هم اکنون 
 به دليل کمبود نقدينگی با کاهش توليد يا توليد ناقص در خودروسازی ها
درباره  رئيس جمهور  اول  معاون  با  ای  گفت:  جلسه  هستيم،  مواجه 
خصوص  اين  در  که  داشتيم  خودروسازان  و  قطعه سازان  نقدينگی  تامين 
کرد. خواهد  کمک  توليد  افزايش  به  تصميم  اين  و  شد  تصميم گيری 

واریز بسته حمایتی کارگران

بررسی ها نشان می دهد توزيع بسته حمايتی دولت به حساب يارانه افراد آغاز 
شده و تا کنون افراد تحت پوشش کميته امداد، بهزيستی، کارمندان دولت 
مانند کارمندان وزارت آموزش و پرورش و برخی از افرادی که يارانه دريافت 
می کنند، کارت يارانه آنها شارژ شده است و باقی افراد نيز به زودی شارژ 
خواهد شد. براساس آخرين اطالعات به دست آمده، بسته حمايتی کارگران 
نيز واريز خواهد شد. همچنين بسته حمايتی بازنشستگان و کارمندان واريز 
شده است و آن دسته از بازنشستگانی که هنوز بسته رفاهی خود را دريافت 
نکرده اند طی 2 تا ۳ روز آينده با حقوق ماهانه به حساب شان واريز خواهد شد.

       مناقصه های عمومی یک مرحله ای 97-1204 ، 97-1205 ، 97-1210 ، 97-1206 ، 97-1207 ، 97-1208 ، 1209 - 97  
تجدید مناقصه های 97-1197/1 ، 97-1198/1 ، 97-1185/1

 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات  ذیل برگزار نماید:

ف
دي

شماره ر
مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهمناقصه

نوع تضمین و 
مدت مبلغ)ریال(

تاریخ 
ساعت بازگشاییبازگشایی

197 - 1204
آبرسانی به روستای افضل آباد 

4,425,888,674شهرستان نهبندان 
ضمانتنامه معتبر 

145 روزبه مبلغ 221,300,000

13
97

/10
/11

8 صبح

297 - 1205
توسعه شبکه آبرسانی روستاهای 

8,426,856,991حاشیه شهر بیرجند 
ضمانتنامه معتبر

8:30 صبح 200 روز به مبلغ 421,400,000

397 - 1210
مجتمع آبرسانی حامی و دهن رود 

2,714,717,382شهرستان خوسف 
ضمانتنامه معتبر

9 صبح110 روز به مبلغ 135,800,000

10,108,176,489مجتمع آبرسانی کوثر شهرستان طبس 97-1197/1 4
ضمانتنامه معتبر 

9:30 صبح305 روزبه مبلغ 505,500,000

597-1198/1
آبرسانی به روستای چنشت

6,067,419,808 شهرستان سربیشه 
ضمانتنامه معتبر

10 صبح 185 روز به مبلغ 303,400,000

2,102,631,897مجتمع آبرسانی گرماب شهرستان قاینات  697-1185/1
ضمانتنامه معتبر

90 روز به مبلغ 105,200,000

13
97

/10
/12

8 صبح

7,676,236,273مجتمع آبرسانی شیرگ شهرستان زیرکوه 1206 - 797
ضمانتنامه معتبر

8:30 صبح195 روز به مبلغ 383,900,000

4,045,649,281مجتمع آبرسانی وحدت شهرستان زیرکوه 1207- 897
ضمانتنامه معتبر

9 صبح180 روز به مبلغ 202,300,000

3,657,745,496مجتمع آبرسانی آهنگران شهرستان زیرکوه1208 - 997
ضمانتنامه معتبر

9:30 صبح140 روز به مبلغ 182,900,000

5,245,636,462مجتمع آبرسانی فندخت شهرستان زیرکوه1209 - 1097
ضمانتنامه معتبر 

10 صبح 182 روزبه مبلغ 262,300,000

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1397/09/24 الی 1397/09/28  تاریخ ارسال پیشنهادات :  ساعت 14:30 مورخ 1397/10/10
محل بازگشایی پاکت ها: سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    

رشته و رتبه پیمانکار: رشته آب - حداقل پایه 5   دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 97175-813
 ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد

 به آدرس www.setadiran.ir  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 
مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي www.abfar-kj.ir و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات iets.mporg.ir مراجعه و یا با 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبیشماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.  

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

05632323179 - 09153634767

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولين بار فرش های خود را اتو کشيده تحویل بگيرید

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

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

 دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت رايکا سالمت کاران شايان )سهامی خاص(

آگهی دعوت سهامداران شرکت رایکا سالمت کاران شایان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 5377 و شناسه 
ملی 14005997200 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده. بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 9 مورخ 97/10/11 در آدرس: خراسان جنوبی - بیرجند- 
خیابان عدل کوچه بین عدل 2 و 4- پالک 38 کدپستی 9717698154 تشکیل می گردد حضور به هم 

رسانند. تلفن: 32218124    دستور جلسه: تغییر محل شرکت در یک واحد ثبتی
هیئت مدیره

 دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی 
شرکت رايکا سالمت کاران شايان )سهامی خاص(

آگهی دعوت سهامداران شرکت رایکا سالمت کاران شایان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 5377 و شناسه 
ملی 14005997200 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی. بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می 
شود در جلسه مجمع عمومی عادی ساعت 9 مورخ 97/10/12 در آدرس: خراسان جنوبی - بیرجند- خیابان 
عدل کوچه بین عدل 2 و 4 - پالک 38 کدپستی 9717698154 تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. تلفن: 
32218124  دستور جلسه: انتخاب اعضای هیئت مدیره - انتخاب بازرسین- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

هیئت مدیره 
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

طرح غنی سازی آرد با ویتامین D می تواند برای 
سالمتی مخاطره آمیز باشد. چون این ویتامین در 
مجاورت با حرارت باال خاصیت خودش را کامال از 
دست می دهد و حتی می تواند بر اثر حرارت، فعل 

و انفعاالت شیمیایی صورت  گیرد و سرطان زاست.
910...170
با سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم لطفا 
در خصوص بهسازی پیاده روها با توجه به تردد دانش 
آموزان و اهالی از حاشیه خیابان ها و خطر تصادف با 

خودروها اقدامی نمایید .با تشکر
915...358
با عرض سالم خدمت مسئوالن محترم شهرستان 
بیرجند اینجانب اگر مسئولیتی می داشتم با تنه درختان 
 خشکیده کاج ها اقدام به ساخت مشابه کشتی نوح 
تفریحی  فرهنگی  جاذبه  بزرگترین  و  نمودم  می 

شهرمان را به ارمغان می آوردم. با تشکر
915...358
یک بیمار تصادفی بودم که خواستم از برخورد خوب 

افسر پلیس راهور با بنده در بیمارستان  تشکر کنم.
936...802
ریاست محترم بیمه نیروهای مسلح خراسان جنوبی 
چرا  برای جواب استعالم در خصوص سوابق بیمه از 
شهروندان هزینه می گیرند ؟ ما هیچ سازمانی سراغ 

نداریم اینطور باشند.لطفا بطورشفاف توضیح دهید 
915...233
 چرا به مردم دروغ می گویند؟ هر روز می شنویم 
که میوه و لبنیات  ارزان شده  کجا همچین چیزی 
هست هر  روز که می پرسیم خبر از ارزانی نیست 
یک کیلو موز 15تومن، انار 5 هزار، گوشت 60 هزار از 
کجا بیاریم خواهش می کنیم  نظارت داشته  باشید!!!
915...246
سالم بر شهردار منطقه یک واقعا از کارهای آقای 
نخعی نژاد که خدانگهدارشان باشد انجام دادین )عقب 
نشینی خیابان قرنی( احسنت. کاش در سایر مناطق 

شهر هم از این کارهای اساسی انجام شود.
903...112
وقت تون بخیر.خواستم بگم چرا به مردم دروغ می 
گویید. تنها کسایی که سبد کاال و سهام عدالت می 
گیرند کمیته و بهزیستی و کارمندها هستند. ما قشر 
ی که شامل هیچکدوم نیستیم هیچی تا حاال به 
ما تعلق نگرفته. متاسفم واسه کارمند یکی از این 
نهادها که وقتی بهش میگم پدرم 88 سال سن 
یک چشم نابینا و سه بچه تو خونه داره، هیچ بیمه 
ای نداریم در جواب میگه به بابات بگو بره خونه رو 
بفروشه و بخورین، تحت پوشش قرار نمی گیرند. 
متاسفم واسه دولت که همچین افراد کوته فکری 

در ادارات مشغول به کار هستند. 
915...201
اگر در استان گلخانه های تولید گل رز داریم و نود 
درصد آن هم به دیگر نقاط کشور صادر می شود ، 
پس چرا بیرجند شاخه ای 8 هزار تومان است و 

تهران 4 هزار تومان؟
936...603
مهرشهر  بهداشت  مرکز  است  تاسف  جای  واقعأ 
امکانات تزریق آمپول پنی سیلین را ندارند مریض باید 
برود بیمارستان امام رضا )ع( مسئوالن برای جان و 

وقت مردم هیچ ارزشی قائل نیستند.
936...610
سالم آوا، چقدر خوب که از این منظر به گردشگری 
این  با  بودیم  مانده  ما  االنصاف  و  الحق  پرداختید، 
بعد  این  از  ها،  درباره هنجارشکنی  آقایان  سخنان 
برخورد  ها  آن  با  چگونه  دیدیم  خارجی  گردشگر 
کنیم؟ گارد بگیریم  یا گرم و دوستانه باشیم؟ ممنون 
از کارشناسان حوزه مذهبی که به خوبی به این مبحث 
پرداختند و امیدوارم همیشه در مقابل با این موضوع 
های حساس جامعه همین اندازه روشنفکرانه و با دید 
منطقی برخورد شود. آوا لطفا به سایر مسائل مهم 
و حاشیه دار استان هم به همین شکل کارشناسی 
بپردازید تا جایی برای حرف های بی مورد و غیر 

منطقی باقی نماند و برای مردم روشنگری شود.
ارسالی به تلگرام آوا
آمار ازدواج زنان استان با مردان افغانستانی نگران 
کننده است لطفا برای فرهنگ سازی و جلوگیری 
از این موارد فکری بردارید، کاری به ازدواج های 
ثبت شده و خانواده های شریف اتباع خارجی که 
به  خطابم  ندارم،  هستند  خودمان  از  جزئی  الحق 
روی  از  یا  شده  ثبت  غیر  های  ازدواج  دسته  آن 
ناآگاهی است ، مخصوصا ازدواج هایی که پدر معتاد 
دختری فقط به خاطر پول دخترش را به این افراد 
می دهد و متاسفانه چندین مورد به همین شکل را 
در شهرخودمان دیده ام. این ها به کنار، فاجعه آن 
جاست اکثر دخترانی که به عقد اتباع و به خصوص 
افغانستانی ها در می آیند سنشان کمتر از 18 سال 
است و حتی 11 سال! لطفا مسئوالن فکری در این 
زمینه بردارند، در جامعه ای متمدن و مذهبی دیدن 

این قبیل ازدواج ها واقعا شرم آور است.
ارسالی به تلگرام آوا
های  پروژه  اجرای  اینقدر  چرا  عزیز  شهرداری 
زیباسازی وسط بلوارها طوالنی شده است؟ پروژه 
بلوار جمهوری هم به همین وضع طول کشیده. اگر 
این گونه قرار است هر پروژه ای پیش برود گمون 
نکنم عمرمان کفاف دهد پارک خطی بلوار پیامبر 
اعظم)ص( و باغ ملی پادگان 04 را ببینیم . لطفا 
در اجرای این پروژه های بسیار عالی شهر که بسیار 

بسیار مورد نیاز است سرعت داشته باشید.
ارسالی به تلگرام آوا
درباره بیماران سرطانی که چه هزینه هایی سنگینی 
متحمل می شوند هم مطلبی بنویسید مسئوالن کاری 
کنند یا خیران در این زمینه وارد شده و دست خانواده 
بیماران سرطانی را بگیرند. این افراد تمام زندگیشان را 

هم بفروشند از پس مخارج برنمی آیند.
ارسالی به تلگرام آوا

حسینی- جلسه دوم »فقه گردشگری و نقش آن در توسعه 
گردشگری خراسان جنوبی« با حضور صاحب نظران برگزار 
شد. در جلسه نخست، می توان گفت اجماع نظری روی 
اثرات مثبت گردشگری بر اقتصاد و توسعه خراسان جنوبی و 
تاکید دین اسالم بر این مبحث به وجود آمد. اکنون مشروح 
زاویه دید کارشناسان حوزه  از  فقه گردشگری  جلسه دوم 

گردشگری را می خوانید: 

ایجاد قوانین بر پایه تعامل و مبتنی بر
 ارزش های  دینی در برخورد با گردشگران

دکتر آذرکار صاحب نظر در حوزه گردشگری و مدیر هتل 
سپهر، در این جلسه با بیان این که مشروعیت گردشگری 
با توجه به مستنداتی همچون آیات، روایات و سیره پیامبران 
و معصومان )ع( بررسی شده است، اظهار کرد: عالوه بر آیه 
»سیرو فی االرض« که مستقیما به مومنان امر به سفر می 
کند، در آیه 36 سوره نساء نیز کمک کردن به در راه ماندگان 
یا همان مسافران را جزو ویژگی های مومنان برشمرده است. 

جالب است که از 8 صنف مستحق زکات و 6 صنف مستحق 
خمس همین »وابن سبیل« عنوان شده و کرامتی را برای 

سفرکنندگان به سرزمین اسالمی در نظر گرفته است.
 عارف بزرگی همچون شیخ ابوالحسن خرقانی بر سر در خانه 
خود نوشته بود » هرکسی بدین سرای درآید نانش دهید و 
از ایمانش مپرسید، زیرا آن که بر سرای دوست به جان ارزد 
بر سرای حسن به نان ارزد«. آذرکار همچنین با بیان این که 
نگرانی متولیان از ورود غریبه ها بجا و شایسته است، اضافه 
کرد: گشودن درها و اجازه ورود دادن به هر فردی بدون 
محابا قطعا مشکل ایجاد می کند ، اما نمی توان صورت 
مسئله را پاک کرد، در انزوا پاک ماندن ارزشی ندارد و مردم 

این سرزمین نیاز به برقراری تعامل ارزنده دارند.
 به گفته وی در خراسان جنوبی 8 دین و مذهب و نحله 
فکری وجود داشته و یا دارد و همه این تفاوت ها در کنار 
یکدیگر به راحتی زندگی کرده و مردم غیرتمند دینی این 
سرزمین با حفظ باورها آن ها را تحمل کرده و تعامل داشتند. 
در نتیجه می توان گفت نفی و دفعی برخورد کردن مشکلی 
حل نمی کند و باید در برخورد با این افراد سعه صدر داشت.

این کارشناس با تاکید بر این که بر پایه فقه پویای اسالمی 
و شیعی باید برای موقعیت های جدید به وجود آمده قانون 
و برنامه مدونی تهیه کرد، یادآور شد: گردشگر و هم مردم 
استان حق و حقوقی دارند در همین راستا باید قوانینی بر پایه 
تعاملی سازنده و مبتنی بر ارزش های دینی ایجاد کرد و فصل 
الخطاب باشد تا هر فردی به اعتبار خود از موضوع برداشت و 
برخورد نکند.آذرکار به وجود فرهنگ های متفاوت در نقاط 
گوناگون کشور اشاره کرد و گفت: اگر این افراد توجیه شده و 
از کانال های کنترل شده بیایند قابل قبول است، اما در مقابله 
با فردی که در خارج از این قالب به استان می آید و گاهی 
نیات سوئی دارد، نگاه تیزبین متولیان بخش های گوناگون 
همچون دستگاه های امنیتی و انتظامی نیاز است. وی به 
سخنان مقام معظم رهبری و رئیس جمهور درباره اهمیت 
گردشگری با وجود اطالع از آسیب های آن ، اشاره کرد و 
گفت: خراسان جنوبی صنعت یا کشاورزی قوی ندارد و در 
این وضع سریع ترین و مطمئن ترین راه توسعه گردشگری 
است. به گفته وی اگر ارزش افزوده گردش مالی در درون 
استان را یک در نظر بگیریم، این گردش مالی در خارج استان 

و حتی خارج از کشور، سه برابر می شود.

با پویایی اقتصاد گردشگری
 اقتصاد روستاها راه می افتد

کاشانی مدیر عامل آژانس گردشگری آسیا پرواز البته به بیان 
مصداق هایی برای تحلیل فقه گردشگری در استان پرداخت. 
وی با بیان این که تجارت و اقتصاد گردشگری به دلیل وجود 
بیشتر جاذبه ها و صنایع دستی مهم در روستاها، متمرکز بر 
این مناطق است، اضافه کرد: با پویایی اقتصاد گردشگری، 
اقتصاد روستاها راه می افتد. به گفته وی هنگامی که مقام 
معظم رهبری از اقتصاد مقاومتی سخن می گویند و دولت 
موظف به پیگیری می شود، بخش خصوصی نیز موظف به 
دنبال کردن این پیام ها است در همین راستا 4 سال است 
آستین باال زده و وارد کار شده ایم. کاشانی به ورود گردشگر 
ژاپنی که تاجر فرش نیز می باشد، برای سومین سال پیاپی 

در استان اشاره کرد و گفت: سال اول این گردشگر با وجود 
خریدهایی که از اصفهان و تبریز کرده بود از خراسان جنوبی 
خریدی نداشت و تنها از نقاط مهم در حوزه قالیبافی استان 
همچون درخش ، دهسلم، منطقه حیدرآباد نهبندان و حتی 
بشرویه بازدید کرد، سال دوم اما رقمی نزدیک به 15 میلیون 
از 60  بیش  به  رقم  این  در سال سوم  قالی خرید؛  تومان 

میلیون تومان رسید.
 این تاجر فرش که تنها از روی دار قالی را می خرید هنگام 
پرداخت پول، کامال نقدی حساب می کرد و همین موضوع 
موجب شد مدیر کمیته امداد نهبندان پس از خرید چندین قالی 
از بزرگترین کارگاه قالیبافی دهسلم متعلق به این نهاد، تماس 
گرفته و تشکر کند زیرا کمیته امداد توان خرید نقدی را نداشته 

و 6 تا 7 ماهه پول را پرداخت می کند.

حل مشکالت صنایع دستی با 
گردشگران خریدار

این کارشناس حوزه گردشگری با تاکید بر این که اگر در 

سال ده گردشگر همچون این تاجر به خراسان جنوبی سفر 
کنند ، بخشی از مشکالت صنایع دستی استان حل می شود، 
خاطرنشان کرد: ثبت جهانی حوله بافی خراشاد به عنوان 
دومین صنایع دستی جهانی ثبت شده در ایران ، گواه کیفیت 
کار مردم این استان است.کاشانی با اعتقاد بر این که دولت با 
درگیری های اقتصادی فعلی توانایی ایجاد بازار برای صنایع 
دستی را ندارد، اضافه کرد: باید بخش خصوصی این کار را 
انجام دهد زیرا رابطی بین تولید کننده و گردشگر خریدار می 
باشد. وی به گرانی تورهای خراسان جنوبی که فقط هزینه 
ورود و خروج با هواپیمای آن، یک میلیون تومان است اشاره 
کرد و افزود: این موضوع موجب شده تا بیشتر گردشگران با 
سطح مالی متوسط به باال وارد این استان شوند و همین افراد 
برای اقتصاد گردشگری ما مفید هستند و طبق برآوردی که 
داشتیم ، از ابتدای فروردین تاکنون هر تور که وارد بازار شده 
، به طور متوسط بیش از 10  میلیون تومان فقط سوغات 
خریداری کرده است. در زمانی که بسیاری از اهالی استان 
روستای تاجمیر را نمی شناسند، گردشگران برای دیدن بی 
بی گل، خانم مسن سازنده عروسک های تاجمیر، به این 

روستا می روند و خرید می کنند.

تفاوت بین گردشگران و مسافران گذری   
مدیرعامل آژانس گردشگری آسیا پرواز خواهان ایجاد تفاوت 
بین گردشگران و مسافران گذری شد و عنوان کرد: هنگام 
بستن تور گردشگری روندی را برای اخذ مجوز طی می 
کنیم، همچنین نامه ای را به اداره کل میراث فرهنگی نوشته 

تا توضیح کامل برنامه تور را ارائه دهیم.
 رونوشت نامه به معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
مسئول حراست این اداره کل، فرمانده یگان حفاظت و ریاست 
داره میراث شهرستان مربوطه ارسال می شود. با وجود این 
شرایط اگر مثال گروه گردشگری در قالب تور وارد شهرستان 
طبس شود ، رئیس میراث فرهنگی طبس قطعا از قبل اطالع 
دارد.کاشانی با تاکید بر این که به شدت مخالف رعایت نشدن 
شئونات اسالمی توسط گروهی از افراد هستیم، ادامه داد: 
یکی از رمزهای موفقیت مجموعه ما در روستاها، عالوه بر 
ایجاد تعامل اقتصادی، احترام گذاشتن به ریز اعتقادات آن ها 
است. حتی وقتی آژانس بزرگ گردشگری با ما به عنوان 
کارگزار محلی ارتباط گرفت و در برنامه خود رقص محلی 
در ایام محرم و صفر را درخواست کرد، مخالفت کردیم. به 
گفته وی برای یک دفتر خدمات مسافری اعتبار از درآمد 
مهم تر است. از طرفی زمانی که تورهای جستجوی آیین 
های عاشورایی در یزد، بوشهر و کاشان برگزار می شوند، 
گردشگران تور قطعا پایبند به آداب این مراسم هستند که 
برای خراسان جنوبی نیز امیدواریم مراسم بیل زنی خوسف 

در قالب این نوع گردشگری دیده شود.
به گفته وی تورگردشگری بیرجند در وقت نماز به مسجد 
چهاردرخت یا روستای اکبریه برده می شود. وی یادآور شد: 
گردشگران را به زورخانه پوریای ولی برده و از عزیزان این 
زورخانه تقاضا می کنیم در حد 20 دقیقه مدح حضرت علی 
)علیه السالم( را داشته باشند، این موضوع به قدری برای 
گردشگران جذاب است که یک بار خانمی فرانسوی عنوان 
کرد: “تاکنون چنین حالی را تجربه نکرده بودم” و از این 

نقطه به بعد وظیفه من به عنوان تورگردان، معرفی مذهب و 
شخصیت امام علی )ع( است. 

طرح هر موردی بالفاصله از طریق
 تریبون های عمومی ضربه به گردشگری است

گروهی  خواندن  گردشگر  که  این  به  اشاره  با  کاشانی 
اداره  رئیس  که  جنوبی  خراسان  منطقه  در  مسافران  از 
گردشگری شهرستان، حراست و دهیار آن جا از ورود آن 
ها بی اطالع بوده و بی اخالقی کرده اند، درست نیست، 
تصریح کرد: اکنون که برای پویایی اقتصاد روستایی تالش 
هایی می شود ، خواهش می کنم در صورت رخداد تخلف 
آن را از طریق تریبون های عمومی که نفوذ دارند مطرح 
نکنید تا به گردشگری ضربه ای وارد نشود. بین گروهی که 
نه در قالب تور و نه در قالب گردشگری رسمی وارد استان 
شده با گردشگری واقعی تفاوت قائل شوید. وی خاطرنشان 
کرد: حتی اگر تخلفی از سوی دفاتر رخ می دهد مسیر درست 
پیگیری آن همچون حراست اداره کل میراث فرهنگی و 

کمیسیون نظارت بر دفاتر گردشگری طی شود.

آماده فراگیری دوره های آموزشی
در حوزه عقیدتی و فرهنگی هستیم

مدیرعامل آژانس گردشگری آسیا پرواز به زمانی که دستگاه 
هایی همچون اطالعات و نیروی انتظامی درباره گردشگران 
خارجی سختگیری می کردند اشاره کرد و ادامه داد: ولی 
با تعامل و صبوری، جریان ورود گردشگر برقرار و دستگاه 
های امنیتی متوجه شدند حضور این افراد ضربه ای به استان 
وارد نمی کند. اکنون تمام کارها به راحتی انجام می شود. 
کاشانی با اعتقاد بر این که ایجاد تعامل بین دستگاه های 
فعال در حوزه های فرهنگی و عقیدتی و بخش گردشگری 
نیز با صبوری ایجاد خواهد شد، خاطرنشان کرد: همان طور 
که اطالعات با برگزاری دوره های آموزشی، ابهامات را رفع 
کرد، در حوزه عقیدتی و فرهنگی نیز آماده فراگیری دوره 
های آموزشی با همکاری اداره کل میراث فرهنگی هستیم 
حتی برای این آموزش ها گواهی نامه بدهید و اگر شرکت 
گردشگری یا تورلیدری این گواهی را نداشت اجازه فعالیت 
پیدا نکند. وی آموزش دهیارها را در کم شدن این قبیل 
آسیب ها بسیار موثر دانست و گفت: دهیار جزو اولین افرادی 
است که از ورود گروه های بدون تور به روستا آگاه می شود. 
این کارشناس با بیان این که برای تورهای کویرنوردی نامه 
ای از اداره کل میراث فرهنگی به معاون سیاسی استاندار و 
رونوشتی به فرماندهی انتظامی ارسال می شود  و یگان های 
مستقر در دهسلم آماده هستند، اضافه کرد: با این حال عده 
ای هستند که این پاسگاه ها را دور زده و معموال از کرمان 

می آیند و به کویر می روند.

تهیه بسته های تبلیغاتی با آداب دینی
سه  در  »راویج«  بومگردی  اقامتگاه  گذار  سرمایه  نجیبی 
قلعه نیز با تاکید بر این که گردشگری خراسان جنوبی نوپا 
و همچون نهالی تازه نشانده شده است، اظهار کرد: برای 
رشد آن باید علف های هرز را هرس کرد و این گردشگر 
نماهایی که حرکات خالف عرف انجام می دهند همان علف 
های هرز هستند. وی ادامه داد: درد من در بخش گردشگری 
این است که یک لیدرتورنمایی گروهی به استان آورده و در 
گوشه ای از کویر بدون پرداخت هزینه ای به مجموعه های 
اقامتی، بدون اخذ مجوز و نظارت نهادها بی اخالقی می 
کنند، با ماشین های دو دیفرانسیل خود مراتع را نابود کرده و 
برای سرگرمی دام های بومیان را دنبال می کنند. تقاضا می 

کنم این افراد را با گردشگران اشتباه نگیرید.
نجیبی با تاکید بر این که امروز هر تصمیمی برای گردشگری 
گرفته شود 5 سال دیگر نتایج آن مشخص خواهد شد، اضافه 
کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بسته های تبلیغاتی با 
آداب دینی و مسائل استان را تهیه و در اختیار ما قرار دهد تا به 

عنوان پیام دینی به مسافران بدهیم.

نگرانی ما انتقال فرهنگ علف های هرز،
 به مردم منطقه است

مطهری فر معاون فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از 

منکر استان نیز مهمان این جلسه بود. او با بیان این که 
گردشگری صنعت و تجارتی سودآور است و همه این مطلب 
را می دانیم، ادامه داد: کسی قصد حذف گردشگری را ندارد و 
خوشحالیم همه بزرگواران به اهمیت موضوع در کنار پیوست 
فرهنگی آن اشاره می کنند. البته این پیوست فرهنگی در هر 
نقطه ای متفاوت با کشورهای دیگر و حتی استان های دیگر 
است. وی مثالی از دوران تبعید امام خمینی )ره( در نوفل 
لوشاتو را عنوان کرد و گفت: گوشت ذبح شده ای را برای 
ایشان آوردند و اولین سوال ایشان این بود گوشت با فرهنگ 
ما ذبح شده یا فرهنگ اهالی این شهر؟ آیا فرهنگ فرانسه 
اجازه ذبح گوسفند بر سر راه افراد را می دهد؟ حضرت امام 
خمینی )ره( از این گوشت ذبح شده نخوردند زیرا مسائل 
فرهنگی آن منطقه رعایت نشده بود. اکنون نیز سوال ما این 
است اگر گردشگری به این استان می آید آیا با فرهنگ خود 
وارد می شود؟ اگر گردشگری با روش های خود، روش های 
سنتی ما را زیر سوال ببرد مشکالت عدیده ای ایجاد می کند.
وی با تاکید بر این که انجام کار تجاری بدون پیوست فرهنگی 

بی فایده است، تصریح کرد: طبق عنوان “میراث فرهنگی 
و گردشگری” نیز به این تقدم و تاخر اشاره شده و ابتدا باید 
فرهنگ خود را حفظ کنیم. فرهنگ اصیل اسالمی نیز نسبت 
به گردشگری هیچ چیز کم ندارد، با توجه به آیات هم نمی توان 
گفت با مبنای گردشگری مخالفتی وجود دارد ، ولی نگرانی ما از 
آن علف های هرزی است که هنجارشکنی کرده و فرهنگ خود 

را به مردم منطقه منتقل می کنند.

90 درصد مصوبات ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر عملی نشده است

مطهری فر طراحی مدل گردشگری بر اساس مدل ایرانی 
و اسالمی را بسیار ضروری دانست و افزود: برای ارائه بسته 
های فرهنگی و برگزاری دوره های آموزشی نیز کامال آماده 
هستیم اما کار باید دو جانبه باشد، مصوباتی مرتبط با این 
حوزه در ستاد امر به معروف  نهی از منکر داریم که 90 
درصد آن ها هم عملی نشده است! زمانی که آیت ا... عبادی 
به عنوان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان 
از دستگاه میراث فرهنگی می خواهند کاری انجام گیرد، 
انتظار می رود این دوستان اهتمام داشته باشند.وی در بخش 
دیگری از سخنانش درباره اعالم این موضوعات از تریبون ها 
بیان کرد: خطیب نماز جمعه وظیفه و رسالتی دارد و اگر این 
موارد بیان نشوند ، حساسیت ها به حداقل می رسد، ولی بسط 

این قبیل موارد به تمام گردشگران خوب نیست.

به گونه ای باشیم که گردشگر وقتی وارد استان می 
شود تحت تاثیر فرهنگ مان قرار گیرد

حجت االسالم عرفانی رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی 
نیز با اشاره به این که در تاریخ اسالم هجرت پیامبر)ص( به 
عنوان مبدا تاریخی مشخص شده و نشان از اهمیت آن دارد، 
اضافه کرد: سفرهای ائمه ما همچون امام رضا )ع( به ایران 

نیز برکاتی برای مردم این کشور داشته است، 
سفر حضرت معصومه )ع( به قم نیز همین گونه می باشد. بنابراین 
شکی نیست که سیر و سفر و گردشگری در دین اسالم اهمیت 
دارد. به گفته وی گردشگری نیز به عنوان اقتصاد مقامتی مورد 
توجه رهبر معظم انقالب قرار گرفته است ، البته دغدغه های 
فرهنگی و مذهبی مردم نیز مطرح شده و با وجود تبلیغات وسیع 
دشمن برای اسالم و ایران هراسی، باید به گونه ای برنامه ریزی 
کنیم که گردشگر وقتی وارد استان می شود تحت تاثیر فرهنگ 

مان قرار بگیرد و دیگران را هم تشویق به آمدن کند.

در نبود نشست ها افراد یکدیگر را متهم می کنند
انتظامی این نشست ها را  رئیس عقیدتی سیاسی نیروی 
بسیار موثر در این برنامه ریزی ها دانست و گفت: متاسفانه در 
نبود نشست ها افراد یکدیگر را از دور متهم می کنند و گاهی 
به رسانه های عمومی می رسد. باید بتوان در گردشگری، هم 
به لحاظ مادی و هم اقتصادی به خصوص در شرایط بحرانی 
روستاها به توسعه رسید. عرفانی عالوه بر اشاره به ظرفیت 
های بسیار خوب استان در موضوع گردشگری ، از تدین 
مردم استان نیز سخن گفت و افزود : در این جا هم مردم 
و هم مسئوالن فرهنگی حساس هستند و کامال بجا است. 
در خراسان جنوبی برخی شهرها و روستاها با وجود تهاجم 

فرهنگی 40 ساله دشمن، دست نخورده و بکر باقی مانده اند 
و علت آن همین اعتقادات قوی و والیت مداری آنان است.

وی با بیان این که نیروی انتظامی برای برگزاری دوره های 
آموزشی اعالم آمادگی می کند، خاطرنشان کرد: باید دستگاه 
های دخیل همگی برنامه ای مدون ایجاد و اجازه رخداد حواشی 
را ندهند، اگر موردی هم اتفاق افتاد بررسی شده و عمومی نشود.

گردشگری  ، روش نوین تبلیغ فرهنگ اسالمی
و  اجتماعی  معاونت  کارشناس  مالکی  االسالم  حجت 
موقت  جمعه  امام  دادگستری،  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
مدعو  دیگر  نیز  ای،  حرفه  اخالق  مدرس  و  قهستان 
تبلیغ  موثرترین روش های  از  یکی  بود. وی  این جلسه 
روش  بر  عالوه  را  دینی  های  آموزه  و  اسالمی  فرهنگ 
نوین  های  روش  عزاداری،  و  منبر  سنتی همچون  های 
همچون موسیقی و گردشگری دانست و گفت: روش های 
دارند و روش های جدید،  را  تاثیر همیشگی خود  سنتی 
کارشناس  این  دارند.  کاربرد  خود  خاص  مخاطبان  برای 

به گردشگرنماها اشاره کرد و افزود: این مواقع مسئولیت 
ما دوچندان می شود ، همان طور که حوزه علمیه، نهاد 
لباس  که  قبال شخصی  در  فقیه  ولی  نماینده  و  رهبری 
نمی  رعایت  را  روحانیت  شئون  اما  پوشیده  را  روحانیت 
و  فرهنگی  میراث  تالش  مالکی،  دارد.  مسئولیت  کند 
گردشگری را در این مواقع بیشتر از قبل ضروری دانست 
و ادامه داد: در اخالق حرفه ای هم کار فرد از حالت صرفا 
شغل خارج شده و منافع همه در نظر گرفته می شود. وی 
به لزوم ارائه آموزش ها برای تور لیدرها اشاره کرد و گفت: 
اگر قرار است  گویا آموزش های فعلی کفایت نکردند و 

کاری انجام شود، آموزش ها هم باید جدی گرفته شوند.
وی با اشاره به این که حجت االسالم تقی قرائتی مسئول امور 
مساجد در قم، سائحون را سیر کنندگان بین مساجد عنوان 
کرده اند، ادامه داد: ما نیز باید به سمتی برویم که در هر مکانی 
، گردشگر احساس کند وارد محیط با شرایط خاصی شده 
است، همانند آن چه گردشگر فرانسوی در زورخانه احساس 
کرده بود.امام جمعه موقت قهستان ، درباره تریبون های نماز 
جمعه نیز عنوان کرد: شاید اگر این مورد در تریبون نماز جمعه 
طبس گفته نمی شد، اکنون جدی اینجا و پای کار نبودیم 
ولی معتقدم مشکالت را باید در محافل خصوصی حل کرد. 
مالکی از آگاهی بخشی، توصیه و ارشاد و هشدارهای به موقع 
به عنوان راهبردهای پیشگیری از هنجارشکنی سخن گفت و 
یادآور شد: متاسفانه برخی مواقع حراست یک اداره خیلی دیر 
وارد عمل می شود، در حالی که باید هشدار به موقع داده شود. 
وی به اصطالح گردشگری “سیاه” و “تلخ”  اشاره کرد و افزود: 
عده ای نگاه می کنند حساسیت یک منطقه در چه مواردی 
است و عمدا هنجارشکنی  می کنند تا به مرور زمان این منطقه 
مکانی برای تجمع افرادی شود که با اسالم و نظام و اهل بیت 
)ع( مخالف هستند. وی همچنین با بیان این که بروشورهایی 
که تهیه می شود گاها خود آسیب هستند و به قدری نافرم و 
نازیبا بوده که کسی تمایلی به خواندن آن ها ندارد، اضافه کرد: 
اگر قرار بر ارائه بروشور در زمینه فقه گردشگری است باید 
خیلی تخصصی این کار را انجام داد. مالکی خاطرنشان کرد: 
در معاونت فرهنگی دادگستری برنامه و مصوبه ای وجود دارد 
که با هزینه این معاونت و با همکاری میراث فرهنگی می توان 
برای دوستان گردشگری و شرکت های خصوصی و تورلیدرها 

دوره های آموزشی برگزار کرد.

برخورد با تورلیدرنماها در صورت عدم توجه
حسینی دبیر فرهنگی وزارت نیرو، نیز پیشنهاد داد: اداره کل 
میراث فرهنگی در قالب صورت جلسه به شورای فرهنگ 
عمومی استان ، درخواست برگزاری چندین جلسه متشکل 
از نهادهای مرتبط را بدهد. به گفته وی تکرار این قبیل 
کارهای خالف شرع در ایام مذهبی نشان دهنده تعمد افراد 
بوده و رسانه هایی هم که این موارد را برجسته می کنند ، 
در میدان همان تفکرات بازی می کنند. نجیبی هم خواستار 
ورود بخش خصوصی در این جلسات برای نزیک تر شدن به 
حقیقت موضوع شد. وی همچنین از نیروی انتظامی تقاضا 
کرد: با تورلیدرنماها در صورت عدم توجه به تذکر برخورد 
شود.  به گفته وی مبادی ورودی کویر مشخص است و می 

توان راحت این افراد را شناسایی کرد.

تامین میوه شب یلدا در بیرجند

 غالمی- میوه شب یلدا به مقدار کافی در بازار روزهای شهر بیرجند توزیع شده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های
کشاورزی شهرداری بیرجند گفت: هیچگونه مشکلی در تامین میوه شب یلدا در بیرجند وجود ندارد و میوه از ابتدای این هفته در بازارهای تحت نظارت این سازمان همچون 

روز بازار غفاری و پاسداران به مقدار کافی در حال توزیع می باشد. خسروی افزود: در روز بازار غفاری و پاسداران، میوه با 15 تا 20 درصد کاهش قیمت توزیع می شود.

 اجماع نظر کارشناسان فقه و گردشگری بر:
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موفقیت و انرژی

لبخند بزنید

تکنیک مکث ۳ ثانیه

قبل از روشن كردن ماشین، بر روی صندلی ماشین 
به آرامی، سه ثانیه مكث كنید بعد ماشین تان را 
افزایش  باعث  ثانیه  سه  های  كنید. مكث  روشن 
قدرت و صبر شما شده و در نتیجه باعث ماندگاری 
و افزون شدن انرژی مثبت شما می شود. مكث سه 
ثانیه از بروز خشم و عصبانیت جلوگیری می كند و 
به شما ترمزی مي دهد كه خودتان  را كنترل كنید.

 تكنیک مكث ۳ ثانیه مانع از تصمیم های آنی كه 
عواقب بدی برای شما دارند، می گردد.

از پاسخ ها و حرف های نسنجیده كه پشیمانی و 
دردسر به همراه دارند جلوگیری می كند.

در این كار ممارست به خرج دهید تا اینكه ملكه 
ذهن شما شده و در حافظه تان ثبت گردد.

خود را مسئول حوادثی که امکان
 کنترل آن را نداشته اید قلمداد نکنید

نگرانی، و  اضطراب  كنیم  می  فكر  ما   گاهی 
آینده نگری است. دشمنان انسان تنها در درون خود 
او هستند. ما می توانیم گذشته را داشته باشیم ولی در 

محاصره اش نباشیم و در آن غرق نشویم.
سعی كنید همیشه صورتی آرام و باوقار داشته باشید 
حاالت  و  بر شخصیت  عمیقا  حاالت صورت  زیرا 
روانی تاثیر می گذارد. اگر لبخند بزنیم و سعی كنیم 
همیشه چهره ای متبسم داشته باشیم در نهایت شادی 
را لمس خواهیم كرد ولی اگر تمام مدت چهره ای 
عبوس و غمزده به خود بگیریم مدتی نمی گذرد كه از 

نظر روحی پریشان و خمود می شویم.
به  نسبت  منفی  نگرش  و  احساس  نباید  هیچگاه 
آینده  باشد  یادمان  باشید.  داشته  خود  شخصیت 
 همین امروز است. همه كسانی كه كار امروز را كنار
گذاشته اند و به آینده چشم دوخته اند و نگران هستند، 
بی جهت نیروی خود را از بین می برند و آرامش امروز 
را با تصور مشكالتی كه با فردا می آید، بهم می زنند.

افرادی كه به طور دائم  از  افراد شاد كمتر  معموال 
احساس نگرانی و بدبختی می كنند بیمار می شوند 
و آن دسته از افرادی كه بعد روشن و مثبت زندگی 
را می بینند كمتر احتمال دارد كه دچار فشار روانی 
شوند و اندیشه های سخت سبب می شود كه وضع 
بد چون دیواری سنگی برجا بماند. به یكدیگر عشق 
بورزید اما عشق را به بند نكشید. بگذارید میان با هم 
بودن تان فضایی و فاصله ای باشد، با یكدیگر بخوانید 
و شادمان باشید اما بگذارید هر یک از شما تنها باشد 
همیشه خود را در آستانه به دست آوردن یک موفقیت 
استثنایی بدانید و رمز آن یک چیز است، همت كردن 
در طلب آن، پس سعی كنید و آن قدر مجدانه موفقیت 

را آرزو كنید كه آهن ربا آهن را می رباید.

جدول 4240                        

كریسمس   نماد   -1 افقي: 
منصوري  تورج  از  فیلمي   -
۲- پایتخت كانادا - هرگز نشود 
از  آباد  -  - جوان ۳ - برقرار و 
شهرهاي خراسان رضوی-  شاخه 
درخت 4 -شكم بند طبي - پرنده 
بیماری  و  آش سرد كن - علت 
-   دانه سحرآمیز 5 - خداشناس  
پیر -  نت سوم ۶-   - خدمتكار 
جایگاه    - احصائیه   - بازداشتن 
۷-  نشان-  جاروكش  - قسمت 
مهم و اساسي 8 - چیره  - منطقه 
تفریحي كرج -  جذام 9 -لیز و 
چسبناك -  از  سبک هاي شعري 
یار  شورا 10-     - ایران  ادبیات 
همایون -  كوله بار -  بیم 11-   
استان مركزي -  لبریز  - مركز 
واحد پول الجزایر 1۲-  فرودگاه 
دستور  روز-   باب   - پاریس  
از حروف  پیشوند سلب 1۳-    -
یوناني - شبیه -  شهرهاي عرب 
14- از انواع شنا - كندن علفهاي 
نامی    -15 سر  پشت   - هرز 
دخترانه -  سردار ایرانیان باستان

بوجار   - بارح     -1 عمودي: 

دین  ستودن   - مرداب  -گاز   ۲
سر  پوشش  نوعي   - است  
مداوا    - بیگانه  خداحافظي   -  ۳
از   -  4 كشورمان  پول  واحد   -
قله هاي معروف كشور نپال  - 
تا  دهند  مي  دارایي    - خداوند  
رسوا كنند 5 - رمق آخر-  جزیره 
-  امانتي ۶ - آرایش هنرپیشه - 
مهم ترین شعبه نژاد سفید  -دانه 
كش بي آزار ۷ -كشور خوشبخت  
- به حد مطلوب نرسیده  - نان 
تابه اي 8 -یوغ  دوستي - گیتي 

هاي  المپ   - خراب  -مقابل   9
نماز    -10 لوس   - قطبي    ۳
یوناني-   حروف  از   - وقت  در 
كالهبردار 11-  معشوق - دوزخ 
- كچل ندارد 1۲- نشانه بیماری 
است  - از  حروف الفبا-   سرخ 
كمرنگ -  سرپرست رعایا 1۳-  
ویران - گروه بزرگ نوازندگان - 
ماست چكیده 14 - دیاستاز - از 
خطاطان معروف ایراني - آشكار 
احمد  از  اثري    -15 نمایان  و 
شاملو  - شهري در استان فارس

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

داشتنقلبیسالمتر
بامصرفکدوحلوایی

فیبر موجود در كدوتنبل، می تواند از قلب نیز محافظت 
بر روی مردان مشخص شد  كند. در یک تحقیق 
آن هایی كه برنامه غذایی سرشار از فیبر استفاده می كنند 

در مقایسه با كسانی كه فیبر برنامه غذایی شان پایین 
است تا 40  درصد كمتر در خطر بیماری های قلبی 
قرار دارند. در تحقیقی دیگر كه روی خانم ها انجام شد، 
محققان پی بردند خانم هایی كه رژیم غذایی سرشار از 
فیبر دارند در مقایسه با بقیه افراد تا ۲5  درصد كمتر در 

خطر بیماری های قلبی قرار دارند.

فوایدبینظیرناشتا
آبنوشیدن

نوشیدن آب درست بعد از بیدار شدن از خواب بهترین 
زمان روز است . هنگامی كه شب در خواب هستید، بدن 
عملكردهای مهمی را تحت كنترل دارد سلول های 

آسیب دیده را ترمیم می كند و یک پاكسازی درونی 
انجام می دهد تا مواد سمی بدن دفع شوند. به همین 
دلیل است كه آب نقش بسیار مهمی در زمان بیدار شدن 
از خواب دارد. نوشیدن یک لیوان بزرگ آب در صبح دفع 
مواد زائد را كه طی شب توسط فعالیت دستگاه لنفی از 

دیگر مواد جدا شده اند را تسهیل می كند. 

مصرفترشیجاتدرشب
چهبالییسرمانمیآورد؟

از خوردن ترشیجات در شب پرهیز كنید؛ خوردن سركه 
و ترشیجات در شب باعث دفع بیشتر كلسیم از بدن 
شده و موجب پوكی استخوان و ضعف اعصاب و حتی 

سكته های مغزی و قلبی می شود. از مهمترین عوامل 
حواس پرتی و كندی حافظه و حتی آلزایمر، مصرف 
زیاده از حد ترشیجات است چون ترشیجات طبع شان 
سرد و خشک است و باعث سردی مغز می شود؛ پس 
اگر نگران كندذهنی و حواس پرتی خودتان هستید دور 

ترشی را خط قرمز بكشید.

چهموقعبایدبه
چشمپزشکمراجعهکرد؟

اگر موارد زیر را در خودتان مشاهده كردید، سریعاً به 
پزشک مراجعه كنید:

-  درد چشم شما به طور غیرعادی شدید بود.

- بینایی شما به طور ناگهانی تغییر كرد.
ها  آن  به  زدن  دست  هنگام  شما  های  چشم   -

خیلی درد می گیرد. 
- همراه با درد چشم، دچار دل درد یا تهوع شدید.

- چشم شما در اثر وجود یک جسم خارجی در آن یا 
پاشیدن یک ماده شیمیایی به سمت آن درد گرفت.

زنجبیل
نوشیدنیمفیدبرایسرماخوردگی

غذاخوری  قاشق  یک  میزان  به  را  تازه  زنجبیل 
با آب جوش  در ظرفی مناسب رنده كنید. سپس 
به مدت 10 دقیقه دم كرده و داخل صافی ریخته 

و تفاله آن را بگیرید. این دمنوش بدن را به یک 
های  ویروس  از  و  كرده  تبدیل  سیار  بخاری 

سرماخوردگی در امان نگه می دارد. 
برای  قوی  كننده  پیشگیری  نوعی  به  زنجبیل 
سرماخوردگی است. از این نوشیدنی برای افرادی كه 

بدن شان ایمنی كمتری دارد، استفاده می شود.

شایع ترین بیماری های گوش داخلی كه موجب سرگیجه می شود عفونت ویروسی مایع گوش داخلی است كه بیشتردر 
فصل پاییز و زمستان رخ می دهد. ویروس به مایع داخل گوش حمله كرده، گوش داخلی دچار التهاب شده و فرد احساس 
سرگیجه می كند، سرگیجه واقعی یک حالت ناخوشایند با احساس حركت دورانی می باشد كه همراه آن بیمار تهوع، 
استفراغ و تعریق دارد. ، این حالت وقتی اتفاق می افتد كه سیستم ایمنی بدن به سلول های گوش داخلی كه با ویروس 
یا باكتری اشتباه گرفته شده اند حمله كند. ممكن است این وضعیت موجب شود فرد تعادل خود را از دست داده و با 
زمین خوردن دچار عارضه های غیر قابل جبرانی چون ضربه مغزی و مرگ شود.  شاید همه ما سابقه سرگیجه داشته 
باشیم. حالتی كه ممكن است در اثر كاهش فشارخون به سراغ ما بیاید، گاهی نیز نشانه ابتال به یک بیماری خطرناك 

مانند تومور مغزی است.

توجه كنید كه فشارخون به طور طبیعی در اثر استرس و فعالیت بدنی باال می رود اما فردی كه دچار بیماری فشارخون 
باال است، به هنگام استراحت نیز فشارخونی باالتر از حد طبیعی دارد. وقتی در وضعیتی فوق العاده مانند تغییر موقعیت، 
اضطراب و عصبانیت قرار می گیریم، بدن ما فعالیت خود را با مجموعه  ای از تغییرات سریع داخلی تنظیم می كند كه 
یكی از مهم ترین آنها آزاد شدن هورمون آدرنالین از غدد فوق كلیوی است كه با افزایش تعداد ضربان قلب و تنگ 

شدن عروق به كمک برخی ترشحات دیگر به باال رفتن فشارخون منجر می شود. . 
تحقیقات نشان می دهد نمک از عوامل افزایش دهنده فشارخون است. مصرف نمک زیاد از دوران كودكی پایه ای 
برای باال رفتن فشارخون در سنین باالتر می شود. سیگار به دلیل اینكه به آزاد شدن هورمون آدرنالین منجر می شود 

موجب افزایش فشارخون می شود.

 فشار خون این قاتل خاموش در کمین چه کسانی است؟هشدار، افرادی که سرگیجه دارند به گوش باشند

القاب ایشان “ معصومه” ،  نام شریف آن بزرگوار فاطمه و 
“ كریمه اهل بیت”  و “ فاطمه كبري” است.پدرش حضرت 
موسي بن جعفر )ع( و مادرش نجمه خاتون مادر حضرت رضا 
)ع( است.آن حضرت اّول ذي القعده سال 1۷۳هـ . ق در مدینه 
منّوره به دنیا آمد و در سّن ۲8 سالگي روز دهم یا دوازدهم ربیع 

الثاني سال ۲01هـ . ق در شهر قم از دنیا رفت.
سفر مقّدس به شهر مقّدس : در سال ۲01 هـ . ق ، یک سال 
پس از سفر تبعید گونه حضرت رضا )ع( به شهر “ مرو” حضرت 
فاطمه معصومه )س( همراه عّده اي از برادران خود براي دیدار 
برادر و تجدید عهد با امام زمان خویش راهي دیار غربت شد. در 

طول راه به شهر ساوه رسیدند، ولي در آنجا عده اي از مخالفین 
اهل بیت با مأموران حكومتي همراهي نموده و با همراهان 
حضرت به نبرد و جنگ پرداختند كه عّده اي از همراهان حضرت 
در این حادثه غم انگیز به شهادت رسیدند. حضرت در حالي كه 
از غم و حزن بسیار مریض بود با احساس نا امني در شهر ساوه 
فرمود: مرا به شهر قم ببرید ، زیرا از پدرم شنیدم كه فرمود” شهر 
قم مركز شیعیان ما مي باشد”  سپس حضرت به طرف قم 
حركت نمود. بزرگان قم وقتي از این خبر مسّرت بخش مّطلع 
شدند به استقبال آن حضرت شتافتند و در حالي كه “ موسي بن 
الخزرج “ بزرگ خاندان “ اشعري” زمام شتر آن مكّرمه را به 

دوش مي كشید ؛ ایشان در میان شور و احساسات مردم قم وارد 
آن شهر مقّدس شد و در منزل شخصي “ موسي بن خزرج “ 
اجالل نزول فرمود. آن بزرگوار هفده روز در شهر والیت و امامت 
به سر برد و در این مّدت مشغول عبادت و راز و نیاز با پروردگار 
متعال بود و واپسین روزهاي عمر پر بركت خویش را با خضوع و 

خشوع در برابر ذات پاك الهي به پایان رساند.
غروب مهتاب در شهر ستارگان:  در رابطه با علّت مریضي نابهنگام 
حضرت و مرگ زود رس آن بزرگوار گفته شده است كه زني در 

شهر ساوه ایشان را مسموم نمود و حضرت وفات یافت.

وفاتحضرتمعصومه)س(تسلیتباد

آیه روز

از  را  اگر خداوند رحمتی  و  انسان شود  بر  الهی  نزول رحمت  مانع  تواند  نمی  حقیقتًا هیچ كسی 
شخصی دریغ دارد، هیچ كس نمی تواند آن رحمت را بر وی فرود آورد. )سوره فاطر/ آیه ۲(

پیام روز

كارهایتان را از صمیم قلب انجام دهید و به كارتان ایمان داشته باشید زیرا جریان ضعیف آب سبب 
آبیاری قسمتی از باغچه می شود.
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ایزوگاموقیرگونیآراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

10سال ضمانت

ایزوگـاممحمـدزاده
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازههایسبکبـاپوشش

تلفکس: 056-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: 0۹۱5۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب عسل موذن احمدی 

فرزند جلیل به شماره شناسنامه 2450 صادره 
از تربت جام مقطع کارشناسی رشته مهندسی 
کامپیوتر نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی 

بیرجند با شماره 1092254مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند - 
انتهای خیابان آیت ا... غفاری ارسال نماید.

برگ سبز خودروی پراید 
)هاچ بک( به شماره پالک

 ایران 32-868 د 28 به نام 
عباس مزروعی فرزند علیرضا 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

کلیهلوازمدستدومشماراخریداریمبایکتماساختالفقیمتراتجربهکنید.۰915۰5621۰۰ یک واحد سه خوابه حدود 130متر ، طبقه اول با کلیه امکانات 
اجاره داده می شود.    32428088

شعبهدیگرینداردنقدیتخفیفویژهویژه
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( 
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شیوع بیماری هپاتیت A )یرقان( در یکی از مدارس سربیشه

صدا و سیما- سه دانش آموز یک کالس در یکی از مدارس سربیشه به بیماری هپاتیت A مبتال شدند. مدیر آموزش و پرورش سربیشه با بیان اینکه از همان ابتدا مسئوالن شبکه بهداشت در جریان قرار گرفتند 
و توصیه های الزم را به دانش آموزان و نحوه پیشگیری آموزش دادند، گفت: با توصیه شبکه بهداشت، دانش آموزان مبتال یا دارای عالئم بیماری برای بهبودی به منزل فرستاده شده اند.سرپرست شبکه 
بهداشت و درمان سربیشه، با بیان اینکه بیماری هپاتیت A یک بیماری خود محدود شونده است که هرگز به حالت مزمن تبدیل نمی شود، گفت: یک بار ابتال به این بیماری باعث ایمنی مادام العمر می شود.

اخبار کوتاه

اصالحیه

 تاثیر گرانی های اخیر بر وضع 
اقتصادی شهروندان استان

گوشت از سفره های مردم پرید
...)ادامه ازصفحه یک( اما با عنایت به باال رفتن نجومی 
قیمت گوشت و میوه این سوال به وجود می آید که 
در گوشت  موجود  وویتامین  پروتئین  جبران کمبود 
قرمز و میوه ها چگونه خواهد بود؟ از ابتدای سال تا 
کنون طبق آمار رسمی بانک مرکزی در هفته منتهی 
به 16 آذر قیمت کاالهای اساسی افزایش چشمگیری 
داشته است. به طور مثال گوشت با افزایش 48.2 و 
لبنیات با 66.5  در صدر افزایش قیمت ها می باشد و 
اقالم دیگری مانند تخم مرغ 61.5 درصد، برنج 2۳.8 
درصد، حبوبات 14.4درصد، میوه های تازه 5۳.8درصد، 
سبزی های تازه ۳۷.1درصد،گوشت قرمز 48.2درصد، 
گوشت مرغ 44.1درصد، چای 2۳.2درصد، روغن نباتی 
4۳.8درصد و قند و شکر ۳۹.8درصد افزایش یافته است.
گرانی باعث شده است که به طور مثال مصرف لبنیات 
در ماه گذشته 20 درصد کاهش پیدا کند با این وضع 
این که خانواده ها در تامین  سبد غذایی سالم باید چه 
جایگزینی برای گوشت و لبنیات قرار دهند یک معما 
به شمار می رود .با توجه به هزینه  گوشت کیلویی 60 
هزار تومان یک خانواده چهار نفره در استان در ماه 
هزینه ای بیش از 200 هزار تومان در شرایط مصرف 
معمول باید فقط  برای همین یک قلم پرداخت کند 
که با در نظر گرفتن دیگر هزینه  های خانوار بسیاری 
از خانواده ها از خرید آن صرف نظر خواهند کرد. به 
نظر می آید گرانی در این روزها به بیماری مسری 
گریبان  گاهی  که  است  شده  کشورتبدیل  اقتصاد 
پوشک ،سیب زمینی، دستمال کاغذی ،تخم مرغ و... 
را گرفته  و اکنون هم به لبنیات و گوشت سرایت 
کرده است. در این بین سوال اساسی این است  نقش 
نهادهای نظارتی چیست که در مدت کوتاهی قیمت 
کاالی اساسی مانند گوشت افزایش چشمگیری داشته 
و آب از آب تکان نمی خورد ،مبنای افزایش قیمت 
ها به این سرعت چه می تواند باشد؟ / جواد رضایی 

)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
در   @avasardabir کاربری به حساب  این ستون 

تلگرام ارسال فرمایند.(

در پی درج خبر روز گذشته 26 آذر با عنوان “بیان 
 ، دارد”  نیاز  کارشناسی  کار  به  انقالب  دستاورهای 
عبارت “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“ به شرح زیر اصالح می گردد: “ استانداری خراسان 
جنوبی طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار 
متولی گری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تا پایان 
سال برای بیمه تکمیلی جانبازان و ایثارگران شاغل شد”

تیم تربیت بدنی 94 قهرمان مسابقات 
والیبال پسران دانشگاه بیرجند

قلی پور- یک دوره مسابقه والیبال بین دانشجویان 
پسر دانشگاه بیرجند در سالن فجر دانشگاه برگزار 
شد. این مسابقات که به مدت 5 روز با حضور 8 تیم 
برگزار شد، پس از انجام 16 بازی ، تیم های تربیت 
بدنی ۹4 - برق ۹۳ و کهکشان ها مقام های اول و 
سوم را کسب نمودند. در پایان به نفرات برتر حکم و 
جوایزی اهدا گردید. علی ثقه االسالمی مدیر تربیت 
بدنی و فوق برنامه این دانشگاه، در حاشیه برگزاری 
این مسابقات در گفتگو با خبرنگار ما هدف از برگزاری 
این مسابقات را ، تقویت روحیه نشاط و شادابی و ایجاد 
مودت و دوستی میان دانشجویان و توسعه ورزش و 

نهادینه کردن آن در میان دانشجویان عنوان کرد.

پایان رقابت 10 روزه والیبالیست های استان

مسابقات والیبال دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی 
پس از 10 روز رقابت پایان یافت. این رقابت ها به 
مناسبت گرامیداشت کنگره ملی دو هزار شهید استان 
برگزار شد که در بخش آقایان پس از رقابت 12 تیم 
در سالن ورزشی حجاب، تیم علوم پزشکی بیرجند 
قهرمان شد و تیم های آموزش و پرورش و آتش 
نشانی و خدمات ایمنی  در سکوهای بعدی ایستادند. 
همچنین در رقابت های والیبال خواهران که با حضور 
۹ تیم برگزار شد، پس از انجام 16 دیدار تیم والیبال 
آموزش و پرورش قهرمان شد. مدیر کل ورزش و 
جوانان استان در مراسم اختتامیه این مسابقات، از 
بازسازی و بهسازی سالن ورزشی حجاب و اختصاص 
آن به هیئت والیبال خبر داد.ملکی رئیس هیئت والیبال 
استان هم گفت: برای اولین بار مسابقات لیگ دسه 

دوم والیبال به میزبانی قاین برگزار خواهد شد.

هفت روستای سرایان با تانکر 
آبرسانی می شود

ایرنا-مدیر آب و فاضالب روستایی سرایان گفت: هفت 
روستای این شهرستان با وجود لوله کشی آب از قنات 
روستا اما به دلیل کمبود منابع آبی با تانکر آبرسانی می 
شود. نسیمی اظهار امیدواری کرد: با تکمیل مجتمع 
چرمه و نوده مشکل آبرسانی به این هفت روستا رفع 
شود. وی با اشاره به روند ساخت و تکمیل مجتمع های 
آبرسانی چرمه و نوده گفت: ساخت این مجتمع ها از 
سال 84 شروع و تاکنون هفت میلیارد تومان برای آن 
هزینه شده است که ۷0 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 
نسیمی یادآور شد: مجتمع های دو حصاران و دوست 
آباد نیز برای آبرسانی به مشترکان روستایی بهره برداری 
شده است. وی گفت: همچنین برای پروژه های اصالح 
و بازسازی امسال ۹00 میلیون تومان اعتبار مصوب شد.

تولید 110 هزار مترمربع فرش دستباف

صداوسیما- 50 هزار بافنده خراسان جنوبی 110 هزار 
مترمربع فرش بافتند. رئیس اتحادیه فرش دستباف 
گفت: از این میزان فرش بافته شده از ابتدای سال، ۷0 
هزار مترمربع آن به کشورهای آلمان، آمریکا، امارات، 
ایتالیا، اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی صادر شده است. 
کامیابی، با بیان اینکه ارزش 110 هزار مترمربع فرش 
بیش از 45 میلیارد تومان است، افزود: این میزان فرش، 

5 میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته است. 

افزایش 13 درصدي مصرف بنزین در استان

صداوسیما- قاچاق سوخت، مصرف بنزین در خراسان 
جنوبی را 1۳ درصد افزایش داد. مدیر عامل شرکت ملی 
پخش فرآورده هاي نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: 
از ابتداي سال حدود 154 میلیون لیتر بنزین در استان 
مصرف شده که 21 میلیون لیتر نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته افزایش داشته است.

خبرهای ویژه

*به گفته مدیر کل آموزش و پرورش، 124 آموزشگاه 
غیر دولتی در خراسان جنوبی فعالیت می کنند.

*مجتمع معادن زغال سنگ طبس موفق به اخذ 
سه گواهینامه ایزو شد.

*مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان خراسان 
جنوبی از برگزاری استارت آپ ویکند فنی و حرفه ای 

دختران اسفند امسال در بیرجند خبر داد.
ابتدای سال  از  قاینات گفت:  امور منابع آب  *مدیر 
جاری تاکنون 15 حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان 

شناسایی و مسدود شد.
*امسال فروش کتاب در دوازدهمین نمایشگاه کتاب 

استان نسبت به پارسال ده درصد افزایش داشت.
*سربیشه با افزایش حدود ۳ برابری در وقفیات امسال 

خراسان جنوبی پیشتاز بوده است.
*بر اساس اعالم ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی 
 بیرجند دیروز یک باب منزل مسکونی در بلوار بقیه ا... )عج(

بیرجند به دلیل ترکیدگی لوله دچار آب گرفتگی شد.
*کارشناس هواشناسی گفت: امروز در استان افزایش ابر، 
سرعت وزش باد و گاهی گرد و خاک پیش بینی می شود.

سواالت  جنوبی،  خراسان  در  بار  نخستین  *برای 
هماهنگ استانی امتحانی دانش آموزان به صورت 

الکترونیکی به حوزه های اجرا ارسال می شود.
*رئیس سازمان صنعت و معدن گفت: امسال تولید 

سیمان در خراسان جنوبی 22 درصد افزایش یافت.

گروه خبر- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
با تأکید بر اینکه خواسته های رانندگان به حق 
بود، گفت: دشمن تالش داشت که از خواسته 

به حق آن ها موج ایجاد کند اما ناکام ماند.
آیت ا... عبادی روز گذشته در دیدار با کارکنان 
اداره کل حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه 

بارها سوال کردیم کسانی که مسئولیت می 
اقسام  و  انواع  سال  پنج  ظرف  در  و  پذیرند 
کاالها افزایش قیمت دارد آیا توجه ندارند که 
باید متناسب با آن ها کرایه رانندگان و درآمد 
قابل  این ها  افزود:  یابد،   افزایش  نیز  آن ها 
برخی  چرا  اما  بود  پیشگیری  و  بینی  پیش 
مسئوالن درد مردم را متوجه نمی شوند؟وی 
با تأکید بر اینکه خواسته های رانندگان به حق 
است، بیان کرد: آیا در یک جامعه مهربان بی 
مهری کردن و در نتیجه آزردن قشری زحمت 
کش تا جایی که دشمن طمع کند در خواسته 
به حق آن ها موج ایجاد کند، قابل پیش بینی 
نیست؟ وی خاطرنشان کرد: هیچ وقت برای بد 

عمل کردن یک مسئول هیچ کس به خاطر 
 مردم، دین و کشور خود بهانه دست دشمن 

نمی دهد و رانندگان نیز این کار را نکردند.

بیش از 100 میلیارد تومان
 در راه های استان هزینه شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هم 
گفت: بیش از 100 میلیارد و ۳48 میلیون تومان 
در یک سال گذشته برای راه  های استان هزینه 
شده است که به دلیل وسعت و گستردگی راه ها 
این هزینه کردها به چشم نمی آید. شهامت اظهار 
راه های  کرد: 11 هزار و ۳52 کیلومتر طول 
آسفالت استان است اما امروز برخی از این راه ها 

متناسب با خودروها نیست لذا باید راه ها ارتقا یابد.

ارسال صدهزار مترمربع سنگ  به عتبات
بازسازی عتبات عالیات خراسان  رئیس ستاد 
جنوبی هم از ارسال 100 هزار مترمربع سنگ 
جوینده  داد.  خبر  عالیات  عتبات  به  استان  از 
و  بدیل  بی  کار  استان  رانندگان  کرد:  اظهار 
تاثیر گذاری در حماسه اربعین حسینی انجام 
دادند. وی با بیان اینکه بیشترین سرمایه گذاری 
اربعین توسط این بخش انجام شد، بیان کرد: 
در زمان حاضر نیز 10 دستگاه سنگ توسط این 
رانندگان به عراق منتقل شده که در هیچ جای 

کشور این اتفاق رخ نمی دهد.

کاری- در حاشیه بازدید از مرکز شیمی درمانی و 
رادیوتراپی  ایران مهر استاندار در جمع خبرنگاران 
عنوان کرد: ساخت این بیمارستان که با همت 
خیران و دانشگاه انجام شده  کاری بسیار با ارزش 
است.یکشنبه شب محمد صادق معتمدیان و 
هیئت همراه به همراه خیران و مردم به منظور 
شرکت در جشن لبخند ماندگار بیماران سرطانی 
و کودکان تحت درمان در این بیمارستان حضور 

یافتند و تولد دوباره آنها را جشن گرفتند. 
این   گوناگون  های  بخش  از  همچنین   وی 
بیمارستان از جمله بستری، ایزوله، اطفال، درمانگاه 
بیمارستان  کادر  با  و  کرد  بازدید  رادیوتراپی  و 
و بیماران گفت و گو کرد. استاندار با اشاره به 
اینکه  تجهیز بیمارستان ایران مهر موجب حل 
شدن مشکالت قابل توجهی از بیماران سرطانی 
شده است، افزود: در گذشته به دلیل نبود چنین 
بیمارستانی بیماران مجبور بودند به استان های 

دیگر سفر کنند که هزینه های ایاب و ذهاب و 
سایر مشکالت بر رنج آنها افزوده می شد. وی 
خاطر نشان کرد:  افتتاح این بیمارستان  توسط 
وزارت بهداشت که اواخر سال ۹5 انجام شد در واقع  
کار و عملی بسیار خوب و با کیفیتی را ارائه داده 
است. استاندار یادآور شد: البته هنوز برخی نارسایی 
ها برای تکمیل چرخه درمان در این بیمارستان 
وجود دارد که تالش می شود پیگیری و رفع شود. 

خرید دستگاه شتاب دهنده خطی از
 نیاز های اساسی بیمارستان ایران مهر

رئیس مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی هم 
در این مراسم با اشاره به اینکه پس از تاسیس 
بیمارستان ایران مهر از ابتدای سال گذشته تاکنون 
برای  بیماران سرطانی  بار  هشت هزار و 8۳۹ 
درمان مراجعه کرده اند، افزود: همچنین در این 
مدت 4۹0  بیمار سرطانی بستری شده اند و در 

بخش رادیوتراپی نیز از ابتدای امسال 5۳۹ بیمار 
پذیرش شده اند. محمود حسینی از راه اندازی 
شورای مشارکت زنان در کنار مجمع خیرین خبر 

داد و افزود: این شورا با کمیته های مختلف برنامه 
های متنوعی را دنبال می کند که برگزاری همین 
رئیس  است.  شورا  این  تالش  دستاورد  جشن 

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه ساخت بیمارستان ایران مهر بیرجند سال 
1۳۹0 در یک طبقه با زیربنای 6 هزار مترمربع 

آغاز شد، ادامه داد: این مرکز دارای چهار بخش 
رادیوتراپی، شیمی درمانی بستری، شیمی درمانی 
سرپایی و سلول درمانی است.سرپرست بیمارستان 

ایران مهر ابراز امیدواری کرد: با کمک خیرین این 
کمک ها برای تکمیل و تجهیز بیشتر بیمارستان 
ادامه داشته باشد. وی یادآور شد:  خرید دستگاه 
شتاب دهنده خطی با هزینه سه میلیون یورو و 
دستگاه سیموالتور از مهمترین نیازهای این مرکز 
است که امیدواریم با کمک های خیرین و دانشگاه 
علوم پزشکی خریداری و نصب شود.حسینی با 
بیان اینکه داروهای بیماران سرطانی بسیار گران 
است، خاطر نشان کرد: البته معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تخفیف های خوبی 
قائل می شود. وی نبود متخصص هماتولوژی 
اطفال را از دیگر نیازهای این مرکز دانست و افزود:  
تالش  می کنیم متخصص هماتولوژی نیز در 
آینده برای این مرکز جذب شود. وی یادآور شد: 
هم اکنون 40 پروژه بهداشتی و درمانی با کمک 
خیرین و دانشگاه علوم پزشکی توسط مجمع 

خیرین سالمت در دست ساخت است.

به مناسبت هفته پژوهش، مراسم نکوداشت پدر 
علم جغرافیای نوین ایران پروفسور محمدحسن 

گنجی در دانشگاه بیرجند برگزار شد.
و  جغرافیا  علمی  انجمن  مراسم  این  در 
دانشگاه  این  در  ایران  روستایی  برنامه ریزی 
علمی  انجمن  رئیس  نایب  شد.  راه اندازی 

شعبه  ایران  روستایی  برنامه ریزی  و  جغرافیا 
خراسان جنوبی روز گذشته در مراسم نکوداشت 
مرحوم پروفسور گنجی اظهار کرد: این انجمن 
تالش می کند با بهره گیری از توان فکری و 
میدان سپاری به جوانان پویا به سوی قله تعالی 

علم جغرافیا کوشا باشد. 

وی به اهداف این انجمن اشاره و بیان کرد: 
انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی 
و بین المللی، ترغیب و تشویق پژوهشگران 
و تجلیل از محققان و استادان ممتاز از جمله 
اهداف این انجمن است. رئیس دانشگاه بیرجند 
از  نمادی  گنجی  پروفسور  اینکه  بیان  با  هم 

انسان های فرهیخته است، گفت: مصوب شد 
سال آینده بنیاد علمی و فرهنگی در پردیس 
شهدای دانشگاه بیرجند به نام پروفسور گنجی 
اسناد و  از  پایه گذاری شود، همچنین بخشی 
کتب وی به دانشگاه بیرجند منتقل می شود.
حق  گنجی  پروفسور  کرد:  اظهار  خامسان 

بسیار بزرگی برگردن دانشگاه بیرجند و مردم 
این شهرستان دارد. مکانیکی دانشیار دانشگاه 
موضوع  در  گفت:  جلسه  این  در  نیز  بیرجند 
انتقال بخشی از اسناد و کتب پروفسورگنجی 
رایزنی های انجام شده تا اسناد و کتب ایشان از 

تهران به دانشگاه بیرجند منتقل شود.

در  سربیشه  و  نهبندان  شهرستان های  تسنیم-نماینده 
احداث  بودن   اقدام   از در دست  مجلس شورای اسالمی 
بودن  ناکافی  و  انتخابیه خود  در حوزه  روستایی  راه   ۳2
بودجه تخصیصی برای این راه ها گفت: عملیات احداث 
راه آهن بیرجند-زاهدان-کالشور نیز باید تسریع یابد. افضلی 
در دیدار با وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: با توجه به 
استراتژیک بودن جاده ماهیرود به افغانستان اکنون مطالبات 
پیمانکار جاده به مبلغی بالغ بر 15 میلیارد تومان رسیده که 
این امر می طلبد دولت توجه ویژه ای به این منطقه داشته 
باشد. وی گفت: با توجه به تردد روزانه بین ۷00 تا 1000 
کامیون در جاده ماهیرود باید این جاده عریض و دوبانده 
شود تا شاهد توسعه و رونق صادرات به افغانستان و پیشرفت 

منطقه شرق کشور باشیم.
وی با اشاره به در دست اقدام  بودن  احداث ۳2 راه روستایی 

در حوزه انتخابیه خود و ناکافی بودن بودجه تخصیصی برای 
این راه ها خواستار افزایش بودجه راه های روستایی در بودجه  
۹8 شد. وی با توجه به مسطح و کفی بودن مسیر نهبندان 
به سربیشه و عدم نیاز به احداث پل های زیاد و کنده کاری 
خاص خواستار توجه ویژه وزیر راه و شهرسازی به این جاده 
مهم ترانزیتی- مسافری شد.وی با ذکر این نکته که در این 
جاده متأسفانه روزانه شاهد تصادف های ناگوار و از دست 
رفتن جان هموطنان  هستیم خواستار دوبانده شدن  تمام 
مسیر در اسرع وقت شد. افضلی گفت: بخشی از مسیر این 
جاده به مناقصه رفته و پیمانکار آن  مشغول به کار است  و 
می طلبد همه مسیر هرچه زودتر دوبانده  شود. وی همچنین 
با اشاره به محرومیت های منطقه نهبندان و سربیشه و عدم 
وجود درآمد متناسب در  منطقه خواستار درنظر گرفتن یارانه  

برای نوسازی بافت فرسوده در مناطق محروم شد.

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  خبر-  گروه   
سال  بیابان زدایی  موضوع  اینکه  بیان  با  خراسان جنوبی 
میلیون دالر  تمام سرفصل 150  و  ماند  گذشته مغفول 
صندوق توسعه به سیستان و بلوچستان رفت، خاطرنشان 
کرد: اگر این استان در این زمینه رها شود گرفتار مشکل 
می شویم. نصرآبادی دیروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
خراسان جنوبی دومین استان بیابانی کشور است. وی گفت: 
وضع موجود استان حساسیت های خاص خود را دارد که 

اقدامات انجام شده به سبب این حساسیت ها بوده است.
 وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی دومین استان بیابانی 
کشور و جزو پنج استان درگیر با پدیده گرد و غبار است، 
تصریح کرد: با توجه به تجربه 1۹ سال خشکسالی در 
استان و تأثیرپذیری از تغییرات اقلیمی جهان و همچنین 
۷00 میلیون مترمکعب روان آب ساالنه یکی از بهترین، 

سریع ترین و سهل الوصول ترین راه حل اجرای طرح های 
آبخیزداری است.وی با اشاره به اختصاص 200 میلیون 
دالر برای اجرای طرح های آبخیرداری در کشور از محل 
صندوق توسعه ملی گفت: با همت زیادی که در این حوزه 
وجود داشته تاکنون پروژه های مربوطه باالی 50 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته و امیدواریم عملکرد خوب استان 
در این زمینه را برای جذب اعتبارات بهتر به بودجه سال 
تمام  اجرای  برای  کرد:  اضافه  نصرآبادی  برسانیم.   ۹8
دستورالعمل ها و ضوابط سازمانی در راستای تعامل با مردم 

و رفع مشکالت آن ها تالش شده است.
 وی به همراهی اداره کل منابع طبیعی با مردم اشاره 
کرد و گفت: با توجه به این همراهی ها خراسان جنوبی در 
صدور پروانه بهره بردای معدنی رتبه نخست و رتبه دوم در  

اکتشاف معادن را در سال گذشته داشته است.

خواسته های رانندگان به حق بود

جشن لبخند ماندگار  کودکان سرطانی  با حضور استاندار برگزار شد

مراسم نکوداشت پدر جغرافیای نوین ایران برگزار شد

همه ۱۵۰ میلیون دالر برای سیستان وبلوچستان احداث راه آهن بیرجند-زاهدان تسریع یابد
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     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش  ۷ شهرستان بیرجند
 به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، تحدید حدود ششدانگ مزرعه و قنات مسدود بائره شیخ یعقوب پالک 592- اصلی بخش 
۷ بیرجند مورد تقاضای ورثه محمد عظیم احراری در روز دوشنبه مورخ ۱۳9۷/۱۰/2۴ ساعت ۱۱ صبح در محل شروع و به 

عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این 
آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در 
موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱5 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 2۰ قانون ثبت 
فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را 

به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷        علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند 

 مکانی دنج و آرام در دل کوهستان منتظرحضورسبزتان هستیم
  با بهترین غذاهای سنتی ودمنوش 

)پذیرایی ویژه درشب یلدا( )پذیرایی ویژه ازکوهنوردان(
)تخفیف درشب یلدا(

آدرس: دهکده توریستی وییالقی امیرشاه - رستوران کاخ کوهستان
تلفن رزرو ۰۹۱5۷۲۳5۷۱۷ با مدیریت بهدانی

بسیـاری از حـوادث مربـوط بـه مسمومیـت بـا گـاز مونوکسیـد کربـن بـراثـر استفـاده از وسایـل گرمـایشـی در مکـان نامناسب، نصب 
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبینـادرست دودکـش و مسـدود بـودن دودکـش اتفـاق می افتـد.
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حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
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 پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند :
یا أباذر، ِهمَّ بالَحَسنَِة وإن لَم تَعَملْها، لَِكیال تُكتََب مِن الغافِلیَن

ای ابوذر! قصد کار نیک کن هرچند انجامش ندهی، تا از غافالن نوشته نشوی.
)مكارم األخالق :ج 2 ، ص 3۷8 ، ح2661(

آگهي مزايده  18 قطعه زمین مسكوني و 5 واحد مسكوني در طبس و 2 قطعه زمین تجاری درعشق آباد ، به صورت نقدي ) نوبت اول (- اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي
اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد 18 قطعه زمين مسكوني و 5 واحد مسكوني واقع در 
طبس و 2 قطعه زمين تجاری عشق آباد )به صورت نقد( را با مشخصات مندرج در جداول ذيل از طريق مزايده 
به فروش برساند.متقاضيان محترم مي توانند جهت بازديد اراضي و واحدها به اداره راه و شهرسازي طبس مراجعه 
 فرمايند. كليه مراحل مزايده اعم از دريافت و تحويل اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس 
www.setadiran.ir صورت مي پذيرد. ضمناً جهت عضويت در سامانه فوق با دفاتر پيشخوان دولت منتخب 
در سايت مذكور تماس حاصل نمايند. تاريخ توزيع اسناد شركت در مزايده از تاريخ 97/09/28  لغايت 97/10/09 
مي باشد و تاريخ بارگذاري اسناد در سامانه تا تاريخ 97/10/20 مي باشد. متقاضيان محترم عالوه بر ثبت نام از 
طريق سامانه ستاد مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح 
ذيل حداكثر تا پايان وقت اداری تاريخ 97/10/20 به دبيرخانه مركزی ارسال نمايند. ضمناً: حتماً بر روي پاكت 
شماره رديف آگهي و شماره جدول قيد گردد. تذكرات : شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود 

را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند.
پاكت الف ( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان 
و يا واريز وجه نقد ) با ارائه اصل فيش بانكي( به حساب شماره 2173712100001 ) سيبا غير قابل برداشت 
تمركز وجوه سپرده( بانك ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي.  پاكت ب ( 1- فرم تكميل شده 
تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي با امضای متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت 
در مزايده 3- كپي ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي و همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با 
پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند. به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد 
و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر 
ترتيب اثر داده نخواهد شد. واگذاري اراضي مسكوني و واحدهاي مسكوني و اراضي تجاري عشق آباد  پس از واريز 
وجه توسط برنده مزايده و تسويه حساب قطعي نسبت به انتقال سند اقدام خواهد گرديد. برندگان مزايده موظفند 
حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت پرداخت مبلغ نقدي به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه 
و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند. تكميل 
مراحل نيز مي بايست در سامانه ستاد نيز اقدام گردد. عدم پرداخت بهای ملك در مهلت مقرر به منزله انصراف 
از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در اين صورت سپرده 
توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت. كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و 
انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد. واحد های مسكوني 
امتياز و انشعابات آب ، برق و گاز دارد و واحدها با وضعيت موجود بوده و هيچ هزينه اي از ناحيه اين اداره كل 
پرداخت نخواهد شد.بازگشايي پاكات راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 97/10/24 در محل اداره كل انجام 
خواهد شد. كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در 

معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.
جدول شماره )1( -  اراضي مسكوني طبس به صورت نقدي

مساحتپالك ثبتيكاربريرديف
مترمربع

كل قيمت
پايه مزايده

)ريال(

مبلغ قابل پرداخت بابت 
سپرده 5 درصد قيمت 

پايه مزايده )ريال(
آدرس ملك

مسكوني1
شماره 3976 فرعي 
از 3973 فرعي از 

4688 اصلي
267.10815.000.00040.750.000

بلوار غدير
)به شرح 
كروكي 
موجود 

در اسناد 
مزايده(

مسكوني2
شماره 3977 فرعي 
از 3973 فرعي از 

4688 اصلي
260.70791.000.00039.550.000

مسكوني3
شماره 3978 فرعي 

از3973 فرعي از 
4688 اصلي

254.30776.000.00038.800.000

مسكوني4
شماره 3979 فرعي 
از 3973 فرعي از 

4688 اصلي
247.85756.000.00037.800.000

بلوار غدير
)به شرح 
كروكي 
موجود 

در اسناد 
مزايده(

مسكوني5
شماره 3980 فرعي
از 3973 فرعي از 

4688 اصلي
241.45737.000.00036.850.000

مسكوني6
شماره 3981 فرعي
 از 3973 فرعي از 

4688 اصلي
235.05717.000.00035.850.000

مسكوني7
شماره 3982 فرعي 
از 3973 فرعي از 

4688 اصلي
228.60697.000.00034.850.000

مسكوني8
شماره 3983 فرعي
 از 3973 فرعي از 

4688 اصلي
222.20678.000.00033.900.000

مسكوني9
شماره 3984 فرعي 
از 3973 فرعي از 

4688 اصلي
215.80658.000.00032.900.000

مسكوني10
شماره 3985 فرعي 
از 3973 فرعي از 

4688 اصلي
209.40639.000.00031.950.000

مسكوني11
شماره 3986فرعي 
از 3973 فرعي از 

4688 اصلي
187.80573.000.00028.650.000

مسكوني12
شماره 4057 فرعي 
از 3973 فرعي از 

4688 اصلي
255.50760.000.00038.000.000

مسكوني13
شماره 4080 فرعي 
از 3973 فرعي از 

4688 اصلي
255.50740.000.00037.000.000

مسكوني14
شماره 4100 فرعي 
از 3973 فرعي از 

4688 اصلي
255.50740.000.00037.000.000

پالك ثبتي شماره4101 مسكوني15
فرعي از 3973 فرعي 

از 4688 اصلي
255.50740.000.00037.000.000

مسكوني16
پالك ثبتي شماره 

4122 فرعي از3973 
فرعي از 4688 اصلي

255.50740.000.00037.000.000

مسكوني17
پالك ثبتي شماره 

4145 فرعي از3973 
فرعي از 4688 اصلي

255.50740.000.00037.000.000

مسكوني18
پالك ثبتي شماره 

4167 فرعي از3973 
فرعي از 4688

255.50725.000.00036.250.000
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جدول شماره )2(- واحدهاي مسكوني طبس به صورت نقدي

پالك ثبتيكاربريرديف
مساحت 
عرصه 
مترمربع

كل قيمت
پايه مزايده

)ريال (

مبلغ قابل 
پرداخت بابت 

سپرده 5 درصد 
قيمت پايه 

مزايده )ريال(

امكانات واحد

آدرس 
ملك

محوطه اعيان
سازي

مسكوني1
شماره 3858 

فرعي از 
4688 اصلي

163.381.240.000.00062.000.00060103.38

ي
غرب

 3 
ت

مام
-  ا

ع( 
ن )

ني
وم

الم
ير

ك ام
هر

ك ش
از ي

ف
ده(

زاي
د م

سنا
در ا

ود 
وج

ي م
روك

ح ك
شر

به 
(

مسكوني2

شماره 3857 
فرعي از 

4688 اصلي
1651.200.000.00060.000.00060105

مسكوني3
شماره 618 

فرعي از 
4688 اصلي

1651.200.000.00060.000.00060105

مسكوني4
شماره 616 
فرعي از 

4688 اصلي
1651.200.000.00060.000.00060105

مسكوني5
شماره 3825 

فرعي از 
4688 اصلي

1651.200.000.00060.000.00060105
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جدول )3( -  اراضي تجاری عشق آباد به صورت نقدي

ف
دي

ر

مساحتپالك ثبتيشهركاربري
متر مربع

كل قيمت
پايه مزايده

)ريال(

مبلغ قابل پرداخت 
بابت سپرده 5 

درصد قيمت پايه 
مزايده )ريال(

آدرس ملك

عشق تجاری1
آباد

188 فرعي 
از 536 

اصلي
3679.200.0003.960.000

عشق آباد 
طبس

سايت  مسكن 
مهر

)به شرح كروكي 
موجود در اسناد 

مزايده(
عشق تجاری2

آباد

189 فرعي 
از 536 

اصلي
3382.500.0004.125.000
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اداره ارتباطات واطالع رساني اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي


