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سرمقاله

کلنگ زنی راه آهن و 
انتقال آب فراموش نشود

* مهرآئین

همین روزها قرار است رئیس دولت تدبیر و امید 
به استان بیاید. هدف از این سفر افتتاح چند پروژه 
از جمله بیماستان و کارخانه و استادیوم ذکر شده 
است.مردم خراسان جنوبی استانی که متاسفانه در 
بسیاری از شاخص های توسعه در آخرین پله ها 
ایستاده است به این گونه سفر ها امید بسته اند. 
مقامات  و  جمهور  روسای  سفرهای  عمل  در  اما 
کشوری درد  چندانی از آنها دوا نکرده است. اما 
برای  آنها  مصوبات  و  سفرها  این  حکایت  چرا؟ 
خراسان جنوبی حکایت همان خانه ایست که از 
پای بست ویران است.... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

در نبود زیرساخت ها ؛

مهر شهِردیگری 
در راه است 

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری با تاکید 
مناطق  در  زیرساختی  مشکالت  شدن  فراگیر  بر 
دیگر شهر عنوان کرد: برای ساخت خانه های حد 
ناصری هیچ  بلوار صیاد شیرازی و شهید  فاصل 
استعالمی از ما نگرفتند که آیا زیرساخت آن منطقه 
آماده است یا خیر؟ تمام تاکید ما بر این است که 

مهر شهر دیگری در شهر ) مشروح خبر در صفحه ۷ (
 

مزارع زرشک و زعفران و 
کویر لوت به عنوان برند 

استان معرفی شود
صفحه ۳

بهسازی شهر » تُون« به عنوان 
 سند مهم توسعه گردشگری منطقه

صفحه ۴

 دو راهکار برای حل مشکل
 کمبودروحانی مبلغ در استان 
صفحه ۷

بومی سازی فناوری چینی 
توسط کارخانه مس قاین

صفحه ۷

شرکت دان و علوفه شرق 
برند بین المللی ایران

معاون بهداشتی سازمان  دامپزشکی کشور پس از 
بازدید مجموعه شرکت دان و علوفه شرق عنوان 
و وجود سبد  تکمیل  این شرکت  موفقیت   : کرد 

غذایی دام و طیور است ...  ) مشروح خبر در صفحه ۸ (

دکتر احمدی نژاد : 
عضو هیچ جا نیستم و  از هیچ فرد

یا جناحی در انتخابات حمایت نخواهم کرد

محمد رضا عارف : 
جریان رقیب اصالحات در تالش است

فضای انتخابات آینده، سرد و بی رمق باشد 

محمد باقر قالیباف : 
 مذاکره هم نوعی مبارزه است، اما به دست 

دشمن نگاه کردن سرابی بیشتر نیست

محمد جواد حق شناس: 
اگر جلیلی با اصولگرایان به وحدت نرسد، 

قادر به رقابت با روحانی نخواهند بود

رایزنی با ظریف برای اعالم کاندیداتوری ریاست جمهوری / واکنش ترامپ به اظهارات روحانی : بهتر است مواظب باشد  / خبر خوش ایندیپندنت  به داعش؛ ترامپ به ایران حمله می کند! /  کدخدایی : مصادیق رجل سیاسی را تا قبل از انتخابات اعالم می کنیم / ترقی : تنها چراغ روشن اصولگرایان در انتخابات جبهه مردمی است  / صفحه ۲ 
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

کویر لوت استان معدن طالست
صفحه ۷

یی
مال

س : 
عک

خیر  بزرگوار

جناب آقای دکتر رضا کمیلی
لبخند رضایت و بارقه امیدی که در دل دختران دبیرستان 
دکتر کمیلی نشاندید،بدرقه اندیشه های خیرخواهانه تان.

مدیر،کارکنان و دانش آموزان 

دبیرستان دخترانه دکتر کمیلی

اطالعیــه
آقای سید حمید هاشمی خراشاد برنده خوش شانس قرعه کشی پراید 

بیمه آسیا نمایندگی خیاط گردید
مراسم قرعه کشی در تاریخ 95/11/20 با حضور نمایندگان محترم 

دادستان، اتاق اصناف و مدیر حراست شرکت های بیمه ای و مدیر و 
معاونین بیمه آسیا شعبه خراسان جنوبی برگزار و صورتجلسه گردید.

 از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش

در چهارمین سالگرد درگذشت پدری مهربان و استادی فرزانه 

شادروان حاج محمد تقی اربابی
 یاد و خاطراتش را گرامی داشته و به اعتبار نام نیکش بر خود می بالیم.

روحش قرین رحمت الهی باد
خانواده مرحوم

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم مغفور شادروان

 کربالیی علیرضا حاجی زاده
 جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 95/11/24 از ساعت

 3/30 الی 4/30 بعدازظهر در محل مسجد حضرت ولی عصر)عج( 
واقع در انتهای خیابان معلم )اکبریه( برگزار می گردد
تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های: حاجی زاده ، محمدی ، گویا و عابدی

قدردانی و سپاسگزاری 
خداوند متعال را شاکریم که در سایه لطف 

بی کرانش و در پرتو همراهی و همدردی و الطاف 
باوفا  و همسایگان  مهربان  یاران  و  دوستان عزیز 

تحمل مصیبت فقدان مادرمان میسر گردید.
بدین وسیله به حکم ادب و حق شناسی از همه 

عزیزان و سروران گرامی که در مراسم
 تشییع و تدفین و مجالس ترحیم مادرمان مرحومه

 حاجیه طیبه ملک
 )همسر مرحوم حاج عباسعلی جاهد(

شرکت نموده و یا با ارسال پیامک، درج آگهی، چاپ بنر، صدور اعالمیه، تماس تلفنی و یا حضوری 
و اهدای تاج گل اظهار همدردی نمودند، صمیمانه سپاسگزاریم. باالخص از جناب آقای دکتر 
خیاط، هیئت مدیره و اعضای محترم انجمن داروسازان خراسان جنوبی ، دانشگاه بیرجند، نظام 
مهندسی معدن ، مجمع خیرین مدرسه ساز، شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان، 

شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند و کلیه اقوام و خویشان که از شهرهای
 مشهد و تهران قدم رنجه فرمودند تقدیر و تشکر می نماییم.

خانواده های: جاهد ، شیوا ، شایسته فر

جناب آقای عباس المعی 
مدیر کل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبی 

حسن انتخاب آقای مهدی گلدانی مقدم را به عنوان معاون تربیت بدنی اداره کل
 تبریک عرض نموده، برای جناب عالی و این برادر متعهد و پرتالش آرزوی توفیق داریم.

جمعی از همکاران

برادر ارجمند 
جناب آقای مهندس سنجری

مدیر کل محترم تعاون ، کار
 و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 

کسب رتبه اول و ممتاز در بین ادارات کل تعاون، کار  و رفاه اجتماعی کشور
که نشان از مدیریت مبتنی بر برنامه ریزی و پویایی سازمان بوده ، صمیمانه حضور جناب عالی

همکاران پر تالش و جامعه کارگران و کارفرمایی استان تبریک عرض می نماییم. توفیقات روز 
 افزون شما را در جهت خدمت بیشتر و تعالی اهداف مدنظر از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور- شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند 
شورای اسالمی کار کارخانه تولید اکسید منیزیم

فروش کالته ای در یک کیلومتری خوسف ، 10 
هکتار ، با 500 درخت پسته و 50 درخت عناب
 و چشمه آب،  دور تا دور حصارکشی شده با 
لوله کشی قطره ای  همراه: 09153617047

اجرای نمای آلومینیوم 
 09157201009-09151655537

بلوچــی

نمایندگی خراسان جنوبی شاهسوند 
 )چای، دمنوش، ادویه جات و...( برای ارگان ها 
و فروشگاه های معتبر با قیمت کارخانه    

0915201620۸-3225۸273

جناب آقای مهندس
 سید علی اکبر پرویزی 

 استاندار محترم 
سرکار خانم  سرفرازی

 معاون محترم اقتصادی استانداری
جناب آقای مهندس ناصری  

 فرماندار محترم بیرجند 
جناب آقای مهندس حسن رمضانی 

 مدیر کل محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان   
از حضور شما عزیزان و سایر مسئولین محترم استانی و شهرستانی در مراسم

 افتتاح هتل سپهر بیرجند در ایام ا... دهه فجر 
تشکر و قدردانی نموده ، رجاء واثق داریم  بتوانیم با حمایت مسئولین محترم استان و شهرستان 

در رونق صنعت گردشگری استان گام برداریم.

سید محمد آذرکار - مدیریت هتل سپهر بیرجند

  آگهی مناقصه شماره 20 شرکت کویرتایر 
شرکت کویرتایر در نظر دارد: طراحی و اجرای مجدد سیستم های اعالم حریق

 آتش نشانی  کارخانه را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از کلیه شرکت ها، افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود پس از بازدید و دریافت اسناد 

مناقصه پیشنهاد کتبی خود را با رعایت شرایط شرکت در مناقصه به همراه رزومه سابقه فعالیت و مستندات 
هویتی تا پایان وقت اداري روز دوشنبه 95/1۲/0۲ در پاکت دربسته به واحد تدارکات شرکت واقع در 

 بیرجند،کیلومتر 11جاده کرمان، کارخانه کویرتایر تحویل و رسید دریافت نمایند. تلفن: ۳۲۲55۳66 -056 
ضمنا بازدید متقاضیان و آشنایی و اطالع از وضعیت سیستم های فعلی از تاریخ  95/11/۲۴ لغایت  
95/1۲/0۲ در ساعات اداری الزامی است. شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.

روابط عمومی شرکت کویر تایر

بهره برداری از طرح توسعه کارخانه طاق بیست با حضور معاون وزیر صنعت / صفحه ۷

 دو راهکار برای حل مشکل
 کمبودروحانی مبلغ در استان 
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گرایش های کارشناسی در دفترچه کنکور حذف شد 

جام جم-معاون آموزشی وزارت علوم از حذف تعداد قابل توجهی از گرایش های کارشناسی در دفترچه کنکور سال ۹۶ خبر داد و گفت: 
رشته ها متناسب با شرایطی که دارند به صورت کد رشته مستقل تعریف می شوند.وی درباره تعداد رشته هایی که در دفترچه کنکور 
سال ۹۶ حذف شده است گفت: در مقطع کارشناسی تمام گرایش ها حذف شده است و صرفا رشته ها به صورت متمرکز ارایه می شود.

نرخ انواع ماهی و مرغ اعالم شد 

تسنیم-رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده وماهی 
گفت: هر کیلوگرم مرغ با ۱۵۰ تومان کاهش در 
هفته جاری به ۷ هزار و ۱۵۰ تومان رسیده است 
و هر شانه تخم مرغ ۲ کیلوگرمی بدون تغییر ۱۰ 

هزار و ۶۰۰ تومان قیمت دارد.

پیش ثبت نام عتبات قرعه کشی شد

در خصوص  زیارت،  و  سازمان حج  اعتبار-  عصر 
عالیات  عتبات  نام  ثبت  پیش  شدگان  پذیرفته 
توضیحاتی ارائه داد. متقاضیان که در پیش ثبت نام 
عتبات عالیات شرکت نموده اند می توانند به سایت 
پیش ثبت نام مراجعه و با وارد نمودن کد رهگیری 

و کد ملی خود از نتایج قرعه کشی مطلع گردند.

گوشت قرمز این هفته ارزان می شود

قرمز،  گوشت  گران فروشی  ادامه  پی  تابناک-در 
کشاورزی  وزارت  دام  نژاد  اصالح  مرکز  رئیس 
اعالم کرد که با افزایش عرضه دام زنده و گوشت 
در  محصول  این  قیمت  وارداتی،  و  داخلی  قرمز 

هفته جاری کاهش خواهد یافت.

واریز یارانه نقدی، سه شنبه 26 بهمن

سه شنبه  شب  نیمه  ماه،  بهمن  جم-یارانه  جام 
می شود.بر  واریز  دولت  سوی  از  ماه  بهمن   ۲۶
این اساس هفتاد و دومین مرحله یارانه نقدی به 
ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان از ساعت ۲۴ 
روز سه شنبه ۲۶ بهمن ماه، از سوی سرپرستان 

خانوار قابل برداشت خواهد بود.

کاهش هزینه معافیت های خدمت سربازی

مهر-معاون مشموالن و امور معافیت های سازمان 
وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد: در راستای خدمت 
رسانی بهتر به مشموالن و خانواده های آنان، این 
در  راهکارهایی  کارگیری  به  با  توانسته  سازمان 
فرآیند رسیدگی و کاهش هزینه های مربوط به 

معافیت ها را در سراسر کشور اجرا کند.

افزایش محدودیت برای نوگواهینامه ها 

رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  جم-رییس  جام 
برای  بیشتر  محدودیت های  اعمال  درباره  ناجا 
این  دستورالعمل  گفت:  نوگواهینامه  رانندگان 
حال  در  استان ها  تمام  و  شده  ابالغ  موضوع 
آماده شدن برای اجرای آن هستند. رییس پلیس 
راهور ناجا با بیان اینکه این دستورالعمل از سوی 
این  اظهارکرد:   است،  شده  ابالغ  کشور  وزیر 
پایه  گواهینامه های  دارندگان  برای  محدودیت ها 
سوم و گواهینامه های موتورسیکلت و در سال اول 

دریافت گواهینامه شان اجرا خواهد شد.

صادرات برنج هندی به ایران متوقف شد

جدید  تحریم های  وضع  دنبال  به  جم-  جام 
از  استفاده  به  نسبت  ایران  میلی  بی  و  آمریکا 
دالر در مبادالت تجاری خود، نامشخص بودن 
تجاری  مبادالت  در  استفاده  مورد  ارز  وضعیت 
به  هند  باسماتی  برنج  بر صادرات  هند  و  ایران 

ایران تاثیر گذاشته است.

زمان ثبت نام آزمون ورودی مدارس 
استعدادهای درخشان اعالم شد

پایه  ورودی  آزمون  داوطلبان  ایسنا-ثبت نام 
هفتم و پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان 
از دوشنبه ۲۵ بهمن ماه  ۹۵ آغاز می شود و تا  

سه شنبه 3 اسفند ماه ۹۵ ادامه دارد.

ترقی : تنها چراغ روشن اصولگرایان در انتخابات جبهه مردمی است

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب اصولگرای »موتلفه اسالمی« در مورد جایگاه  
»جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی« در میان جریان اصول گرایی گفت: مسئولیت 
اصلی هماهنگی نیروهای اصولگرا در حال حاضر به عهده »جبهه مردمی نیروهای انقالب 
اسالمی« است. این جبهه در تالش است، تمام نیروهای راست منش را پوشش و متحد 
کند.عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در مصاحبه با خبرنگار عصر ایران ادامه داد: در 
شرایط فعلی تنها گروه و حزبی که مشخصا و چراغ روشن برنامه ریزی های انتخاباتی را دنبال می کند، جبهه 
مردمی است و بقیه احزاب اصولگرا نه فعالیت روشنی دارند و نه موضعی مشخص را لحاظ کرده اند. وی تصریح 

کرد: جبهه مردمی انقالب تا کنون به دنبال جذب احزاب نبوده و بیشتر نیروهای انقالب را دنبال می کرد.

عارف : در تالشند فضای انتخابات آینده سرد و بی رمق باشد 

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی گفت: تمامی امکانات بالقوه در اختیار 
جریان رقیب اصالحات است بویژه تریبون های اصلی همچون صدا و سیما که نه تنها 
امکان استفاده برای اصالح طلبان و اعتدالیون فراهم نیست بلکه تریبونی برای حمله به 
اصالح طلبان شده است. عارف با هشدار نسبت به تالش هایی که در جهت خمودگی 
فضای دانشگاه ها صورت می گیرد،خاطرنشان کرد: جریانی با هدف القا یاس و ناامیدی 
در فضای کشور بویژه در دانشگاه ها می خواهد فضای انتخابات آینده سرد و بی رمق باشد هدف آنها جلویگیری 
انتخاباتی از دانشگاه ها آغاز می شود تالش  از تداوم روند آغاز شده از خرداد ۹۲ است و چون شور و نشاط 

می کنند فضای دانشگاه به سمت امنیتی شدن پیش برود.

قالیباف : مذاکرات برجام نهفته در قدرت دیپلماسی نبود

شهردار تهران گفت: ملت ما نشان داده اند در این عرصه همیشه ایستاده اند اما ما مسئوالن 
این موضوع را مردم نمی  بیندازیم چون  نباید ضعف و نقش خود را به گردن دشمن 
بخشند. قالیباف  افزود: تردید نکنید اگر در برجام به فرمان و موافقت رهبر معظم انقالب 
با دشمنان همیشگی خود مذاکره ای صورت دادیم این موضوع نهفته در قدرت دیپلماسی 
ما نبود، بلکه ریشه در روحیه مبارزه و استکبار ستیزی داشت، این در قدرت خون شهدای 

مظلوم ما بود تا جایی که ۵ +۱ از ناعالجی سر تعظیم در مقابل عظمت این ملت فرود آورد. وی گفت: این موضوع 
به برکت انقالب و مبارزه است نه به برکت گفت وگو. البته گفت وگو نوعی ابزار به شمار رفته و حرف ما این است 

که مذاکره هم نوعی مبارزه است، اما به دست دشمن و سازش با او نگاه کرد سرابی بیشتر نیست.

تحلیل اصالح طلبانه از تبعات عدم همراهی جلیلی با اصولگرایان

با اصولگرایان   تبعات عدم همراه جلیلی  یادداشتی درباره  محمد جواد حق شناس در 
تقسیم  بذرپاش  رای  با  او  آرای  نرسد،  وحدت  به  اصولگرایان  با  جلیلی  »اگر  نوشت: 
می شود و در نتیجه هیچ کدام قادر به رقابت با روحانی نخواهند بود. بنابراین باهنر به 
بپیوندد که عالقه مند  به اصولگرایانی  آنها همراه شود و  با  جلیلی توصیه می کند که 
به وحدت با یکدیگرهستند. اصولگرایان برای تعیین کاندیدای نهایی خود به مسائل 

ترامپ توجه خواهند داشت. حمایت جریان های  بسیاری مانند رای آوری کاندیدا، برجام، وضعیت منطقه و 
سیاسی از یک کاندیدا، بسیار حائز اهمیت است. کاندیدایی که حمایت اصالح طلبان و اصولگرایان را نداشته 

باشد و زیر چتر آنها نباشد، شانسی برای انتخاب شدن ندارد.«

بعید  گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
دوازدهم  ریاست جمهوری  انتخابات  می دانم 
الکترونیکی برگزار شود. عباسعلی کدخدایی 
این  به  پاسخ  در  نگهبان  سخنگوی شورای 
در  سیاسی  رجل  مصادیق  آیا  که  سوال 
شورای نگهبان تعیین و تکلیف شده است؟ 
افزود:شورای نگهبان تاکنون مشغول بررسی 
جلسات  و  بوده  توسعه  ششم  برنامه  الیحه 

اما  داشته ایم،  زمینه  این  در  را  فوق العاده ای 
زمان کار کارشناسی در سطح کارشناسان در 
دست بررسی است و کارهای مقدماتی انجام 
گرفته و اگر بتوانیم این هفته در دستور کار 

شورا قرار می گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه تعیین 
سیاست های  طبق  سیاسی  رجل  مصادیق 
بر  که  است  قانونی  تکلیف  انتخابات  کلی 

عهده شورای نگهبان قرار داده شده است، 
گفت: تالش می کنیم مصادیق رجل سیاسی 
نتیجه  انتخابات ۹۶ بررسی و  از  تا پیش  را 
به  پاسخ  در  کدخدایی  کنیم.  اعالم  را  آن 
این سوال که نتیجه انتخابات الکترونیک و 
به کجا  نگهبان  در شورای  آن  بررسی های 
رسیده است؟ اظهار داشت: ما برای برگزاری 
انتخابات الکترونیک نیازمند شرایط الزم از 

جمله در حوزه های امنیتی هستیم و تاکنون 
در  کشور  وزارت  سوی  از  جدیدی  پیشنهاد 
پاسخ  در  وی  نکرده ایم.  دریافت  رابطه  این 
به این سوال که با توجه به مصوبه مجلس 
درباره نظارت شورای نگهبان بر کاندیداهای 
انتخابات مجلس و بازگرداندن خانم خالقی 
به مجلس، گفت: مصوبات مجلس عطف به 

ما سبق نخواهد شد.

با  سابق  جمهور  رئیس  احمدی نژاد  محمود 
صدور اطالعیه ای ، ضمن رد برخی شایعات 
در باره حمایت ایشان از یک کاندیدای خاص 
و  جناح  یا  فرد  هیچ  از  اینجانب  کرد:  اعالم 
نخواهم  و  نکرده  حمایت  گروهی  و  حزب 
نژاد  . متن اطالعیه مهم دکتر احمدی  کرد 
رئیس جمهور سابق به شرح زیر است: ملت 

شریف و بزرگوار ایران ،سالم و درود خداوند 
و  خواهان  آزادی   ، همه صالحان  و  شما  بر 
عدالت طلبان و با تبریک ایام ا... دهه فجردر 
اینجانب  بر حمایت  مبنی  برخی شایعات  رد 
از کاندیدای خاص در انتخابات سال آینده، و 
پیرو نامه مورخ ۰۶/۰۷/۹۵ اینجانب به حضور 
مقام معظم رهبری ، متواضعانه به استحضار 

و  جناح  هیچ  اینجانب عضو  رساند؛ ۱-  می 
را تنها قطره  حزب و گروهی نیستم و خود 
ای از اقیانوس زالل ملت ایران و خادم آنان 
ابدی  افتخار  یک  را  امر  این  و  شمارم  می 
حزب  و  جناح  یا  فرد  هیچ  از   -۲ دانم.  می 
و گروهی حمایت نکرده و نخواهم کرد. این 
موضع قطعی و غیرقابل تغییر اینجانب است.

3-ممکن است برخی افراد یا جریانات و جناح 
ها به خاطر منافع گروهی ، اخبار و شایعاتی 
تحت عنوان حمایت از شخص خاصی به نقل 
اعالم می  نماید. صریحا  منتشر  اینجانب  از 
نمایم که این نوع شایعات و اخبار حتی اگر 
از زبان نزدیکان اینجانب باشد ، خالف واقع 

است و قویا تکذیب می شود.

عضو هیچ جناح و حزبی نیستم ؛  از هیچ فرد یا جناحی در انتخابات حمایت نخواهم کرد

کدخدایی : مصادیق رجل سیاسی را تا قبل از انتخابات اعالم می کنیم

خبر خوش ایندیپندنت  به داعش؛ 
ترامپ به ایران حمله می کند!

دونالد  نوشت:  گزارشی  در  ایندیپندنت  روزنامه 
ترامپ، بازی بزرگی را آغاز کرده است و اکنون 
از اقدامات ترامپ این موضوع به ذهن متبادر می 
شود که ترامپ به چرچیلی دیگری در آمریکا 
مایل  چندان  وی  هرچند  است.  شده  تبدیل 
بد  اما  نیست  تاریخی  های  کتاب  خواندن  به 
نیست او هم از تاریخ سیاسی منطقه خاورمیانه 
افزود:  روزنامه  این  کند.  کسب  را  اطالعاتی 
آمریکا،  پیشین  جمهور  رئیس  برخالف  ترامپ 
به نظر می رسد رویکرد دیگری دارد و در یکی 
امر  این  و  کند  حمله  ایران  به  آینده  سال  دو 
می تواند موجب خوشحالی داعش بشود. ایران 
در منطقه مخالفان زیادی دارد، عربستان بزرگ 
های سیاست  از  شدت  به  ایران،  رقیب   ترین 

منطقه ای ایران ناراحت می باشد.

واکنش ترامپ به اظهارات 
روحانی : بهتر است مواظب باشد

دونالد ترامپ : بهتر است روحانی مواظب باشد. 
ترامپ این واکنش کوتاه را در هواپیما و در پاسخ 
رییس   : بود  پرسیده  که  خبرنگاری  سوال  به 
جمهوری ایران گفته کسانی که ایران را تهدید 
کنند از کار خود پشیمان می شوند نظر شما در 

این باره چیست ؟  گفته است.

به من اطمینان دادند که آمریکا 
قصد دارد برجام را اجرا کند

در پی مالقات مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا با مقام های دولت آمریکا، فدریکا موگرینی 
که  داده  اطمینان  او  به  آمریکا  دولت  که  گفته 

برجام را کامل اجرا خواهد کرد.

برخی قصد شخم زدن امنیت نظام 
در آستانه انتخابات را دارند 

به  دشمنان  اینکه  بیان  ضمن  سپاه  سخنگوی 
اند،  کرده  اعتراف  ما  کشور  در  امنیت  موضوع 
افزود: همه مردم از مسئولین می خواهند که قدر 
این آرامش و امنیت را بدانند و برای رسیدن به 
مناسب زودگذر این امنیت و آرامش را زیر سوال 
نبرند. وی بیان کرد: در آستانه انتخابات عده ای 
در نظر دارند که همه امنیت نظام را شخم بزنند 
و  انقالب  معظم  رهبر  مردم،  رضایت  مورد  که 
شهدا نیست به همین دلیل نیز باید مراقبت کنند. 
سردار شریف پس از بیان اینکه برخی مسئولین 
به جای نشان دادن توان خود به دنبال آن هستند 
که امنیت را زیر سوال ببرند گفت: این مردم همه 
داشته خود را برای این نظام هدیه کرده اند که 
شهدای انقالب و جنگ تحمیلی و مدافع حرم از 

نمونه این هدیه ها است.

رایزنی با ظریف برای اعالم 
 کاندیداتوری ریاست جمهوری

جهان نیوز نوشت : جدای از معرفی مطهری، 
جهانگیری و پزشکیان به عنوان گزینه جایگزین 
و یا سایه برای روحانی از طرف اصالح طلبان، 
گزینه های دیگری نیز در محافل اصالح طلب 
مطرح   ۹۶ جمهوری  ریاست  انتخابات  برای 
اصالح  از  برخی  راستا  همین  است.در  شده 
که  کردند  آقای ظریف صحبتی  با  هم  طلبان 
با توجه به وضعیتی که آقای روحانی دارد شما 
را دارید و وارد شوید. هنوز محبوبیت خودتان 

با صراحت رد کرده و  آقای ظریف هم ظاهرا 
ماموریت  ! وی  ندارم  ای  گفته که من عالقه 
ویژه خود را بحث برجام و مذاکرات می داند و 
تاکید کرده که به بزرگان اصالحات و اعتدال 
هم قبال به صراحت گفته که قصد آمدن برای 

ریاست جمهوری را ندارد.

سرمقاله

کلنگ زنی راه آهن و 
انتقال آب فراموش نشود

* مهرآئین

داستان  که  آنها   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (  
که  دانند  می  دارند  یاد  به  را  استان  تشکیل 
استانهای  خالف  بر  وشمالی   جنوبی  خراسان 
چون گلستان - قم - اردبیل و قزوین که ردیف 
های جداگانه اعتباری گرفتند و طرحهای توسعه 
بی  شد  نوشته  برایشان  انداز  چشم  سندهای  و 
که  آنچنان  و  یافتند  استقالل  کتاب  و  حساب 
هست  نیز  جدید  های  استان  تشکیل  قانون  در 
استان   3 بین  در  واحد سابق  استان  داشته های 
البته  و  موقعیت  و  جمعیت  تناسب  به  جدید 
آن  از  بسیاری  که  البته  صد  و  شد  تقسیم  نفوذ 
 چیزها که باید به استان های تازه داده می شد

هیچگاه به عدالت داده نشد که اگر به عدالت هم 
توزیع می شد دردی را که دوا نمی کرد ... 

با این وصف در تشکیل استان های جدیدی بیش 
از هر چیز سر هم بندی شد و استان های تازه 
بی اعتبار و زیر ساخت ایجاد شدند و بدعتی که 
بیشتر  خواباندن غائله سیاسی و هیاهوها صورت 
به  ها  دولت  توجهی  بی  منفی  اثر  حاال  گرفت. 
زیر ساخت های اصلی توسعه منطقه ای از قبیل 
تامین  و  ای  جاده  و  ریلی  های  شبکه  گسترش 
آب و صنایع مادر در ۱۲ سال گذشته نمودار شده 
است و فاصله این استان با 3۰ استان دیگر کشور 

همچنان برقراراست آشکار!
بازخوانی طرح ها و پروژه های بهره برداری شده 
در این سفر ها حداقل تاکنون نشان می دهد که 
در  نه  و  دولت  روسای  نام  خور  در  نه  همه  این 
اثری  نه  و  است  بوده  استان  مردم محروم  شان 
درخشان بر رهایی منطقه از فقر و عقب ماندگی 
شهید  بلوار  از  برداری  بهره  است.مثاًل  داشته 
ناصری بیرجند به عنوان بزرگترین پروژه استان 
از طریق ویدئو کنفرانس آنهم دو بار توسط یکی 
از روسای جمهور گذشته در ایامی این چنین را 
می توان اوج مصیبت منطقه دانست آنهم وقتی 
و  آهن  ذوب  دیگر  های  استان  در  همزمان  که 
و  شد!  می  افتتاح  مترو  یا  عظیم  های  کارخانه 
صیاد  شهربلوار  همین  در  آن  از  قبل  چندسال 
شیرازی با چند برابر کار و اعتبار توسط شهردار و 

مقامات محلی بهره برداری می شود.
اگر چه ۲۰ پروژه ای که قرار است در سفر رئیس 
به  برسد نسبت  برداری  بهره  به  جمهور روحانی 
خبری   های  ارزش  دارای  و  آبرومندتر  گذشته 
حداقل  واقع  به  همه  این  اما  است.  بیشتری 
مردمان  مسلم  و حق  بدیهی  و  طبیعی  نیازهای 
که  است  هایی  طرح  و  است  کشور  خطه  این 
نسل ها چشم  و  است  برده  زمان  ها  بعضًا دهه 
انتظار راه اندازی ان بوده اند .به بیان روشن تر 
این پروژه ها با همه بزرگی نمی تواند خالء زیر 
ساختهای عظیم  استان از جمله راه آهن، آب و 

راه را پر کند.
در آستانه سفر رئیس جمهور محترم یاد آوری این 
نکته به ایشان و هیئت دولت الزم است که اگر 
قرار است برای رفع محرومیت و توسعه خراسان 
جنوبی کاری انجام پذیرد کمترین آن این است 
که در همین سفر کلنگ راه آهن و  پروژه آب 
استان به زمین زده شود این کار اگر چه به خودی 
اما  داشت  نخواهد  نان  و  آب  استان  برای  خود 
انتقال آب و ایجاد  شائبه وعده سر خرمن بودن 
شبکه ریلی در استان را تا حدودی از بین خواهد 
برد و شاید تعهد ایجاد شده پس از آن دل مردم را 
 قرص کند که دولتی متعهد سرکار است. و وعده ها

 ازجنس، وعده سر خرمن نیست

جرایم معوق بدهکاران 
به شرکت لیزینگ  ملی بخشیده می شود

ملی  سرمایه گذاری  لیزینگ  شرکت  مدیرعامل 
اعالم کرد از بخشودگی جرایم معوق بدهکاران به 
لیزینگ ها خبر داد.وی گفت: طرح بخشودگی جرایم 
معوق بدهکاران به لیزینگ گسترش سرمایه گذاری 

ملی از ۲۲ بهمن  تا عید نوروز اجرا می شود.
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نظر به اینکه در پرونده کالسه 950069 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف آقایان سید ابوالفضل، سید محمد حسین و سید 
محمد ابراهیم و خانم بی بی زکیه موسوی فرزندان سید محمد تقی محکوم هستند به پرداخت مبلغ دویست و پنج میلیون و هشتصد و نود و 

شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال بابت سهم االرث محکوم لهم و مبلغ یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ شش 
میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی مرحله بدوی و مبلغ پنج میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی مرحله اجرا در حق محکوم لهم آقایان سید محمود، سید 
محمد باقر و خانم بی بی فاطمه حقیقی و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت و با عنایت 
به اینکه محکوم لهم در جهت تادیه بدهی محکوم علیهم فوق الذکر سهم االرث نامبردگان در پنج قطعه زمین )زمین معروف به صحرا کاره، زمین معروف 
به بند شیله آهو، زمین معروف به دهن کاریز، زمین معروف کنار راه سیوجان، فخرآباد و زمین معروف به باغ جعفر( معرفی ) که حسب نظر کارشناس 
منتخب دادگستری حق االرث محکوم علیهم به میزان 27276/6 مترمربع از اراضی فوق الذکر مجموعاً مبلغ دویست و هفتاد و یک میلیون و شصت 
هزار ریال ارزیابی گردیده است( و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت 
محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در تاریخ 1395/12/21 از ساعت 9 الی 09:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف از طریق 
مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی مبلغ دویست و هفتاد و یک میلیون و شصت هزار )271/060/000( ریال به فروش 
برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضوراً 
شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را 
نقداً پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادرکننده حکم، 
تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی 
که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط 
خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه 

مهدی چاپاری بورنگ- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسفهای نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده مرحله اول )نوبت اول(
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سرایان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا می رساند: جلسه مجمع عمومی شرکت در سه حوزه به شرح 
ذیل برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود با در دست داشتن برگه ورود 

به جلسه )برگ سهام( در این مجمع شرکت نمایند.

تعداد نماینده انتخابی محل برگزاری تاریخ و ساعتنام حوزه

15مهدیه95/12/7 ساعت 15سرایان 
8هیئت ابوالفضلی95/12/8 ساعت 15آیسک

8هیئت ابوالفضلی95/12/9 ساعت 15سه قلعه 

دستور جلسه: انتخاب تعداد 31 نماینده از بین اعضا برای شرکت در مرحله دوم مجمع 
عمومی فوق العاده جهت تصویب اساسنامه جدید.

هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت سرایان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت همراه داده  نوژان )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 5439 و شناسه ملی 14006236371

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران شرکت فوق می رساند: در جلسه مجمع فوق العاده که در تاریخ 
1395/12/7 ساعت 9 در محل بیرجند، پاسداران 19، نبش پیتزا پازل، طبقه دوم کدپستی 9718636118 

تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
هیئت مدیره شرکتدستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت

کارت خودرو و بیمه نامه متعلق به سمند به شماره پالک شهربانی ایران 33 * 547 ل 18  
به رنگ سفید صدفی شماره شاسی 14560077 و شماره موتور 12485127264 

به نام علی بیجاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل گواهینامه موقت مدرک کارشناسی اینجانب فاطمه بیدختی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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پیش بینی هواشناسی از گسترش ناپایداری های جوی در خراسان جنوبی

ایرنا - رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان گفت: بررسی خروجی مدلهای هواشناسی حکایت از گسترش 
ناپایداری های جوی در طول هفته جاری و تاثیر امواج حاصله بر نیمه شرقی کشور دارد.رضا برهانی افزود: از روز دوشنبه تقویت این موج 
سبب تشدید وزش باد و همچنین تشدید بارندگی خواهد شد و تا هفته جاری وقوع بارشها همراه با رعد و برق در اغلب مناطق رخ دهد.

 نسرین کاری
 )Ava.news12@gmail.com(

باالیی  بسیار  ظرفیت  گردشگری  صنعت   
عوامل  که  است  جوامع  توسعه  و  رشد  برای 
شکوفایی  به  توانند  می  انسانی  و  محیطی 
آن کمک کند  واقتصاد بسیازی از استانهای 
در  اما  است.  وابسته  این صنعت  به  ما  کشور 
گونه  آن  قابلیت   این  جنوبی  خراسان  استان 
که باید رشد نکرده است.این صنعت هر چند 
اقتصادی جوان تر است،  از دیگر حوزه های 
تأثیر  و  اقتصادی  رونق  ایجاد  دلیل  به  اما 
اغلب  سوی  از  جامعه  شادابی  بر  آن  مثبت 
کشورهای جهان از آن استقبال شده و رقابت 
تنگاتنگی را برای جذب گردشگران و توسعه 
است.  کرده  ایجاد  آنها  بین  هدف  بازارهای 
و  کهن  تمدنی  داشتن  با  نیز  جنوبی  خراسان 
گردشگری  طبیعی  های  جابه  و  تاریخی  آثار 
در صدد رسیدن به نقطه مطلوبی قرار گرفته 
که می تواند  به عنوان یکی از نخستین مکان 

ها گردشگری، جایگاه خود را بازیابد.

کشاورزی و صنعت در استان
با بحران روبروست

گردشگری  و  هواپیمایی  شرکت  مدیرعامل 
استان  توسعه  برای  است:  معتقد  پرواز  آسیا 
است. مهم  بسیار  گردشگری  صنعت  نقش 
عنوان می کند:با یک کاوش ساده می ببینیم 
بند  مقاومتی چهار   اقتصاد  ابالغیه  درسیاست 
توسعه  به  بند  دو  توسعه  ششم   برنامه  در  و 
گردشگری در کشور توصیه شده است. احمد 
کاشانی می افزاید:استان ما با تایید کارشناسان 
بی  بحران  آستانه  در  کشاورزی  حوزه  مرتبط 
وضع  دیدن  با  هم  صنعت  و  گرفته  قرار  آبی 
شهرک صنعتی جای برای پیشرفت در استان 
صنعت  و  کشاورزی  بنابراین  داشت  نخواهد 
ندارد،توسعه  جایگاهی  استان  پویایی  برای 
خورده  گره  گردشگری  صنعت  به  منطقه 
گردشگردی  اقتصاد  توسعه  بنابراین  است. 
در استان موجب توسعه اقتصادی هم خواهد 
اقتصادی روستاها را  نتیجه  توسعه  شد و در 
در برخواهد داشت چون خیلی از جاذبه های 
گردشگری ما در روستاها قرار دارند. به گفته 
وی با توجه به وضع استان در حوزه صنعت و 
نتیجه  مقاومتی  اقتصاد  ابالغیه  و  کشاورزی  
توسعه  رکن  مهمترین  گردشگری  گیریم  می 

اقتصادی استان خواهد بود.

در حوزه گردشگری
 برند سازی کنیم

گردشگری  و  هواپیمایی  شرکت  مدیرعامل 
متنوع  از جاذبه های گردشگری  پرواز   آسیا 
به  افزاید:  می  و  کند  می  یاد  هم  استان 
تاریخی  ابنیه  تاریخی  حوزه  در  مثال  عنوان 
است  یونسکو  ثبت  که  اکبریه  عمارت  باغ 
جاذبه  و  بکر  کویرهای  میراث  حوزه  در  و 
در  علی  مرتضی  چشمه  طبیعی  گردشگری 
نشان  خاطر  وی  هستند.  ها  طبس  شاخص 
شناسی  مردم  حوزه  در  همچنین  کند:  می 
جنوبی  خراسان  غنی  رسوم  آداب  فرهنگی 
را داریم  که نمونه آن را  در چنشت و بیل 
زنی در شهر خوسف می توان دید. وی خاطر 
نشان می کند: جاذبه های گردشگری استان 
طبیعی  و  فرهنگی  تاریخی  های   حوزه  در 
حوزه  این  در  باید  اما  هستند  متنوع  بسیار 
یا  یک  و  کنیم  سازی  برند  و  بندی  تقسیم 
خراسان  خاص  برند  عنوان   به  را  برند  دو 
کنیم.  معرفی  دنیا  و  کشور  تمام  به  جنوبی 

زیبای  و  پهناور   مزارع   است:  معتقد  وی 
درمیان،  قاین،  شهرستان  زعفران  و  زرشک 
یالن  ریگ  لوت  کویر  همچنین   و  طبس 
خاص  های  برند  از  تواند  می  نهبندان 
نشان  خاطر  باشد.کاشانی  استان  گردشگری 
بسیار  جنوبی   خراسان  لوت  کویر  کند:  می 
از  کویر لوت در کرمان و سیستان و  زیباتر 
بلوچستان است چون بلندترین تپه ماسه ای 
به  داریم.  را  زمین  نقطه  ترین  گرم  و  جهان 
خود  آن  از  ها  کلوت  تنها  کرمان  وی  گفته 
از ما موفق تر  کرده ولی درحوزه گردشگری 
بیشتر   باید  است. برای گردشگری کویر لوت 

از اینها کار کرد یک جاذبه  داخلی و حتی بین 
المللی  و جذاب است.

آژانس های گردشگری استان
درگیر بی انگیزگی 

به گفته کاشانی به علت  اینکه استان خراسان 
دور  کشور  مرکز  از  کیلومتر    1200 جنوبی 
است  و  انباشت گردشگر در تهران می باشد 
از تهران به خراسان جنوبی  هزینه حمل نقل 
و برعکس افزایش پیدا می کند و این افزایش 
شهرها  سایر  به  نسبت  مسافررا  پکیج  هزینه 
کند:  می  نشان  خاطر  وی  شود.  می  گرانتر 
دفاتر و آژانس ها بنگاههای کوچک اقتصادی 
بیمه کارکنان و  از جمله  هستند  هزینه های 
اجاره داری، گاز و برق گریبانگیر آنهاست، اما 
درآمدها آنقدر باال نیست. البته به نظر من  این 
مشکل مهمی نیست از مهمترین مشکل دفاتر 
فعالیت  به  نزدن  دست  انگیزگی،  بی  استان 
های  در حوزه گردشگری است، تا وقتی که به 
فروش سنتی پایبند باشیم حتما عقب می مانیم 

فروش  در  باید  دفاتر  کند:  می  تصریح  وی   .
های  شیوه  به  استان  معرفی  و  نوآوری  تورها 
جدید در فضاهای مجازی توجه خاصی داشته 
تهران  و  دنیا  در  بزرگ  دفاتر  با  ارتباط  باشند 
با  باشد.   داشته  کار  پیشرفت  در  نقش مهمی 
ارتباط  المللی  بین  گردشگری  راهنماهای 
آنها  به  را  جنوبی  خراسان  تورهای  و  بگیریم 

بفروشیم.
کاشانی با بیان اینکه دفاتر خراسان جنوبی بین 
آژانس تهران و راهنماهای گردشگری  واسطه 
می شوند  می افزاید: بعد از چند بار که آژانس 
های تهرانی راه و چاه را یاد گرفتند واسطه را 

دور می زنند دیگر نیازی به دفاتر استان ندارد 
و خودشان تور به استان می آورند. 

راهنمای گردشگری کارت دار 
در استان نداریم  

به  عالقمند  که  کند:افرادی  می  پیشنهاد  وی 
کالسهای  در  هستند  گردشگری   راهنمایی 
مرتبط آن در شهرهای بزرگ شرکت کنند و 
کارت بگیرند. متاسفانه راهنمای کارت دار در 
استان نداریم  باید ارتباط با جامعه گردشگران 
و توربران قوی تر کرده  و جاذبه های استان 
راهنما  برای  رایگان   تور  و  کنیم  معرفی 
بازدید  استان  گردشگری  جاذبه  از  تا  بگذاریم 
لذت  آن  های  جاذبه  و  دیده  را  استان  و  کند 
ببرند و خراسان جنوبی را در مسیر گردشگری 

تورهای خود قرار بدهند.

صنعت گردشگری باعث
اشتغال و توسعه استان

فرهنگی  میراث  کل  اداره  ارشد  کارشناس 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی هم 
در این باره عنوان می کند: صنعت گردشگری 
دارد:  شاخص  خیلی  مزیت  دو  کلی  طور  به 
افزایش  و  درآمدزایی  دوم  اشتغالزایی  اول 
ناخالص داخلی.به گفته حمید طاهریان   تولید 
راه حلی  به عنوان  امروزه  صنعت گردشگری 
برای  برون رفت از مشکل اشتغال و توانمند 
مطرح  اقتصادی  مختلف  های  بخش  سازی 
گردشگری  صنعت  افزاید:  می  وی  است  
مثبت  اثرات  دارای  و  متحول  و  پویا  صنعتی 
در  یعنی  باشد.  می  نیز  فرهنگی  و  اجتماعی 

تبادالت فرهنگی و انتقال فرهنگها و معرفی 
و تبلیغ دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی هر 
منطقه تاثیرات مثبت و بسزایی دارد.او معتقد 
عامه  فرهنگ  معرفی  نمونه  عنوان  به  است 
استان از طریق گردشگری بسیار آسان و کم 
تبلیغی  تواند  می  گردشگر  هر  و  است  هزینه 

برای استان باشد.

برای باز شدن پای گردشگر به 
استان باید بستر سازی شود

برهه  این  در  که  آن چیزی  اینکه  بیان  با  وی 
از زمان به ویژه در استان مهم است این است 
که  کشاورزی و صنعت ما به دالیل کم آبی در 
معرض تهدید است ادامه می دهد: باز شدن پای 
گردشگر به استان نیازمند بسترسازی  است.این 
اول  را  استان  گردشگری  مشکالت  کارشناس 
مشکل حمل و نقل و ترانسفر می داند و می 
افزاید: راههای مناسب راه آهن نداریم و پرواز 
مناسب نداریم. وی دومین مشکل را تاسیسات 
ادامه  و  کند  می  عنوان  استاندارد  گردشگری 

چند  و  استاندارد  هتلهای  فاقد  دهد:هنوز  می 
ستاره هستیم، در موضوع  تبلیغات و بازاریابی 
ضعیف هستیم و ساختار فرهنگی استان و نگاه 

مسئوالن مشکلی بزرگ در جذب مسافر است.

جاذبه کویر نوردی منحصر به فرد 
برای توریست خارجی

گوید: همین  درباره گردشگر خارجی می  وی 
تاثیر  استان  به   توریست هم  آمدن  بر  دالیل 
به  خارجی  گردشگر  که  گفت  باید  ولی  دارد  
دالیلی جذبش راحت تر است زیرا  ظرفیتهای 

استان در زمینه جذب گردشگر خارجی به ویژه 
آیند مثال  ویژه می  با عالیق  توریستهایی که 
جاذبه  کویرنوردی  حوزه   در  جنوبی  خراسان 
بفرد  منحصر  ویژه  تاریخی  و  فرهنگی  های 
کمتر  چون  خارجی  گردشگر  یک  که  دارد. 
شود. می  راحتی جذبش  به  است  دیده  را  آن 
کشاندن  برای  کند:  می  تصریح  طاهریان 
گردشگر به استان کاری دشوار داریم و  همت 
تا  فرهنگی  دستگاههای  از  را  مسئوالن  همه 
طلبد.  می  را  زیرساخت  تامین  دستگاههای 
وی ابراز خرسندی می کند: اکنون جریانی راه 
را  انبوه  گردشگر  از  جدیدی  تجربه  که  افتاده 
احساس می کنیم.به اعتقاد وی با سیاستهای 
به  سیاسی  تحوالت  افزایش  و  جدید  دولت 
ویژه بعد از برجام و توجهی که در سیاستهای 
ابالغی برنامه ششم به بخش گردشگری شده 
است االن در زمانی هستیم که بیشترین ورود 
گردشگر به استان را داریم . وی با بیان اینکه 
در بخش خصوصی با توانمند سازی نیروهای 
انسانی شاغل در بخش گردشگری می توانیم 
جذب گردشگر کنیم می افزاید: با افزایش تعداد 

جدیدی  مقوله  گردشگری،ایجاد  تاسیسات 
بوم  اقامتگاههای  بنام  گردشگری  صنعت  در 
صنعت  انتظار  در  خوبی  آینده  کل  در  گردی 

گردشگری استان است.

عالقه وانگیزه توامان با دانش 
وتجربه همیشه راهگشاست

سیده زهره اصغری کارآفرین برترملی واستانی 
هم عنوان می کند:  برای توسعه  یافتگی باید 
هزینه داد، مرور تاریخی تمامی کشورهایی که 
اکنون توسعه یافته به شمار می آیند، نشان می 

به  رسیدن  برای  جوامع  آن  مردمان  که  دهند 
این نقطه به شدت تالش کرده اند. نمی توان 
مفید  کار  ساعت  یک  روزی  با  داشت  انتظار 
رسید. فعلی  وضع  از  بهتری  نقطه  به  روزانه 
کشورمان  ازجمعیت  نیمی  است  معتقد  وی 
زنان هستند که جایگاهشان درسطوح مدیریتی 
توانند  می  ولی  باشد  می  وبیرنگ  کمرنگ 
باشند.  داشته  استان  توسعه  در  موثری  نقش 
اصغری با بیان اینکه زنان برای روحیه و نشاط 
خودشان هم که شده بدنبال تحرک وپویایی و 
آموزش مهارتها باشند وخودشان را دست کم 
نگیرند و حتی در کارهای کلیدی شرکت کنند 
است. نیازمند  آنها  پویایی  به  استان  توسعه  و 
به گفته اصغری برای کار آفرین شدن بایستی 
نیازهای اولیه خود واطرافشان را شناسایی کنند 
و  آیند  فایق  خود  های  وخواسته  ترسها  بر  و 
ایده های کم ارزشی که هم دارند را به زبان 
و  کنند  گفتگو  بیاورند،  کاغذ  وبرروی  آورده 
کمک  کارافرینی  مشاورین  واز  کنند  پخته 
بگیرند تا بتوانند طرحهای اولیه خودرا تجاری 
کنند. تبدیل  افزوده  ارزش  وبه  کنند  سازی 

اضافه کاری  دارن چرا  پول  ادارات  اگر  با سالم 
کارمندان رو پرداخت نمی کنند یا فقط بابت نور 
چشم ها می توانند از منابع داخلی پرداخت کنند 
مسئوالن  گرفتارن.از  سالی  آخر  مردم  ی  همه 

تقاضای رسیدگی داریم با تشکر
915...593
تو راهپیمایی 22 بهمن از حضور خاکی و مردمی 
بودن  با مردم  ایشون  بردم طوری  لذت  استاندار 
که تا زمانی که دوربین ها به سمت ایشون متوجه 
داره  استاندار  دونست  نمی  هیچ کس  بود  نشده 
منش  این  امیدوارم  ده  می  شعار  اونها  در صف 
مردمی و خاکی بودن ایشون به مدیران کل هم 

انتقال پیدا کنه 
 930 ... 212
نمایندگان مجلس وشوراهای استان  این شما و 
در محروم  را  دولت  که  نمایندگان هستید  دیگر 
متأسفانه  که  کنید  حساس  توانید  می  بودن 
درخواب هستید، کس دیگری نیست که بخواهد 

با رییس جمهور از نزدیک صحبت کند.
910...250
سالم تورو خدا پیگیری کنید آزمون ... پنجشنبه 
برگزار شده و همون روزم کارت ورود به جلسه 
داده شده و اطالع رسانی هم اصال نشده قبلش. 
من از آزمون جا موندم. چرا باید با روح و روان 
مردم بازی کنند؟کی جواب ما رو میده؟ خواهش 
دانشگاه  از  کنید  پیگیری  رو  موضوع  این  دارم 

علوم پزشکی و با تیتر درشت چاپ کنید. 
915...860
صدها  متاسفیم  محترم  مسئوالن  برای   . سالم 
نفر شب 22 بهمن در بلوار شهید صیاد و شهید 
ناصری حدود یک ساعت منتظر بودند اما دریغ از 

نورافشانی وحضور مسئوالن
915...610
درخشش تیم استان خراسان جنوبی در مسابقات 
مدال  چندین  کسب  و  نینجا  سبک  کشوری 
نینجا استان  به تمام اعضای سبک  را  رنگارنگ 

تبریک عرض می نماییم.
915...194
سالم چرا مسئوالن و بازرسین محترم بهداشت 
و علوم پزشکی توجهی به نظافت مطب دکترای 
محترم ندارن برای نمونه یه سری به دانپزشکی 
معنی  بزنین   .... دکتر  سونوگرافی  و   ... دکتر 
حقوق  رعایت  عدم  این  میفهمی  رو  بهداشت 
بیماره فقط گیر می دید به چند تا سوپر مارکت 

و آرایشگاه زنانه
915...626
محل   در  وشهرسازی  راه  اداره  کاش  ای 
که  مود  تا  بیرجند  راه  آزاد  های  دوربرگردان 
فاقد روشنایی دید درشب می باشد  یک چراغ  
ازبروز حودث  تا  کند  آفتابی نصب  زن  چشمک 
همه  این  شود  پیشگیری  خطرناک   احتمالی 
اعتبار خرج باند دوم جاده می کنید که خطر کم 

شود دستتان درد نکند این خرج هم بله  
915...211
با سالم ضمن تقدیر وتشکر از جناب اقای ...و 
نان  بهترین  که    ... نانوایی  در  همکارانشان  
می  قرار  مردم  اختیار  در  کیفیت  با  و  سنگک 
ای کاش  کنیم  تشکر  ایشان  از  دارد  جا  دهند  
را  نان  نانوایهای سطح شهر  می رفتند کیفیت 

از ایشان یا می گرفتند 
915...052
کنم  خواهش  داری  شهر  از  خواستم  می  سالم 
فلکه  به  سجادشهر  شمشاد  ورودی  قسمت 
راه  تا  نشود  بسته  اعظم  پیامبر  بلوار  در  مصلی 
مردم به نماز جمعه نزدیک شود این کار را باید 
کنار  در  مصلی  کند  پیگیری  جمعه  نماز  ستاد 
ورودی  کاهد  می  گزاران  نماز  تعداد  از  شهر 

شمشاد به فلکه مصلی باز شود
915..157

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوایه سازمان میراث فرهنگی استان

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
شما مورخ 95/11/20 بر اساس پیشنهاد میراث 
بناهای  از  یکی  در  است  شده  مقرر  فرهنگی 
با مشارکت آب منطقه  استان  تاریخی موزه آب 
ای راه اندازی شود و موضوع راه اندازی موزه آب 

در یکی از آب انبارها مطرح نبوده است.

شرکت توزیع نیروی برق استان
 

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
منطقه  رساند  می  استحضار  به   95/11/4 مورخ 
مورد نظر در تاریخ 95/11/10 مورد بازدید قرار 
گرفت و المپ های معیوب تعویض و چراغ هایی 

که نیاز به شست شو داشتند سرویس گردیدند

مزارع  پهناور و زیبای زرشک و زعفران 
و کویر لوت به عنوان برند استان معرفی شود

گردشگری مهمترین رکن توسعه اقتصادی استان

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی کالسه 950517 در قبال محکومیت محکوم علیه به پرداخت تعداد 15 عدد سکه کامل بهار آزادی بابت پیش قسط مهریه در حق محکوم لها با درخواست محکوم علیه تعدادی لباس 
عروس و لباس عقدی و نامزدی و تعداد 10 عدد کت و شنل و 15 عدد تور سر عروس را توقیف شده است و نامبرده تقاضای فروش اقالم مذکور را نموده است و مطابق نظر کارشناسی )تعداد 30 عدد لباس عروس، 

28 عدد به قیمت هر کدام 120/000 تومان و یک عدد 200/000 تومان و یک عدد 150/000 تومان و 10 عدد لباس رنگی )عقدی و نامزدی( به قیمت هر کدام 150/000 تومان و تعداد 10 عدد کت و شنل هرکدام 25/000 
تومان و 15 عدد تور سر عروس هرکدام 20/000 تومان که جمعاً به مبلغ 5/760/000 تومان ارزیابی شده است و قرار است از طریق مزایده در روز چهارشنبه 95/12/4 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام شعبه اول 
دادگاه خانواده به فروش برسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد . 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این 

شفیعی- مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده بیرجنداجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  

پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(
09155614880 -09303107002

آگهی مزایده یک دستگاه اتوبوس اسکانیا
دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در نظر دارد: یک دستگاه اتوبوس اسکانیا تیپ عقاب مدل 1389 را از طریق مزایده به فروش 
برساند. از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و تحویل  به موقع اسناد از تاریخ درج 

این آگهی ظرف مدت 10 روز به اداره نقلیه دانشگاه واقع در انتهای خیابان آیت ا... غفاری مراجعه نمایند و برای کسب اطالعالت بیشتر و نیز 
بازدید از مورد مزایده با شماره 09151639019 )جناب آقای سعیدی( تماس حاصل فرمایند. 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده دویست میلیون )200000000( ریال می باشد که می بایست به حساب شماره 0106062323001 نزد 
بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند به نام این دانشگاه واریز نمایند و اصل فیش واریزی را در پاکت مخصوص در موعد قانونی 
ارائه نمایند. همچنین الزم به ذکر است دانشگاه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد و هزینه درج آگهی ها و 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجندکارشناسی انجام شده به عهده برنده مزایده می باشد.



4
زمان ثبت نام مجدد آزمون دستیاری اعالم شد
 
ایسنا- رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه ویرایش اطالعات و ثبت نام مجدد آزمون دستیاری 96 از هفته آینده شروع 
می شود گفت: متقاضیان شرکت در آزمون دستیاری پزشک خانواده نیز باید در آزمون فوق ثبت نام کنند. دکتر محمدحسین پورکاظمی خاطرنشان کرد:  ثبت 
نام و ویرایش اطالعات ثبت نام کنندگان چهل و چهارمین دوره پذیرش آزمون دستیاری 96 از ساعت 10 روز دوشنبه دوم اسفند 95 مجدد تمدید می شود.

یادداشت

تغییر الگوی مصرف 
در شهرها و روستاها     

* محمد قلی یوسفی

روستاییان  تاریخ،  در طول  ما همواره  در کشور 
بوده اند  دامی  و  کشاورزی  تولیدکننده محصوالت 
و عالوه بر اینکه روستانشینان مایحتاج مورد نیاز 
خود را تولید کرده و به مصرف می رساندند، نیازهای 
جامعه شهری را نیز تأمین می کردند. به این ترتیب 
به عنوان جامعه ای  در همه حال جامعه روستایی 
خوداتکا و خودکفا شناخته شده که می توانسته هم 
امنیت غذایی  و هم  کند  برآورده  را  نیازهای خود 
تأمین کند. بطور کلی در گذشته میزان  را  کشور 
روستایی  جوامع  در  مصرفی  کاالهای  از  استفاده 
روستاییان  و  بود  پایین تر  بسیار  به شهری  نسبت 
کاالهای  از  استفاده  به  تمایل  همچون شهری ها 
لوکس و تجملی نداشتند. به نظر می رسد با تغییر 
نگرش ها درباره مصرف در جامعه روستایی و رواج 
پدیده مصرف گرایی در جامعه، میل به مصرف در 
نیازهای  از  تمرکز  و  یافته  افزایش  نیز  روستاییان 
اساسی به سمت نیازهای کاذب و تجملی تغییر پیدا 
کرده است. در شرایطی که تا چند سال پیش، جامعه 
روستایی تولیدکننده و خود اتکا بود، در حال حاضر 
چنین وضعیتی وجود ندارد، زیرا دیگر به صرفه نیست 
که فردی بخواهد به فعالیت کشاورزی یا دامداری 
بپردازد. چون که هزینه تولید محصوالت کشاورزی 
دارد،  وجود  تورم  کشور  در  است،  باال  شدت  به 
وارداتی  قیمت ها سرسام آور است و و محصوالت 
ارزان قیمت در کشور به وفور وجود دارد. بنابراین 
این موضوع که کشاورزان برای تأمین نیازهای خود 
اقدام به تولید کنند و مازاد آن را بفروشند، عملیاتی 
نیست، زیرا باالرفتن هزینه تولید و ارزانی واردات 
کرده  ایجاد  موضوع  این  راه  سر  را  محکمی  سد 
است. موضوع دیگر این است که در سال های اخیر 
توسعه واحدها و کارخانجات تولیدکننده مواد غذایی 
و سایر محصوالت و کاالها موجب شده که عالوه 
بر جامعه شهری، روستاییان نیز دسترسی آسان و 
کم دغدغه ای به آنچه نیاز دارند، داشته باشند و دیگر 
ضرورتی نمی بینند که به شکل خودکفا و خوداتکا 
به  توجه  با  که  است  این  دیگر  نکته  کنند.  عمل 
تحوالتی که در جامعه به وجود آمده است، طبیعی 
است که الگوهای مصرف چه در شهرها و چه در 
روستاها تا حدود بسیار زیادی تغییر یافته است. از 
سوی دیگر به دلیل افزایش مهاجرت روستاییان به 
شهرها در سال های اخیر، شهرها با مشکل جدی 
مواد غذایی و مسکن و آلودگی های زیست محیطی 
به دست  این عوامل دست  تمام  مواجه هستند و 
اقتصادی  و  اجتماعی  مشکالت  و  داده  یکدیگر 
مجموع  در  است.  کرده  تشدید  مناطق  برای  را 
اشاره کرد که مصرف گرایی  این موضوع  به  باید 
به  و  است  اجتناب ناپذیر  پدیده ای  ما  جامعه  در 
ساختار  و  خانواده ها  اجتماعی  ساختار  که  مرور 
جامعه روستایی تغییر می کند و تولیدکنندگان نیز 
را به فروش  بتوانند محصوالت خود  اینکه  برای 
برسانند، اقدام به تبلیغ می کنند، شیوع و گسترش 
رشد  بنابراین  است.  طبیعی  کاماًل  مصرف گرایی 
یا  زور  با  بتوان  که  نیست  روندی  مصرف گرایی، 
گرفت.  را  آن  جلوی  قهری  شیوه های  به  توسل 
به عبارت دیگر تا زمانی که برخی سودجویان از 
گسترش مصرف گرایی در جامعه سود می برند و در 
بین مردم نیز گرایش به این موضوع وجود دارد، 
نمی توانیم انتظار تغییر وضعیت را  داشته باشیم.
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گفتگوی اختصاصی آوا با کرم پور، سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فردوس:

بهسازی شهر » تُون« به عنوان سند مهم توسعه گردشگری منطقه
شهرهای  جمله  از  تون  تاریخی  شهر  کاری-  نسرین 
اوایل دوره اسالمی در سرزمین خراسان بزرگ محسوب 
می شده است که از بافت شهری برخوردار و دارای کهندژ، 
شارستان و حصار و بارو بوده است. مساجد جامع و کوشک 
از جمله قدیمی ترین آثار شهر تون هستند. مسجد کوشک 
با داشتن طاق های گهواره ای عظیم و نیم ستون هایی که 
به زیر دیوارهای مرمت شده سال هاي بعد رفته، با مساجد 
صدر اسالم مانند تاریکخانه دامغان قابل مقایسه است. این 
بنای خشتی که در خود کتیبه ای از سال 554 هـ. ش را 
باقیمانده در شهر  تاریخی  ترین کتیبه  جای داده قدیمی 
تاریخی تون است. اولین کتاب تاریخی که در آن نام تون 
آمده )اشکال العالم( جیهانی است که متعلق به سده چهارم 
هجری است که تون را از جمله شهرهای واقع در والیت 
قهستان ذکر می کند. در این باره با کرم پور سرپرست اداره 
شهرستان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 

فردوس گفتگو کردیم که می خوانید:

فردوس 70 اثر در فهرست آثار ملی و یک اثر 
در فهرست میراث جهانی یونسکو  دارد

)فردوس(  تون  تاریخی  شهر  گوید:   می  پور  کرم  اقدس 
معماری در  که  است  منطقه  کویری  نیمه  شهرهای   از 

گذشته اش به وفور از بادگیر استفاده شده است. سرپرست 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فردوس با 
اشاره به اینکه شهرستان فردوس در حوزه گردشگري به دلیل 
قرار گرفتن در مسیر ارتباطي 7 استان جنوبي کشور و ترانزیت 
کاال به آسیاي میانه از موقعیت منحصر به فردي در استان 
و منطقه برخوردار بوده است می افزاید:  عبور بیش از 5/9  
میلیون نفر زائر و مسافر و گردشگر در طول سال موقعیت این 
شهرستان را به جایگاه ویژه در زمینه جذب گردشگر تبدیل 
نموده است. به گفته کرم پور  در فردوس حدود 135 اثر واجد 
ارزش تاریخی و فرهنگی شناسایی شده که از این تعداد، 
70 اثر در فهرست آثار ملی و یک اثر در فهرست میراث 
 جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. از شاخصترین این آثار  
می توان به مجموعه قنوات بلده، محدوده شهر تاریخی تون، 
مسجد جامع، مجموعه کوشک، مدارس علیا و حبیبیه، بنای 

امامزادگان و محله سردشت اشاره نمود.

تون یکی از باراندازهای مهم 
شرق به غرب ایران محسوب می شده است

او ادامه می دهد: وجود محوطه ها و تپه هاي باستاني رونق 

این ناحیه را تا پیش از اسالم و بخصوص در عصر تاریخي 
به اثبات رسانده است به طوری که در کاوش های باستان 
شناسی در اطراف شهر فردوس ، آثار دوره نوسنگی و عصر 
مفرغ کشف گردیده است و نام این شهر در گذشته “تون 
های  آبادی  از  اسالمی،  نخستین  های  سده  در  و  “بوده 
شاخص و بسیار کهن خراسان بزرگ بوده که بر حاشیه 
کویر نمک از قدیم االیام یکی از باراندازهای مهم شرق به 

غرب ایران محسوب می شده است.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  سرپرست 
کند:  می  نشان  خاطر  فردوس  شهرستان  گردشگری 
حافظ  مقدسی،  همچون  جغرافیدانان  و  مورخان  اغلب 
قابل  شهری  را  تون  و...  اعتمادالسلطنه  مستوفی،  ابرو، 
قبول توصیف نموده و به ارگ، برج و بارو، خندق، قنات، 

مسجدجامع و ... اشاراتی داشته اند. 
از  تون  است،  مسلم  آنچه  دهد:  می  ادامه  پور  کرم 
و  بوده  منطقه  مهم  شهرهای  از  اسالم  اوایل  همان 
در  است.  داشته  خاصی  اجتماعی  و  اقتصادی  جایگاه 
وقت  دولت  هیئت  تصویب  با  خورشیدی   1308 سال 
فردوس  شهر  دهد.  می  نام  تغییر  فردوس  به  تون  از 
گردید،  ویران   1347 سال  شهریور  یازدهم  زلزله  در 
شامل  آن  شاخص  آثار  از  زیادی  تعداد  خوشبختانه  اما 
تاریخی، حمام  انبارها، خانه های  آب  مدارس،  مساجد، 
ها، محله قدیمی سردشت هنوز هم پابرجاست. پس از 

زلزله شهر جدید در کنار شهر قدیم جا گرفت و ارتباطش 
را با گذشته تاریخی و باشکوهش حفظ کرد. زلزله باعث 
تخلیه شهر تاریخی و ایجاد شهر جدید در کنار قدیم شد. 
شهر جدید با طراحی مدرن پایه ریزی شده و دیگر از آن 
همه شکوه و معماری شهر تاریخی در آن خبری نیست.

شاخص ترین قنوات فردوس  آب بلده است

وی با بیان اینکه شهر تاریخی تون همچون بسیاری از 
قنات  و  قنات  حوزه ی  در  ایران  مرکزی  فالت  شهرهای 
تجارب  دارای  نیز  آب  استحصال  تکنولوژی  و  داری 
ارزشمندی است ادامه می دهد: این شهر در گذشته دارای 
آنها مجموعه  است که شاخصترین  بوده  متعددی  قنوات 
قنوات یا آب بلده می باشد. بلده به معنای شهر و آب بلده 
از به هم پیوستن چندین  این آب  همان آب شهر است. 
بوجود  جوی  شاه  یک  تشکیل  و  چشمه  و  قنات   رشته 
می آید. آب بلده متشکل از 15 رشته قنات و چهار دهانه 
چشمه است که از اعصار گذشته و زمان های قدیم در دل 

کوههای شرقی فردوس حفر گردیده است.
او می گوید: از مهمترین ویژگی های آب بلده می توان به 
سابقه تاریخی 2000ساله آن، بهره گیری از دانش بومی 
برای  آب  گری  تیره  آب،  انتقال  و  دستیابی  در  سنتی  و 
افزایش سرعت انتقال و جلوگیری از نفوذپذیری در مسیر 

و  اراضی  آبیاری  و  کیلومتر   30 از  بیش  مسافت  طی  و 
باغات در طول مسیر اشاره نمود.این مجموعه در چهلمین 
تیر سال 95 در کنار  یونسکو در  اجالس میراث جهانی 
فهرست  در  ایرانی،  قنات  عنوان  تحت  دیگر  قنات   10
و  بهتر  معرفی  منظور  به  رسید.  ثبت  به  جهانی  میراث 
از  بلده  این مجموعه در مسیر آب  از  بازدید گردشگران 
اولین کاریز تا رسیدن به شهر فردوس تعداد 10 ایستگاه 
دفتر  معرفی،  اتاق  شامل  که  گردید  تعریف  گردشگری 
مدیریت سنتی آب بلده و ایستگاههای معرفی عناصر و 

سازه های مرتبط با آب بلده می باشد.

فناوری تیره کردن آب                             
                                                                                   

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
مسافت  در  آب  حرکت  اینکه  بیان  با  فردوس  شهرستان 
آفتاب  معرض  در  که  خاکی  های  جوی  درون  طوالنی، 
سوزان و باد قرار دارند قاعدتاً نباید اثری از آب را به مزارع 
در طی  آدمی  که  راهکار خالقانه ای  افزاید:   می  برساند 
سالیان دراز برای حفاظت از آب در برابر این تهدیدات کرده 
است گل آلود کردن آب است که به صورت کاماًل هدفمند 
رسی  زمین زارهای  از  و  گرفته  را  شاه جو  آب  از  شاخه ای 
عبور داده تا با غلظت باالیی ِگل آلود شود و سپس آن را به 
شاه جو اضافه کرده و نهایتاً کل آب تیره می شود. این کار 

چند مزیت اثبات شده دارد: اول آنکه بخشی از ذرات معلق 
در کف و جداره های جوی ها ته نشین می کند و با توجه 
به دانه بندی ریزشان نفوذ پذیری آنها را کم تر می کند. دوم 
آنکه انشعابات هر یک از زمین ها کشاورزی را آب بند می 
کند. سومین دلیل آن است که ذرات معلق در آب موجب 
افزایش نیروی پیشروی آب در زمین های کشاورزی)خاکی( 
می شود و چهارمین دلیل موجب استحکام ساقه ی درختانی 

می شود که در لبه های شاه جو کاشته شده اند.

بهسازی و سنگ فرش 
بخشی از مسیر شاهجوی بلده

بلده  قنوات  درباره  تاکنون  که  کارهای  از  پور  کرم 
 فردوس شده از نصب تابلوهای معرفی 15 کاریز بلده نام

می برد و اضافه می کند:  نصب تابلوهای مسیر گردشگری، 
 ، بلده  شاهجوی  مسیر  از  بخشی  سنگفرش  و  بهسازی 
بلده  آب  آسیاب های مسیر  از  یکی  اندازی  راه  و  مرمت 
)از مجموع 12 آسیاب(، طراحی و چاپ کتابچه سه زبانه 
های  چاه  میل  از  یکی  به  دسترسی  مسیر  ایجاد  قنوات، 
قنوات بلده، تهیه تابلوهای حفاظتی جهت درختان مسیر 
اقدام(، تهیه پیش نویس طرح  بلده )در دست  شاه جوی 
محور گردشگری فرهنگی بلده، شروع مرمت یکی از حمام 
های مسیر آب بلده )از مجموع 4 حمام(  از دیگر کارهای 
میراث فرهنگی فردوس بوده است. وی همچنین کارهایی 
را که در شهر تاریخی تون انجام شده است را این گونه 
برمی شمرد:  مرمت و حفاظت بیش از 15 بنای تاریخی 
ارزشمند در محدوده شهر تاریخی، مرمت بخشی از جداره 
های معابر در محله سردشت، تهیه طرح مستندسازی شهر 
دست  )در  تاریخی  شهر  احیا  جامع  طرح  تهیه  تاریخی، 
اقدام(،  تهیه تابلوهای معر فی آثار، ساخت بازارچه دائمی 
صنایع دستی در پارک گردشگری تون، نظارت بر ساخت 
و سازهای محدوده، نظارت بر تهیه و اجرای طرح جامع 
امامزادگان )واقع در محدوده شهر تاریخی( ، مرمت و احیا 
به موزه مردم شناسی  آن  تبدیل  و  تاریخی خیروز  حمام 
در  نسخ  موزه  ایجاد  نویس  پیش  طرح  تهیه  شهرستان،. 
ایجاد مرکز پژوهش علوم اسالمی که در  ُعلیا و  مدرسه 

دست اقدام است. 
کرم پور ابراز امیداری می کند: احیای شهر تون به امید 
خدا تا 6 ماه آینده تکمیل خواهد شد. این طرح به عنوان 
یک سند مهم توسعه گردشگری برای این شهر تاریخی 
های  اصالت  حفظ  آن  محوریت  که  شود  می  محسوب 

تاریخی و فرهنگی  شهر”تون“ می باشد.

Ava.news12@gmail.com .عکس از : کاری

خواندنی ها

خودروهای نقره ای
 بیشتر تصادف می کنند !

همه  بین  از  داد  نشان  بررسی ها  خبر-  آخرین 
دلیل  به  درصد   24 ساالنه  نقره ای  خودروهای 
تصادف به تعمیرگاه می روند. برخی رنگ ها باعث 
می شوند شئ مورد نظر بهتر و بیشتر دیده شود و 
اگر قرار باشد یک دستگاه خودرو جدید بخرید، بهتر 
است به این مسئله توجه کنید که رنگ اتومبیل شما 
و نحوه دیده شدن آن توسط رانندگان و عابران پیاده 
می تواند روی کاهش احتمال تصادف تاثیر بگذارد. 
برای بسیاری از افراد رنگ خودرو اهمیت زیادی دارد 
و البته مردم سعی می کنند رنگ اتومبیل جدید خود 
را برحسب سلیقه و عالقمندی خود انتخاب کنند. در 
این زمینه ممکن است چند هزار دالر هزینه بیشتر 
پرداخت شود تا فرد اتومبیل جدید را با رنگ دلخواه 
خریداری کند. بیشتر شرکت های تولیدکننده خودرو 
برحسب میزان فروش خود رنگ مدل های بعدی را 
انتخاب می کنند تا به نیاز مشتریان بیشتر پاسخ دهند. 
با این وجود بررسی های جدید کارشناسان استرالیایی 
نشان داده است که رنگ اتومبیل می تواند در میزان 
باشد  تاثیرگذار  اطرافیان  توسط  آن  شدن  دیده 
این بررسی  و احتمال تصادف را کاهش دهد. در 
کارشناسان مرکز ChipsAway میزان تصادفات 
صورت گرفته را متناسب با رنگ خودروها بررسی 
کردند و در پایان مشخص شد 9 درصد رانندگان 
خودروهای قرمز در طول یک سال برای تعمیرات 
مربوط به تصادف به تعمیرگاه ها مراجعه می کنند. آن 
دسته از افرادی که خودرو خاکستری در اختیار دارند 
در 14 درصد موارد به دلیل تصادفات رانندگی سراغ 
تعمیرگاه می روند، 18 درصد رانندگان خودروهای 
آبی ساالنه تصادف می کنند، رانندگان خودرو مشکی 
در 21 درصد موارد گزارش تصادفات خود را ثبت 
کرده اند و از بین همه خودروهای نقره ای ساالنه 

24 درصد به دلیل تصادف به تعمیرگاه می روند.

کاریکاتور قاب عکس      ارسالی از:  ابوالفضل هوشمندیرسول آذرگون 7 ماده غذایی غنی از آهن که برای بدن بسیار مفید هستند :

1. لوبیا سفید
2. اسفناج
3. آویشن
4. کاکائو

5. زردچوبه
6. عدس

7. دانه های چیلی

گدار زرد رشته کوه باقران.  داده نما 

تولید کننده مبلمان سلطنتی و راحتی 
بهترین ها را با مناسب ترین قیمت

 از ما بخواهید. 

گالری مبل
 ایـران

بیرجند ، بلوار صیاد شیرازی ، روبروی مجموعه تجاری میرداماد ،واحد 37 مبل ایران
نقد و اقساط       09156685767
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انواع گچبری های پیش ساخته و دستی 
شامل: اُپن، ستون، گل های برجسته و نور مخفی ، ابزار

نصب بر روی انواع سقف های کاذب، آکاسیف و راویز و ...
با نصب سریع و با صرفه / با 30 سال سابقه کار

09151635431 - 32256300 بهدانی 

گچبـری هنـر اصفهـان 
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 قابل توجه عزیزانی که سالمتی خود و خانواده شان در اولویت اول برنامه روزانه آنهاست:
 تغییر سبک زندگی را با شناخت مزاج افراد خانواده و از آشپزخانه ها بایدآغاز کرد.

مکتب نرجس )س(  برگزار می کند :

کارگاه  آموزشی  مزاج شناسی
با حضور سرکار خانم دکتر خدایی از اساتید حوزه و دانشگاه شهر مقدس قم

تولید کننده محصوالت طبیعی و سنتی» سبد سبز سالمت «
مهلت ثبت نام: از 24 بهمن الی اول اسفند 95    زمان کارگاه: 4 و 5 اسفند 95

برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به مکتب نرجس )س( مراجعه  و یا با شماره 
32223831 تماس حاصل نمایید. مکان: طالقانی 1- مکتب نرجس )س(

    ضمنا محصوالت »سبد سبز سالمت« در کارگاه عرضه می شود.
   مکتب نرجس)س(بیرجند

مکتب نرجس )س( برگزار می کند:
شهادت مظلومانه ام االئمه صدیقه شهیده زهرای مرضیه ) سالم ا... علیها ( 

را به ساحت مقدس حضرت بقیه ا...االعظم ارواحنا له الفداء و مقام معظم رهبری حفظه ا... 
و امت سوگوار تسلیت عرض نموده ، بدین مناسبت سخنرانی

  حضرت آیت ا... حاج سید علیرضا عبادی نماینده محترم ولی فقیه برگزار می شود.
 شرکت خواهران بزرگوار موجب تعظیم شعائر دینی و کسب فیض از محضر معظم له خواهد بود 

زمان : دوشنبه 95/11/25  - ساعت 9 صبح 
مکان: طالقانی 1- مکتب نرجس )علیها السالم( بیرجند

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه با 

تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

09159634038 -09155642959
32414702
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این پرسش ها را هر روز از خود بپرسید

یکشنبه * 24  بهمن  1395 * شماره 3721

آیه روز  

و ]ياد كن[ هنگامى را كه ابراهيم گفت پروردگارا اين شهر را ايمن گردان و مرا و فرزندانم را از پرستيدن 
بتان دور دار. سوره إبراهيم، آيه 35

حدیث روز  

از آرزويى كه شکست مى خورد و از نعمتى كه گرفته مى شود دوری كنيد 
امام على)ع(

نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود
حال من از اقبال تو فرخنده شود

وز غير تو هر جا سخن آيد به ميان
خاطر به زار غم پراگنده شود.  رودكى

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

زنانبااعتمادبهنفسچگونهرفتارمیکنند؟

اعتماد به نفس يا خودباوری، ارزشى است كه افراد 
برای توانايى ها، افکار و عقايد خود قائل مى شوند. 
اين ويژگى كه در چهره، رفتار و حركات نمود پيدا 
مى كند، از عوامل مهم جذابيِت خانم ها به حساب 
آمده و باعث مى شود ديگران از بودن در كنار چنين 

زنانى حس خوبى داشته باشند. 
اين جمله ی  چند  هر  نيست.«  كامل  »هيچ كس 
كليشه ای را زياد شنيده ايم، ولى بسياری از ما به 
آن اعتقاد قلبى نداريم. از ويژگى های بارز زنان با 

اعتماد به نفس، »خودآگاهى« است. 
پذيرفتن  كه  موضوع  اين  به  آگاهى  با  آنها 
آنها  شدن  محو  به  اندازه  چه  تا  ضعف های شان 
و  مى پذيرند  را  خود  كاستى های  مى كند،  كمک 
ضعف  نقاط  بهبود  برای  قوت،  نقاط  بر  تکيه  با 
كه  همان طور  را  خود  آنها  مى كنند.  تالش  خود 
هستند دوست دارند و وقت و زمان خود را صرف 

بى نقص بودن و بهترين بودن نمى كنند.
زنان با اعتماد به نفس قادرند مخالفت خود را خيلى 
صريح و البته بسيار محترمانه بيان كنند.آنها ُرک 
و صادق هستند و وعده های بى جا نمى دهند؛ چون 
بعد  رفتار عجيب  و  بر دروغ مصلحتى  را  حقيقت 
از آن ترجيح مى دهند. به جای انجام كارهايى كه 
ديگران را خشنود مى كند، ترجيح مى دهند وقت شان 
را صرف اموری  كنند كه واقعا از آن لذت مى برند. 
زنان با اعتماد بنفس باال حتى در زمان ناراحتى به 
روی خودشان نمى آورند كه ناراحتند يا رفتار تند 
طرف مقابل را مثل خودشان پاسخ دهند بلکه خيلى 

عادی برخورد مى كنند و كنترل رفتاری دارند

زنى كه در حومه شهر زندگى مى كرد مى خواست 
خانه و اثاثيه اش را بفروشد. زمستان بود و چنان 
برف سنگينى باريده بود كه تقريبا محال بود كه 
هيچ ماشين يا كاميونى بتواند تا در خانه اش برسد. 
منتها چون از خدا خواسته بودكه اثاثيه اش را به 
خدا  كه  قيمتى  به  و  خواست  مى  خدا  كه  كسى 
امر  از ظواهر  بفروشد،  برايش  دانست  صالح مى 
دل نگران نبود. اثاثيه اش را برق انداخت و آماده 
گفت:  ديد  مرا  وقتى  گذاشت.  اتاق  وسط  فروش 
حتى از پنجره به بيرون نگاه نکردم تا انبوه برف 
را ببينم يا سوز سرما را احساس كنم. تنها به وعده 

های خدا توكل كردم و بس!
مردم نيز به گونه ای معجزه آسا اتومبيل خود را تا 
در خانه اش رساندند و نه تنها اثاثيه خانه ، حتى خود 
خانه نيز بى آنکه كارمزدی به هيچ بنگاه معامالت 

ملکى پرداخت شود به فروش رفت.
ايمان هرگز از پنجره به بيرون نمى نگرد تا انبوه برف 

را ببيند تا سوز سرما را احساس كند.
تدارک  است  طلبيده  كه  بركتى  برای   ايمان 

مى بيند و بس.
برگرفته ازكتاب: 4 اثر از فلورانس اسکاول شين

پيشرفت شخصى نيازمند آگاهى و جهت يابى 
است. اگر فردی درست بودن مسير پيش روی 
خود را ارزيابى نکند، ممکن است سال های 
سال به تالش در جهتى نادرست بپردازد و در 
نهايت چيزی جز ناكامى به دست نياورد. اين 
موضوع درخصوص اغلب حوزه های زندگى 
صادق است. به همين جهت بايد مانند يک 
مدير، زندگى خود را تحليل كنيد و هر لحظه 
اين  بدون  باشيد.  آماده  اصالح  و  تغيير  برای 
گونه اقدامات اصالحى، انرژی هدر خواهيد داد 

و نتايج مطلوبى به دست نخواهيدآورد.
هدف  همين  به  زير  ساده  های  پرسش 
ارزيابى  برای  راهى  ها  آن  اند.  طراحى شده 
به  شما  دوری  يا  نزديکى  و  اهداف  شرايط، 
آن ها هستند. بايد هر شب پيش از رفتن به 
رختخواب )يا پس از بيدارشدن( اين پرسش 
ها را بپرسيد و سطح پيشرفت خود را مورد 
نحوی  به  ها  پرسش  دهيد.  قرار  سنجش 
های  درگيری  جای  به  كه  اند  طراحى شده 
جزيى، مسائل كالن زندگى شما را هدف قرار 
دهند. با پرسيدن اين پرسش ها و تداوم در 

اين اقدام روزانه، تاثير دلنشين و مثبت ناشى 
از آن پس از چند ماه شگفت آور خواهدبود.

آیاامروزاندکیبهترشدهام؟
اگر هر روز اندكى از روز قبل بهتر شويد، بدون 
شک در مسير پيشرفت قرار داريد. اين گونه 
طرح سوال باعث مى شود تا مقايسه با ديگران 
خود  زندگى  روی  هميشه  بايد  شود.  متوقف 
تمركز داشته باشيد. ديگران را فراموش كنيد 
با خودتان مقايسه كنيد.  راهر روز  و خودتان 
اين بررسى مى تواند از درآمد و مسائل مالى 
 گرفته تا اخالق و آرامش و لذت از زندگى را در
برداشته باشد.اين پرسشى عام است كه پاسخى 
جزيى مى طلبد؛ به اين معنا كه بهتر شدن را 
نمى توان در زمينه ای خاص محدود كرد و هر 
تغيير كوچکى نيز در اين ميان اهميت دارد. به 
اين ترتيب شما در پايان هر روز اعتماد به نفس 
خود را تقويت خواهيد كرد و از آنچه به دست 

آورده ايد سپاسگزار خواهيد بود.
آیاامروزشخصیتم

رابهبودبخشیدهام؟
شخصيت شما چيزی است كه با آن شناخته 

مى شويد. بايد ويژگى های عمومى و جزيى 
شخصيت خود را براساس اصول جهان شمولى 
به  كمک  و  مهربانى  شفقت،  صداقت،  مانند 
و  نيرومند  شخصيت  دهيد.  شکل  ديگران 
موثر، يک روزه ساخته نمى شود. اين فرايند 
زيادی  پشتکار  بايد  و  است  مدت  طوالنى 
روز  از  اندكى  روز  هر  بايد  شود.  آن  صرف 
خود  مثبت  های  ويژگى  و  شويد  بهتر  قبل 
را تقويت كنيد. در همان حال نقاط ضعف را 
نيز آرام آرام برطرف سازيد.نکته ديگر در اين 
جا نقش پيشرفت يکپارچه شخصيتى است. 
خود  وجود  تمام  هوشمند  مديری  ماند  بايد 
را تحت كنترل درآوريد و روی نقاط ضعف 
سرمايه گذاری كنيد. اين كار از شما انسانى 

درخشان خواهدساخت.
آیابانهایتتوانکارکردهام؟

هر روز بايد از خود بپرسيد كه چه ميزان برای 
كار انرژی گذاشته ايد. اغلب ما بخش بسيار 
كار  صرف  را  خود  توان  و  زمان  از  كوچکى 
مى كنيم و در مقابل، انتظار بازدهى شگفت 
اما واقعيت آن است كه منفعت و  آور داريم. 

اگر  است.  توان  تمام  با  كار  نيازمند  پيشرفت 
بوده  منفى  پرسش  اين  به  شما  امروز  پاسخ 
است، سعى كنيد فردا پاسخ را مثبت سازيد! با 

تمام توان كار كنيد و نتيجه آن را ببينيد.
چهچیزتازهاییادگرفتهام؟

بياموزيد.  تازه  های  نکته  كارروزانه،  كنار  در 
مهم نيست كه اين نکات  را چگونه و از كجا 
مى آموزيد: شايد شما در برخورد با يک فرد 
ناآرام با ماليمت رفتار كرده و مهارت كنترل 
خشم را بياموزيد يا مقاله ای خوانده و مطلبى 
تخصصى را دريابيد؛ فرقى نمى كند. مهم آن 

است كه به آگاهى شما افزوده شود. 
لحاظ  به  باشند،  چه  هر  تازه  نکات  اين 
اهميت، پايين تر از آموخته های ظاهرا مهم 
قرار نمى گيرند. سعى كنيد با مطالعه، درون 
نگری و موارد مشابه هر روز بيشتر بياموزيد. 
يادگرفتن يک زبان جديد و حتى يک لغت 
شما  زندگى  به  تازه  معنايى  تواند  مى  تازه 
بى  آنقدر  آموزش  دامنه  خوشبختانه  بدهد. 
پايان است كه شما با كمترين تالش ده ها 

نکته را در هر روز خواهيد آموخت.

آیابهسالمتیخوداهمیتدادهام؟
به  »چقدر  بپرسيد:  خود  از  روز  هر  پايان  در 
مثال،  برای  دادم؟«  اهميت  خود  سالمتى 
ايد  بررسى كنيد كه در طول روز چه خورده 
و كدام يک از آن ها نامطلوب بوده اند. اين 
بررسى باعث مى شود بتوانيد در روزهای بعد 
حتما  به عالوه  بپرهيزيد.  ها  اين خوراكى  از 
قرار  بررسى  مورد  را  روزانه  روزش  و  تحرک 

دهيد و كمبودها را جبران كنيد.
آیااززمینمحافظتکردهام؟

شکل  به  خاكى  كره  اين  روی  ما  زندگى 
باورناپذيری مشترک است. درواقع هر آسيبى 
زمان،  ترين  كوتاه  در  بزنيم  زمين  به  كه 
گريبان خود يا فرزندان مان را خواهدگرفت. 
از اين رو آسيب زدن به هر يک از بخش های 
زمين در نهايت آسيب به خود ما خواهدبود. 
در پايان هر روز از خود بپرسيد: »چقدر برای 

محافظت از زمين تالش كردم؟« 
مواد  ياد،  كرده  كاغذ مصرف  آيا كمتر  مثال 
خودروی  با  برديد،  كار  به  كمتری  نفتى 

شخصى رفت و آمد كرده ايد يا خير؟

عارفانه روز

خدای مهربانم  در اين صبح زيبای ملکوتى 
برای دوستان و عزيزانم سالمتى، نشاط، 
دلخوشى عاقبت بخيری، عشق و محبت 

خواستارم اميدوارم زندگيتان پر از عطر خدا باشد

در جستجوی ادب كوشش كن چرا كه 
ادب ميراث ماندگار و همراه شکست ناپذير 

و گرانبهاترين بهره ای است 
كه مطلوب مردم است )لقمان حکيم (

  اگر آن قدر ضعيف و ناتوان نبودم كه برای 
زنده ماندن خود ناگزير به كوشيدن باشم،

 هرگز نمى توانستم به چنين كارهايى دست 
بزنم و به موفقيت برسم. چارلز رابرت داروين

زندگى بهشت است برای آنهايى كه عاشقانه 
عشق مى ورزند! بى پروامحبت مى كنند 

وكمترازديگران انتظاردارند به زيبايى
 گل شکى نيست اما زيباتر از گل شماييد

                        

 - استخدام  انواع  از   -1 افقی: 
اضطراب، بيقراری - از ماههای 
ميالدی 2- ارقام  - سرشماری  
- خشک و بي طراوت 3- چپاول 
 -4 ناشايست   - آيين ها   -
عالمت   - جديد   - درخشش ها 
المللى  بين  پول   - فارسي  جمع 
اطالق  سندي   - عود   -5
شخص  آن  مطابق  كه  مي شود 
را  معيني  مبلغ  مي شود  متعهد 
شخص  كرد  حواله  يا  وجه  در 
ديگري بپردازد - تنها رود قابل 
بازي هاي  از  ايران6-  كشتيراني 
رايانه اي - بدون نظر و عقيده - 
از القاب بزرگان ترک 7- خرماي 
ناموس  جمع   - وحشي  هندي 
نوعي   -8 بي زهر  بزرگ  مار   -
حرف   - آبنوس  شبيه  درخت 
تصديق - همگرايي 9- يارگان 
از  هزينه  نوع  اين   - ورزشي 
و  فروش  هزينه هاي  مجموع 
اداري و عمومي حاصل مي شود 
شهر   -10 آراينده  پسوند   -
وارثي  مال   - تهران  نزديک 
كه از كسي بازمانده باشد - هر 
دستگاه مجهز به سيستم خودكار 
با هر نوع مولد نيرو 11- سراسر 
و همگي - آتش سوزي -  دريا 
اثر   - دوره تحصيلي  واحد   -12
مغازه   - كوتاه  لحظه   - چربي 

سال  از  هفتم  ماه   -13 كوچک 
مسيحي - قصد و همت - حرف 
 - اقايان  برای  نامى   -14 درد 
ديپلماتيک - آشکار 15- بيالن 

-  منسوب به هوای بارانى 
كردن  خاموش   -1 عمودی: 
- دانش رهبری عمليات نظامى 
مامور  وزارتخانه  نام   - گله   -2
روايتگران   - ماليات ها  وصول 
لبخند   - افغانستان  پايتخت   -3
- كالنتر 4- مرطوب - برابر - 
ضمير اجتماعي - چين و چروک 
پوست 5- خاک آلوده - دادوستد 
6- هنگام - انجير تازه - سختي 
تمثيلي كه به شوخي يا سرزنش 
به كسي گفته شود - صحنه تأتر 
اقتصاددان   - نغمه  و  سرود   -7
كه   1834 متولد  فرانسوي 
با  ارتباط  در  زيادي  فعاليت هاي 

عمومي  موازنه  و  اضافي  سود 
سوئيس  در  او  است،  داده  انجام 
استفهام  ادوات  از   - گذشت  در 
8- نردبان ريسماني - كم عرض 
و  غم انگيز  داستاني  نمايش   -
خنده آور 9- عصب بدن - شيمي 
رزمي  داستان  و  شعر   - قديم 
بيماري   - خيطي  عدد   -10
از   - تازي  خرماي   - سگي 
ظروف مطبخ 11- كج - نظر و 
عقيده 12- سرباز زدن - ضمير 
غايب - مضراب سنتور - حرف 
حصار   - بزرگان   -13 همراهي 

شهر - صداي فروريختن سقف
اسفناج  خوراک   - مددكار   -14
 - ماست  با  مخلوط  پز   آب 
انواع  از   -15 باستاني  كمانگير 
گرايش هاي مديريت -  منسوب 
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یمونورتساسوحنم1

خینابتکروخداب2

یسهراوفاسیه3

بعتنبلوسنکرم4

راویاهویمواو5

ادبمسرتنباوبا6

یتیهیاسملکیب7

هخیشنسحلاوبام8

ماکتهرارفسبی9

هسردمفایسقارو10

کگسمدمهارسمه11

توتوقایمخیلگ12

یباوزانلاای13

لیونجاکرفاسمر14

رهشهبیدایصفسوی15

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

تجربه کنید.   09158668002

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلُت 90 
متر مفید ، دو خواب ، تراس ُ انباري ، 

پارکینگ ، واقع در غفاری
 با پرداخت ۳0 میلیون تومان  

091556124۳1 - 09155614208

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915۳6۳7507- حسینی

فرش نو با دست دوم تعویض می شود.
091516۳04۳5

091596۳925۳ - نیازی

به یک نفر خانم 
برای فروشندگی و چیدمان 
در سوپر مارکت نیازمندیم.

۳2421407 -09151611447

به دو نفر فروشنده خانم
به صورت تمام وقت نیازمندیم.

گالری کودک     0915۳625121

به چند نفر خانم مجرب برای 
کار در فست فود نیازمندیم.

09012048426
056-۳170

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و...
 با قیمت مناسب

  091566۳۳2۳0- برگی

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت

09۳80160779- علی آبادی

)50%تخفیف هاشور تخصصی ابرو کامال بهداشتی( 
ویـژه عیـد 

 بین مدرس 11و 1۳ - جنب نانوایی
  زیبایی سی تل      ۳22۳0549

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
۳22۳9048 -09159618050 

هفت سین امسال را متفاوت بچینید
کارگاه تخصصی آموزش هفت سین ) 7 جلسه - اسفند ماه 95(

انواع روش های کاشت و تهیه سبزه نوروز، تخم مرغ های رنگی 
پخت سمنو، میوه آرایی ، سفره های زیبا، ظروف زینتی و ... 

کارگاه گیاهان دارویی )3 جلسه - اسفند ماه 95( 
تلفن: 09156671872 - 09۳۳7924594    

بیرجند، فلکه اول سجادشهر، روبروی آموزش و پرورش 
 مجتمع ایثار )مجموعه آفرینش( 

ساعت پاسخگویی: حضوری 10 صبح الی 12
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استارت رقابت های فوتسال آقایان بیرجند 

بیرجند  همگانی  های  ورزش  هیئت  رییس   ، عرفی  محمود 
گفت:رقابت های فوتسال آقایان بیرجند گرامیداشت دهه فجر 
قالب 8  در  و  آزاد  به صورت دسته جات  و  تیم  با حضور 37 
گروه در سالن شهیدین قاسمی بیرجند آغاز می شود.به گزارش 
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان،عرفی افزود: تیم های 
حاضر در این رقابت ها به صورت 5 گروه 5 تیمی و 3 گروه 3 

تیمی به مصاف یکدیگر می روند.

آغاز رقابت های والیبال بانوان کارکنان دولت در بیرجند

انجام  با  بیرجند  در  دولت  کارکنان  بانوان  والیبال  های  رقابت 
12 دیدار آغاز شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و 
جوانان ،محمود عرفی،رییس هیئت ورزش های همگانی بیرجند 
با اعالم این خبر افزود:رقابت های والیبال بانوان کارکنان دولت 
با حضور 10 تیم و با انجام 12 دیدار در سالن ورزشی حجاب 
آغاز شد.این مسابقات از 21 بهمن آغاز و روزهای پنج شنبه و 

جمعه هر هفته و به مدت 3 هفته برگزار خواهد شد.

مسابقات پاورلیفتینگ کارگران شرق کشور 
در بیرجند برگزار شد

قاسمی- رئیس هیئت ورزش کارگری استان در گفت وگو با خبرنگار 
روزنامۀ آوا، دربارۀ مسابقات پاورلیفتینگی که جمعه برگزار شد، 
گفت: در این مسابقات از 5 استان خراسان رضوی، خراسان شمالی، 
خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان شرکت داشتند.

تعداد شرکت کنندگان  اینکه  بیان  با  علیزاده بیرجندی  ابوالفضل 
در این مسابقه به 130 نفر می رسید، اظهار کرد که این افراد در 
رده های سنی نوجوانان، جوانان، آزاد، پیشکسوتان و َمستر ا، 2 و 3 
بودند.وی در مورد برندگان بیان کرد که اکثراً از بیرجند بودند و به 
نفرات اول تا سوم هر رده مدال و حکم قهرمانی داده شده است و به 

نفرات اول نیز عالوه بر آن، سکه پارسیان هم اهداء شد.

رقابت های شطرنج قهرمانی بانوان جهان
دور نخست آغاز شد

دور نخست رقابت های شطرنج قهرمانی بانوان جهان در تهران 
آغاز شد و 63 شطرنج باز برتر جهان که در میان آن سه شطرنج 
افتخار  برای کسب  را  خود  تالش  دارند،  نیز حضور  ایرانی  باز 
به  ها  رقابت  این  کردند.  آغاز   2017 سال  در  جهان  قهرمانی 
از دو  صورت دو حذفی برگزار می شود و برندگان هر مرحله 
انتخاب  مرحله،  هر  تساوی  در صورت  انتخاب می شود.  بازی 
این  شد.  خواهد  مشخص  تکمیلی  دیدارهای  در  برتر  بازیکن 

مسابقات تا 14 اسفند ماه ادامه دارد.

نشانه های پنهان بروز مشکل در قلب 

بدن  های  اندام  کارترین  پر  از  یکی  قلب 
نیز محسوب می شود و از این رو، ممکن 
با  زودتر  دیگر  های  اندام  به  نسبت  است 
فرسودگی و افت عملکرد مواجه شود. افت 
پنهان  و  پیدا  نشانه های  با  قلب  عملکرد 
همراه است که توجه به آنها می تواند از 
بروز مشکالت جدی تر مانند نارسایی قلبی 

و سکته قلبی پیشگیری کند.1-به راحتی 
خسته می شوید2-از فشار خون باال رنج 
می برید3-گرفتار سرفه مدوام ناگهانی شده 
اید 4- هنگام خواب در تنفس مشکل دارید 
5- هیچ مویی روی پاهای خود ندارید 6- 
پاها متورم شده اند7-از درد گردن یا آرواره 
رنج می برید 8- از تنگی نفس رنج می برید

 نحوه حمام بردن نوزاد چگونه است؟ 

از چشم و صورتش شروع کنید. یک پنبه 
خیس از آب گرم را به آرامی روی صورت 
نوزاد بکشید.سپس نوبت به سر می رسد. 
برای این کار سر او را به سمت خود نگه 
نوزاد  بدن  بگیرید،  یک دست  با  و  دارید 
آزاد  پای شماست دست دیگر شما  روی 
است تا با آن سر نوزاد را با شامپو بشویید و 

خشک کنید. برای آبکشی کردن موهایش 
نکنید،  رها  او  را روی صورت  آب  جریان 
حتی  و  او  ناراحتی  باعث  است  ممکن 
کبودی اش شود.سر را حتما خشک کنید 
سینه  زیربغل،  گردن،  سر،  سراغ  سپس 
از  بروید. خشک کردن سر  نوزاد  و شکم 

سرما خوردن نوزاد جلوگیری می کند.  

رازهایی درمانی درباره لیمو ترش

سرشار  و  خوشمزه  میوه  یک  ترش  لیمو 
از ویتامین سی است.یکی از خواص لیمو 
ترش آسان کردن هضم غذا می باشد.1-
واریس 2- مویرگ ها 3- مفید برای قلب 
4- معالجه زخم پوست با لیمو 5- درمان 
درمان   -6 لیمو  با  هاضمه  اختالالت 
و  میگرن  معالجه   -7 ها  لثه  خونریزی 

سردرد 8- پاک کننده پوست 9- لیمو بر 
طرف کننده خارش پوست سر 10- ضد 
سرماخوردگی 11- اگر از سوزش سر دل، 
ناراحتی مثانه و کلیه رنج می برید و یا این 
که به میوه های استوایی حساسیت دارید 
قبل از استفاده از لیمو با پزشک مشورت 

کنید 12- تقویت کننده حافظه

شگفتی های تکه چوبی معطر!

دارچین از خانواده برگ بو می  باشد که چه 
در طب سنتی و چه در مطالعات مختلف 
به خواص خارق العاده آن به دفعات اشاره 
در  دارچین  تأثیرات  مورد  است.در  شده 
دارچین  )عصاره  انسولین  عملکرد  بهبود 
باعث افزایش فعالیت انسولین تا 20 برابر 
می  شود( و دارچین به عنوان منبع مناسب 

از ترکیبات ضد قارچی و باکتریایی شناخته 
شده است. خواص کم نظیر آنتی اکسیدانی 
این  مصرف  دارچین،  در  موجود  ترکیبات 
ماده غذایی می  تواند در بهبود بیماران مبتال 
به کبد چرب غیرالکلی مؤثر باشد. دارچین 
سبب افزایش مقاومت قلب می  شوند و قادر 

است از سرطان پیشگیری کند. 

قوس  هر  در  دندان  آخرین  به  عقل  دندان 
فکی گفته می شود که بین سنین 18 تا 25 
سالگی در دهان می روید.به طور معمول هر 
فردی در مجموع دارای 4 دندان عقل خواهد 
بود که2دندان عقل در فک باال و دو دندان 
عقل در فک پایین می رویند. رشد دندان عقل 
بعد از رشد کامل فک اتفاق افتاده و همین 
مسئله سبب می شود با توجه به متوقف بودن 

دندان  رویش  برای  کمی  فضای  فک،  رشد 
عقل وجود داشته باشد و به همین دلیل هم 
دندان های عقل گاهی کج در می آیند.هر نوع 
کمبود فضای فکی برای رشد دندان عقل، کج 
شدگی و یا رشد نامناسب این دندان ها نیاز 
به بررسی دارد، زیرا اگر دندان های عقل در 
جای مناسب خود نرویند و یا دندان روبرویی 
خود را نداشته باشد، باید نسبت به خروج آنها 

از فضای دندانی اقدام شود.اگر قسمتی از تاج 
ظاهر  دهان  در  ناقص  طور  به  دندان ها  این 
گفته  نهفته  نیمه  عقل  دندان  آن  به   شود، 
می شود.پوسیدگی دندان عقل یا پوسیدگی 
دندان مجاور آن از جمله مشکالتی است که 
دندان های نهفته عقل می توانند ایجاد کنند.

ممکن است نیاز باشد دندان های عقل توسط 
دندانپزشک از فک خارج شوند و خروج آنها 

هیچ مشکلی برای فرد ایجاد نخواهد کرد.تا 
زمانی که فضای کافی برای رویش دندان عقل 
وجود داشته باشد و این دندان قابل استفاده 
باشد، ضرورتی برای کشیدن آن وجود ندارد.
دندان های عقل باید 2 بار در طول زندگی و در 
18 سالگی که هنوز دندان خارج نشده و بین 
22 تا 23 سالگی که زمان رویش دندان های 

عقل است، توسط دندانپزشک بررسی شود.

دانستنی های مهم دندان عقل! 

 اثرات درمانی سنتی نارگیل

سنگ های ادراری)مانند سنگ مثانه(:برای 
درمان سنگ های ادراری، گل  های نارگیل 
را خشک کرده و پودر کنید و سپس آن 
نارگیل  بخورید.سردرد:آب  ماست  با  را 
نور  با  زیاد  تماس  اثر  در  را که  سردردی 
می  دهد. تسکین  می کند،  بروز  خورشید 

مقدار  با  نارگیل  ریشه  کرم  ها:جوشاندن 

کمی از انقوزه برای پاک سازی و رهایی 
است. نافع  بسیار  روده  کرم  های  از 
نارگیل،  کهنه  جراحت:روغن  و  زخم 
می  باشد.  زخم   ها  سریع  دهنده  تسکین 
پودر  و  عسل  شکر،  کردن  استفراغ:اضافه 
نارگیل یک ترکیب مطلوب  به آب  فلفل 

برای پیشگیری از استفراغ می   باشد.

3هزار و500 قرص غیرمجاز از یك دستگاه اتوبوس کشف شد

از کشف سه هزار و 500عدد  نهبندان  انتظامي شهرستان  فرمانده 
غالمرضا  داد.سرهنگ  خبر  شهرستان  این  در  غیرمجاز  قرص 
شهرستان  انتظامي  گفت:مأموران  خبر  این  تشریح  در  شاهوردي 
از  که  اتوبوس  دستگاه  یک  به  عبوري  خودروهاي  کنترل  هنگام 
مشکوک  بود  کشور  مرکزی  شهرهای  عازم  بلوچستان  و  سیستان 
شدند و خودرو را به الین بازرسي هدایت کردند.سرهنگ غالمرضا 
شاهوردي تصریح کرد:مأموران در بازرسي از خودرو 3هزار و500عدد 
قرص غیرمجاز کشف کردند.سرهنگ شاهوردي بیان داشت:در این 
مراحل  سیر  پرونده،جهت  تشکیل  از  پس  و  دستگیر  متهم  رابطه 

قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.

کشف بیش از نیم تن  تریاك و هروئین در استان

فرمانده انتظامي استان گفت:در عملیات پلیس استان 541کیلوگرم تریاک و 
هروئین کشف و دو سوداگر مرگ دستگیر شدند.سردارمجید شجاع در تشریح 
این خبر اظهار داشت:مأموران پلیس امنیت عمومي استان با دریافت خبری 
مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر،بالفاصله بررسی موضوع را در دستور کار 
یک  به  عبوري  محورهاي  کنترل  هنگام  افزود:مأموران  دادند.وی  قرار  خود 
دستگاه کامیونت در محور »بیرجند-دیهوک«مشکوک و با اجراي طرح مهار 
خودرو را متوقف کردند.سردار شجاع تصریح کرد:مأموران در بازرسی از خودرو 
351کیلوگرم تریاک و 190کیلوگرم هروئین که به طرز ماهرانه اي جاساز شده 
بود کشف کردند که در این رابطه دو قاچاقچي مواد مخدر دستگیر و با تشکیل 

پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائی معرفی شدند.

3 هزار و 200قطعه مرغ غیر مجاز توقیف شد

 فرمانده انتظامي شهرستان سربیشه گفت:خودروي حامل سه هزار و 200 قطعه 
مرغ غیر مجاز و بدون مجوز بهداشتي توقیف شد.سرهنگ علیرضا فوالدي درتشریح 
این خبر اظهار داشت:مأموران این شهرستان هنگام گشت زني و کنترل محورهاي 
عبوري به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.وي گفت:در 
بازرسي از خودرو سه هزار و 200قطعه مرغ غیر مجاز که بدون مجوز بهداشتي 
حمل مي شد کشف و خودرو توقیف شد.سرهنگ فوالدي افزود:در این رابطه پرونده 
اي تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.فرمانده 
انتظامي شهرستان سربیشه به تشدید فعالیت هاي پلیس در امر مبارزه با قاچاق 
کاال اشاره کرد و گفت:با برنامه ریزي دقیق و بستن گلوگاه ها از ورود کاالي قاچاق 

به شهرستان جلوگیري خواهد شد و با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد.

09903189181 با تکنولوژی ضد چروك همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

خرید و  فروش  انواع قالب بتن داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اولبنگاه قالب بتن تـوکــل
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950101 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف آقای سید رضا هاشم آبادی فرزند سید جعفر 
محکوم است به پرداخت مبلغ 444/741/532 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه تا آبان ماه 95 و مبلغ 12/630/000 ریال 

بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای امین تنگلی و پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت و با 
عنایت به اینکه شخص ثالث به نام آقای سید جعفر هاشم آبادی جهت تادیه بدهی محکوم علیه فوق الذکر اقدام به معرفی یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 39523 متر مربع واقع در مزرعه روستای سیوجان تحت پالک ثبتی 2444 فرعی از 172 اصلی بخش 3 بیرجند ) که حسب نظرکارشناس 
منتخب دادگستری این اراضی در چهار قطعه قرار دارد که در یک قطعه تعدادی نهال عناب و پسته غرس شده است، قسمتی از این پالک آبگیر 
از چاه موتور موسوی اول می باشد، بافت خاک آن شنی رسی سبک است. حدود اربعه آن از شمال و شرق به اراضی ملی و از غرب به اراضی آقای 
محمد پور و از جنوب هم به اراضی آقای محمدی متصل می باشد. هر مترمربع مبلغ پنجاه هزار که در مجموع کل پالک مبلغ 1/976/150/000 
ریال ارزیابی گردیده است( و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت 
محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1395/12/08 از ساعت 9 الی 09/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف از 
طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی مبلغ یک میلیارد و نهصد و هفتاد و شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار 
)1/976/150/000( ریال به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی 
این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضوراً شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار 
می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقداً پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نمایند و پس 
از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادرکننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 
10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم 
انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با 

رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.
مهدی چاپاری بورنگ- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف



7
مشاور استاندار خراسان جنوبی در امور بانوان منصوب شد

دادرس مقدم -طی حکمی از سوی استاندار، افسانه اسالمی به عنوان مشاور استاندار در امور بانوان منصوب شد. در این حکم اظهار 
امیدواری شده است، وی بتواند با توکل به خداوند متعال ضمن بهره گیری از ظرفیت ها و توان موجود و با اتخاذ تدابیر مناسب در مسیر 
تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ، و رهنمودهای رهبر معظم انقالب و برنامه های دولت تدبیر و امید موفق و موید باشد.

یکشنبه* 24 بهمن 1395 * شماره 3721
7

 مدیرکل منابع طبیعی:

 الیحه ارتقای حفاظت و تقویت ساختار 
منابع طبیعی موجب بهره برداری بهینه 
از عرصه طبیعی می شود

ایرنا - مدیرکل منابع 
آبخیزداری  و  طبیعی 
الیحه  گفت:  استان 
ارتقای حفاظت و تقویت 
ساختار منابع طبیعی در 
توسط  تصویب  صورت 

مجلس شورای اسالمی موجب حفظ و بهره برداری 
بهینه از منابع موجود در عرصه های طبیعی می 
شود.نصرآبادی افزود: الیحه یاد شده توسط هیات 
ارایه  اسالمی  شورای  مجلس  به  و  تهیه  دولت 
شد.وی اظهار کرد: تصویب نهایی آن می تواند نقش 
بسیار مهم و تاثیر گذار در مدیریت بهینه و جامع 
منابع طبیعی و آبخیزداری کشور داشته باشد. وی 
یادآور شد: این الیحه در صورت تصویب، موجب 
کاهش بسیاری از نگرانی های جامعه مخاطب و 

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری خواهد شد.

اولویت جذب سرمایه گذار در سربیشه

تسینم-فرماندار سربیشه در راستای رشد وپیشرفت 
هرگونه  آماده  سرمایه گذاران  جذب  و  شهرستان 
و  سرمایه گذاری  فرآیندهای  تسهیل  در  مساعدت 
اداری هستیم گفت: در راستای جذب سرمایه گذار 

از تمام ظرفیت سربیشه استفاده می شود.
 

روند مهاجرت در نهبندان
 رو به افزایش است

فرمانداری  عمران  حوزه  تسینم-کارشناس 
نهبندان از افزاش روند مهاجرت در این شهرستان 
از  مهاجرت  روند  گذشته  در  گفت:  و  داد  خبر 
این  اما مدتی است  بود  نهبندان کمتر  روستاهای 
روند سرعت بیشتری یافته است.خیردوست با اشاره 
اظهار کرد:  نهبندان  در  روند مهاجرت  افزایش  به 
این در حالی است که در بررسی های اولیه معلوم 
شد میل به مهاجرت در این شهرستان زیاد است.

بومی سازی فناوری چین توسط کارخانه 
کویر مس مشرق  در قاین

مالیی- در دیدار معاون وزیر صنعت با سرفرازی 
مدیره  هیئت  رئیس   ، استاندار  اقتصادی  معاون 
پروژه کویر مس مشرق  که با دانش فنی ایرانی 
است  کرده  سازی  بومی  را  چین  کشور  صنعت 
از  شرکت  این  کرد:  بیان  وی  که  داشت  حضور 
برنامه های  و  رسیده  ثبت  به  قاین  در   92 سال 
است. کرده  آغاز  در 4 محدوده  را  اکتشافی خود 

کوروش شعبانی افزود: شرکت کویر مس مشرق 
از  تن  هزار   485 و  میلیون  یک  ذخیره  با  زمین 
سال 94 کارهای دانش بنیاد فعالیت خود را آغاز 
کرده است.وی ادامه داد: اشتغال زایی این کارخانه 
عملیات  پایان  تا  که  بوده  نفر   45 کار  شروع  در 
بیان  یافت.وی  خواهد  افزایش  نفر  به 70  نهایی 
کرد: 95 درصد از افراد مشغول به کار در این پروژه 
بومی هستند و سرمایه گذاری در بخش صنعت 66 
میلیارد ریال، هزینه تأمین زیرساخت 15 میلیارد و 
400 میلیون ریال و هزینه دانش فنی 41 میلیارد 
کویر  پروژه  مدیره  هیئت  شد.رئیس  انجام  ریال 
زیرساخت  تامین  را  نیاز  مهم ترین  مشرق  مس 
های مانند: 2 مگابایت برق و 15کیلیومتر آسفالت 
اعالم کرد و خاطرنشان کرد: سیمان باقران برای 
این  توانداز  می  از خواف  آهن خود  تامین سنگ 
جذب  مدیرکل  حسینی  کند.امید  استفاده  مسیر 
راه  با  تلفنی  استانداری در تماس  سرمایه گذاری 
جاده  این  آسفالت  موضوع  پیگیر  شهرسازی  و 
 6 اینده  سال  شهریور  تا  کرد:  بیان  وی  که  شد 
سیمان  اگر  و  شد  خواهد  آسفالت  آن  کیلومتر 
قاین در آسفالت آن همکاری کند عملیات زودتر 
صنعت  سازمان  رئیس  شهرکی  شود.  می  تمام 
بیان  آوا  با  گفتگو  نیز  استان  تجارت  و  معدن   ،
نامه ای فی ما بین راه و شهرسازی  کرد:تفاهم 
تا  کردیم  منعقد  معدنداران  با  صنعت  سازمان   ،
کنیم. آسفالت  را  معادن  مواصالتی  های  راه 

دو راهکار برای حل مشکل
 روحانی مبلغ در استان 

از سوی شهروندان  پیرو گالیه هایی  برزجی- 
در خصوص کمبود مبلغ روحانی در برخی از نقاط  
مسئول امور مبلغین حوزه علمیه خراسان جنوبی دو 
راهکار ارایه داد.حجت االسالم درخشی در گفتگو 
با آوا اظهار کرد: با راه اندازی حوزه سفیران هدایت  
مبلغ در سراسر کشور و حتی خارج کشور تامین می 
شود .وی از  فعالیت دو شعبه سفیران هدایت  در 
بیرجند و قاین خبر داد و گفت: شعبه بیرجند با 10 
سال فعالیت و شعبه قاین با 9 سال فعالیت عملکرد 
به  مبلغان  است.که  داشته  مبلغ  اعزام  در  موفقی 
تعداد سنوات تحصیل تعهد تبلیغ در محل زادگاه 
اتمام آخرین مقطع  از  افزود: پس  دارند  خودشان 
اعزام  شان  زادگاه  به  دین  ترویج  برای  تحصیلی 
و در آن منطقه به تبلیغ می پردازند که این امر 
موجب حل مشکل اعزام آنها می شود. وی با بیان 
اینکه بانوانی که در حوزه های علمیه سفیران امید 
اردوهای جهادی  نیز در قالب  تحصیل می کنند 
می  تبلیغ  امر  به  خواهران  ویژه  مدارس  در  یا  و 
پردازند خاطرنشان کرد:تمام تالش ها  این است 
وی  گیرد.  انجام  قرآن  سفارش   طبق  تبلیغ  که 
همچنین از اعزام روحانی مستقر برای  روستای 
بغداده سرایان و تخته جان درمیان در آینده نزدیک 
خبر داد و گفت: حقوق و مزایای فعلی روحانیون 
دارد. بازنگری  به  نیاز  که  است  ناچیز  بسیار  نیز 

7۰درصد ماموریت های اورژانس هوایی 
حوادث ترافیکی است

مهر- رئیس هیات معاون اورژانس کشور با اشاره 
به اینکه 70 درصد ماموریت های آمبوالنس هوایی 
زودی  به  است،گفت:  ترافیکی  مباحث  به  مربوط 

امداد  ناوگان  سازی  مدرن  برای  خوشی  خبرهای 
هوایی خواهیم داد.محمد سرور در حاشیه سفر به 
طبس اظهار کرد: ارائه خدمات فوریت های پزشکی 

جزء اولویت های مهم وزارت بهداشت است.

بیانیه های مشترک مسئوالن استان در 
قدر دانی از حضور پرشور مردم در 

راهپیمایی ۲۲ بهمن 

دادرس مقدم- نماینده ولي فقیه  ، نماینده مردم 
و  بیرجند  جمعه  امام  خبرگان،  مجلس  در  استان 
مجمع نمایندگان  مجلس  به پاس خلق حماسه  
ازمردم  مشترکی  بیانیه  در  بهمن   22 راهپیمایی 
قسمتی  .در  کردند  قدردانی  جنوبی  خراسان  غیور 
از این بیانیه  آمده است بی تردید حضور باشکوه 
و خروش انقالبی و دینی مردم در خراسان جنوبی 
بنیانگذار  آرمان های  به  لبیک  کشور،  سراسر  و 
)ره(  خمینی  امام  حضرت  اسالمی  انقالب  کبیر 
عظمای  مقام  منویات  از  پیروی  راستای  در  و 
ای خامنه  امام  العظمی  ا...  آیت  حضرت   والیت 

)حفظه ا...( شکل گرفت.در 22 بهمن امسال مردم با 
تمام سالیق و تفکرات سیاسی حماسه ای ماندگار 
ی را در تاریخ انقالب اسالمی ثبت و ثابت کردند 
رأس  در  و  جهانی  استکبار  تهدیدات  از  هرگز  که 
آنها آمریکای جنایتکار نمی هراسند، و رمز موفقیت 
در برابر زیاده خواهان عالم تفکر “ما می توانیم” و 

“استکبار و استعمارستیزی” است. 
مجمع  رییس  و  بیرجند  جمعه  امام  استاندار، 
نمایندگان استان در بیانیه مشترک دیگری حضور 
حماسه  این  در  مردم  باصالبت   و  وشعور  پرشور 
بزرگ را ستودند. در بخشی از این بیانیه  می خوانیم: 
حضور شما مردم بصیر و والیتمدار خراسان جنوبی 
در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن ، با مشتهای گره زده، 
همراه و همگام با غریو فریادهای مردم سراسر ایران 
اسالمی، برگ زرین دیگری بر افتخارات تاریخ این 
سرزمین افزود و بار دیگر وحدت، غیرت، همدلی، 
استواری و ایستادگی ملت همیشه درصحنه ایران 
اسالمی برای صیانت از آرمان های واالی انقالب 
اسالمی را تفسیر نمود؛ بلندهمت و استقامتتان را 
ارج نهاده و توفیقات روزافزون شما مردم نجیب و 

شایسته را از درگاه قادر متعال مسئلت داریم.

تقدیر از دانشگاه بیرجند در پنجمین 
دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان

غالمی-دکتر سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و 
اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از همراهی 
و همکاری دانشگاه بیرجند به عنوان یکی از دانشگاه 
های برگزیده در برگزاری پنجمین دوره مسابقات 
ملی مناظره دانشجویان ایران قدردانی نمود. وی در 
بخشی  از تقدیر نامه ای که به این مناسبت ارسال 
گردیده این مسابقات را گامی در خدمت به فرهنگ 
و  انتقادی  عقالنیت  مهم  عنصر  دو  و  دانشگاهی 
بردباری در مقابل آرای مخالف توصیف نموده است.

میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خوسف متصل به شبکه دولت

دادرس مقدم- صالحی مسئول میراث فرهنگی 
خوسف گفت:ایجاد ارتباط بین ادارات کل، سازمان 
ها و ستاد وزارتخانه ها در تهران، مراکز استان ها 
نیاز نظام های  و شهرستان ها و سایر نقاط مورد 
سرعت  با  دولتی  سازمانهای  دولت،  اطالعاتی 
مناسب و امنیت قابل قبول به تبادل اطالعات می 
پردازند. این ویژگی با به حداقل رساندن مکاتبات 
کاغذی، اطالعات مورد نیاز سازمان ها و مدیران 
دولتی را تامین کرده و با توسعه هم زمان فرهنگ 
های  نظام  فعالیت  امکان  محوری،  کارشناس 
نظام اطالعات مدیریت دولت  پشتیبانی تصمیم، 

و نهاد ریاست جمهوری فراهم می شود.

نمایشگاه رخت ولباس ایرانی در بیرجند

دادرس مقدم-نگارخانه شهر واقع در میدان ابوذر 
این روزها محل بر پایی نمایشگاه رخت ایران مهر 
است.در این نمایشگاه 50 گونه پوشاک با طرح های 
سنتی کامال ایرانی برای فروش و سفارش،عرضه 
شده است.در کنار لباس مجموعه کامل زیور آالت ، 
شال و کیف نیز با طرح های سنتی ایرانی به نمایش 
در آمده است.این نمایشگاه 23 تا 28 بهمن صبح و 

عصر میزبان شهروندان خواهد بود.

سرما ۱7۰ میلیارد تومان خسارت  به 
محصوالت کشاورزی سرایان وارد کرد

میلیارد  گفت:سرما170  تسینم-فرماندار  سرایان 
تومان خسارت  به محصوالت کشاورزی شهرستان 

سرایان وارد کرد است. 

در نبود زیرساخت ها:

“مهر شهر” دیگری در راه است

کویر لوت طالست
نتیجه فاز یک مطالعات جستجوی آب های زیرزمینی روی میز استاندار

برگزاری جشنواره ملی و منظقه ای ابن حسام در بیرجند

حسینی- مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
مشکالت  شدن  فراگیر  بر  تاکید  با  شهری 
زیرساختی در مناطق دیگر شهر عنوان کرد: 
برای ساخت خانه های حد فاصل بلوار صیاد 
از  استعالمی  هیچ  ناصری  شهید  و  شیرازی 
ما نگرفتند که آیا زیرساخت آن منطقه آماده 
است یا خیر؟ تمام تاکید ما بر این است که 

مهر شهر دیگری در شهر ساخته نشود. 
 صبح دیروز جلسه شورای شهر بیرجند با 
حضور هاشمی مقدم مدیر عامل شرکت آبفا 
برگزار شد. زنگویی رئیس شورا با بیان اینکه 
شهروندان شاکی شده اند که چرا مبلغ روی 
فیش های صادر شده، بیش از دو برابر مبلغ 
آب بها است عنوان کرد: گالیه دیگر مردم، این 
بود که اگر یک دوره را پرداخت نکنند بالفاصله 
زمان  در  فرد  برای  شاید  قطع می شود،  آب 
پرداخت مشکلی پیش آمده باشد و در این جا 

قطع کردن الزامی نباید داشته باشد.
آسفالت مهر شهر از دیگر درخواست های 
زمان  نشدن  اعالم  علت  به  که  بود  مردم 
پروژه های آب و فاضالب این کار انجام نشد. 
زنگوئی از متولی آب شهر تقاضا کرد تا زمان 

دقیق اجرای پروژه را اعالم کنند.

گرفتن آبونمان از مشترکینی که 
منازلشان به فاضالب وصل نیست

آیا شرعی و قانونی است؟
کرد:  بیان  نیز  شورا  عضو  دیگر  “بهترین” 
و  آب  باید  سال،  ابتدای  در  مصوبه  طبق 
هزینه  و  مبالغ  جذب  روند  شهری  فاضالب 
کرد آن در نوسازی شبکه آب و فاضالب شهر 
را به شورا ارائه دهد. وی همچنین با تاکید بر 
این که چرا از مشترکانی که به انشعاب آب و 
فاضالب شهری متصل نیستند بهای خدمات 
می گیرید سوال کرد که آیا این کار شرعی و 
قانونی است؟ مدیر عامل شرکت آبفا در پاسخ 

به این سواالت با تاکید بر این که همانطور 
نگران  من  هستید  آسفالت  نگران  شما  که 
حاضر  زمان  در  افزود:  هستم  ها  زیرساخت 
5 پیمان فعال آب و فاضالب در شهر داریم 
و پیمان ششم در مراحل ارزیابی برای فعال 
شدن است. هاشمی مقدم با اشاره به این که 
برای مشکالت زیرساختی مهر شهر حتی به 
اظهار کرد: در  ایم  بازرسی هم رفته  سازمان 
مطالعاتی  استان طرح  جلسه شورای مسکن 
فاضالب مهرشهر را ارائه دادیم که در آن زمان 
بدون هزینه آسفالت 22 میلیارد تومان برآورد 
شد. به گفته وی در نهایت به دلیل نبود بودجه، 
قرار شد تا سه اولویت این طرح شامل فاضالب 
ورودی مهرشهر و دو منطقه 6 و 7 با هزینه 11 
میلیارد تومان اجرایی شود. مدیر عامل شرکت 
آبفا با بیان این که قرار بود 5.5 میلیارد تومان 
از این مبلغ را وزارت راه و شهرسازی و 5.5 
میلیارد دیگر را وزارت نیرو بدهد افزود: از آن 
تاریخ تاکنون آن چه که وظیفه وزارت راه و 
شهرسازی بوده محقق نشده است. وی اضافه 
کرد: علی رغم اینکه برای اجرای این پروژه 
نقدینگی نداده اند، اما کار در حال انجام است.

“مهر شهری” جدید در راه است
وی به خانه های ساخته شده در حد فاصل 
بلوار صیاد شیرازی و شهید ناصری اشاره کرد 
و افزود: متاسفانه هیچ استعالمی از ما نگرفتند 
که آیا زیرساخت آن منطقه آماده است یا خیر؟ 
تمام تاکید ما بر این است که مهر شهر دیگری 
در شهر ساخته نشود. مدیر عامل شرکت آبفا 
در ادامه با بیان این که به عنوان متولی آب و 
فاضالب شهری و برای ارتقا بهداشت عمومی، 
وظیفه داریم تا انشعاب فاضالب را تا هر منزل 
بیاوریم ادامه داد: طبق قانون مشترکان موظف 
صورت  در  و  شوند  متصل  شبکه  به  هستند 
انجام ندادن این کار باید آب منزل قطع شود در 

حالی که ما این کار را نمی کنیم.

بانک ها به دنبال منافع خود هستند
هاشمی مقدم اضافه کرد: پیشنهاد دادیم تا 
بانک ها با دادن وام قرض الحسنه به مردم 
کمک کنند تا با اتصال به فاضالب عالوه بر 
آوری  پسآب هم جمع  دولت،  اجرای مصوبه 
شود، ولی متاسفانه به دنبال منافع خود هستند.

مشکالت چاه ها را منعکس نکنید ،  
بودجه داده نمی شود

این  شنیدن  از  پس  بیرجند  شهردار  مدیح 
اظهارات خطاب به هاشمی مقدم اعالم کرد: 
بیرجند  شرب  آب  سالمت  وضع  به  نسبت 
اطالع رسانی های الزم را داشته باشید زیرا 

که بیشتر بیماری های فعلی مردم به همین 
دلیل است. “بهترین” نیز در ادامه این صحبت 
ها عنوان کرد: تا زمانی که مشکالت چاه ها 
را به منعکس نکنید بودجه ای برای حل این 
مشکل اختصاص داده نمی شود. هاشمی مقدم 
با بیان این که احداث تصفیه خانه  در پاسخ 
شیمیایی تاثیر انعکاس وضع آب بیرجند بوده 
است عنوان کرد: این اطمینان را می دهم که 
شبکه آب بیرجند از نظر میکروبی هیچ مشکلی 
ندارد و استانداردهای شیمیایی را نیز دارد. به 
گفته وی، فقط آب چاه های سربیشه به دلیل 
کیفیت باال به تصفیه خانه متصل نبوده و از آن 

برای مصرف آب شرب مهرشهر استفاده می 
شود.  وی با تاکید بر این که مرکز بهداشت و 
محیط زیست به طور مستقیم کنترل می کنند 
و نظارت دارند ادامه داد: اگر در آب مشکلی 
مشاهده شده چرا تا االن به ما گزارش کتبی 
اعضای  متعدد  بحث های  از  اند؟ پس  نداده 
شورا در این زمینه، با درخواست هاشمی مقدم 
مقرر شد جلسه ای با حضور نماینده آب منطقه 
ای، دانشگاه علوم پزشکی و اعضای شورا برای 

کار کارشناسی در این باره برگزار شود.

آب بها تاکنون فقط 23 تومان به ازای 
هر متر مکعب افزایش یافته است

درباره  هم  مشترکان  امور  معاون  “نادی” 
کرد:  عنوان  پرداختی  و  بها  آب  مبلغ  تفاوت 

هزار  هرماه  ازای  به  بها،  آب  مبلغ  بر  عالوه 
صرف  که  خدمات  هزینه   ( آبونمان  تومان 
درصد   9 شود(،  می  انشعابات  از  نگهداری 
عوارض مالیات، کارمزد و آبونمان فاضالب اخذ 
می شود. وی با تاکید بر این که این موارد را 
قانون گذار در مجلس تعیین کرده است افزود: 
ما حق دخل و تصرف در آن نداریم. “نادی” 
به مصوبه افزایش قیمت که توسط شورا در 
ابتدای سال ابالغ شد اشاره کرد: افزود: از آن 
زمان تاکنون فقط مبلغ 23 تومان به ازای هر 
متر مکعب به مبلغ آب بها اضافه شده که با 

تایید خود اعضا بوده است.

بهترین در پاسخ با تاکید بر این که 45 درصد 
مردم شهر تحت پوشش بهزیستی و یا کمیته 
امداد هستند بیان کرد: اعمال این قانون در این 
شهر الزامی ندارد، همانطور که یک منبع موثق 
اعالم کرده در مشهد این کار انجام نمی شود. 
وی ادامه داد: اگر می دانستم که قرار است با 
تصویب مصوبه شورا این شاخص ها را از مردم 

بگیرید، هرگز امضا نمی کردم!

قیمت ها براساس محرومیت استان 
ابالغ شود

هاشمی مقدم پس از شنیدن این بیانات با 
جدیت اعالم کرد: رقمی که شما در مصوبه 
اعالم کرده اید در مقابل زیان های ما واقعا 
کم است، از طرفی شرکت آب و فاضالب یک 
بخش کامال خصوصی است، دولت فقط هزینه 
پروژه های عمرانی خود را می دهد. وی با بیان 
این که تنها راه برای فشار نیاوردن به مردم، 
تعیین ردیف بودجه خاص است افزود: در تهران 
ما را متهم کردند که چرا دوره وصول طلب 
مشترکان خانگی 39 روزه است در حالی که 
باید 30 روزه باشد اما مقاومت نشان دادیم تا 

برای منطقه خود چیزی بگیریم.
در پایان زنگویی از هاشمی مقدم درخواست 
کرد تا تقاضای شهروندان را با در نظر گرفتن 
محروم بودن منطقه، به وزارت خانه ابالغ کنند.  

نمایندگان هیئت حل اختالفات مالیاتی 
شهرستان بیرجند معرفی شدند

الزم به ذکر است در این جلسه تصویب اخذ 
مبلغ 500 هزار تومان از مغازه های فروش و 
شارژ کپسول در قبال گرفتن تایید صالحیت 
ایمنی از سازمان آتش نشانی و تمدید نمایندگی 
اختالفات  حل  هیئت  در  بهترین  و  طاهری 

مالیاتی شهرستان بیرجند مطرح شد.
 )Ava.news13@gmail.com(

مالیی-کویر لوت معدن طالست این گفته 
اکتشاف سازمان زمین شناسی  “برنا” معاون 
کشور است و این خبر نتیجه اولیه مطا لعات 

بر روی منطقه کویری استان است.
صبح دیروز “کره ای” رئیس سازمان زمین 
شناسی و اکتشافات ایران با عصمت سرفرازی 
رئیس  کرد.  دیدار  استاندار  اقتصادی  معاون 
نیز  استان  ، معدن و تجارت  سازمان صنعت 
نامه  تفاهم  کرد:طبق  عنوان  جلسه  این  در 
ای که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی که 
فرایند  مقررشده  است  )ایمدرو(  زیرمجموعه 
این  نظر  زیر  معدنی  مستعد  مناطق  اکتشاف 

شرکت انجام شود.

برداری  بهره  پروژه  یک  فصل  هر 
خواهد شد

شهرکی با بیان اینکه باید به دنبال صنایع 
تبدیلی و واحدهای فرآوری این معادن هم 
باشیم افزود:طرح ژئوفیزیک هوایی به طول 
20هزار کیلومتر را پوشش دادیم به نوعی که 
دانش فنی این طرح برای اولین بار در کشور 
الگوی  جنوبی  خراسان  و  اجرا  استان  در 
یک  فصل  هر  کرد:  بیان  شد.وی  کشور 
کرد  خواهیم  برداری  بهره  را  معدنی  پروژه 

و این نشان از توجه دولت به استان است.
 

عملیات  پروازهایی  چهارم  یک 
ژئوفیزیک هوایی کشور در استان  

“کره ای “ معاون وزیر و رئیس سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات ایران نیز در این 
جلسه  عنوان کرد: سیاست وزارت صنعت و 

معدن  به سمت اکتشافات عمقی سوق پیدا 
کرده است و بنا به تجربه دنیا اگر اکتشافات 
مواد  ذخایر  رود  پیش  متر   150 عمق  تا 

معدنی تا سه برابر افزایش پیدا می کند.
وی افزود: بیش از یک چهارم پروازهایی که 
در کشور برای انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی 
به خراسان جنوبی معادل  انجام شده مربوط 
وزیر  است.معاون  خطی  کیلومتر  110هزار 
صنعت با اشاره به نتایج اولیه طرح ژئوفیزیک 
هوایی بیان کرد: 120آنومالی)نقشه مکان های 
مستعدمعدن( به دست آمده است که سعی می 
کنیم تا پایان سال به نتیجه برسانیم.“کره ای 
“ با اشاره به اینکه بعد از یک دهه پردازش 
دوباره در زمینه ذخایر “روی” کشور مطالعات  
انجام شده است، عنوان کرد: بر اساس نتایج 
اولیه این پردازش ها 26 انومالی برای “ماده 
معدنی روی” در استان معرفی و مقرر شد قبل 
از پایان سال این 26 منطقه را کنترل و نتایج 

آن اعالم شود.

 کمربندطالومس درخراسان جنوبی
“بهروز برنا” معاون اکتشاف سازمان زمین 
کرد:  بیان  جلسه  این  در  نیز  شناسی کشور 
چهار درصد از ذخایر قطعی معدنی کشور در 
خراسان جنوبی وجود دارد.وی افزود: استان 
دارای برخی از مواد معدنی از جمله منیزیت، 
گل سفید، نیکل، بازالت، سنگ نما بوده که 
با  “برنا”  ندارد.  وجود  کشور  جای  هیچ  در 
استان  این  در  نوین  اکتشافات  اینکه  بیان 
انجام شده است، عنوان کرد: در دهه 80 در 
اولویت دار و پنج الیه اطالعاتی  سه برش 

انجام  استان  این  در  مطالعاتی  کارهای 
شد.وی با بیان کرد پهنه خوسف- فردوس 
آیسک-  مربع،  کیلومتر  هزار   27 طول  به 
از  آهنگران  گزیک-  شارقنج-فردوس، 
کرد:  خاطرنشان  است،  ها  برش  این  جمله 
با انجام این مطالعات برای اولین بار کمربند 
شد. کشف  استان  این  در  طال  و  مس 

ذخیره قطعی 20تن طال و 100میلیون 
تن مس 

شناسی  زمین  سازمان  اکتشافات  معاون 
کشور با تاکید براینکه “20 تن طال و 100 
است،  استان  در  قطعی  مس”   تن  میلیون 
افزود: البته این داشته های استان نیست و به 
طور حتم مطالعات ادامه پیدا کند نتایج بهتری 
کمر  این  کرد:  تاکید  حاصل می شود.”برنا” 
بند معدنی به 2منطقه از کویر لوت هم می 
رود که باید توجه ویژه به آن شودوی از انجام 
مطالعات اکتشافاتی در فردوس به طول هفت 
هزار کیلومتر مربع خبر داد و ادامه داد: پیرو 
تفاهم نامه سازمان صنعت معدن و تجارت، 
تولید مواد معدنی و سازمان  و  تهیه  شرکت 
زمین شناسی در پهنه حیدر آباد، بیشه، عشق 
اکتشافات در دستور  آباد 933 کیلومتر مربع 

کار قرار دادیم که در حال انجام است.

10محدوده امید بخش 
از انواع مواد معدنی 

معاون وزیر صنعت بیان کرد: بر اساس این 
اکتشافات توانسته ایم 10 محدوده امید بخش 
شامل ذخایری از طال، مس، نیکل، آهن و قلع  

کشف شود و اکیپ های سازمان زمین شناسی 
وارد فاز اکتشافات تفصیلی شوند.وی یادآورشد: 
اکتشافاتی  با  کشور  شناسی  زمین  سازمان 
که انجام داده  است تاکنون پنج معدن را به 
مرحله گواهی کشف رسانده است و امیدواریم 
با کارهای انجام شده چند معدن دیگر را هم به 

مرحله گواهی کشف برسانیم.

خام فروشی ممنوع
عصمت سرفرازی معاون اقتصادی استاندار 
نیز در این جلسه از وزارت صنعت و سازمان 
توجه  و  ها  پروژه  بابت  کشور  شناسی  زمین 
به استان تشکر کرد و افزود: دولت ، مردم و 
سرمایه گذار بخش خصوصی به دنبال توسعه 
متوازن کشور و استان هستیم.وی با اشاره به 
داخل  از ظرفیت  استفاده  به  مردم هم  اینکه 
استان تاکید دارند ، بیان کرد: باید همه برای 
جذب سرمایه گذار تالش کنیم تا خام فروشی 

جلوگیری و به نوعی ممنوع شود. 

طرح توسعه کارخانه طاق
 بیست افتتاح شد

وزیر  معاون  ای”  “کره  مراسم  پایان  در 
از  استاندار  اقتصادی  معاون  سرفرازی  و 
بخش  همت  به  که  بیست  طاق  کارخانه 
دوباره  تعطیلی   2سال  از  بعد  خصوصی 
و  کردند  بازدید  بود  شده  اندازی  راه 
افتتاح  را   کارخانه  این  ای  توسعه  طرح 
طاق  کارخانه  مدیرعامل  کردند.صباغ 
به  کارخانه  این  کرد:  بیان  بیست 
می  و  است  مترمربع  17هزار  مساحت 

کنیم.   تولید  ساالنه  تن  25هزار  توانیم 

اولین  جنوبی  خراسان  درحاشیه: 
برای  مقام معظم رهبری  که  استانی 

آن طرح توسعه ارائه دادند
“کره ای” معاون وزیر صنعت در گفتگو 
اولین  جنوبی  خراسان  کرد:  عنوان  آوا  با 
استانی است که مقام معظم رهبری برای آن 
طرح توسعه ارائه دادند و معاون اول رئیس 
جمهور تاکید زیادی بر توسعه استان دارند. 

عملیات حفاری آب نیازمند مساعدت 
استاندار و دستگاه های اجرایی

یک  فاز  “اتمام  از  کتابی  که  حالی  در 
مطالعاتی برداشت آب از زیر زمین در دست 
فاز  بیان کرد: مطالعات   ، بود  معاون وزیر” 
“عملیات  برای  و  است  شده  تمام  یک 
اجرایی  های  دستگاه  و  “استاندار  حفاری 
پایان  از  قبل  تا  کند  کمک  به  باید  مرتبط 

دولت بتوانیم کار را به نتیجه برسانیم.

جنوبی  خراسان  در  کاراکتشافی 
تمام نشدنی است

معدنی  اکتشافات  معاون  برنا”  “بهروز 
عنوان  هم  کشور  شناسی  زمین  سازمان 
از سال 61 که وارد وزارت صنعت و  کرد: 
معدن شدم و از سال 64  هر چه بر روی 
معادن استان خراسان جنوبی کار می کنم 

به آخر نمی رسد.
 )Ava.news14@gmail.com(

دانشگاهی  جهاد  فرهنگی  معاون  کاری- 
ملی- جشنواره  گفت:  خراسان جنوبی 
اردیبهشت  در  حسام  ابن  شعر  منطقه ای 
مرادی  می شود.حمید  برگزار  بیرجند  در   96
با اشاره به برگزاری جشنواره ملی-منطقه ای 
به  اشاره  با  بیرجند،   در  ابن حسام  شعر 

 7 واالمقام  شاعر  این  معرفی  برای  اینکه 
شده،  برگزار  استانی  شعر  جشنواره  دوره 
استقبال  با  جشنواره  این  برگزاری  افزود: 
همراه  استان  از  خارج  و  داخل  در  خوب 
از  راستای شرکت  در  داد:  ادامه  بود مرادی 
سایر استا ن ها در این جشنواره، مکاتباتی با 
جهاد دانشگاهی کشور انجام و جشنواره در 
از  ادامه  قالب طرح ملی معرفی شد.وی در 
ارسال 275 اثر به جشنواره خبر داد و گفت: 
80 درصد آثار ارسالی از غرب کشور است.

به گفته وی جشنواره در دو بخش اصلی و 

جنبی برگزار می شود،که بخش اصلی شامل 
بخش  موضوع  و  آزاد  شعر  و  آیینی  شعر 
فرهنگی  است.معاون  زیست  محیط  جنبی 
آثار  ارسال  مهلت   ، استان  جهاددانشگاهی 
را تا پایان اسفند جاری اعالم کرد و افزود: 
امکان  تر،  گسترده  استقبال   که  درصورت 
دارد.به  وجود  نیز  آثار  ارسال  زمان  تمدید 
اردیبشهت  جشنواره  اختتامیه  مرادی  گفته 
رونمایی  می شود.وی  برگزار  بیرجند  در   96
از کتاب شعر جشنواره را از دیگر برنامه های 
داوری  از  بعد  گفت:  و  کرد  اعالم  جشنواره 

شعر  کتاب  قالب  در  برگزیده  اشعار  آثار 
می شود.معاون  چاپ  ابن حسام”   “جشنواره 
جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  فرهنگی 
معروف  اساتید  از   ، آثار  داوری  برای  افزود: 
اظهارکرد:  شد.وی  خواهد  دعوت  کشوری 
فرهنگی  معاونت  همت  به  جشنواره  این 
همکاری  با  و  استان  جهاددانشگاهی 
و  کشور  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاونت 
استانداری،  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
دانشگاه های بیرجند، علوم پزشکی، صنعتی، 
 ، ارشاد  کل  اداره  هنری،  حوزه  فرهنگیان، 

واحدهای  همچنین  و  هنرمندان  کانون 
و  رضوی  خراسان  بلوچستان،  سیستان 
های  معاونت  سایر  و  سمنان  و  شمالی 
فرهنگی جهادهای دانشگاهی کشور برگزار 
جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون  شد  خواهد 
خراسان جنوبی ادامه داد: عالوه بر شناسایی 
استعدادها، ایجاد فضای مناسب برای تعامل 
دانشگاهی،  شاعران  اشعار  سطح  ارتقای  و 
ایجاد دوستی و مودت بین شاعران استان ها 

از مهم ترین اهداف این جشنواره است.
 )Ava.news12@gmail.com(
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امام باقر عليه  السالم فرمودند :
اِنَّ اَْعَجَل الَْخيِر ثَوابا ِصلَُة الرَِّحِم

ثواب صله رحم سريع تر از هر كار خيرى به انسان می رسد.
)كافی: ج2، ص152، ح15(

اولین شرکت تولید کننده خوراک دام و طیور استان کد IR )کد صادراتی ایران( را دریافت کرد  

شرکت دان و علوفه شرق، برند بین المللی ایران
»کد  اعطای  مراسم  مالیی-  مصطفی 
صادراتی ایران IR« به شرکت دان و علوفه 
شرق  با حضور دکتر قاسم رضائیان معاون 
دامپزشکی  و پیشگیری سازمان  بهداشتی 
بیرجند  فرماندار  ناصری  مهندس  کشور، 
دامپزشکی  کل  مدیر  پور  رفیعی  دکتر  و 
خراسان جنوبی در این مجموعه برگزار شد.
  فاز اول پروژه در شـهریور ماه 1386

به بهره برداری رسید
مهندس سعید جوانشیر قائم مقــام مدیر 
عامل شرکت دان و علوفه شرق عنوان کرد : 
شرکت دان و علوفه شرق با هدف تولید انواع  
مکمل ، کنسانتره و خوراک پلت صنعتی 
دام و طیور و آبزیان در سال 1383 تاسیس 
گردید. پروژه احــداث کارخانه عظیم این 
صــنعتی  شهــــرک  در  واقع  شــرکت 
بیرجند ، در زمینــی به مساحت 20/000 
مترمربع در خرداد ماه 1384 آغاز گردید و 
پس از حدود 2 سال تالش و فعالیت شبانه 
روزی و با حضور مهندســین و کارشنـاسان 
ماه  شـهریور  در  پروژه  اول  فاز  خارجــی 

1386 به بهره برداری رسید.
اجرای طرح توسعه در 3 فاز 

با توجه به آرمان و رسالت این شرکت در 
جهت تهیه ، تولید و عرضه محصوالت فوق 
مطــالعات  آخرین  نتایج  اساس  بر  الذکر 
علمی روز دنیا و با در نظر گرفتـن نژادها و 
سویه های مختلف دام و طیور و همچـنین 
اقـلیم های مختلف جغرافـیایی  بر اساس 
، فرمـول های کـاربردی مختـلفی  کشور 

را تنظـیم و محصـوالت مربوطه خود را به 
بازارهای هدف عرضه نموده است که نتیجه 
آن استقبال گسترده مصرف کنندگان  در 

سراسر کشور بوده است.
در پاسخ به استقبال مصـــرف کنندگان ، 
شرکت دان و علوفه شرق اقدام به 3 مرحله 
توسعه و گسترش کارخــانه خود در قالب 
مــاشین آالت جدیدتر و با ظرفیت باالتر 
نگهداری  مکانیزه  سیلوهای  ساخت  نیز  و 
غالت به ظـرفیت 21000 تن نموده است 
که در حال حاضر تمامی بخش ها مشغول 

به فعالیت می باشد. 
ارزشمند  و  ویژه  توفیقات  از  برخی 
حاصل شده در این مدت را می توان به 

شرح ذیل اشاره کرد:
 * کسب رتبه اول کــــارآفرین استان در 
کارهای  و  کسب  زمینه  در  صنعت  بخش 
کارآفرینان  استانی  جشنواره  در  خصوصی 

برتر )امیرکبیر( 1385
*کسب عنوان طرح نمونه استان به مناسبت 

روز صنعت و معدن 1387
*کسب عنوان مدیر نمونه صنعتی استان به 

مناسبت روز صنعت و معدن 1387
آزمایشگاه  برداری  بهره  پروانه  *کسب 
آنالیز خوراک دام و طیور از سازمان جهاد 

کشاورزی 1387
از   )R&D( پروانه تحقیق و توسعه  *کسب 
 سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی 1388

استاندارد  عالمت  کاربرد  پروانه  *کسب 
تحقیقات  و  استاندارد  سازمان  از  تشویقی 

صنعتی ایران 1389
حامی  کارفرمای  کشوری  عنوان  *کسب 

کارگر در سال 1390
و  استاندارد  نمونه  واحد  عنوان  *کسب 

تحقیقات صنعتی در سال 1393
 *کسب عنوان صادرکننده نمونه در سال 1393
 *کسب عنوان صادر کننده نمونه در سال 1394

 *کسب عنوان صادر کننده نمونه در سال 1395 
از ویژگی های منحصر به فرد این شرکت می 
توان به اشتغال بیش از 128 نفر به صورت 
مستقیم نام برد که بیش از 50% پرسنــل 
دانشگاهی  آموخــتگان  دانش  از  موجود 
از  و  تحصیلی  مختلف  مقاطـع  در  کشور 
های  دانشـگاه  برگزیدگـان  و  نخبگــان 
با  تنگاتنگی  ارتباط  باشد که  کشــور می 
دانشگاهی  و  تحقیقاتی   – علمی  مــراکز 
صــادرات  کد  اخذ  در  توفیق  وی  دارند. 
ایران را نتیجه تالش شبانه روزی مجموعه 
زحمتکش  کارکنان  شرکت،  مدیریتی 

در  کارخانه  زحمتکش  کارکنان   ، کارخانه 
بخش های مختلف از جمله پرسـنل خطوط 
 )R & D( تولید و واحد تحقیق و توسعه 
کل  اداره  با  مستمر  و  دقیق  همکاری  و  
دامپزشکی  سازمان  و  استان  دامپزشکی 

کشور دانست. 
شرکت دان و علوفه شرق ، برند ایران 

و  بهداشتی  معاون  رضائیان  قاسم  دکتر 
نیز  کشور  دامپزشکی  سازمان   پیشگیری 
پس از بازدید مجموعه شرکت دان و علوفه 
شرق عنوان کرد: موفقیت این شرکت تکمیل 

سبد غذایی دام و طیور است .
وی کد صادراتی ایران را نشان ملی و بین 
المللی ایران در صنعت دام و طیور دانست 
و تاکید داشت : شرکت دان و علوفه شرق 
اولین شرکت در خراسان جنوبی است که 
این کد را اخذ می کند و برند ایران حساب 
شان  محصوالت  که  هرجایی  و  شود  می 

ارسال شود، تضمین شده است.

 چـرا بیمـه پاسارگـاد؟
- امکان پرداخت حق بیمه از روزی 1000 تومان به باال

- پرداخت سود تضمین شده در بیمه عمر و تامین آتیه
- پرداخت سود مشارکت در منافع عالوه بر سود تضمینی

- امکان اخذ وام بدون ضامن تا سقف 90 درصد ارزش بازخریدی به صورت نامحدود در طول بیمه نامه
- پرداخت سود سرمایه به بیمه گذار در پایان قرارداد به صورت یکجا  

- پرداخت سرمایه فوت طبیعی و حادثه تا سقف 400 میلیون تومان به اضافه مبلغ بازخرید
- پرداخت سرمایه بیماری های خاص شامل سکته قلبی ، سکته مغزی ، سرطان ، جراحی عروق قلب و پیوند اعضا تا 

سقف 25 میلیون تومان برای هر بیماری  
- پرداخت هزینه های پزشکی تا سقف 20 میلیون تومان

- پرداخت سرمایه از کار افتادگی تا سقف 40 میلیون تومان و معاف از پرداخت حق بیمه 
- پرداخت سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی تا سقف 200 میلیون تومان

- بیمه آتش سوزی منزل بیمه گذار تا سقف 500 میلیون تومان
- امکان هر نوع تغییر شامل افزایش یا کاهش حق بیمه و تغییر در روش پرداخت ) ماهیانه به سه یا شش ماه یا سالیانه (

- پوشش تکمیل درمان برای هزینه های بیمارستانی
- اعطای کارت هدیه بیمه آتش سوزی منزل مسکونی

- تخفیف ویژه در بیمه های اتومبیل ، آتش سوزی ، حوادث انفرادی و درمان مسافرتی خارج کشور
 بر اساس جمع اندوخته بیمه نامه

آدرس : بیرجند- بلوار معلم - خیابان قدس شرقی - مقابل اداره کل راه و شهرسازی 

www.knauf.ir شرکت بیمه پاسارگاد        تلفن :   32213675-7

به اطالع می رساند به تازگی برخی از شرکت های سودجو به عرضه 
محصــوالت نامرغوب خود بــا نام تجاری              اقدام نموده اند 

که منجر به نارضایتی بسیاری از مشتریان گردیده است. 
بدینوســیله شرکت              به اطالع مشتریان گرامی می رساند، 
به منظور جلوگیری از زیان های آتی و اطمینان از اصالت و کیفیت 
محصوالت و اجرای سیستم های              فقط از خدمات شبکه 

عاملیت در استان  خراسان جنوبی بهره مند گردند.

قابل توجه خریداران و مصرف کنندگان محترم

عاملین مجاز در استان خراسان جنوبی   
- شرکت آریا انرژی کویر )عاملیت فروش و گواهینامه اجرایی تشویقی(  شماره تماس:  32447244 - 056

- شرکت آرین بنای کویر )گواهینامه اجرایی(                    شماره تماس :  32447216 - 056

- شرکت شیکو سقف )گواهیناه اجرایی(                                            شماره تماس :  32420041 - 056










