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2فرصت های پیش رو در صنعت گردشگری ۱۷۵5 زندانی جرائم غیر عمد استان  در انتظار کمک خیران5احتمال وقوع روان آب وجود دارد

*کاری

گلریزان و بازگشت
 به آغوش خانواده!

ایران  پهلوانی  دیرینه  سنت  گلریزان   
است که نشانه فتوت و مردانگی  است 
و از قدیم االیام بین ایرانیان برای گره 
گشایی مشکالت هموطنان رسم بوده 
است. در قصه ها و داستان های شاهنامه 
و بزرگان این مرز و بوم انواع رادمردی و 
نوعدوستی نقل شده و کمتر کسی وجود 
دارد که از دیدن اشک یک کودک یا 
دستان در زنجیر یک پدر دلش به درد 
نیاید.  پدری که ناخواسته در یک حادثه 
رانندگی که منجر به فوت یا جراحت 
موتورسواری  رود!  می  زندان  به  شده 
که در یک لحظه غفلت با یک تصادف 

فردی را  ... )مشروح در صفحه 2(

 

صفحه ۶

صفحه ۶

 

 

صفحه ۶

رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان 
طال و جواهر و ساعت بیرجند از تعطیلی 
23 واحد طالفروشی به دلیل رکود حاکم 
بر بازار طی دو سال گذشته در این شهر 
خبر داد. قربانی مقدم در گفتگو با فارس، 
با اشاره به رکود حاکم بر بازار طال، اظهار 
کرد: مدتی است بعد از نوسانات در بازار 
طال و سکه این  بازارها با رکود نسبی 

مواجه شده و ... مشروح در صفحه 5

 23 واحد طالفروشی
 در بیرجند تعطیل شد

یقین دارم جنگی
 در منطقه رخ نخواهد داد

جواد  ظریف:

 روحانی با لج بازی جلسات 
را تشکیل نمی دهد

 عزت ا... ضرغامی:

برخی اتفاقات از حوزه اختیار 
رئیس جمهور هم خارج بود

مرتضی حاجی:

سرمایه گذاری در حوزه 
ارتباطات 4 برابر شد

مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی گفت: سرمایه 
گذاری در حوزه ارتباطات از پنج سال گذشته تاکنون 
نسبت به مدت مشابه قبل از آن بیش از چهار برابر در 
استان افزایش یافته است. عیدی زاده روز گذشته در 
دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: 
از سال 92 تاکنون حجم سرمایه گذاری های شرکت 
مخابرات در استان 160 میلیارد تومان است در حالی 
که پنج سال قبل از این دوران میزان سرمایه گذاری 

39 میلیارد تومان بود... مشروح در صفحه 5

گی
س: گر

عک

سپر وزارت کشور
 مقابل خشکسالی در استان
صفحه 2

جناب آقـای مهنـدس شـاکری  
ضایعه درگذشت پدر و مادر عزیزتان

 را از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم و از درگاه خداوند متعال 
برای جناب عالی صبر مسئلت داریم، ما را نیز در غمتان شریک بدانید.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
 موسسه فرهنگی  مذهبی حضرت ابوالفضل  )علیه السالم(

جناب آقـای مهنـدس شـاکری  
معاون محترم خدمات شهری شهرداری بیرجند

مصیبت درگذشت پدر و مادر عزیزتان
 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،

 غفران و رحمت الهی برای آن عزیزان از دست رفته و سالمتی
 و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار خواستاریم. 

هیئت حسینی

انواع گوشت تازه روز را به صورت متمرکز و در بسته بندی بهداشتی از هایپر گوشت الماس تهیه کنید  

گوشت گوسفند ، گوساله ، شتر ،  مرغ ، جگر ، دل ، قلوه ، کله پاچه 
بیرجند - بین مطهری ۱ و ۳     تلفن : ۳۲۲۳۹۷۳۹

جناب آقـای مهنـدس شـاکری   معاون محترم خدمات شهری شهرداری بیرجند
از شنیدن خبر فوت پدر و مادر عزیزتان بسیار متاثر شدم. بنده این واقعه دردناک را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت 

عرض می نمایم و از درگاه خداوند متعال برای جناب عالی صبر مسئلت دارم، ما را در غمتان شریک بدانید.

دکتر رضا زنگویی

جناب آقای یحیی خراشادی زاده معاون محترم بانک صادرات شعبه بازار
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان 

شادروان کربالیی غالمرضا خراشادی زاده )پدر شهید محمد خراشادی زاده(
  را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند متعال مسئلت می نماییم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان - شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند
برادران خیریه - فرزین - صابر تنها

جناب آقای دکتر بهدانی
 و مهندسان گرانقدر جناب آقایان: خوشنام ، صباغ ، موسوی و میری

 اعضای محترم هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی
جناب آقایان: مهندس جاللیان پور، مهندس ارجمند فر و مهندس فدویان 

بازرسان محترم انجمن

 و جناب آقای مهندس پور حاجی دادستان انتظامی کانون
انتصاب شایسته شما بزرگواران را که نشان از درایت و لیاقت تان در تصدی مقام جدید می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده 

و امید ست با همت شما در پرتو ایزد منان گام های استواری در جهت رشد و تعالی جامعه برداشته شود.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

درگذشت همسر و مادری مهربان

 سرکارحاجیه کربالئیه فاطمه عبدالهی
 )همسر حاج غالمحسین کرمانی بازنشسته هنرستان ارشاد( 

را به اطالع عموم مومنین و مومنات و جمیع دوستان، آشنایان و همشهریان محترم می رساند:
مراسم تشییع:

 امروز یکشنبه ۱۳۹۸/2/2۹ ساعت 2 بعدازظهر از محل غسالخانه )بهشت متقین بیرجند(
مراسم روز سوم: سه شنبه ۱۳۹۸/2/۳۱ ساعت ۵ الی ۶ عصر در محل هیئت محترم حسینی 

)حسینیه پایین شهر( واقع در خیابان انقالب برگزار می شود، تشریف فرمایی شما عزیزان
 موجب شادی روح آن مرحومه و تسالی دل بازماندگان می باشد.

 خاندان کرمانی، عبدالهی، بهترین ، مرادی ، حسن پور ازغدی ، اسالمی، نخعی ، مداح ، 
غفاری  و تمامی بستگان و آشنایان

با قرائت نماز لیله الدفن موجب آرامش شب اول قبر آن مرحومه باشیم  )فاطمه فرزند مختار(

انا هلل و انا الیه راجعون

ایجاد شرایط بهتر در این استان با توجه به ظرفیت های  فنی و اعتباری در دستور کار است
 افزایش دمای هوا در این روزها، یادآوری می کند که خشکسالی همین جا کنار ماست 
 کسري به قدري باالست که خوش بیني به ترسالي کمي زود است
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گلریزان و بازگشت
 به آغوش خانواده!
*کاری

نشانه  و  ایران  پهلوانی  دیرینه  سنت  گلریزان 
بین  االیام  قدیم  از  که  است  مردانگی   و  فتوت 
هموطنان  مشکالت  گشایی  گره  برای  ایرانیان 
های  داستان  و  ها  قصه  در  است.  بوده  رسم 
شاهنامه و بزرگان این مرز و بوم انواع رادمردی و 
نوعدوستی نقل شده و کمتر کسی وجود دارد که 
از دیدن اشک کودکی یا دستان در زنجیر پدری 
نیاید.  پدری که ناخواسته در یک  دلش به درد 
حادثه رانندگی که منجر به فوت یا جراحت شده 
به زندان می رود! موتورسواری که در یک لحظه 
که  زنانی  و  مردان  گرفته،  زیر  را  فردی  غفلت 
اقتصادی  جمله  از  خانوادگی  مشکالت  دلیل  به 
ضامن  که  فردی  اند،  رفته  زندان  به  ناخواسته 
وجه  پرداخت  از  ناتوان  فرد  آن  و  شده  همسایه 
ضمان بوده و فردی که بیمه ماشینش تمام شده، 
خالفکار  یا  تبهکار  ها  زندانی  این  از  هیچکدام 
اتفاق  این  سرنوشت  و  قضا  دست  و  اند  نبوده 

ناگوار را برای آنها رقم زده است. 
همه ساله در ماه مبارک رمضان ستاد دیه به عنوان 
متولی آزاد سازی زندانیان جرائم غیرعمد با حمایت 
خیران و نیک اندیشان با برگزاری جشن گلریزان 
به یاری دربند ماندگان می شتابد. مردم نوعدوست 
و خیر خراسان جنوبی هم همیشه در این موضوع 
پیش قدم بوده اند. سال گذشته به همت  هم استانی 
های عزیز ۱۳۵ زندانی به آغوش خانواده هایشان 
برگشتند حاال ۱۷۵ زندانی غیر عمد دیگر  در زندان 
های استان منتظر نگاه گرم همشهریان خیر هستند. 
این یک واقعیت است زمانی که پدر یا مادر یک 
خانواده در زندان باشد،  بروز آسیب های اجتماعی 
قطعا بیشتر خواهد شد و با این عمل خیر نه فقط 
خانواده زندانی بلکه جامعه از این مشکالت رهایی 
پیدا می کنند.  زمانی که یک خانواده در جامعه دچار 
مشکل می شود تمام آن جامعه را تحت تاثیر قرار 
می دهد. پس با همدلی و همراهی می توان از آن 

پیشگیری کرد. 
امیدواریم در جشن گلریزان  امسال هم مردم نوعدوست 
و خیر همراهی کنند تا زندانیان جرائم غیر عمد که شامل 

مهریه، نفقه و بدهی دیه هستند آزاد شوند. 
این زندانیان مرتکب جرائمی شده اند که عمدی 
اتفاقات  این  انگاری موجب  نبوده و سهل  در آن 
ناگوار شده است. مردم و مسئوالن ستاد دیه فقط 
یک هدف دارند شاد کردن دل هایی که شکسته 
است و محکوم به زندان شده اند. چقدر شیرین و 
آغوش  که  کودکی  خنده شیرین  است  انگیز  دل 
کابوس  ها  شب  دیگر  و  شده  باز  او  برای  پدر 
زندانی بودن او را نمی بیند. می خواهم همه شما 
همشهریان مهربان را به این جشنی که در آن آبرو 

می خرند دعوت کنم.
 به قول سعدی:

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

 چو عضوی به درد آورد روزگار  
دگر عضوها را نماند قرار

32 واحد گلخانه ای در بزرگترین مجتمع گلخانه ای، آماده واگذاری است

صداوسیما- ۳2  واحد گلخانه ای در بزرگترین مجتمع گلخانه ای خراسان جنوبی در فردوس آماده واگذاری به متقاضیان است.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فردوس با بیان اینکه بزرگترین 
مجتمع گلخانه ای استان در فردوس با زیر ساخت کامل آماده واگذاری به سرمایه گذار است، گفت: تاکنون استقبالی برای کار تولیدی در این مجتمع نشده است. مهمیز، با بیان اینکه بانک 
کشاورزی تسهیالت الزم برای راه اندازی گلخانه به متقاضیان پرداخت می کند، گفت:  جهاد کشاورزی نیز آماده آموزش متقاضیان و اعزام آنان به هر نقطه از کشور برای آموزش عملی است.

افزایش دو برابری مصرف نمک
 در خراسان جنوبی

صداوسیما- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند گفت: طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی، 
سرانه مصرف نمک برای هر نفر، ۳ تا ۵ گرم در روز 
است که در خراسان جنوبی بر اساس پیمایش کشوری 
صورت گرفته، مصرف نمک برای هر نفر ۱0.۵ گرم 
طرح  در  همچنین  افزود:  مهدیزاده  است.  روز  در 
پیمایش کشوری، میانگین مصرف نمک در ایران،  ۷ 
گرم در روز بوده، اعالم شده است که خراسان جنوبی 
به لحاظ مقدار مصرف، بیشترین مصرف نمک را در 
کشور دارد. وی با بیان اینکه مصرف نمک زیاد سبب 
بیماری های مختلف همچون افزایش فشار خون 
و ناراحتی قلبی می شود، گفت: طرح ملی کنترل 
فشار خون از روز گذشته همزمان با سراسر کشور در 
خراسان جنوبی آغاز شده است که در آن فشار خون 
افراد باالی ۳0 سال در مراکز بهداشت کنترل می 
شود. وی با بیان اینکه مردم سعی کنند مصرف نمک 
را در وعده های غذایی کاهش دهند، گفت: شهروندان 
می توانند با مراجعه به مراکز بهداشتی از راهنمایی 
ها و اطالع رسانی  و کمک های این مراکز در این 

خصوص بهره مند شوند.

خبری خوش برای بیماری کلیوی 
در استان

خراسان  خاص  بیماران  جامع  مرکز  رئیس  ایسنا- 
جنوبی با اشاره به نبود پزشک متخصص برای بیماران 
کلیوی در استان، اظهار کرد: پزشکان داخلی دوره های 
تخصصی را در تهران و مشهد گذرانده اند و از مهر 
امسال در بیرجند مستقر می  شوند.دهقان اظهار کرد: 
اکنون ۱۱68 بیمار خاص در مرکز بیماری های خاص 
استان تحت درمان هستند. وی با بیان اینکه هم اکنون 
296 بیمار کلیوی و 260 بیمار ام اس در خراسان 
جنوبی وجود دارد، افزود: کمترین تعداد بیماران خاص 
در استان مربوط به بیماری موکوپلی ساکاریدوز با 4 
مورد و ای بی با ۱۷ مورد است. رئیس مرکز جامع 
بیماران خاص با اشاره به نبود پزشک متخصص برای 
بیماران کلیوی در استان، اظهار کرد: پزشکان داخلی 
دوره های تخصصی را در تهران و مشهد گذرانده اند 
و از مهر امسال در بیرجند مستقر می  شوند. دهقان با 
بیان اینکه دولت این بیماران را باتوجه به باالبودن 
هزینه های درمانی تحت پوشش خود قرار داده است، 
یادآور شد: دیالیز و ویزیت بیماران دیالیزی رایگان بوده 
و بخشی از داروهای اختصاصی برای بیماران خاص 

نیز با فرانشیز کم پرداخت می شود.

ثبت 3 وقف جدید در سربیشه

سه وقف جدید در طرح ضیافت الهی در شهرستان 
امورخیریه  و  اوقاف  اداره  رئیس  شد.  ثبت  سربیشه 
شهرستان سربیشه گفت: این موقوفات را حاج محمد 
حسینی به ارزش 600 میلیون تومان در این شهرستان 
وقف کرد. امینی نسب افزود: این واقف ۵6 فنجان آب 
و اراضی تابعه از مزرعه و قنات دستگرد سربیشه را با 
تمام متعلقات و ملحقات برای اطعام و عزاداری امام 
حسین)علیه السالم( در ماه محرم و افطار مؤمنان در ماه 
مبارک رمضان در شهر سربیشه وقف کرد. وی گفت: 
یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 2۵0 متر مربع برای 
احداث مسجد  و سه باب مغازه تجاری به مساحت های 
تقریبی 2۵ ، 20 و ۱۵مترمربع واقع در حاشیه جاده 
سربیشه - نهبندان برای هزینه های مسجد امام حسن 

مجتبی )علیه السالم( دیگر موقوفات این واقف است.

اختراع دستگاه ارزیابی و بهبود 
هماهنگی ادراکی - حرکتی  

محمد یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند، 
دستگاه ارزیابی و بهبود هماهنگی ادراکی - حرکتی 
را اختراع کرد. به گزارش  صدا و سیما  ،  این سیستم 
در بیماران فلج مغزی برای بهبود هماهنگی ادراکی - 
حرکتی کاربرد دارد و توانایی ارزیابی و بهبود عملکرد 
ادراکی - حرکتی را با استفاده از اغتشاش همزمان 
دید مرکزی و تغییر در مرکز فشار بدن را داراست. از 
ویژگی های این سیستم می توان به حالت داینامیک 
)راه رفتن( اشاره کرد که سبب افزایش حس عمقی 
مفاصل بدن انسان می شود. این عضو هیئت علمی 
دانشگاه بیرجند تاکنون ۵ اختراع را در اداره مالکیت 
های صنعتی ثبت کرده و برنده جایزه جشنواره رویش 

بنیاد ملی نخبگان )جشنواره اختراعات ( است.

واگذاری 2۵۹ واحد مسکونی
 به مددجویان خراسان جنوبی

برنا-مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان 
کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: طی سال گذشته 
برای  شهری  و  روستایی  مسکونی  واحد   2۵9
اعتبار  با  خراسان جنوبی  حمایت  تحت  مددجویان 
۱2 میلیارد و ۷2 میلیون تومان احداث شده است.

گل محمدی اظهار کرد: تأمین مسکن مناسب برای 
مددجویان فاقد مسکن از رویکردهای اصلی کمیته 
امداد است و مردم نیکوکار استان می توانند با شرکت در 
طرح رضوان نسبت به ساخت و تعمیر مسکن مناسب 
برای مددجویان تحت حمایت مشارکت کنند. وی بر 
بهره گیری از ظرفیت دستگاه های گوناگون از جمله 
بسیج سازندگی، دهیاران، اعضای شوراهای اسالمی 
روستاها و مؤسسات خیریه فعال در بخش مسکن 
تأکید و افزود: با تعامل و هم افزایی با دستگاه های 
به  را  مطلوب تری  عمرانی  خدمات  دیگرمی توان 
مددجویان تحت حمایت ارائه کرد. مدیر تأمین مسکن 
و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد خراسان جنوبی 
با اشاره به اینکه طی سال گذشته شش هزار و ۳9۷ 
فعالیت عمرانی در استان انجام گرفته است، تصریح 
کرد: از این تعداد پنج هزار و ۳40 مورد کمک به 
تعمیر، تکمیل و بازسازی منازل مددجویان، 2۵9 مورد 
احداث مسکن شهری و روستایی و ۷98 مورد ساخت 

سرویس های بهداشتی بوده است.

کمک 2۵0 میلیون تومانی مردم
 به بازسازی عتبات عالیات

سال  ابتدای  از  جنوبی  خراسان  مردم  صداوسیما- 
عتبات  بازسازی  برای  تومان  میلیون  تاکنون 2۵0 
عالیات کمک کردند. رئیس ستاد بازسازی عتبات 
عالیات استان گفت: 200 میلیون تومان از این کمک 
 ها  نقدی و مابقی غیر نقدی است که طال ، سنگ ، 
کاشی و سیمان از آن جمله است. جوینده افزود: کمک 
های مردم در این مدت 20 میلیون تومان در مقایسه 
با سال گذشته افزایش دارد. وی گفت: این کمک 
 ها برای ساخت صحن حضرت فاطمه زهرا )س( 
در  عتبات  عمرانی  های  طرح  و  اشرف  نجف  در 

کاظمین و کربال هزینه می شود.

اخیر  - خراسان جنوبی در 4 دهه   رجب زاده 
خشک تر و گرم تر شده و وجود این روند دنباله دار 
در آمار و ارقامی که از بارندگی ها و افزایش دما ثبت 
شده، اثبات می شود. تغییرات نه چندان تدریجی تغییر 
 اقلیم در این منطقه کویری کشور حتی نمی گذارد  
لختی دلخوش به آمار افزایش بارندگی های امسال 
باشیم و خیال پردازانه تصور کنیم پا به دوره ترسالی 
گذارده ایم. افزایش دمای هوا در این روزها، یادآوری 
می کند که خشکسالی همین جا کنار ماست و 
باید راهکارهایی برای همزیستی مسالمت آمیز با 
آن بیابیم تا یافتن این راه چاره بلند مدت ، وزرات 
کشور تمهیداتی برای کنترل آثار سوءخشکسالی در 

خراسان جنوبی دارد.

ذخیره 28میلیون متر مکعب 
باران امسال وضع کم سابقه ای را برای سدهای 
خراسان جنوبی هم رقم زده است. معاون حفاظت 
و بهره برداری آب منطقه ای استان می گوید: هم 
سدهای  پشت  آب  مترمکعب  میلیون  اکنون 28 
خراسان جنوبی داریم که سد نهرین طبس سهم 
عمده ای از این مقدار آب  را در خود جای داده است. 
سدهای استان پس از سال ها در وضعی متفاوت از 
 قبل قرارگرفتند، به طوری که به گفته سید سعید 

پور جعفر 48 درصدشان پر از آب است.
 او از افزایش ۵0 درصدی آب ذخیره شده در سدهای 
استان پس از بارندگی های این سال آبی خبر می 
دهد و مقدار آب باقی مانده و  ذخیره شده پارسال 
در سدها ی استان را ۱۳.۷ میلیون مترمکعب عنوان 
می کند. او می گوید: هرچند این بارندگی ها باعث 
افزایش چشمگیر ذخیره آب سدها شده اما خوبست 
در نظر داشته باشیم که حجم مخازن استان چندان 
هم باال نیست و به حدود ۵ تا ۷ میلیون متر مکعب 
ها  بارندگی  افزایش  وجود  با  به عالوه  رسد.  می 
همچنان ۵2 درصد حجم این مخازن خالی است 
و بیشتر سد نهرین  طبس در غرب استان آبگیری 

شده، به طوری که می تواند تا دو سال آب شرب 
مورد نیاز این منطقه را تامین کند اما در سد رزه و 

فرخی آبگیری کمتری انجام شده است.

باران ادامه دارد
آبی  سال  این  های  بارندگی  چشمگیر  افزایش 
نسبت به 2۵ سال گذشته و در تعریف هواشناسی 
در مقایسه با بلند مدت خراسان جنوبی را هر چند 
تازه کرد.  برای مدتی  برای طوالنی مدت که  نه 
جنوبی  خراسان  آوای  به  هواشناسی  کل   مدیر 

می گوید: مقدار بارندگی های سال آبی جاری  26 
درصد نسبت به بلند مدت بیشتر شده و در مقایسه با 
دوره مشابه زمانی پارسال، 22۳ درصد افزایش یافته 
یعنی از مهر تا کنون ۱۳2.4میلی متر باران در استان 
باریده که این مقدار در مدت مشابه پارسال 4۱ و 
در بلندت مدت ۱0۵ میلی متر بوده است. علیرضا 
خندان رو سهم شهرستان های قاین ، زیرکوه و 
عنوان  بیشتر  امسال  های  بارندگی  از  را   فردوس 

می کند و قاین با 2۵0.9 میلی متر رکورددار بارش 
هاست، کمترین بارندگی ها در نهبندان، خوسف و 
طبس ثبت شد و نهبندان با 8۵ میلی متر کمترین 
سهم را از بارندگی های این سال آبی برد؛ شهرستانی 
که زخم خشکسالی در آن عمیق تر است. او ادامه 
این  در  تدریج  به  ها  بارندگی  افزایش  دهد:  می 
بارشی  با ورود سامانه های  سال محقق نشده و 
داشت  سابقه  بی  و  ناگهانی  افزایش  فروردین  در 
 اما روند بارندگی ها در اردیبهشت به سطح نرمال

 بر می گردد و افزایش دما پیش بینی شده است.

تداوم  احتمال  درباره  هواشناسي  کل  مدیر  پاسخ 
بارندگي ها در ماه هاي آینده ، خوشایند است چون 
از پیش بیني هایي مي گوید که نوید ادامه بارش ها 
در اردیبهشت و خرداد به مقدار نرمال و بیشتر از حد 
نرمال  در نواحي شرقي و شمال شرقي استان را مي 
دهد. اما به گفته او پیش بیني ها حاکي از افزایش دما 
در ماه هاي آینده است براین اساس میانگین دماي 
استان بیش از نرمال خواهد بود و نیم تا یک و نیم 

درجه باال مي رود.   

  نشانه های تدوام خشکسالی 
او قاطعانه مي گوید : به هیچ وجه نمي توان گفت 
وارد  نرمال  از  بیشتر  بارندگي هرچند  دوره  با یک 
باران  کمبود  سال   ۱8  ، ایم  شده  ترسالي  دوره 
داشتیم و کسري به قدري باالست که خوش بیني 
به ترسالي کمي زود است و هنوز نمي توان آن را 
پیش بیني کرد. براساس آنچه خندان رو عنوان مي 
کندچنانچه مقدار بارندگي براي چند سال متوالي برابر 

میانگین بارندگي ها در بلند مدت باشد مي توان به 
ورود به دوران ترسالي امیدوار بود؛ به این معني که 
از ۱20  بیش  آبي  در هر سال  مداوم  به طور  باید 
 میلي متر بارندگي داشته باشیم که بتوان اعالم کرد 
به پایان خشکسالي رسیده ایم. 20 سال از ماندگاری 
خشکسالی درمنطقه می گذرد و گویی خراسان جنوبی 
دیگر توانی برای بیرون راندن این زاییده شوم تغییر 
اقلیم ندارد، هرچند بسیاری از کارشناسان بر این باورند 

که خشکسالی را هر چه بخوانیم چاره ای جز زندگی 
مسالمت آمیز با آن نداریم یعنی پدیده ای است که 
باید پذیرفته شود و به زعم آنها تهدیدی است که 
می تواند فرصت بسازد. با این حال اقدامات کنترلی 
برای مدیریت این وضع بحرانی در کوتاه مدت از 
وظایف سازمان های چون مدیریت بحران کشور 
است، سازمانی که ریشه یابی پیامدهای این هجوم 
تدریجی را شناسایی کرده و با توجه به  شدت این 
آثار مخرب ، اجرای برخی راهکارهای کوتاه مدت 
برای بهبود اوضاع را در استان ها اولویت بندی کرده 
است تا به نوعی زمان را برای سیاست هایی چون 
تغییر الگوی کشت در بخش کشاورزی و یا مصرف 
بهینه آب در بخش صنعت بخرد. معاون وزیر و رئیس 
سازمان مدیریت بحران کشور به آوای خراسان جنوبی 
می گوید: با پدیده تغییر اقلیم در بسیاری از استان های 
کشور مواجه هستیم اما نشانه های آن در برخی مناطق 
از جمله خراسان جنوبی با شدت بیشتری نمود یافته 
است، بنابراین اقداماتی با اولویت در این استان و استان 
هایی چون سیستان و بلوچستان  برای کاهش آسیب 
پذیری بخش های گوناگون در حال انجام است که 
از مهمترین این اقدامات بهره مندی از آب های ژرف 
است. در این باره به گفته او مطالعات مربوط و مکان 
سنجی انجام شده و پیشرفت پروژه مطلوب است، 
اعتباراتی برای تکمیل اجرا در نظر گرفته شده که می 
تواند بخشی از نیاز را پاسخگو باشد و تا حدی بحران 

خشکسالی را دراین مناطق کنترل کند. 
گوناگون  نقاط  در  بازدیدهایش  نجار  اسماعیل 
خراسان جنوبی و بحران تخلیه جمعیت از روستاهای 
مرزی استان را به یاد می آورد؛ بازدیدهایی که برای 
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مشخص کرده 
این  مردمان  به  را  که خشکسالی شرایط سختی 
منطقه تحمیل می کند بنابراین با این جمالت وعده 
می دهد که ایجاد شرایط بهتر در این استان با توجه 
به ظرفیت های  فنی و اعتباری در دستور کار و از 

اولویت های  این سازمان است.

گردشگری  حوزه  فعال  نورآقایی  آرش  کاری- 
سال ها در زمینه  های مرتبط با مهندسی سخت افزار 
)رشته تحصیلی اش( و انتقال اطالعات مخابراتی 
فعالیت کرد تا اینکه سرنوشت نه فقط برای او بلکه 
برای تمام خانواده گردشگری، راهی دیگر خواست. 
نورآقایی تصمیم گرفت قدم به مسیری بگذارد که آن 
روزها کوره راهی بیش نبود و بسیاری نمی دانستند در 
انتهای آن چه می گذرد. صنعت گردشگری، قصه ای 
نوپا در سرزمین مان بود و او از جمله کسانی است که 
با تعهد، پشتکار و دلسوزی به آن جان داد و تولدی 
نو را برایش به ارمغان آورد. این فعال گردشگری  
مهمان  مدرس،  عنوان  به  اردیبهشت  اواسط 
مسئوالن و فعاالن حوزه گردشگری خراسان جنوبی 
در هتل کوهستان بیرجند شد و به این بهانه با او  در 

خانه بومگردی زاغ بور به گفتگو  نشستم.  

بیش از 14 سال فعال و ایده پرداز حوزه 
گردشگری  هستم

عرصه  در  فعال  سال   ۱4 گوید:  می  نورآقایی 
گردشگری، مشاور و ایده پرداز، دبیر فدراسیون جهانی 
راهنمایان گردشگری و همچنین مدرس در دانشگاه، 
موسسات و سخنران در عرصه میراث فرهنگی و 
ایران حرف  اینکه  بیان  با  گردشگری هستم. وی 
های زیادی برای گفتن دارد، می افزاید:  فقط باید 
بستر حضور گردشگران خارجی در کشور بیشتر فراهم 
شود و موقعیت های گردشگری و جاذبه ها به آنها 
معرفی شود. وی با بیان اینکه پرهیز از مانع تراشی به 
بهانه های گوناگون، به صنعت گردشگری لطمه وارد 
می کند، یادآور می شود: بر خالف تصور برخی  نیاز 
نیست برای حضور بیشتر گردشگران به عالیق آن 
ها توجه کنیم، زیرا گردشگری به معنی لهو و لعب 
نیست، بلکه محور گردشگری در ایران گردشگری 
 مذهبی، فرهنگی و تاریخی است. وی خاطر نشان

 می کند: به عنوان کسی که در عرصه گردشگری به 
 عنوان مدرس و صاحب یک کسب  وکار مرتبط با تولید 
محتوا فعالیت دارم می توانم بگویم عرصه گردشگری 
در ایران رو به رشد است. نورآقایی با اشاره به اینکه این 
رو به رشد بودن و رونقی که نسبت به چند سال گذشته 
در کشور به وجود آمده و به نظر می رسد ادامه دار باشد، 
می افزاید: در دنیا یک موج رونق و توسعه گردشگری 
به وجود آمده که ایران هم از بخشی از آن استفاده 
می کند. ممکن است برخی آمارها رتبه ما را در رونق 

گردشگری باالتر نشان دهد که به معنی یک رونق 
چشمگیر باشد ولی من معتقدم این آمار واقعی نیست. 

عزم ملی الزمه رونق گردشگری است
این استاد گردشگری درباره رونق گردشگری با بیان 
اینکه اول از همه به یک عزم ملی نیاز داریم، تاکید 
می کند: عزم ملی یعنی همه مردم، دولت و حکومت 
اراده کنند تا گردشگری رشد پیدا کند. وی ادامه می 
دهد: باید تمام موانع بررسی و کم کم از سر راه برداشته 
شود؛ تاکنون کارهای خرده پای زیادی برای رونق 
گردشگری شکل گرفته اما این کارها به تنهایی کافی 
نیست و بدون عزم ملی شاهد پیشرفت های چشمگیر 
راهنمایان  جهانی  فدراسیون  دبیر  بود.  نخواهیم 
گردشگری  یادآور می شود: نبود آموزش های کافی و 
نبود توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری 
بزرگ ترین موانع رونق گردشگری در کشور ما هستند. 
این استاد دانشگاه اظهار می کند: وقتی از زیرساخت ها 
حرف می زنیم بیشتر سخت افزاری فکر می کنیم، اما 
مشکالت ما در حوزه نرم افزاری نیز بسیار زیاد است 
و بدون آموزش قابل حل نخواهد بود. به گفته وی، 
گردشگری همان قدر که مزایای بسیاری دارد معایبی 
مزایای  و  معایب  میان  می توانیم  زمانی  دارد،  نیز 
گردشگری توازن ایجاد کنیم که به توسعه پایدار 
بپردازیم. نورآقایی ابراز تاسف می کند:  درگردشگری 
خود طرح جامع درست و قابل مطالعه ای که از همه 
جهات ازجمله مسائل زیست محیطی مطالعه شده باشد 

نداریم و اگر داشته باشیم هم عملی نمی شوند.

آینده گردشگری ایران روشن است
وی معتقد است: آینده گردشگری ایران تا جایی که در 
ساختار و مسیر توسعه گردشگری دنیا باشد می تواند 
روشن باشد اما اینکه در آینده چه تصمیماتی اتخاذ شود 
مشخص نیست.این فعال گردشگری با اشاره به اینکه 
 تاکنون چندین بار به خراسان جنوبی سفر کرده ام، 
می افزاید: روند گردشگری را در دنیا رو به رشد می 
بینم که با یک شیب مالیم رو به رشد است و استان 

شما هم از آن بهره می برد. 

نسل سوم گردشگری به دنبال الیه های 
خالق صنعت گردشگری است

وی با اشاره به اینکه خوسف و بافت شهری بیرجند 
رادیده ام، ادامه می دهد: در نسل سوم گردشگری 

فقط جاذبه های گردشگری مد نظر نیست و مانند 
دنیا به دنبال الیه خالق صنعت گردشگری هستم. 
دبیر فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری با بیان 
اینکه امروزه ساخت فیلم برای معرفی و ایجاد برند 
برای مقاصد گردشگری خود به یک تجارت تبدیل 
شده، خاطر نشان می کند: طرح گردشگری خالق 
به عنوان  یونسکو  از جمله مواردی است که  نیز 
نسل سوم گردشگری، بعد از نسل اول گردشگری 
تفریحی و نسل دوم گردشگری فرهنگی مورد توجه 
قرار داده،که می توان رابطه ای را میان گردشگری 
خالق و فیلم فرض کرد. وی با بیان اینکه آنچه ما به 
آن نیاز داریم سیاست منفعل بودن نیست، بلکه باید 
فعال و خالق باشیم و سه گانه باور درونی به زوایای 
مثبت گردشگری، تالش برای ایجاد زیرساخت ها و  
نگرش روزآمد و کارآمد در حیطه صنعت گردشگری 
را مدنظر قرار دهیم. عنوان می کند: اکنون همه 
می دانند که به عنوان مثال کویر لوت به عنوان 
دنبال  باید  و  شده  یونسکو  ثبت  طبیعی  اثر  یک 
گردشگری مغفول و فراموش شده این استان  باشید.

خراسان جنوبی مهد حکما،
 عرفا و شعر بوده است

نورآقایی ضمن اشاره به سابقه کهن موسیقی در شرق 
کشور خاطر نشان می کند: این سرزمین از دیر باز مهد 
حکما ، عرفا و شعر بوده و این موسیقی و مهد سخن 

بودن باید مسیر را برای گردشگر باز کند.
وی یادآور می شود: مثال دیگر در خراسان جنوبی می 
توان از زعفران و عناب نام برد که باید احصا شده 
و درباره آن کار شود. وی با بیان اینکه شعار سازمان 
گردشگری تحول دیجیتال است، می افزاید: اکنون 
باید استارت کار در فضای مجازی برای محصوالتی 
چون عروسک های تاجمیر بخورد و کارکرد و قصه 
ها و افسانه های آن به جهانیان معرفی شود. وی با 
اشاره به اینکه  خانه های بومگردی می توانند در محل، 
خوراک گردشگران را تولید کنند، گفت: در ایران سفر 
غذا تا پای سفره ۵00 کیلومتر است که خانه های 
بومگردی می توانند با تولید خوراک در محل، سفر غذا 
تا پای سفره گردشگران را به ۵ کیلومتر کاهش دهند.
وی خاطر نشان کرد: در واقع در خانه های بومگردی 
گردشگر با مراسم ما ، گذشته ما و سنت های قدیمی 
ما آشنا می شود و میراث گذشتگان ما به نمایش در 

می آید. 

وی انتقاد کرد: در این همایش دو روزه در خراسان 
جنوبی نزدیک به 2۵ نفر از فعاالن و آژانس های 
گردشگری شرکت داشتند در حالی که همین کالس 
آموزشی در مازندران باالی ۱۵0 نفر شرکت کننده 

داشت. 

آموزش در عرصه گردشگری
 خیلی مهم است

وی تاکید می کند: از نظر من آموزش در عرصه 
گردشگری خیلی مهم است و این آموزش فقط 
برای کسانی که فعال در صنعت گردشگری هستند، 
نیست بلکه یک اصل الزم برای همه مردم برای 
رونق گردشگری است. به گفته این فعال گردشگری 
 باید عزم ملی داشت و استانداری ها ، فرمانداری ها ، 
ادارات و مردم چه ذی نفع باشند و چه نباشند در این 
باره آموزش داده شوند. وی با بیان اینکه آموزش 
است،  پایداری  به  دستیابی  برای  کلیدی  ابزاری 
ادامه می دهد: این بدین معنا نیست که برای پایدار 

بودن، الزم است مراتب باالی دانشگاهی کسب 
شود، بلکه کافیست از اهداف فعالیت، این باشد 
که فرد درک بهتری از نحوه کار محیط طبیعی 
ساده  کند:  می  اظهار  وی  کند.  پیدا  انسانی  و 
ترین بروشور حاوی اطالعات برای گردشگران 
و  محیطی  زیست  وضع  از  شاهدی  می تواند 
ادامه می  بگذارد. وی  نمایش  به  را  گردشگری 
دهد: باید واقعیت ها را در عرصه گردشگری دید، 
همیشه گردشگری مثبت نیست و گاهی اثرات 
منفی دارد باید مثبت ها را پررنگ و برای رفع 
جهانی  فدراسیون  دبیر  کنیم.  تالش  ها  منفی 
همیشه  اینکه  بیان  با  گردشگری  راهنمایان 
نباید به دنبال جذب گردشگر باشیم، می افزاید: 
باید از موهبت گردشگری استفاده کرد و آن را 
صادر کنیم. وی یادآور می شود: مثال با فروش 
و  زرشک  و  زعفران  عرضه  و  دستی  صنایع 
خراسان  برند  و  دیگر  های  مکان  به  عناب 
برد.  بهره  گردشگری  موهبت  از  باید  جنوبی 

سپر وزارت کشور مقابل خشکسالی در استان

فرصت های پیش رو در صنعت گردشگری 
گفتگو با آرش نورآقایی مدرس و دبیر فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری
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پایش حیات وحش در منطقه حفاظت شده خوسف

صداوسیما-پایش حیات وحش در منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ خوسف آغاز شد. رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خوسف گفت: پایش حیات 
وحش برای پیشگیری از بروز بیماری های مشترک بین انسان و دام با همکاری محیط زیست انجام شد. اکبری افزود: شبکه دامپزشکی بر حسب 

باسالم وخسته نباشید خدمت مسئوالن حوزه  مسکن وظیفه واکسیناسیون پی پی آر، تب برفکی و بیماری های مشترک بین انسان و دام مثل بروسلوز را در اطراف مناطق حفاظت شده انجام داده است.
و شهرسازی امیدواریم از خواب بیدار شوید و آشفته 
بازار مسکن را ببینید قیمت زمین در بیرجند سر به فلک 
کشیده چرا با واگذاری زمین جلوی قیمت های نجومی 

را نمی گیرید امیدواریم پاسخگو باشید
915...484
با سالم خدمت استاندار و شهردار محترم چرا اهالی 
فرد  های  میالن  الین  غربی  ضلع  انقالب  خیابان 
بازی  مجموعه  و  پارک  یک  نباید  انقالب  خیابان 
برای کودکان داشته باشند مگر این مردم از امکانات 

استان سهمی ندارند؟
915...818
لطفا پول آبخیزداری را به خاطر منافع چند شرکت صرف 
ساختن چند سد نکنند. میزان بخار زیاد آب در منطقه 
بازده سدها را کم می کند. به جایش باید قنات ها را الیه 
روبی و بازسازی کرد. در مناطقی چاه حفر کرد و آبیاری 

نوین را جایگزین آبیاری سنتی کرد
910...673
علوم  دانشگاه  مسئوالن  گوش  به  کنید  لطف  سالم 
پزشکی برسونید اگر وقت کردن به بعضی از کلینیک 
های ترک اعتیاد رسیدگی بیشتری کنند که دارو رو آزاد 
نفروشن یا با پرونده سازی جعلی داروها رو وارد بازار آزاد 

نکنند ممنون ازمنعکس کردن پیام ها.
991...241
با سالم. همین چند روز پیش تصادف منجر به فوت 
در خیابان پشت ارتش رو داشتیم می خواستم بگم دور 
برگردان ناصری هم نقطه حادثه سازیه با نصب دوربین 
کنترل سرعت جلوی یک حادثه تلخ دیگه رو میشه 

گرفت قابل توجه مسئوالن
915...119

باسالم و خسته نباشید خدمت شهردار عزیز بیرجند 
اکنون که شما به فکر شمال شهر هستید امیدواریم 
هرچه زودتر خیابان امتداد بلوار شعبانیه به الهیه آسفالت 

شود تا ساکنین شمال شهر دعاگوی شما باشند.
915...484
 با عرض سالم و قبولی طاعات و عبادات دست اندر کاران
بیمارستان  آزمایشگاه  به   98/2/20 تاریخ  در  آوا. 
هزینه  گفتند  کلی  چکاپ  جهت  کردم  مراجعه   ...
همان  شده  بیمه  که  صورتی  در  کنید  پرداخت 
رود؟  می  کجا  ما  بیمه  حق  باشم  می  سازمان 
ما  فکر  به  مسئوالن  لطفا  ندارد  دارو  هم  داروخانه 
تمام  در  که  داخلی  داروهای  باشند  ضعیف  قشر 
داروخانه ها موجود هست بیمار را به دارو خانه های 

بیرون پاس می دهند. با تشکر
915...179
با توجه به فصل گرما و از طرفی استقبال همشهریان 
از پارک توحید خواهشمند است نسبت به تعویض و 
سرویس المپ ها و روشنایی پارک اقدام فرمایید به 
خصوص قسمت باالی پارک. ممنون از زحمات شما
915...397
در  سالمت  تحول  طرح  در  مجلس.  نمایندگان 
در  ستادی  نیروهای  وظایف  شرح  بهداشت،  حیطه 
استان و شهرستان مشخص نیست و شرح وظایف 
نیروهای محیطی به صورت یکسان و بسیار بیشتر 
افزایش  به  امیدی  وضع  این  با  هست.  توانشان  از 

کیفیت خدمات بهداشتی نیست.
910...673

تعهد 241 میلیارد و 668 میلیون ریالی خیرین  برای مدرسه سازی در خراسان جنوبی 
عکس :  اینترنت

مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان خبر داد:

تجهیز  و  نوسازی،توسعه  کل  مدیر   
میزان  جنوبی  خراسان  مدارس 
جشنواره  یکمین  و  بیست  تعهدات 
 367 را  استان  ساز  مدرسه  خیرین 
میلیارد و  اعتبار حدود 241  با  مورد 

668 میلیون ریال عنوان کرد.
مهندس محمد رضا بیکی در گفتگو 
با خبرنگار ما  افزود: این میزان تعهد 
و  نقدی  کمک  مورد   327 شامل 
تجهیزات با اعتبار حدود 47 میلیارد 
و 269 میلیون ریال ، ساخت 32  باب 
مدرسه در قالب 124کالس درس به 
و سرویس،   و سلف  سالن  همراه 15 

 140 اعتبار  با  بهداشتی  سرویس   5
میلیارد و 599 میلیون ریال و همچنین 
متراژ  با  مستغالت  و  زمین  مورد   6
ارزش 53  به  39 هزار و10 مترمربع 
 میلیارد و 800 میلیون ریال می باشد.
وی با بیان اینکه تعهدات خیرین شامل 
تجهیزاتی،احداثی  و  نقدی  تعهدات 
 ، باشد  می  مستغالت   و  زمین  و 
کمک  این  میزان  بیان   به  ادامه  در 
پرداخت  شهرستانی  تفکیک  به  ها  
سرایان شهرستان  در    : گفت   و 

اعتبار  مجموع  با  تعهد  مورد   3
ریال،  میلیون   500 و  میلیارد  یک 

مورد   13 سربیشه  شهرستان  در 
و  میلیارد   3 اعتبار  مجموع  با 
شهرستان  در  ریال،  میلیون   120
اعتبار  مجموع  با  مورد   فردوس 141 
39 میلیارد و430 میلیون ریال و در 
شهرستان در میان 9 مورد با مجموع 
اعتبار 13 میلیارد و570 میلیون ریال 

از سوی خیرین تعهد شده است.
در  تعهد  میزان  این   : داد  ادامه  وی 
شهرستان طبس 93 تعهد با مجموع 
اعتبار بیش از 9 میلیارد و 957 میلیون 
ریال، در شهرستان زیرکوه 20 مورد 
میلیارد و 424  اعتبار 26  با مجموع 

میلیون ریال، در شهرستان قاینات 8 
اعتبار 19 میلیارد و  با مجموع  مورد 
650 میلیون ریال، شهرستان بشرویه 
یک مورد با اعتبار 920 میلیون ریال، 
شهرستان خوسف 54 مورد با مجموع 
 610 و  میلیارد   11 از  بیش  اعتبار 
میلیون ریال، در شهرستان نهبندان 8 
مورد با مجموع اعتبار 9 میلیارد و 650 
بیرجند  شهرستان  در  ریال،  میلیون 
15 مورد با اعتبار 105 میلیارد و 295 
میلیون ریال و در دستگردان 2 مورد 
میلیون  اعتبار 550  مجموع  با  تعهد 

ریال می باشد. 

آگهی تحدید حدود ثبت امالک  یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 

به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار 
پالک یک فرعی از 1755- اصلی واقع در بخش دو بیرجند اراضی حاشیه جاده قدیم بیرجند - مشهد مورد تقاضای 

فاطمه کالته بجدی 2- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک دو فرعی از 1755- اصلی واقع در بخش دو بیرجند اراضی 
حاشیه جاده قدیم بیرجند - مشهد مورد تقاضای فاطمه کالته بجدی 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک سه فرعی از 
1755- اصلی واقع در بخش دو بیرجند اراضی حاشیه جاده قدیم بیرجند - مشهد مورد تقاضای رقیه میابادی 4- ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی دیمه زار پالک چهار فرعی از 1755- اصلی واقع در بخش دو بیرجند اراضی حاشیه جاده قدیم بیرجند - مشهد مورد 
تقاضای رقیه میابادی 5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک شش فرعی از 1755- اصلی واقع در بخش دو بیرجند اراضی 
جنب شرکت نفت مورد تقاضای خداداد اسدالهی داود در روز شنبه مورخ 1398/4/1 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب ماده 14 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 15 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 20 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: ۱۳۹۸/۲/۲۹      علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۷ شهرستان بیرجند

به موجب ماده 14 قانون ثبت، تحدید حدود شماره های زیر: 1- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 4 فرعی 
از یک اصلی بخش 7 بیرجند واقع در مزرعه درمیان مورد تقاضای سارا رفیعی و غیره 2- ششدانگ زمین های پالک 1 و 
21 و 60 و 61 و 63 و 67 و 69 و 71 فرعی و باغ پالک شماره 9 و 59 فرعی و منزل پالک 19 فرعی و قلعه سرا پالک 20 
فرعی از 56- اصلی بخش 7 بیرجند واقع در مزرعه جاجنگ مورد تقاضای سارا رفیعی و غیره در روزهای شنبه و دوشنبه 

مورخ های 1 و 3 تیرماه 1398 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت 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 15 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 20 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: ۱۳۹۸/۲/۲۹ 
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای میثم عباسی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پالک 11302 فرعی از 
1554- اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. با بررسی دفتر امالک 
معلوم شد سند مالکیت اولیه به شماره دفتر امالک الکترونیکی 139820308001000065 به نام میثم عباسی ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده ، سپس برابر سند رسمی شماره 11343 مورخ 1395/12/17 دفترخانه 23 بیرجند در رهن بانک مسکن 
 می باشد که 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 نمایند در غیر این صورت از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی 

به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

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 139760308004000037- 1397/12/08 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی آقای 
اله به شماره شناسنامه 3002 صادره زاهدان به شماره ملی 3620299390 در پرونده کالسه  مهدی خدادادی فرزند حبیب 
1396114408004000002 نسبت به ششدانگ یک دربند مغازه احداثی به مساحت 57.75 مترمربع پالک 6273 فرعی از 995 
فرعی از 779 فرعی از یک اصلی بخش 5 نهبندان شهر نهبندان واقع در کنار جاده نهبندان- زابل به صورت انتقال قهری از آقای علی 
اکبر محمدی )مالک رسمی ( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به 
این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است درصورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۸/0۲/۱۲      تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۸/0۲/۲۹               
سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 

5/5 و ۶/5 متر

۰۹368۹۹۰۷22 -۰۹1۵۷۵638۷۵

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

0۹370۹37338

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه عمرانی ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات به شرکت های ساختمانی دارای صالحیت 
)حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دارای گواهی صالحیت ایمنی( واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل 
می آید از تاریخ نشر این آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان جنوبی به آدرسkhj.farhang.gov.ir و یا سایت www.setadiran.ir  با شماره فراخوان 2098000189000001 مراجعه فرمایند. 

الزم به ذکر است فقط به اسناد تحویلی به دبیرخانه اداره کل تر تیب اثر داده می شود.

آخرین بخشنامه سرجمع )مترمربع(نوع قرارداد

راس ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۸/۳/۹بازگشایی پاکت ها
راس ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۳/۸ الزم به ذکر است فقط به اسناد تحویلی به دبیرخانه اداره کلآخرین مهلت تسلیم پیشنهادها

 ترتیب اثر داده می شود
۱۳۹۸/۲/۲۹آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 
)ریال(

ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۲00/۵00/000

۴/00۶/۴۴۱/000مبلغ برآورد )ریال(
۴ ماهمدت پیمان
شهرستان قاینمحل اجرا

تکمیل اتاق تمرین مجتمع فرهنگی و هنری قاینموضوع قرارداد
تکمیل اتاق تمرین مجتمع فرهنگی و هنری قاینعنوان پروژه

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند

به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک، تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2739 فرعی از 
433- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای محمد جمهوری شوکت آباد در روز شنبه 
مورخ 1398/4/1 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 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 15 
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 20 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: ۱۳۹۸/۲/۲۹  

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند



موفقیت و انرژی

لذت از زندگی

تغذیه کافی و مناسب 
از راه های کسب موفقیت است

یکی از راه های موفقیت در زندگی توجه داشتن به 
تغذیه سالم است. شما با داشتن یک رژیم غذایی 
مناسب و استفاده بیشتر از سبزی ها، مواد معدنی، 
خون  قند  داشتن  نگه  ثابت  و  ویتامین ها  انواع 
می توانید فشارهای روانی را کم کنید. تالش کنید 
به جای استفاده از مواد غذایی کنسرو شده و نیز 
پرچرب، بیشتر از غذاهای خانگی و طبیعی استفاده 
کنید، زیرا غذاهای کنسرو شده بیشتر شامل مواد 
افزودنی است و فقط باعث اضافه وزن می شود. پس 
از رژیم غذایی خود غافل نشوید که سالمت بدن را 
تضمین می کند. زمانی که به لحاظ روحی و جسمی 
در  زیادی  موفقیت های  به  می توانید  باشید،  سالم 

زندگی خود دست یابید.

روش های ارزان
 برای لذت بردن از زندگی

لذت بردن از زندگی با پول راحت تر است، اما برای لذت 
بردن اگرچه پول الزم است اما کافی نیست. حتی برخی 
پا را فراتر گذاشته اند و معتقدند برای لذت بردن از زندگی 

حتی پول هم الزم نیست.
زیر دوش آواز بخوانید: باور کنید خیلی از خوانندگان 
مطرح از همین جا شروع کرده اند. عالوه بر این با ابراز 
احساسات تان از این طریق می توانید به آرامش برسید.

حال یک دوست قدیمی را بپرسید: امتحانش ضرر ندارد. 
همین االن تلفن را بردارید و به یک دوست قدیمی 
زنگ بزنید. به این ترتیب هر دوی شما از یک لذت 

ارزان زندگی لذت خواهید برد.
هدیه های قدیمی و یادگاری ها:  به هدیه های قدیمی 
که گرفته اید نگاه کنید، عکس های خاطره انگیز هم 
بد نیست. یادآوری روزهای خوش هم زیباست. از قدیم 

گفته اند وصف العیش نصف العیش.
آشپزی کنید: اگر برای کسانی که دوست شان دارید 

آشپزی کنید، لذت تان را دو برابر خواهد کرد.
با مشکالت شوخی کنید: مشکالت زندگی تمامی ندارد 
پس اگر با آنها شوخی کنید شادی هایتان هم تمامی 
نخواهد داشت. البته فراموش نکنید منظور از شوخی این 

نیست که خودتان را به باد تمسخر بگیرید.
از درخت باال بروید اگر نبود جوی آب هم هست بر روی 
لبه جوی آب راه بروید: باور کنید لذت بخش است، اگر 

شک دارید امتحان کنید.
از داشته هایتان استفاده کنید: یکی از عادت های 
بد برخی از ما این است که بهترین لباس ها، غذاها، 
تفریحات، پول ها و حتی احساسات مان را برای روز 

مبادا نگه می داریم.
از آنچه در اختیار داریم استفاده کنیم و آن را برای روز 

مبادا ذخیره نکنیم.

پیشگیری از
 عقربک ناخن

آن  عوارض  و  عقربک  بروز  از  پیشگیری  برای 
سخت  کارهای  انجام  هنگام  دستکش  پوشیدن 
می  ها  دست  و  انگشتان  در  جراحت  باعث  که 

نیز در  تزریق واکسن کزاز  شود، ضروری است. 
این شرایط توصیه می شود. 

معرض  در  و  دارید  نگه  خشک  را  خود  دست 
از  طوالنی  مدت  به  ندهید.  قرار  دائم  رطوبت 

دستکش یا از ناخن مصنوعی استفاده نکنید. 

پیشگیری از 
زخم بستر بیمار

تغییر وضعیت خواب بیمار باعث می شود که فشار وارد 
بر زخم کاسته شود. لذا هر چند وقت باید وضع خواب 
بیمار تغییر داده شود. این راه، اولین و اصلی ترین کار 

برای پیشگیری از ایجاد زخم بستر به شمار می رود.
استفاده از بالش های هوایی باعث می شود که فشار 
وارد بر زخم کاسته شود و خون بیشتری در سلول ها 
برای  تسریع بهبودی زخم جریان داشته باشد. استفاده 
از پروتئین و سبزیجات و میوه جات تازه نقش مهمی 

در بهبودی زخم دارند.

رابطه استرس یا اضطراب باال
و پاهای سرد

قرار گرفتن در حالت استرس یا اضطراب زیاد می تواند 
به پا های سرد منجر شود. یکی از پاسخ های طبیعی 
بدن به استرس یا شرایط عصبی، پمپاژ آدرنالین به 

جریان خون است. آدرنالین می تواند رگ های خونی را 
منقبض کند و همین جریان خون به نواحی دور بدن را 
کاهش می دهد.  بنابراین پاسخ محافظتی ممکن است 
مضرتر باشد و دستان و پا های شما را به طور مکرر 
سرد سازد. کاهش استرس و فشار می تواند به بهبود 

این وضع کمک کند.

روغن اسطوخودوس درمان 
و تسکین سردرد و کوفتگی

درماني  خواص  اسطوخودوس  گیاه  عصاره  یا  روغن 
متعددي دارد. این دارو که به صورت موضعی برای درمان 
انواع سردردها و تسکین کوفتگی ها مورد استفاده قرار 

می گیرد از جمله داروهایی است که در تسکین آفتاب 
سوختگی ها و درمان پوست سوخته شده بسیار موثر است. 
در آفتاب سوختگی شدید، بهترین راه حل برای درمان آن 
استفاده از روغن اسطوخودوس و ماساژ آن روی پوست 
بدن است. استفاده از این روغن هر روز به مدت یک هفته 

به درمان آفتاب سوختگي کمک مي کند.

بین لقمه ها قاشق و چنگال 
را زمین بگذارید

 سریع غذا خوردن معموال به این معناست که آنچه 
می خورید را خوب نمی جوید. بیشتر از قبل روی 

جویدن غذا تمرکز کنید. 

این کار حتی به گوارش بهتر غذا هم کمک می 
کند. برای کمک به کاهش سرعت غذا خوردن، 
یک توصیه کاربردی این است که بعد از هر لقمه 
کار  این  بگذارید.  پایین  را  خود  چنگال  و  قاشق 
موجب می شود خودتان را مجبور به آهسته غذا 

خوردن کنید. 

دندان های خود را پیش از خواب و حداقل دوبار در روز با خمیردندان حاوی فلوراید مسواک بزنید.با استفاده از نخ دندان 
یا برس بین دندانی فواصل بین دندان ها را حداقل یک بار در روز پاکسازی کنید. تا حد امکان از مصرف مواد غذایی و 

نوشیدنی های شیرین پرهیز کنید. به طور منظم به دندانپزشک مراجعه کنید.
 پیشگیری از آسیب دیدگی دندان همواره آسان نیست، اگرچه استفاده از محافظ دندان یا لثه برای افرادی که در برخی رشته 
های ورزشی فعالیت دارند، توصیه شده است. اگر امکان حفظ دندان وجود داشته باشد، ممکن است دندانپزشک ابتدا عصب 
کشی را توصیه کند. عصب کشی یا درمان کانال ریشه پاکسازی عفونت از دندان و ریشه را هدف قرار می دهد. سپس این 
بخش تمیز و مهر و موم می شود تا از عفونت بیشتر پیشگیری شود.عصب کشی روندی طوالنی است و بیمار ممکن است 

برای درمان کامل به بیش از یک جلسه مراجعه به دندانپزشک نیاز داشته باشد.

ماده موثره ترکیب یافت شده در ژل آلوئه ورا دارای خواص ضد باکتری، ضد قارچ و ضد التهاب قوی است که با از 
بین بردن باکتری جوش زا، التهاب و درد را کاهش می دهد. مقداری از ژل  آلوئه ورا را به انگشت خود زده و آن را 

به جوش بمالید. بعد از سی دقیقه آن را با پنبه پاک کنید. این درمان را دو بار در یک روز تکرار کنید. 
پزشک ممکن است در مواردی که آکنه همراه با باکتری است آنتی بیوتیک هایی نظیر مینوسیکلین و داکسی 
سایکلین پیشنهاد دهد، اما باید مراقب مقاومت بدن به آنتی بیوتیک و درمان های آنتی بیوتیکی بود. همچنین 
خواص ضد باکتریایی قوی اسانس درخت چای با باکتری عامل جوش مبارزه می کند خواص ضد التهابی آن تورم 
را کاهش و به روند شفا سرعت می بخشد. یک قاشق چای خوری از روغن درخت چای را به 9  قاشق چای خوری 

آب اضافه کنید. با یک قاشق هم بزنید و مخلوط کنید و سپس به ناحیه مد نظر بمالید.

درمان جوش در گوشپیشگیری از مرگ دندان

اگر می خواهید که کسب و کارتان دوام و استمرار داشته باشد، 
نباید تنها بر سودهایتان متمرکز شوید. با فراهم آوردن ارزش 
برای مشتریان تان قبل از هر چیز دیگری می توانید نتایج و 

دستاوردهای خود را ارتقا دهید.
آیا جریان نقدی کافی در کسب و کارتان دارید؟ اگر کسب 
 و کار شما پررونق است و فروش خوبی دارید، بهتر است بر 
شیوه هایی متمرکز شوید که مشتریان بیشتری را به سمت شما 
جذب می کند. نکته اصلی اینجاست که باید بر کسب بهترین 

نتایج، عملکرد فعاالنه تری در بازاریابی خود داشته باشید.
آیا می توانید هزینه های مازاد کسب و کارتان را مشاهده و کنترل 

کنید؟ از آنجا که یکی از اهداف شما باید باال بردن فروش تان باشد، 
بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که درآمد ورودی کسب و کار 
شما بیشتر از خروجی ها یا هزینه هایتان است. برای دست یافتن به 
این هدف، باید هزینه های خروجی خود را کاهش دهید. به عنوان 
مثال، پیش پرداختی به تامین کنندگان خود بدهید تا بهترین قیمت 
را از آنها دریافت کنید. می توانید امتحان کردن کاالهای دست دوم 

را هم به عنوان روشی دیگر در نظر بگیرد.
 وقتی کسب وکار جدیدی را شروع می کنید، هزینه های شما 
۳۰ درصد بیشتر از بودجه تان خواهد بود. در این وضعیت 
ممکن است که درآمدها کم باشد و آماده شدن برای چنین 

مثال،  عنوان  به  دارد.  را  خودش  طبیعی  مزایای  وضعیتی 
برنامه ریزی صحیح برای کسب و کار به شما کمک می کند تا 

از ورشکستگی یا فقدان منابع جلوگیری کنید.
شما باید محصوالت و خدمات تان را تبلیغ کنید. استفاده از 
تکنیک های فراگیر و منحصر به فرد احتمال باال رفتن تعداد 
مشتریان را افزایش می دهد. برای رشد یافتن کسب وکارتان باید 
یک کمپین بازاریابی درجه یک داشته باشید. شما باید یک تصویر 
ذهنی تجاری قوی و نیرومند برای رسیدن به اهداف تجاری 
خود در زندگی داشته باشید. باید یادگیری های خود در زمینه 

استراتژی های کسب و کار را گسترش دهید تا موفق شوید. 

موفقیت سریع در هر کسب و کار

آیه روز

و وعده حق نزدیک گردد ناگهان دیدگان کسانی که کفر ورزیده  اند خیره می  شود ]و می  گویند[ ای وای بر 
ما که از این ]روز[ در غفلت بودیم بلکه ما ستمگر بودیم. )سوره انبیاء / آیه 9۷(

سخن روز

تفکر در باب خوشبختی، عشق، آزادی، عدالت، خوبی و بدی، تفکر درباره  پرسش هایی است که بنیاد هستی 
ما را دگرگون می کند. )ادگارمون(
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جدول ۴۳۵۲                        

افقي: 1- فک - وکالت 2- داستان 
غیرواقعي - مشکل گشا  ۳- مخفف 
شاد - طریقه نوشتن کلمات - راه 
یافتن - خوب نیست 4- دهکده - 
طعنه - ویتامین انعقاد خون 5- بقچه 
لباس - شهري در استان مازندران 
- ریز نمرات  6- ساعت عهد بوق! 
- مهم بودن - پیروي ۷- خانم - 
کشوري در قاره آفریقا - لقب بزرگان 
قبیله ها 8- حرف مفعولي - فرشته اي 
موکل بر دین و تدبیر امور - فرود آینده 
- گرداگرد لب و دهان 9- سرخي افق 
- عمق -  نوعي خودرو 1۰- اختیاري 
- بسیار سخت - اسم 11- عنوان 
امپراتوران آلمان - شماره ها - عرصه 
بوکس 12- صحنه نمایش - میراب 
- آقاي فرانسوي 1۳ - زنده - بسیار 
ریز - جمع وکیل - کله 14- دور از 
از  یکي  ترمینال 15-   - دسترس 
روشهاي پخت و پز - کشور آفریقایي

عمودي: 1 - از آثار دیدني استان 
زنجان که در منطقه تهم و در میان 
سنگهاي صخرهاي قرار گرفته است 

- گیاه رنگي 2- حوض و خزانه حمام 
- پادشاه توران  ۳- گشاده - جانور 
نام  تک سلولي - شهر زعفران - 
گواردیوال سرمربي بایرن 4- با فیس 
یازده! - خودآرایي - جهش  آید - 
به جلو 5- جدي و برابر با مقررات - 
کارمایه - مرغابي 6- راهرو - اسب 
اصیل - شاداب  ۷- نامراد - نوشته 
یا  ادعا  از  حمایت  براي  گفتاري  یا 
رد ادعاي مدعي  8- پاسخ منفي - 
شهري در استان اردبیل در منطقه اي 

کوهستاني - پیشکش - قلم فرنگي 
نادرست  ناشایست،   - حقیقي   -9
1۰- رؤیاي دست نیافتني کیمیاگران 
- پایدار، همیشگي - سرحددار -11 
بیهوده - گران نیست - گل وسط دو 
آجر 12- قیمت - پشه - هرگز نه 
- بیماري در دارالمجانین 1۳- پنهان 
کردن - نویسنده -  ورزش توپ و 
راکت - صداي تمسخر 14- نوعي 
لباسي - همدم  15- شهر  پارچه 

پشمک -  نویسنده روسي مادر

جدول کلمات

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

1234567891۰1112131415
کاسپرلمزوریپ1
تسردانیرامیبا2
یپسرونیمانسر3
اراکاشوینکام4
تنحماوراندولا5
نیمملینهالا6
اادنورفامارگ7
وتیاندکدراکل8
لاهسدهزیافای9
درابشمنزتسس1۰
نااقنیسرهکرتا11
دمنتدارالامش12
یهرهاطهنیسمش13
مرادنیدنارماک14
هرسکینلگنرمم15

تخریب و گودبرداری محمدی
۰9155637۰74 

فروش انواع نشاء  گوجه ، بادمجان 
فلفل و غیره    ۰۹۱۵۷۲۱۲۳۵۹ 

۰۹۳۶۴۷۸۲۶۰۵ -۰۹۳۶۴۷۸۲۵۰۶

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

پیشونی سفید 3چهار انگشت
۱۴:۳۰۲۳۱۶:۱۵شروع سانس

متری شش و نیمژن خوک
۱۷:۴۵۲۱شروع سانس

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن خانگی

 ویژه ماه مبارک رمضان )نقد و اقساط( 
۱۸ماه گارانتی / نصب و فیلتر رایگان

آدرس: خیابان فردوسی  نبش حافظ  ۰۹۱۵۵۴۳۸۷۶۰- ۳۲۴۵۷۰۳۳

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

مرکـز فـروش مینی کیـس های 
قدرتمند  سرعت باال

رم DDR3    فقط۶۵۰ هزار تومان
 ساعت کاری: ۱۸ الی ۲۰

آدرس: حاشیه پاسداران15    
@ asbirjsnd  www.asbirjand.ir

لبخند بر صورت یتیم پاداشش از جانب خدا شادی روح پدر و مادری است 
که چنین فرزندی را رشد داده اند.  

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن  صرف افطاری ایتام )ویژه رمضان( می شود

  09333193047
هیئت قرآنی شهدای محراب  هدیه: 30 هزار تومان

رستوران شاندیز به دو نفر کارگر ساده 
ترجیحا خانم نیازمند است.

۰۹۱۵۱۵۸۲۶۷۵ -۰۹۳۵۹۲۸۰۹۲۷

 پروانه ساختمان به شماره ۳/۴۴۰ 
و تاریخ صدور ۹۰/۴/۳۰ به نام آقای 

جواد سعید نیا فرزند غالمرضا با کد ملی 
۰۶۵۱۹۲۵۱۸۵ مفقود گردیده 
مجتمع تولیدی تخم مرغ هارکو و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

در نظر دارد: چند نفر راننده پایه یک 
جذب نماید.  ۰۹۱۵۵۶۳۸۳۹۷

سرویس کولر در اسرع وقت
۰915362269۰

سند برگ سبز خودروی پراید
 به شماره پالک ۲۴ د ۸۲ ایران ۳۲ 
به نام حسن قربانی به شماره ملی 

۰۶۵۲۱۰۲۸۲۴ مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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احتمال وقوع روان آب در خراسان جنوبی وجود دارد

ایرنا - کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: با توجه به الگوی نقشه های پیش یابی هواشناسی و نوع بارش های فصل بهار در ساعات آینده، جاری 
شدن روان آب در برخی نقاط استان از جمله شهرستان های سربیشه، درمیان و زیرکوه پیش بینی می شود.  نخعی افزود: امروز وزش تندباد در برخی 

نقاط گرد و خاک، در ساعات بعدازظهر و شب افزایش ابر و رگبار و رعد و برق )برخورد صاعقه( پراکنده به ویژه در شرق استان قابل پیش بینی است.

خبر ویژه

*بسیج سازندگی خراسان جنوبی 47 قنات آسیب دیده 
از سیل را در استان مرمت می کند.

این   یافت.  گشایش  فردوس  در  کتاب  *نمایشگاه 
نمایشگاه به مدت یک ماه درساختمان بانک صادرات 
قدیم در خیابان امام خمینی)ره(  از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱7 

تا ۲۲ برپاست.
*۲0 شیء تاریخی کشف شده در کاوش های باستان 
شناسی از محوطه های تاریخی در موزه های خراسان 

جنوبی به نمایش گذاشته شده است.
*برداشت توت از ۳۲5 هکتار سطح زیر کاشت این 

محصول در خراسان جنوبی آغاز شد.
قائن  بزرگمهر  دانشگاه  بدنی  تربیت  اداره  *رئیس 
از برگزاری اختتامیه مسابقات فوتسال جام رمضان 

دانشجویان پسر این دانشگاه خبر داد.

اخبار کوتاه

مدیرکل مخابرات منطقه خراسان جنوبی:

23 واحد طالفروشی
 در بیرجند تعطیل شد

گروه خبر-رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان 
طال و جواهر و ساعت بیرجند از تعطیلی ۲۳ واحد 
طالفروشی به دلیل رکود حاکم بر بازار طی دو سال 
گذشته در این شهر خبر داد. قربانی مقدم در گفتگو 
با فارس، با اشاره به رکود حاکم بر بازار طال، اظهار 
کرد: مدتی است بعد از نوسانات در بازار طال و سکه 
این  بازارها با رکود نسبی مواجه شده و به طور ویژه 
این رکود در بازار سنتی طال و جواهر بیشتر است. 
وی با بیان اینکه رکود حاکم بر بازار سبب شده که 
خرید و فروش به شکل مطلوب انجام نشود و حتی 
را  برخی طالفروشان ترجیح دهند کرکره هایشان 
پایین بکشند، بیان کرد: نوسانات شدید حاکم بر بازار 
طال داد و ستد را با مشکالت جدی مواجه کرده 
است. رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال و 
جواهر و ساعت بیرجند با اعالم اینکه اگر فروشندگان 
ضرر  بفروشند  را  شده ای  ساخته  طالی  بخواهند 
می فروشند  که  را  طالیی  نمی دانند  زیرا  می کنند 
آیا می توانند آن طال را با همان قیمت جایگزین 
از  تصمیم گیری  قدرت  کرد:  اضافه  خیر،  یا  کنند 
خریدار و فروشنده گرفته شده است. قربانی مقدم 
روند فعلی را مناسب بازار طال و جواهر ندانست 
و گفت: زمانی آرامش در بازار به وجود می آید و 
قیمتی  در وضع  است که طال  راحت  طالفروش 
انجام  ستد  و  داد  و  بگیرد  قرار  معقول  و  مناسب 
شود. وی با اشاره به فعالیت 60 واحد طالفروشی 
و چهار کارگاه طالسازی در شهر بیرجند، تصریح 
کرد: مشتری طالفروشی ها به نصف کاهش یافته 
و فروش جزئی که در این واحدها انجام می شود 
صنفی  واحد  یک  هزینه های  تأمین  جوابگوی 
سازندگان  و  فروشندگان  اتحادیه  رئیس  نیست. 
طال و جواهر و ساعت بیرجند از تعطیلی ۲۳ واحد 
طالفروشی با سابقه ۳0 ساله طی دو سال گذشته 
در بیرجند خبر داد و افزود: همچنین دو واحد دیگر 
نیز در آستانه ورشکستگی هستند. قربانی مقدم با 
اشاره به قیمت باالی مالیات بر ارزش افزوده طال، 
خریداری  را  طالیی  مشتری  وقتی  کرد:  مطرح 
اجرت  و  افزوده  ارزش  بر  عالوه  باید  می کند 
میزان ۹  به  نیز  افزوده  ارزش  بر  مالیات  ساخت، 
درصد بدهد که این باعث شده مردم رغبتی برای 
واحدهای  تعطیلی  به  وی  باشند.  نداشته  خرید 
صنفی طالفروشی و عواقب آن اشاره و تبیین کرد: 
نتیجه تعطیلی واحدهای طالفروشی روی آوردن 
به مشاغل کاذب و یا گذاشتن پول طالفروشان در 
بانک هاست که منجر به خروج ارز از بازار می شود.

وی با اشاره به افت کم قیمت طال طی هفته گذشته، 
مطرح کرد: خرید و فروش ها به شدت کاهش یافته 
و اگر وضع به همین روال پیش رود تعداد زیادی از 

واحدهای طالفروشی تعطیل خواهد شد. 

راه اندازی شب بازار صنایع دستی
 در سه نقطه شهر بیرجند

کاوش-شب بازار صنایع دستی برای تسهیل بازاریابی 
و فروش محصوالت صنایع دستی در سه نقطه شهر 
بیرجند دایر است. رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری شهرستان بیرجند گفت: این بازارچه 
ها و نمایشگاه صنایع دستی شامل شب بازار ایستگاه 
سالمت، شب بازارپارک توحید و نمایشگاه صنایع دستی 
قرآنی تا پایان ماه مبارک رمضان در محل حسینیه 
جماران دایر است. فوالدی افزود: در این نمایشگاه بیش 
از ۱5 نفر از صنعتگران در رشته های نساجی سنتی، 
تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، تولیدات چرم 
دست دوز، معرق و مشبک، زیور آالت سنتی، معرق 
مس و سوخت نگار حضور دارند. فروش و نمایش آثار 
فاخر و نفیس صنایع دستی قرآنی در ماه مبارک رمضان 
اول خرداد در محل  تا  نمایشگاه قرآن و عترت  در 
سالن حسینیه جماران برگزار می شود. این نمایشگاه 
از ساعت ۱7 تا ۲۳ برای بازدید عالقه مندان دایر است.

کمبود 700 نیروی انسانی 
در آموزش و پرورش 

در  جنوبی  خراسان  پرورش  و  صداوسیما-آموزش 
سال تحصیلی جدید در مدارس با کمبود 700 نیروی 
انسانی روبروست. مدیر کل آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی گفت: تکمیل نیروی انسانی مدارس در برخی 
معاون  با  دیدار  در  واقعی  است.  الزامی  از شهرهای 
توسعه مدیریت و منابع استانداری افزود:  کمبود فضا 
انسانی دو چالش مهم آموزش و پرورش  و نیروی 
خراسان جنوبی و  از موانع تحقق کامل اهداف سند 
تحول بنیادین در استان است. وی با اشاره به کمبود 
450 کالس درس در استان گفت: در بیرجند احداث و 
توسعه  فضاهای آموزشی سایت مسکن مهر و شهرک 
های اقماری ضروری است. مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبی خواستار در اختیار گذاشتن فضاهای بال 
استفاده سایر دستگاه های اجرایی برای تأمین  فضاهای 
آموزشی مورد نیاز آموزش و پرورش در کوتاه مدت شد.

کالهبرداری با عنوان برنده شدن
 در مسابقه نافرجام ماند

 ایرنا - فرمانده انتظامی سرایان گفت: شیوه کالهبرداری 
تحت عنوان برنده شدن شهروندان در مسابقه رادیویی 
با هدایت افراد به دستگاه های خودپرداز، با هوشیاری 
ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان سرایان ناکام ماند. 
وطن دوست افزود: با آگاه سازی و آموزش شهروندان 
مبنی بر عدم اعتماد به تماس های کالهبرداران و وعده 
های آنان، فردی در تماس با پلیس آگاهی از شخصی 
که خود را مجری یکی از شبکه های رادیویی معرفی 
کرده و قصد کالهبرداری داشته است، شاکی شد. وی 
بیان کرد: در این شیوه فرد کالهبردار برای دریافت 
به یک خودپرداز  از شهروند درخواست کرده  جایزه 
مراجعه و از طریق انجام عملیات بانکی یک رسید اعالم 
موجودی قبل و بعد از واریز گرفته شود که وی از ادامه 
عملیات منصرف شده و موضوع را به پلیس اطالع داده 
است. وی گفت: با هوشیاری ماموران و انجام اقدامات 
فنی، مشخصات و حساب فرد کالهبردار شناسایی و 
با هماهنگی انجام شده حساب موصوف مسدود و در 
بررسی ها از سوابق متهم مشخص شد نامبرده دارای 
موارد متعدد کالهبرداری با این شیوه و شگرد در سایر 

استان ها بوده است.

۱۷۵ زندانی جرائم غیر عمد استان  در انتظار کمک خیران
کاری- مدیرکل زندان های خراسان جنوبی با بیان 
اینکه جشن گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیر عمد 
استان ۳0 اردیبهشت در استان برگزار می شود،  گفت: 
۱75 زندانی جرائم غیر عمد  با بدهی بالغ بر  ۳0 میلیارد 
 تومان برای آزادی در انتظار کمک خیران هستند.

علی هاشمی روز گذشته در نشست خبری با اصحاب 
رسانه با بیان اینکه وظیفه اصلی ما نگهداری زندانی و 
اجرای حکم حبس است، ادامه داد: اما از آنجا که با یک 
انسان که اشرف مخلوقات است سر و کار داریم رسالت 

اصلی ما، رسالت اصالحی و تربیتی است.
وی یادآور شد: با اینکه بیشتر اعتبارات در قسمت 
اجرایی هزینه می شود، اما کار اصالحی کار بسیار با 
انگیزه ای است و در این زمینه نیز فعال بوده ایم. وی 
ادامه داد: در چرخه اصالح و تربیت در سازمان زندان ها  
مقوله سالمت جسم و روح زندانی، حرفه آموزی و 
اشتغال، توجه به مسائل فرهنگی و تربیتی، مراقبت بعد 

از آزادی اهمیت زیادی داده می شود. 

 بیش از ۹۰ درصد زندانیان
 با مقوله مواد  مخدر درگیر هستند

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان  با 
بیان اینکه اگر از نظر روحی و روانی به زندانی توجه 
نشود کاری خواهد کرد که بار سنگینی بر دوش ما 
خواهد گذاشت، تاکید کرد: بیش از ۹0 درصد زندانیان 
زمانی که وارد زندان می شوند  مستقیم و غیرمستقیم 
با مقوله مواد مخدر درگیر هستند. هاشمی با بیان 
زندانی  نفر  و 5۹0  هزار  گذشته ۲  سال  در  اینکه 
ویزیت پزشک عمومی شدند، ادامه داد: 860 نفر از 
قرار گرفتند.  متادون درمانی  اعتیاد تحت   زندانیان 
زندان های  بهداشت و درمان  یادآور شد: کادر  وی 
استان  50 نفر هستند و  این افراد به سالمت جسمی و 
روحی زندانیان توجه ویژه ای دارند. هاشمی خاطر نشان 

کرد:  سال گذشته ۳ هزار و 6۹4 نفر با داروهای ترک 
اعتیاد سم زدایی شدند.

رتبه دوم کشوری اداره کل زندان های
 استان در حوزه حرفه آموزی

وی با بیان اینکه ورود هر زندانی به زندان در همان 
 ابتدا 850 هزار تومان برای سازمان زندان ها هزینه

در بردارد، ادامه داد: اداره کل زندان های خراسان جنوبی 

رتبه دوم کشور در حوزه حرفه آموزی را کسب کرد.
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان 
جنوبی اظهار کرد:  هزار و ۳۹۱ نفر از زندانیان استان 
با هماهنگی علوم پزشکی تست سریع  HIV  انجام 
دادند که خوشبختانه هیچ موردی شناسایی نشد. وی 
با بیان اینکه همچنین ۲ هزار و 55۲ نفر از زندانیانی 
که ترک اعتیاد داشتند در انجمن معتادان گمنام فعالیت 
مستمر داشته اند، ادامه داد:  ۱66 دوره آموزش مهارتی 
نشان  خاطر  وی  شد.  برگزار  استان  زندان های  در 
کرد:  از مجموع دوره ها ۱۱۳ دوره با همکاری فنی 
و حرفه ای استان در رشته های گوناگون، ۳8 دوره با 
شرکت هزار و 4۳6 نفر با همکاری جهاد کشاورزی و 
7 دوره با شرکت ۹6 نفر با همکاری میراث فرهنگی 

استان برگزار شده است.
هاشمی با بیان اینکه  ۳ هزار و 57۹ نفر از زندانیان 
 استان در رشته های حرفه آموزی شرکت کرده اند ،
و  رسیده  پایان  به  دوره  تاکنون ۱۲۹  کرد:  اظهار 
۳ هزار و 57 نفر از زندانیان استان در آزمون های 

مختلف شرکت کردند.

رتبه برتر در حوزه نماز در چند سال اخیر 

مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان 
مسائل  به  توجه  موضوع  در  شد:  یادآور  جنوبی 
فرهنگی و تربیتی زندانیان نیز در چند سال اخیر 
جزو استان های برتر در حوزه نماز بوده ایم و سال 
گذشته رتبه هزار را کسب کردیم. هاشمی با بیان 
آنها  یا اعضای خانواده  از زندانیان  اینکه هر یک 
که بتواند سه صفحه قرآن را حفظ کنند می توانند 
از دو روز مرخصی استفاده کنند، بیان کرد:  در این 
راستا تاکنون حدود ۲85 خانواده زندانی و ۹00 نفر 
از زندانیان حافظ یک جزء تا ۳0 جزء از قرآن مجید 
شده اند. وی با بیان اینکه این روش بیشترین روش 
برای کاهش آسیب های اجتماعی است، خاطرنشان 
کرد: درزندان های استان آموزش رسمی از سطح 

سوادآموزی آغاز و تا دوره دانشگاه انجام می شود.

۹3 درصد زندانیان استان مرد هستند
وی با بیان اینکه ۹۳ درصد زندانیان استان مرد 
هستند، ادامه داد: 7 درصد زندانیان استان زن و 
۱7 درصد از زندانیان متهم هستند. هاشمی با بیان 
اینکه 6۳ درصد زندانیان استان بین ۱8 تا 40 سال 
سن دارند، افزود: سوادآموزی و ورزش های همگانی 

در سازمان زندان ها اجباری است. مدیرکل زندان ها 
و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان جنوبی با اشاره 
به ۱۲ کانون فرهنگی و هنری  زندان های استان 
خاطر نشان کرد: تاکنون هزار و ۹۹۲ گواهینامه 

صادر شده است.

بزرگترین تولید کننده پرورش شتر مرغ 
شرق کشور در اداره کل زندان های استان

استان  زندان های  کل  اداره  اینکه  بیان  با  وی 
بزرگترین تولیدکننده پرورش شترمرغ شرق کشور 
است، بیان کرد: در این راستا سعی می شود در فاز 

دوم کشتارگاه شترمرغ را نیز راه اندازی کنیم.
زندانیان  تولیدی  محصوالت  فروش  میزان  وی  

و  میلیارد  گذشته ۲۱  در سال  را  جنوبی  خراسان 
۳6۹ میلیون ریال عنوان و بیان کرد: برای همکاران 
خودمان به دلیل اینکه با زندانی سر و کار دارند هر 
هفته کالس های اخالق برگزار می شود. هاشمی 
ضمن اشاره به مراکز  مراقبتی  بعد از آزادی ادامه داد: 
اگر به زندانی توجه شود برگشت به زندان نخواهیم 
داشت. وی عنوان کرد: از مجموع زندانیان جرائم 
غیرعمد استان ۱۲7 نفر محکومیت مالی، 47 نفر 

نفقه و مهریه و یک نفر محکومیت دیه دارند.

۷۵ درصد زندانیان استان
  جرم مواد مخدر دارند

مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان  
با اشاره به اینکه 75 درصد زندانیان استان جرم مواد 
مخدر دارند، عنوان کرد: ستاد دیه در پرونده های 
باالی ۲00 میلیون تومان، مهریه و زندانیانی که 
عالوه بر جرائم غیر عمد جرم کیفری نیز دارند ورود 
پیدا نمی کند. وی  با اشاره به اینکه زندانیانی که 
جرم سبکی دارند می توانند با دستور مقام قضایی از 
پابندهای الکترونیکی استفاده کنند، افزود: این طرح 
تا کنون در شش استان اجرا شده و طی سال گذشته 
دو نفر از زندانیان استان از این پابندهای الکترونیکی 
استفاده کرده اند. وی خاطر نشان کرد: در زندان های 
استان برای 750 نفر اشتغال مولد وجود دارد که به 
استان خدمات می دهند. هاشمی با بیان اینکه از 
ابتدای تأسیس ستاد دیه در استان تا کنون هزار و 68 
نفر از زندانیان جرائم غیر عمد با بدهی 66 میلیارد و 
۳00 میلیون تومان آزاد شدند، ادامه داد از این مبلغ ۲4 
میلیارد تومان مربوط به کمک خیران بوده است. وی 
تاکید کرد: از همه مردم نوعدوست و خیر خواه دعوت 
می کنیم در جشن گلریزان شرکت کنند و با هدیه 
های خود یک خانواده را از نگرانی رهایی بخشند.

یی
ضا

س: ر
عک

سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات 4 برابر شد
 گروه خبر-مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی 
گفت: سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات از پنج سال 
گذشته تاکنون نسبت به مدت مشابه قبل از آن بیش 
از چهار برابر در استان افزایش یافته است. عیدی زاده 
روز گذشته در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی اظهار کرد: از سال ۹۲ تاکنون حجم سرمایه 
گذاری های شرکت مخابرات در استان ۱60 میلیارد 
تومان است در حالی که پنج سال قبل از این دوران 
میزان سرمایه گذاری ۳۹ میلیارد تومان بود. وی بیان 
کرد: حوزه مخابرات یک حوزه وسیع بوده که نیازهای 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر بستر آن 
قرار دارد. مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی با اشاره 
به سرعت فناوری گفت: این سرعت حتی به قدری 
است که سرمایه گذاری ریالی هم توجیه ندارد. وی 
با تاکید بر اینکه یکی از دستاوردهای بزرگ انقالب 
کاهش فاصله فناوری در بستر مخابرات است، افزود: 
اکنون بدون فاصله یا کمتر از یک سال سیستم های 

جدید و بهترین تکنولوژی های مخابراتی وارد کشور 
می شود. عیدی زاده با اشاره به افزایش مدت زمان 
خدمات رسانی کارکنان مخابرات در استان گفت: هم 
اکنون ساعت کار امور مشترکین در بیرجند و مراکز 
شهرستان ها از ساعت 7:۳0 تا ساعت ۲0:۳0 است. 
وی به پیشرفت های مخابرات استان در سال های اخیر 
اشاره کرد و افزود: هم اکنون در پنج مرکز شهرستان 
توسعه  و  هستیم  نوری  فیبرهای  گسترش  شاهد 
اینترنت )نسل چهارم( 4G نیز از دیگر اقدامات این 
شرکت بوده است. وی  از اتصال تمامی روستاهای 
استان به شبکه های مخابراتی خبر داد و بیان کرد: 
۹۹ درصد جمعیت استان و ۹۲ درصد تعداد روستاها 
زیر پوشش تلفن همراه هستند. وی یادآور شد: تمامی 
سایت های GSM مخابرات روستایی از نسل همراه 
استفاده می کنند و رومینگ مخابرات در ۲ سال گذشته 
به روی تمامی اپراتورها باز شده است. عیدی  زاده 
گفت: در سال  های گذشته مخابرات خراسان  جنوبی 

دارای رتبه  های برتر کشوری بوده به گونه  ای که در 
سال ۹۳ رتبه پنجم کشور، سال ۹4 رتبه سوم ، سال 
های ۹5 و ۹6 رتبه دوم و ۱۱ ماه سال ۹7 رتبه اول 

کشوری را کسب کرده ایم.

ارتباطات موثرترین نقش را 
در هدایت جامعه دارد

تکلیف  مهمترین  گفت:  نیز  فقیه   ولی  نماینده 

اسالم برای ما مساله ضاللت و هدایت است و 
امروز ارتباطات موثرترین نقش را در این زمینه 
دارد. عبادی افزود: امروز مسایل ارتباطات برای 
شهرها و روستاهای ایران و خارج از کشور جزو 
که  کند  می  فرق  خیلی  اما  است  اولیه  مسایل 
عبور  برای  پلی  عنوان  به  یا  باشد  خیرخواهانه 
دشمن به داخل خانه ها از آن استفاده شود. وی 
گفت: نتیجه تالش ها در حوزه ارتباطات بیشتر به 

نفع غیرخودی تمام می شود زیرا مهمترین هویت 
هر جامعه ای هویت فرهنگی آن است.

عبادی با قدردانی از فعالیت های حوزه ارتباطات 
استان که رتبه های نخست کشوری را هم داشته 
است افزود: این کارهای شایسته اگرچه مورد انتظار 
است اما برخی مسایل کلی تر وجود دارد که مسایل 
منطقه ای هم جزو آن بوده و خواه ناخواه تحت تاثیر 

آن قرار می گیرد.

نی
کال

میر
س: 
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به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط 
قاریان قرآن انجام می گردد و عواید آن 

صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.
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برخی اتفاقات از حوزه اختیار 
رئیس جمهور هم خارج بود

اینکه  بیان  با  طلب  اصالح  فعال  حاجی،  مرتضی 
آقای  از  انتخابات  حمایتی که اصالح طلبان در روز 
روحانی انجام دادند، در بین گزینه های مطرح شده بود 
نه اینکه کاندیدای مشخص اصالح طلبان باشد،گفت: 
به نظر من، در این دایره، مناسب ترین انتخاب صورت 
گرفته و اتفاقات دیگری که پس از انتخابات رخ داده، 

از حوزه اختیار رئیس جمهور هم خارج بود. 

ظریف: یقین دارم جنگی
 در منطقه رخ نخواهد داد

ظریف گفت: یقین دارم آن طور که مقام معظم رهبری 
هم فرمودند جنگی در نخواهد گرفت چون نه ما خواهان 
جنگ هستیم و نه کسی این تصور را دارد که بتواند در 
منطقه با ایران مقابله کند اما الزم است حرکت های 
خطرناک داخل آمریکا برای مردم این کشور روشن شود.

کواکبیان: عارف نیاید، خودم 
کاندیدا  می شوم

مصطفی کواکبیان درباره انتخابات رئیس آینده مجلس 
که هفته آینده برگزار می شود، گفت: همیشه اعتقاد 
ریاست  انتخابات  برای  عارف  آقای  باید  که  داشتم 
هستم. کاندیدا  خودم  نیامدند  اگر  و  بیایند  مجلس 

فیاض: برخی قدرت 
مطلقه می خواهند!

ابراهیم فیاض استاد دانشگاه در واکنش به اظهارات 
جدید روحانی )همه انتظارات را از دولت دارید ولی 
انقالب  دارد(، گفت:  اختیار  دولت چقدر  ببینید  باید 
در  دائم  بازرگان  مدتی  از  بعد  شد،  پیروز  وقتی 
تلویزیون اعالم می کرد »کار دست دولت نیست«. 
دیگر  های  نمونه  بود.  نمونه  یک  بازرگان  حاال 
ریاست دولت بودند که هر قدر قدرت و اختیار هم 
می گرفتند می گفتند »کم است«. این افراد قدرت 
مطلقه می خواهند که با دموکراسی جور در نمی آید.

مقام آمریکایی: منتظر تماس
 ایران، پای تلفن نشسته ایم

شبکه المیادین به نقل از مقام مسئولی در آمریکا گزارش 
داد، ایرانی ها تماسی با آمریکایی ها نداشته اند. این مقام 
گفت: کنار تلفن نشسته ایم؛ ولی هیچ تماسی از سوی 
ایران در ارتباط با گفتگوهای رو  در رو دریافت نکرده ایم.

ضرغامی : روحانی با لج بازی 
جلسات را تشکیل نمی دهد

ضرغامی گفت: شورای عالی انقالب فرهنگی متأسفانه 
در این دولت کاًل بی صاحب است. جلسات گاهاً یک ماه 
، دو ماه، سه ماه و حتی چهار ماه تشکیل نمی شود و 
رئیس جمهور می گوید به دلیل اینکه از دو نفر)ضرغامی 
و رحیم پور ازغدی( خوشم نمی آید و این ها در جلسه تند 
و صریح صحبت می کنند جلسات را تشکیل نمی دهم.

طرح جدید نمایندگان 
برای تعطیلی پنجشنبه ها

تسنیم - جمعی از نمایندگان اخیراً با تدوین طرحی 
خواستار تعطیلی روز پنجشنبه تمامی مراکز اداری و 
آموزشی و قضایی در کلیه استان ها و شهرستان ها 
همانند تهران شدند. این طرح در اختیار هیئت رئیسه 
اجتماعی  کمیسیون  در  تا  شده  داده  قرار  مجلس 
بررسی های الزم بر روی آن انجام و برای تصویب 

به صحن علنی پارلمان ارائه شود.

تب گرانی به روغن 
موتور سرایت کرد

مکانیسین های  اتحادیه  رئیس  آئین  نیک  علیرضا 
در  و  خاموش  چراغ  صورت  به  کرد:  اظهار  تهران 
سکوت اطالع رسانی، شرکت های تولیدکننده روغن 
موتور محصوالت خود را تا ۷۰ درصد گران کرده اند و 
این موضوع منجر به آن خواهد شد که صاحبان خودرو 
دیرتر به تعویض روغن بپردازند و در نهایت مشکالت 

اساسی برای خودرو و هوای کشور ایجاد می شود.

نماینده مجلس: حباب قیمتی
 خودرو می شکند

سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به کاهش قیمت خودرو در 
وزارت  های  سیاست  گفت:  اخیر،  روزهای  در  بازار 
صمت مبنی بر فروش فوری در درازمدت توانست 
تا حدودی قیمت ها را کاهش داده و بازار خودرو را 
سامان دهد. در صورتی که مردم سرمایه های خود را 
روانه بازار خودرو نکنند حباب قیمتی خودرو می شکند.

۵ میلیون مشمول سود سهام 
عدالت شان را نخواستند

سازمان  رئیس  حسینی  پوری  مشاور  که  حالی  در 
خصوصی سازی می گوید: ٥  میلیون نفر  مشمول سهام 
عدالت برای گرفتن سودهای خود هیچ اقدامی انجام 
نداده اند، برخی معتقدند این موضوع به عدم اطالع آنها 
از وضعیت سهامداری شان مربوط می شود تا انصراف 

از دریافت سود سهام عدالت.

معاون اقتصادی رئیس جمهور: 
تصدی بانک ها در حال کاهش است

جمهور  رئیس  اقتصادی  معاون  نهاوندیان  محمد 
است که  این  دولت  از سیاست های جدید  گفت: 

بانک ها از بنگاه داری خارج شوند.

یک روزنامه آمریکایی نوشت: سران کشورهای 
اروپایی ضمن مخالفت با آمریکا برای هر گونه 
کرده اند  اعالم  واشنگتن  به  ایران  با  درگیری 
“اگر دنبال جنگ با ایران هستید روی ما حساب 

نکنید”.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، اروپایی ها که 
جنگ فاجعه بار عراق را خوب به خاطر دارند، به 
 طور متحد با آنچه تالش آمریکا برای تحریک 
می شود،  خوانده  کشور  این  با  جنگ  و  ایران 

آمدن  وجود  به  علیرغم  حال،  این  با  مخالفند. 
اصطکاک در روابط فراآتالنتیک در دوران ریاست 
با  مطلق  و  قطعی  مخالفت  ترامپ،  جمهوری 
واشنگتن کماکان برای کشورهای اروپایی یک 

موقعیت ناخوشایند است.
حتی انگلیس نیز که حامی آمریکا به شمار می آید 
)برای جنگ( همراهی نخواهد  را  ترامپ  دولت 
فرمانده  معاون  که  انگلیسی  ژنرال  یک  کرد. 
ائتالف موسوم به ضد داعش است، گفت: هیچ 

تهدیدی از سوی ایران در عراق و سوریه مشاهده 
ژنرال  اظهارات  این  سپس  آمریکا  است.  نشده 
انگلیسی را تکذیب کرد. لندن عقب نشینی کرد و 
گفت که اکنون با واشنگتن موافق است و آلمان و 
هلند بر مبنای هشدارهای آمریکا، آموزش نظامی 

خود در عراق را به حالت تعلیق درآوردند.
کوری ِشیک، یک مقام سابق پنتاگون و معاون 
اظهار  استراتژیک  مطالعات  بین المللی  مؤسسه 
باورند  این  بر  اروپایی  دولت های  تمام  کرد: 
از  آمریکا  خروج  نتیجه  ایران  کنونی  رفتار  که 
توافق هسته ای و فشار بر تهران برای پذیرش 

خواسته های واشنگتن در مسائل دیگر است.
وی افزود: آنها معتقدند که آمریکا تحریک کننده 
رفتار می کند و نگرانند که واشنگتن به اقدامات 
واکنش  زیادی  شدت  با  تهران  پیش بینی  قابل 
آمریکا  حمله  برای  را  زمینه  تا  می دهد  نشان 
رئیس  واالسک  توماس  کند.  فراهم  ایران  به 
اندیشکده کارنگی اروپا و نماینده پیشین اسلوواکی 
در ناتو نیز در این باره گفت: این، موردی است 
که تمام دولت های اروپایی به واشنگتن می گویند 

که غیر عقالنی است، ما نباید در آن قرار بگیریم 
و این اشتباه شماست که ما اکنون درباره جنگ 

صحبت می کنیم.
در  است  فراآتالنتیک  روابط  حامی  که  وی 
آخرین چیزی که شما می خواهید  افزود:  ادامه 
موضعی  در  را  اروپا  که  است  این  دهید  انجام 
است  چیزی  این  و  کنید  متحد  آمریکایی  ضد 
که رئیس جمهور ترامپ و جان بولتون مشاور 
امنیت ملی او انجام داده اند.نویسنده این گزارش 
رئیس  و  تهران  میان  اروپایی ها  است:  معتقد 
جمهور ترامپ گیر افتاده و تالش می کنند روابط 
مناسب با واشنگتن را حفظ کنند و در عین حال 
به توافق هسته ای ۲۰۱٥ با ایران پایبند بمانند. 
توافقی که ترامپ پس از انتقادات فراوان علیه 
شد.  خارج  آن  از   ۲۰۱۸ مه  در  سرانجام  آن، 
مقامات ارشد دولت های اروپایی معتقدند ترامپ 
جنگ  خواهان  گفته،  اخیرا  خود  که  همان طور 
که  باورند  این  بر  آنها  اما  نیست  خاورمیانه  در 
به  آنها  می خواهد.  چیزی  چنین  بولتون  جان 
مقاله بولتون در نیویورک تایمز در سال ۲۰۱٥ 

استناد می کنند که در آن نوشته بود “برای توقف 
بمب های ایران، آن را بمباران کنید”. وی در آن 

زمان سمتی در دولت نداشت.
بر اساس این گزارش، مقامات اروپایی همچنین 
از پافشاری ترامپ روی این مسئله که به سادگی 
 می خواهد ایران را وادار به مذاکرات جدید کند، 
سر در گم شده اند. آنها می گویند چرا تهران که 
فریبکار  را  واشنگتن  مناسبتی  هر  در  آن  رهبر 
با  توافق  برای  و دروغگو می خواند، می بایست 
کنار  را  هسته ای  توافق  که  جمهوری  رئیس 
گذاشت، ارزش قائل باشد یا آن را بپذیرد. کوری 
ِشیک تصریح کرد: چرا ایرانی ها پس از خروج 
ترامپ از آخرین توافقی که با واشنگتن حاصل 
علنی  موضع  کنند؟  اعتماد  ما  به  باید  کردند، 
مقامات اروپایی همان طور که فدریکا موگرینی 
عنوان  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
کرد این است که خواستار حداکثر خویشتنداری 
شدند. این پاسخ تند و سریع به سیاست تبیین 
شده واشنگتن مبنی بر فشار حداکثری بر تهران 

بود.      

موضع صریح اروپایی ها: در جنگ با ایران روی ما حساب نکنید

در کشورهای مختلف از روش های متنوعی برای 
حمایت از اقشار ضعیف در دنیا استفاده شده است. 

در ادامه به چهار حالت ممکن اشاره می کنیم.
۱-توزیع دولتی کاال به قیمت مصوب: این روش 
همان روش سنتی است که در بین کاالهای تنظیم 
بازاری می بینیم. به طوری که کاالها )در صورت 
نیاز به واردات(، با نرخ ارز یارانه ای وارد کشور شده و 

در نهایت با قیمت مصوب توزیع می شوند. 
۲-توزیع کوپنی: کاالبرگ یا کوپن روش دیگری 
چه  اگر  است.  یارانه ای  کاالهای  توزیع  برای 
این روش امکان بهره مندی قشرهای هدف از 
کاالهای یارانه ای را تضمین می کند، اما از منظر 
اقتصادی، تبعاتی همچون فشار تقاضا برای این 
دسته از کاالها نسبت به سایر کاالها، انحراف از 
هدف از طریق فروش کوپن در بازار آزاد و شکل 

گیری فساد را در پی خواهد داشت. 

3-توزیع نقدی: شکل دیگری که دولت می تواند 
به خصوص  و  مردم  اساسی  کاالهای  تامین  از 
قشرهای آسیب پذیر اطمینان حاصل کند، پرداخت 
نقدی به خانوار )همانند یارانه نقدی( است. این 
روش معایب نظام یارانه کاالیی مانند افزایش تقاضا 
معامله  برای  بازار  ایجاد  اساسی،  کاالهای  برای 
مجدد کوپن های کاالیی و فساد ناشی از اختصاص 

نرخ ارز یارانه ای برای واردات را ندارد. 
و  معایب  به  توجه  با  کاالیی:  نقدی-  4-شیوه 
حل  راه  می توان  شده،  یاد  روش های  مضرات 
بینابینی را در نظر داشت. کارت الکترونیک با قابلیت 
خرید کاالهای اساسی یکی از گزینه ها در این باره 
است که به نظر می رسد با اقتضائات فعلی اقتصاد 
ترتیب  بدین  دارد.  را  قرابت  بیشترین  نیز  کشور 
می توان کارت الکترونیک را به این صورت تعریف 
کرد که افراد با آن بتوانند کاالهای اساسی را از 

فروشگاه ها خریداری کنند. 

کاالبرگ الکترونیک در ایران،
 یک تجربه پیاده شده است

شرایط  در  روش  بهترین  شد،  گفته  چنان چه 
روش  یک  یعنی  است؛  چهارم  مورد  فعلی، 
پیاده  که  بگویید  شاید  نقدی-کاالیی.  ترکیبی 
بدانید  است  جالب  اما  است  سخت  آن  سازی 
در  الکترونیک  زیرساخت کوپن  اکنون  که هم 
کشور پیاده سازی و تجربه شده است. از سال 
گذشته این کوپن برای بیش از ۲ میلیون خانوار 
)حدود ۱۰ میلیون نفر( که تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیستی هستند یا به صورت موردی از 
سوی نهادهای حمایتی معرفی می شوند، تعریف 

شده است.
 بر این اساس به خانواده ها در دوره های زمانی 

) و...  رمضان  مبارک  ماه  نو،  )سال   مختلف 
توجه  )با  تومان  هزار   ۱٥۰ تا   4۰ بین  رقمی 
البته  می شود.  داده  تخصیص  خانوار(  بعد  به 
کوپن الکترونیک چیز عجیب و غریبی نیست 
بلکه همان کارت بانکی مربوط به یارانه نقدی 
خانوار  سرپرست  کارت  به  یارانه  مبلغ  است. 
واریز می شود. تفاوت با یارانه 4٥ هزار تومانی، 
نقدی  برداشت  قابل  مبلغ  که  است  این  تنها 
نیست. بلکه باید برای خرید اقالم موردنیاز از 
تعاونی  رفاه،  )اتکا،  شده  تعریف  فروشگاه های 
مورد  و...(  کوروش  افق  فرهنگیان،  مسکن 
از سال گذشته  این تجربه  استفاده قرار گیرد. 
در چند مرحله انجام شده و آخرین بار آن نیز 
که  است  رمضان  مبارک  ماه  به  مربوط  بسته 
مبلغ ۱۰۰ تا 3۰۰ هزار تومان برای هر خانوار 

مشمول واریز شد.

الکترونیک  کوپن  با  کاال  توزیع  آیا 
مشکلی ایجاد کرده است؟

تاکنون گزارشی مبنی بر ایجاد خلل جدی، ایجاد 
صف یا مشکالت نرم افزاری در تخصیص یارانه به 
افراد مشمول این طرح منتشر نشده است. افراد مثل 
یک خرید معمولی به فروشگاه ها مراجعه و اقالم 
موردنیاز را خریداری می کنند. شاید گفته شود که 
افزایش جمعیت مشمول از ۱۰ به حدود ٥۰ میلیون 

نفر، مشکالتی ایجاد خواهد کرد. 

صف شکنی با کاالبرگ الکترونیک

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی -  نوبت اول
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه های عمومی به شرح ذیل را فیما بین پیمانکاران واجد شرایط ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید :

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کارفهرست بهاء مورد استفادهمبلغ برآوردمدت موضوع شماره 

243.700.000 ریالفهرست بهاء راهداری سال 4.872.006.1831398  ریال6  ماهمناقصه روکش آسفالت گرم راه های سطح شهرستان سرایان - کریمو - مصعبی98/05

288.000.000 ریالفهرست بهاء راهداری سال 5.749.338.8311398  ریال6  ماهتجدید مناقصه اجرای آسفالت گرم جاده مرزی میل 73 به کوریگان98/07

435.000.000 ریالفهرست بهاء راهداری سال 8.682.868.6761398  ریال8  ماهتجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت گرم محور سه راهی روم - سرایان - فردوس98/08

ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گذار گردد:
الف- ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی  ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک 
 ملي ایران ، مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.  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. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
شرایط مناقصه گران جهت مناقصه های فوق : 

پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای گواهینامه معتبر فنی کارخانه آسفالت مورد تائید مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی و دارای ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند. 
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 98/02/31  می باشد . مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 11/00 سه شنبه 98/02/31  لغایت ساعت 14/30 دوشنبه 98/03/06  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه : ساعت 14/30 روز دوشنبه تاریخ 98/03/20 

زمان بازگشایی پاکت مناقصه از طریق سامانه ستاد : ساعت 09/00 صبح روز سه شنبه تاریخ 98/03/21 آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :
خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری - نبش غفاری 25 - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی  شماره تماس : 9-32342137-056      کد پستی : 9717833115  

متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir  رجوع نمایید.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : 41934 - 021   دفتر ثبت نام مرکزی : 88969737 -021 

آگهی خرید و تملک
شهرداری بیرجند درنظر دارد: بر اساس طرح تفصیلی شهر بیرجند که ضرورت و نیاز آن به تایید شورای اسالمی شهر بیرجند رسیده برابر کروکی ذیل نسبت به بازگشایی و تملک معبر و فضای سبز 
ادامه کمربندی بلوار پیامبر اعظم )ص( ، حد فاصل میدان سفیر امید تا بلوار خلیچ فارس اقدام نماید. لذا از کلیه مالکین اراضی واقع در طرح دعوت می گردد با در دست داشتن مدارک مالکیت تا 

مورخ 98/03/20 به اداره حقوقی و دعاوی شهرداری بیرجند واقع در میدان ابوذر مرجعه تا در راستای مقررات قانونی اقدام گردد. 
محمد علی جاوید - شهردار بیرجند
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شرکت پخش لبنیات چوپان و دامداران برای تکمیل کادر فروش 
به تعدادی بازاریاب با سابقه نیازمند است.
ساعت تماس: ۱۳ تا ۱۵           ۰۹۱۹۷۲۱۹۳۸۳


