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منتظر سیب و گالبی
 غربی ها نباشیم

صفحه 2

دوست نداشتم کار به سوال
 از رئیس جمهور برسد

صفحه 2

ما بودیم که به مردم گفتیم 
بیایید به روحانی رای دهید

صفحه 2

ترامپ  اگرخواست به تهران
 بیاید اورا بپذیریم 

صفحه 2

تالش همگانی   برای  
برگزاری  باشکوه تر 

کنگره  شهدا

کنگره دوهزار شهید استان اواسط امسال 
خواهد  برگزار  ایام محرم  با  و مصادف 
پیش  ها  مدت  از  که  ای  شد.کنگره 
مقدماتش توسط نهادهای  گوناگون 
استان پیگیری و در حال انجام است.

این کنگره که بزرگترین رویداد فرهنگی 
سال استان محسوب می شود،در راستای 
رسیدن به اهداف خاص خود از جمله 
بزرگداشت نام و یاد شهدا، ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت،  ترویج سبک زندگی 
اسالمی برخاسته از روش زندگی شهدا، 

استکبارستیزی و  ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4132

3تولید 80 تن عسل در خراسان جنوبی5عملیات گازرسانی نهبندان به بهره برداری می رسد 5زمین های وقفی به نفع مردم کاربری دارد

هزار محد ود ه معدنی، آماده وا گذ اری
    صفحه 5

عکس: رضایی

دوچرخه سوار بیرجندی آماده ثبت رکورد جهانی گینس  /6

در بازدید از روزنامه آوا مطرح شد:

نشر فرهنگ نامه شهدا برای ترویج فرهنگ شهادت
صبح دیروز مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مهمان روزنامه آوای خراسان جنوبی بود. حجت 
االسالم عزیزی ضمن تبریک روز خبرنگار عنوان کرد: در زمان جنگ برخی کارها سخت و برخی 

آسان بود که کار خبرنگار جنگ جزو سخت ترین کارها است. وی ابراز ...) ادامه در صفحه5(

 یک کیلو هندوانه300 لیتر آب می خورد!
بخش کشاورزی در مصرف آب از پرمصرف ترین بخش ها بوده که برای کاهش این مصرف و 
مدیریت منابع آبی، کاشت محصوالت با نیاز آبی کم بایستی مورد توجه قرار گیرد. به گزارش فارس، 
آب یکی از ارزشمندترین کاالهای مورد نیاز انسان و هر موجود زنده ای بوده که....) ادامه در صفحه3(

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد:

وال
س :ت

عک

انتخاب رشته کنکور سراسری تلفنی و اینترنتی
  در سراسر کشور

* توسط با تجربه ترین و برترین مشاورین 
انتخاب رشته در کلینیک مشاوره ارغوان شهر تهران

* با استفاده از جدیدترین اطالعات سنجش با باالترین 
آمار قبولی در رشته های ایده آل

برای رزرو انتخاب رشتـه )تعداد محدود( بـا شمـاره 
09372770662 یا 02144076642 تماس بگیرید

برنــج درجــــه 1 ایرانــــی )با 20 درصد تخفیف(
در صورت تمایل به خرید عدد 1 را به شماره 09158638054 پیامک فرمایید

قیمت پس از تخفیف 20 درصدقیمت هر کیلو به توماننوع کیسه 10 کیلوییردیف

16.12512.900برنج هاشمی درجه 11

14.69011.750برنج سرگل درجه 21

شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی بیرجند - طالقانی 11- پالک 9

شماره تماس: 09301606161

1- برنامه نویس Full Stack  با 5 سال سابقه کار
Front-End 2- برنامه نویس

آنان که خالصانه خدمت می کنند در قلب مردم جای دارند

جناب آقای شفیعی  فرماندار محترم شهرستان خوسف
جهاد کشاورزی شهرستان خوسف

جناب آقای خزاعی بخشدار محترم ماژان
از اینکه تمام قد در جهت کمک به مردم محروم شهرستان به ویژه احیای زندگی با استحصال 
آب در روستای روبیات همت کرده و جانی دوباره به این روستا بخشیدید، بی نهایت سپاسگزاریم 

سالمت و سربلند باشید.       
شورای اسالمی ، دهیاری و اهالی روستای روبیات

پدر یعنی تپش در قلب خانه
پدر یعنی تسلط بر زمانه

پدر احساس خوب تکیه بر کوه
پدر یعنی تسلی وقت اندوه
پدر یعنی ز من نام و نشانه
پدر یعنی فدای اهل خانه

چهاردهمین سالگرد  درگذشت 

شادروان علی عبداللهی
 را گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبران شان نمی کند، 
رفتن هایی هست که هیچ آمدنی جبران شان نمی کند

 و آدم هایی هستند که هرگز تکرار نمی شوند 
و تو آن گونه ای پدر 

در چهارمین سالگرد آسمانی شدن پدر عزیزمان 

مرحوم حاج علی سعیدی
 با ذکر صلواتی یاد و خاطره اش را گرامی می داریم. 

از طرف فرزندان

با نهایت تأسف درگذشت

 مرحومه فاطمه چهکندی نژاد
 )همسر مرحوم سید ایوب حسینی(

 در مشهد مقدس را به اطالع می رساند
جلسه یادبود آن مرحومه امروز یکشنبه 97/5/14 از ساعت 5/30  الی 6/30 بعدازظهر 

در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: حسینی، چهکندی نژاد و سایر فامیل وابسته

همکار  محترم 
جناب آقای سید محمد حسینی

با نهایت تأسف درگذشت مادر عزیزتان

 مرحومه فاطمه چهکندی نژاد
 را حضورتان تسلیت عرض نموده، ضمن علو درجات آن مرحومه و آرزوی صبر برای شما، 

در جلسه بزرگداشت آن عزیز از دست رفته که امروز یکشنبه 97/5/14 
از ساعت 5/30 الی 6/30 بعدازظهردر محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 

برگزار می گردد، ضمن دعوت از سایر شهروندان و همکاران عزیز، شرکت خواهیم نمود. 

همکاران شما در اداره کل ثبت اسناد و ثبت شرکت ها

در راستای حمایت از  تولیدکنندگان داخلی و عرضه کنندگان کاال و خدمات به سازمان ها و ادارات 
دولتی، دوره آموزش توجیهی سامانه ستاد )با حضور کارشناس و مدرس اعزامی از تهران( 

برگزار می گردد.

زمان: امروز یکشنبه 1397/5/14 ساعت 9 الی 12
مکان: سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت

با عنایت به اینکه کسانی که عضو این سامانه نباشند، نمی توانند کاال و خدمات خود را به سازمان های 
دولتی عرضه نمایند، لذا دعوت می شود برای آگاهی بیشتر از این سامانه در این جلسه حضور به هم رسانند .

مرکز آموزش اتاق اصناف

   قابـل توجـه اصنـاف محتــرم

صنفکد ملینام پدرنام و نام خانوادگیردیف
عینک آفتابی0652820204غالمحسینطاهره قائمی مود1
ساعت فروشی0653197901غالمرضاسعید شیدری2
نقره فروشی0651810648علیرضاخاتون برومند3
طال فروشی0652651232حسین خداداد آصف گازار4
طال فروشی0651870224علیجواد محمدی5
طال فروشی0651800277احمدعلی نارمنجی6
طال فروشیاحمدهاشم نارمنجی7
طال فروشی0652051987غالمابوالفضل براتی8
طال فروشی0650413474رضا قهرمانی نژاد9
طال فروشی5239960461غالمحسینمحمد سروی10
طال فروشی0650142969علیرضامحمد علی بهدانی11
طال فروشی065137991غالمرضارضا مالکی12
طال فروشی0651682118حیدرعلیمحمد مهدی کورگی13

قابل توجه اعضای محترم صنف

فروشنده و سازندگان طال، جواهر، 

نقره ، ساعت و عینک بیرجند
 به دلیل )عدم دسترسی به واحد صنفی، منقضی شدن پروانه 
کسب و عدم پرداخت حق عضویت اعضای محترم( اسامی ذکر 
شده از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز نسبت به تعیین تکلیف 

وضعیت پروانه کسب خود اقدام فرمایند.
در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر پروانه کسب از درجه 

اعتبار ساقط و نسبت به ابطال آن اقدام خواهد شد.

اتحادیه طال، جواهر، نقره، ساعت و عینک بیرجند

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان

مرحوم کربالیی غالمحسین دره گی 
)پدر شهید حسین دره گی(

جلسه بزرگداشتی امروز یکشنبه 97/5/14 از ساعت 17 الی 18 
در محل مسجد حضرت ولی عصر )عج( انتهای خیابان معلم

 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند مزید امتنان است. 
خانواده های دره گی و سایر بستگان
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آمریکا ۵۰۰ میلیارد دالر برای ایجاد ناامنی در منطقه هزینه کرده است

امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: یکی از کشورهای منطقه اعتراف کرد برای تحقق 
نقشه های خود و کشاندن آشوب به ایران و پشتیبانی از گروه های تروریستی در عراق و سوریه، ۱۳۷ میلیارد دالر هزینه کرده 
است که در همین زمینه آمریکایی ها و بقیه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دالر برای ایجاد ناامنی در منطقه هزینه کرده اند.

تالش همگانی برای برگزاری 
هرچه باشکوه تر کنگره شهدا 

*  امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... این کنگره که بزرگترین 

شود،  می  محسوب  استان  سال  فرهنگی  رویداد 
در راستای رسیدن به اهداف خاص خود از جمله 
بزرگداشت نام و یاد شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و 
برخاسته  اسالمی  زندگی  سبک  ترویج  شهادت، 
والیت  و  استکبارستیزی  شهدا،  زندگی  روش  از 
مداری فعالیت های مختلفی دارد. برگزاری هشت 
اجالسیه، سه یادواره شهرستانی، تدوین 8۵ عنوان 
کتاب، 2۰۰ برنامه رادیویی، نمایش و فیلم داستانی، 
مسابقات ورزشی و ۳۰ برنامه تلویزیونی، خاطرات 
شهدای  یادواره   8۳ رادیویی،  مستند  رزمندگان، 
یادبود  لوح   2۰۰۰ ساخت  اقشاری،  و  حوزه ای 
شهیدان، 2۰۰۰ کتیبه شهدا، ۱۳ المان شهری، 29 
ویژه نامه، 6 همایش و 2۳ مسابقه ورزشی از جمله 
ویژه برنامه های این کنگره است. نماینده ولی فقیه 
در استان نیز در سخنانی درخصوص کنگره ملی 
2۰۰۰ استان، با بیان اینکه دشمن با نفوذ برای ما 
تصمیم سازی و تصمیم گیری می کند، تصریح کرد: 
شهدا به ما نیاز ندارند بلکه این ما هستیم که همواره 
کنگره  این  می شویم.  مند  بهره  آنان  فیوضات  از 
فرصتی است بسیار مغتنم که هر کدام از ما که با 
کمکی هر چند کوچک، ادای دینی به مقام شامخ 
شهدا کرده باشیم. شهدا بر گردن تک تک ما حق 
دارند و باید در راستای ادای دین خود، حداقل آرمان 
هایی که برایش خون داده و شهید شدند را زنده 
نگه داشته و پاس بداریم. خوشبختانه در برگزاری 
این کنگره همه نقش داشته و دارند و فقط بار این 
برنامه بردوش سازمان و نهادهایی چون سپاه،بسیج 
و بنیاد شهید نیست. همه مسئوالن استان و تعداد 
با  تا  اند  داده  هم  به دست  مردم دست  از  زیادی 
کارگروهی و همبستگی، در راستای هرچه باشکوه 
و ثمربخشی بیشتر این کنگره تالش کنند.همه ما 
در هر موقعیت شغل و جایگاهی که هستیم باید 
حداقل در اطالع رسانی این کنگره و ویژه برنامه 
های آن تالش کنیم و از هرتالشی فروگذار نکنیم.

این کنگره حرکتی مردمی برای پاسداشت و احترام 
به 2۰۰۰ شهید استان است که بی منت جانشان را 
برای حراست از جمهوری اسالمی ایران فدا کردند.

بازار استارت آپ ها و کسب وکارهای 
آنالین کساد می شود

دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی گفت: 
در شرایط تحریم، استارت آپ ها و کسب و کارهای 
مجازی با مشکالت بیشتری دست به گریبان اند و در 
صورت تداوم شرایط شاهد ریزش زیادی در فعاالن 
با اشاره به وضع  بود. وکیل زاده  بازار خواهیم  این 
نامطلوب اقتصادی و تاثیرات آن بر کسب و کارهای 
این حوزه، گفت: سال های پیش رو، سال های سختی 
برای فعاالن این حوزه خواهد بود و می توان پیش 
بینی کرد در سال های آتی شاهد ریزش، ادغام و 
کاهش رشد کسب و کارهای مجازی خواهیم بود. 
سرمایه گذاران خارجی به دلیل شروع مجدد تحریم 
به  در کشور  گذاری  به سرمایه  کمتری  تمایل  ها 
خصوص در حوزه کسب و کارهای آنالین که جزو 
سرمایه گذاری های پرخطر هست، خواهند داشت.

ثبت نام محصوالت سایپا بدون 
مشکل در حال انجام است

و  استراتژیک  ریزی  برنامه  مطالعات،   مرکز  رئیس 
گفت:  سایپا  خودروسازی  گروه  اطالعات  فناوری 
فروش اینترنتی محصوالت گروه سایپا بدون هیچ 
قره یی  است. حسن  انجام  در حال  گونه مشکلی 
گفت: با هدف پاسخ گویی به نیاز مشتریان و افزایش 
اقدام  سایپا  خودروسازی  گروه  آنها،  مندی  رضایت 
است.  کرده  خود  محصوالت  اینترنتی  فروش  به 
از  بیش  جدید  اینترنتی  فروش  این  در  افزود:  وی 
 ،x۱۰۰، x2۰۰ از خانواده های ۳9 هزار محصول 
برلیانس و خودرو آریو عرضه شده است و پس از 
گذشت ۵ ساعت از آغاز زمان فروش محصوالت، 
است و  به فروش رسیده  از ۱۰ هزار خودرو  بیش 
هستند. خودرو  خرید  حال  در  مشتریان  همچنان 

کمبود کاال شایعه دشمن است

مدیر کل برنامه ریزی و تنظیم بازار وزارت صنعت 
نیاز و سرانه مصرف کشور،  اندازه  به قدر و  گفت: 
ولی  شود  می  تولید  و  دارد  وجود  مصرفی  کاالی 
در شرایط فعلی دشمنان ما به دنبال آشفته سازی 
افزود:  کوهکن  محسن  هستند.  اقتصادی  فضای 
حد  در  و  باال  کیفیت  از  ایرانی  تولیدات  برخی 
جوابگوی  ما  تولید  از  بخشی  برخوردارند،  صادرات 
بخشی از نیازهای جامعه نیست و معموال کسری 
آن از طریق واردات انجام می گیرد ولی بخشی هم 
ممکن است بطور کل از طریق واردات تامین شود. 
البته در برخی از زمینه های تولیدی به خودکفایی 
رسیده ایم. مردم باید آگاه باشند که متاثر از تحریکات 
نکنند.   ایجاد  را  مصرف  افزایش  کشور،  دشمنان 

افزایش قیمت باالی ۱۰ درصد 
گرانفروشی است

تولید  و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  رئیس 
زیر  باید  خدمات  و  کاالها  همه  گفت:  کنندگان 
۱۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند و اگر مردم 
خالف این موضوع را دیدند با سامانه ۱2۴ تماس 
بگیرند. نوابی با بیان اینکه اطالعات ۵۱۰ هزار انبار 
در کشور در سامانه قرار داده شد، افزود: اگر کسانی 
قاچاق،  باشد  داشته  انبارها  این  از  غیر  در  کاالیی 
اختیارات  افزود:  وی  شود.  می  محسوب  احتکار  و 
سازمان تعزیرات باید افزایش یابد و حکم های این 
سازمان برای اثرگذاری بازرسی ها سریع صادر شود

مشکلی در تامین بنزین 
وجود ندارد

معاون وزیر نفت گفت: هیچ مانعی در تولید و تامین 
بنزین در کشور وجود ندارد و مشکل چند روز اخیر 
به  نفتی  فرآورده  این  انتقال  در  استان های شمالی 
جایگاه ها بوده و هیچ ارتباطی به مساله تامین بنزین 
ندارد. هم اکنون تامین بنزین مورد نیاز استان های 
شمالی از طریق خطوط لوله سراسری از پاالیشگاه های 
انبار  به  به ساری و رشت منتقل و  تولیدی کشور 
چالوس در غرب مازندران توسط تانکر های نفتکش 
حمل می شود. هیچ مانعی در تولید و تامین بنزین در 
کشور وجود ندارد و مشکل چند روز اخیر استان های 
شمالی در انتقال این فرآورده نفتی مربوط به جایگاه ها 
ندارد. بنزین  تامین  ارتباطی به مساله  بوده و هیچ 

دست رد شورای اقتصاد بر پیشنهاد 
افزایش قیمت گندم

مجلس،  کشاورزی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
گفت: وزارت جهاد کشاورزی در 2 مرحله، پیشنهاد 
شورای  به  را  گندم  قیمت  درصدی   2۰ افزایش 
اقتصاد اعالم کرده و این شورا هر دو بار، پیشنهاد 
کاهش  درباره  محمودزاده  کرد.  رد  را  شده  مطرح 
میزان تولید گندم در پی عدم افزایش قیمت خرید 
تضمینی  قیمت خرید  کرد:  اظهار  گندم،  تضمینی 
گندم باید بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا می کرد زیرا 
میزان تورم و قیمت نهاده ها، ماشین آالت و کود بیشتر 
بوده است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی با 
بیان اینکه قیمت گندم باید بین هزار و 6۰۰ تا هزار 
و ۷۰۰ تومان در نظر گرفته می شد، گفت: متاسفانه 
در حال حاضر قیمت گندم خارجی حدود 2 هزار و 
۱۰۰ تومان است، اگر قصد داشته باشیم گندم خارجی 
خریداری کنیم باید برای هر کیلوگرم 2 هزار و ۱۰۰ 
پول پرداخت کنیم این درحالی است که دولت گندم 
تولید داخل را با قیمت هزار و ۳۰۰ خریداری می کند.

قیمت جهانی زعفران ایران 
نصف شد

عضو شورای ملی زعفران در مورد ارزش زعفران در 
بازار جهانی گفت: با کاهش ارزش ریال در برابر دالر 
مشتریان خارجی قیمت خرید هر کیلوگرم زعفران 
ایرانی را تا 6۰۰ یورو کاهش دادند. علی حسینی با 
بیان اینکه مشتریان خارجی سال گذشته در همین 
زمان هر کیلوگرم زعفران ایرانی را ۱2۰۰ یورو می 
خریدند، افزود: مشتریان خارجی زعفران ایرانی با سوء 
استفاده از شرایط به وجود آمده برای اقتصاد کشور 
قیمت خرید این محصول را به نصف کاهش داده اند.

سرمقاله

دوست نداشتم کار به سوال از رئیس جمهور برسد

مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید گفت: دو 
ماه پیش به رئیس جمهور پیغام دادیم و به ایشان 
به مجلس  بوده اید،  گفتیم که شما خود مجلسی 
بیایید و با نمایندگان گفت و گو کنید و شبهات را 
برطرف نمایید، اما کمتر توجهی به این پیغام شد، 
من نیز دوست نداشتم که کار به طرح سوال از رئیس جمهور برسد اما 
با این وجود فکر نمی کنم که بعد از پاسخ های روحانی بیشتر از دو سوم 

نمایندگان از این پاسخ ها رضایت نداشته باشند.

منتظر سیب و گالبی غربی ها نباشیم

قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: در 
راه حل هر مشکل  بهترین  تأکید کردم  مناظره ها 
اقتصادی و حتی مبارزه با آمریکا، کار است و کار؛ 
واقعیت این است که تجربه های گذشته به ما نشان 
می دهد تکیه کردن بر قدرت های خارجی و در رأس 
آن ها آمریکا برای حل مشکالت داخلی هیچگاه جوابگو نبوده و نخواهد بود و 
خروج ترامپ از برجام هم برای چندمین بار بر این تجربه بزرگ صحه گذاشت و 
آن را تأیید کرد و باید بدانیم و مطمئن باشیم منتظر سیب و گالبی غربی ها نباشیم.

باید از تجربه دولت زمان جنگ استفاده کنیم

محمد سالمتی، وزیر کشاورزی زمان جنگ گفت: 
با مشکالت  ما  موسوی  مهندس  دولت  زمان  در 
فعلی روبرو بودیم اما وقتی از تولید داخلی حمایت 
شد این محصوالت جای تولیدات خارجی را گرفت 
و اقتصاد بهبود یافت؛ رشد ساالنه در آن دوران با 
از  باید  توجه به محدودیت های ارزی، رشد خوب و قابل قبولی بود. ما 
تجربه دولت مهندس موسوی استفاده کنیم و براساس آن در این شرایط 

بحرانی حرکتی جدید را آغاز کنیم.

ما بودیم که به مردم گفتیم بیایید به روحانی رای دهید

در حالی که  فعال سیاسی گفت:  زیباکالم،  صادق 
روحانی  نتوانسته خیلی از انتظارات را برآورده کند، 
اصالح طلبان نمی توانند جا خالی کنند. اصالح طلبان 
نسبت به رای دهندگان و بدنه اجتماعی خود تعهد 
اخالقی و اجتماعی دارند و تمام مسئولیت عملکرد 
روحانی بر عهده آنهاست. رئیس جمهور دولت دوازدهم بخش عمده ای از 2۴ 
میلیون رای خود را مدیون اصالح طلبان است. ما بودیم که به مردم گفتیم بیایند 
به روحانی رای دهید و االن نمی توانیم به آنها بگوییم که به ما مربوط نیست.

ترامپ  اگرخواست به تهران بیاید اورا بپذیریم 

سیدهاشم بطحایی، عضو مجلس خبرگان رهبری 
گفت: در آیه ششم سوره توبه آمده »و اگر یکی از 
مشرکان از تو پناه خواست پناهش ده تا کالم خدا 
را بشنود سپس او را به مکان امنش برسان چرا 
که آنان قومی نادانند.« این یعنی حتی اگر ترامپ 
اعالم کرد می خواهد به تهران بیاید و با مسئوالن جمهوری اسالمی ایران 
صحبت کند، قرآن می گوید او را بپذیریم و حتی امنیتش را هم تأمین 

کنیم چون آنها ما را نمی شناسند و نادان هستند.

در سیاست خارجی حرف آخر را رهبری بیان می کنند

مرتضی صفاری، عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: 
در  که  کرده  اعالم  بارها  ملی  امنیت  شورای عالی 
ولی  نشده،  مشاهده  مشکلی  لوایح  بررسی های 
همچنان اصرار داریم تا حرف دیگران را قبول کنیم. 
اخیراً هم رهبری فرمودند که قوانین داخلی وضع شود 
که همه آن ها در مجلس در حال پیگیری است. در این ۳۵ سالی که در عرصه 
روابط خارجی فعالیت داشته ام، هیچ نظری و هیچ اقدامی بدون اذن رهبری 
در حوزه سیاست خارجی انجام نمی شود و حرف آخر را رهبری بیان می کنند.

حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای 
حق  گفت:  فرهنگی  انقالب  عالی 
و  دموکراسی  معنای  خوبی  به  وتو 
 حقوق بین الملل را در دنیا می رساند. 

به راستی دنیا و حقوق بشر چه زمانی 
تا این اندازه مسخره بوده است.  وی 
با بیان اینکه بشر جدید اگر از بشر 
قدیمی وحشی تر نباشد بهتر نیست، 

قرن  همچون  قرنی  چه  در  گفت: 
وجود  کشتار  اندازه  این  تا  بیستم 
در  قاره  وحشی ترین  است.  داشته 
و  جنگ  زیرا  اروپاست  قاره  جهان 

جهان  تمام  از  قاره  این  در  کشتار 
بیشتر بوده اما آنها به گونه ای از حقوق 
بشر حرف می زنند که انسان شرمنده 
می شود. وی با اشاره به اینکه ایران 

به صددرصد تعهدات خود در برجام 
عمل کرده است، گفت: طرف مقابل 
به ۱۰ درصد تعهدات خود هم عمل 
می گوید  دوباره  وجود  این  با  نکرد 
بیایید و برجام بهتری امضا کنیم و 
عده ای هم از داخل که شرف ندارند 
و تا کل ایران را تحویل ندهند دست 
بردار نیستند، می گویند برویم دوباره 
مذاکره کنیم. اگر کسی شعور سیاسی 
داشته باشد نباید از مذاکره حرف بزند. 
وی افزود: غربی ها می گویند موشک 
ما حمله  زمانی که  تا  باش  نداشته 
کردیم نتوانی از خود دفاع کنی و کل 
جهان اسالم را هم بفروش و دیگر 
کار را به جایی رساندند که می گویند 
اگر آب خوردن می خواهید باید آمریکا 
شرف  فاقد  اگر  اینها  ایران  بیاید 
فاقد شعور هستند.  یا  نباشند خائن 

حزب  سخنگوی  مرعشی،  حسین 
خصوص  در  سازندگی  کارگزاران 
سکوت  مورد  در  که  نقدهایی 
در  افراد  از  بعضی  و  رئیس جمهور 
هیئت دولت مطرح می شود، گفت: به 
اعتقاد من خیلی هم خوب است که 
مسئوالن در دولت سخن نمی گویند. 
به تشخیص من هر چه مسئوالن 
کمتر سخن بگویند، بهتر است. ما 
از آنها تشکر هم می کنیم که کمتر 
صحبت می کنند. وی افزود: جامعه در 
حال حاضر به حرف مسئوالن اعتماد 
ندارد و هرچه آنها کمتر صحبت کنند 
بهتر است. چرا که مسئوالن برحسب 
را عادی  دارند شرایط  وظیفه سعی 
جلوه دهند اما مردم این موضوع را 
باور نمی کنند و خشمگین تر می شوند. 
مسائل،  دادن  جلوه  عادی  واقع  در 

مردم را قانع نمی کند و بی اعتمادی را 
تشدید می کند. وی با تاکید بر اینکه 
مسئوالن باید زمانی سخن بگویند 
نهادینه  را در جامعه  اعتماد  که جو 

کنند، گفت: افراد در دولت باید زمانی 
سخن بگویند که جو اعتماد برجامعه 
حاکم باشد یا بتوانند تاثیری روی آن 
بگذارند. مرعشی با بیان اینکه تهدید 

برخی مسئوالن داخلی به خروج از 
برجام قبل از نقض آن توسط آمریکا یا 
بعد از آن باعث به وجود آمدن شرایط 
اظهار  است،  شده  فعلی  اقتصادی 

مسئوالن  نباید  من  دیدگاه  از  کرد: 
به بحران ها دامن بزنند و بهتر است 
صدا و سیما به موضوع مطالبه مردم 
در خصوص شفاف سازی ورود کند.

طرف مقابل به 10 درصد تعهدات خود هم عمل نکرد 
اگر کسی شعور سیاسی داشته باشد نباید از مذاکره حرف بزند

خیلی هم خوب است که مسئوالن در دولت سخن نمی گویند 
ما از آنها تشکر هم می کنیم که کمتر صحبت می کنند

پرونده گران شدن بنزین بسته شد

گرد و خاک ناشی از شایعه افزایش قیمت بنزین با خبری مبنی بر اینکه “بنزین 
گران نمی شود” باالخره خوابید و حداقل تا پایان سال جاری دغدغه افزایش 
قیمت بنزین باز هم باعث شود مردم در پمپ بنزین ها صف های طوالنی 
درست کنند و به غیر از باک خودروهای خود گالن ها را هم پر از بنزین کنند. 
بازار شایعه افزایش قیمت یا سهمیه بندی بنزین در روزهای گذشته آنچنان داغ 
بود که مردم در صف های طوالنی پمپ بنزین ها هر لحظه منتظر شنیدن تغییر 
سرنوشت بنزین ایستاده بودند. هرچند این اخبار بارها و بارها از سوی مسئوالن 
مختلف از جمله وزیر نفت، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و 
حتی برخی نمایندگان مجلس تکذیب شده بود اما باز هم تلنگری کوچک در این 
حوزه مردم را مضطرب می کرد. صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی صراحتا اعالم کرد دولت هیچ برنامه ای برای تغییر 
قیمت بنزین یا سهمیه بندی آن ندارد و تولید و ذخایر به میزان الزم است.

خبر خوش مسکنی برای مردم

مدیرعامل بانک مسکن با تشریح اقدام این بانک برای افزایش قدرت خرید 
مردم در بازار، گفت: با پیشنهاد به بانک مرکزی محدودیت وام صندوق 
یکم برای واحدهای با عمر زیر ۱۵ سال برداشته می شود،  ضمن این که 
سقف وام اوراق حق تقدم نیز افزایش می یابد. رحیمی انارکی به برنامه های 
بانک مسکن برای افزایش قدرت خرید مردم برای ورود به بازار اشاره و 
اظهار کرد:  در ارتباط با صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن در حال 
انجام یک اقدام است؛ در این صندوق افزایش سقف تسهیالت مستلزم 
از سوی  اقساط  پرداخت  توانایی  اولین محدودیت  است.  چند محدودیت 
تامین  با  ارتباط  در  بعدی  داد: محدودیت  ادامه  است. وی  وام  متقاضیان 
کسری منابع احتمالی است که به وجود می آید. در این زمینه اولین اقدام 
مرکزی  بانک  به  را  ساختمانی  پروانه  صدور  مدت  حداقل  که  بوده  این 
یابد. افزایش  به 2۰ سال  از ۱۵ سال  آن  اساس  بر  که  داده ایم  پیشنهاد 

نرخ سکه و طال باز هم کاهش یافت

بازار روز گذشته سکه و ارز کاهشی باقی ماند. دیروز بازار طال و ارز با واکنش 
به کاهش ارزش جهانی طال و دالر آغاز به کار کرد و در نتیجه قیمت ارزها 
و سکه ها با کاهش یا حداقل سکون همراه بود. به گزارش سایت اتحادیه 
طال، قیمت های سکه های طال به نرخ های زیر در حال معامله بود. سکه 
امامی با قیمت ۳8۴9۰۰۰ تومان در حال دست به دست شدن بود. سکه 
بهار آزادی هم با نرخ ۳۵۵۱۰۰۰ تومان نرخ گذاری می شد. نیم سکه با 
قیمت ۱8۴۰۰۰۰ تومان در حال مبادله بود. ربع سکه که تغییر چندانی 
نداشت ولی در مجموع با کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمتش به 9۴2۰۰۰ 
تومان رسید. سکه گرمی قیمتش چند روزی است ثابت است و در همان 
سطح ۵۱۰ هزار تومان ساکن مانده است. طالی ۱8 عیار نیز همانند سکه 
با ۳8۵۰ تومان کاهش قیمت به زیر ۳۰۰ هزار تومان بازگشت و با قیمت 

29۵9۰۰ تومان برای هرگرم نرخ گذاری می شد.

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی خیریه آبشار عاطفه ها خراسان جنوبی ) در حال تسویه ( ) نوبت سوم(
شماره ثبت : ۴۶۸۰   شناسه ملی : ۱۰۳۶۰۰۶۱۵۰۶  

پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی به شماره : ۲۳۳۴9 مورخ 96/۰۵/1 و در اجرای ماده ۲۲۵ الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت ، بدین وسیله از کلیه 
بستانکاران شرکت تعاونی آبشار عاطفه ها خراسان جنوبی ) در حال تسویه ( شماره ) اعم از حقیقی و حقوقی( دعوت می شود هر گونه طلب و ادعایی از شرکت دارند  
با در دست داشتن مدارک و مستندات خود حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی جمهوری ۳1 ، پالک ۳ مراجعه نمایند. بدیهی است پس از 
انقضای مدت مذکور هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد بود.  این آگهی سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیر االنتشار شرکت آگهی خواهد شد . 
 مژده مهردادیان - مدیر تسویه شرکت تعاونی آبشار عاطفه ها ) در حال تسویه (

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO -TAB

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

دفتر فروش: بیرجند،میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

کامپیوتر کویر افزار شـرق

فروش کامپیوتر و لپ تاپ 
)با اقساط طوالنی مدت 3 ساله(

بدون معرفی به بانک

 با 20 سال سابقه فعالیت

نبش شهدا 3، ساختمان قائم ، طبقه 2، واحد 5 
) عرفی ، بهزادیان( 

09153613349-32210535

 حمـل  اثاثیـه 
ل بار

حم

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

باطـری تلفنـی 724 عـدل
عرضه کننده:

 انواع باطری  ایرانی و ترک 
نصب در محل رایگان

قبل از خرید قیمت ها را از ما بخواهید
هدیه ما به شما محصول با کیفیت می باشد

خیابان قدس، بین قدس 11 و13، نرسیده به باشگاه فرهنگیان 
09155626247

17 مـاه 

گارانتی معتبر 

الکترونیکی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه * 14 مرداد 1397* شماره 4132

تولید 80 تن عسل در خراسان جنوبی
 80 تن عسل در چهار ماه گذشته از کلنی های زنبور عسل  برداشت شد. معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: این مقدار عسل از 27 هزار کلنی زنبور عسل برداشت شد. مدرسی پیش بینی کرد: تا پایان سال
 175 تن عسل از کندوهای زنبور عسل برداشت شود. معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان تعداد زنبورداران استان را 700 زنبورداراعالم کرد و افزود: بیشترین تعداد کلنی زنبور عسل به  بیرجند و قاین اختصاص 
شهرداری بیرجند نه تنها بنرهای دور میادین که دارد. عسل خراسان جنوبی به دلیل شرایط آب و هوایی، وجود گیاهان دارویی و محصوالتی از جمله عناب و زرشک از مرغوبیت زیادی برخوردار است که نوع عسل عناب و زرشک این استان، در کشور منحصر به فرد است.

چهره زشتی به شهر می دهد را جمع آوری نکرده 
بلکه با نصب تابلو در میدان قلعه باعث خراب کردن 
نمای قلعه شده است. واقعا جای بهتری برای نصب 

آن تابلو پیدا  نمی شد؟
915...254

سالم، از مسئوالن راهنمایی و رانندگی خواهش می 
کنم حداکثر سرعت مجاز در بلوار پیامبر اعظم )ص( را 
از ۶0 به 80 کیلومتر بر ساعت افزایش دهند، چون این 
بلوار نقش کمربندی و رینگ دور شهر را دارد. با تشکر
915...348

نوبت دادن آزمایشگاه بیمارستان ... هم در نوع خود بی 
نظیره. تاخیر کمتر از یک ساعت براشون گناهه و اصال 
فکر نمی کنند یا براشون مهم نیست زمان مجاز برای 

ناشتا بودن و آزمایش گرفتن بیشتر از حد نرمال بشه
915...212

داد  به  استان خواهشمندیم  از مسئوالن  با سالم 
معصومیه  در  بهارستان  خیابان  امالک  مالکین 
پایین برسند در زمان تفکیک زمین ها شهرداری 
در تهیه نقشه تفکیکی  اشتباه کرده داده است و 
بعد از هفت سال جلوی ساخت و صدور پروانه و 
انتقال سند را گرفته است وهیچ گونه جوابی نمی 
دهند. با شکایت به تمام واحد های نظارتی استان 
تنها جوابی که گرفته ایم این است که گفته اند 
بر  که  از مسئوالن  است خواهشمند  با شما  حق 
کار شهرداری نظارت دارند در این خصوص ورود 
کرده و مشکل را حل کنند اگر در این استان در 

این زمینه مسئولی وجود داشته باشد؟!
921...351

با سالم و احترام در ابتدای کوچه ... طبقه فوقانی سوپر 
مارکت ... چایخانه یا قلیان خانه محل معتادان جوانان 
که از ساعت 7 صبح تا 3 بامداد دایر است هیچ نهاد 
نظارتی بر این معتادخانه که جوانان را نابود می کند 

بازرسی نمی کند . لطفا به جوانان کمک کنید
915...۶42
روزنامه وزین آوای خراسان جنوبی. با سالم و تشکر 
از پیگیری و درج مقاالت متعدد راجع به زمینهای 
پادگان 04 قدیم بیرجند. خواهشمند است پیشنهاد 
پزشکی  علوم  دانشگاه  به  مذکور  زمین  واگذاری 
و  دندانپزشکی  دانشکده  تاسیس  جهت  بیرجند 
دانشکده فناوری های نوین و سایر دانشکده های 
پیراپزشکی را مطرح تا عالوه بر انتقال سرمایه به 
بیرجند در جهت انجام خدمات درمانی و فضاسازی 
و زیباسازی شهری قدم های بزرگ و خوبی برای 

شهروندان گرامی برداشته شود. 
915...417

نصب تابلویی بزرگ و جانمای اشتباه آن در نمای 
یک اثر تاریخی مهم در میدان قلعه ثابت می کند 
زیبایی شناسی حلقه مفقوده شهرداری بیرجند است
937...897

بخش کشاورزی در مصرف آب از پرمصرف ترین بخش ها 
بوده که برای کاهش این مصرف و مدیریت منابع آبی، 
توجه  مورد  بایستی  کم  آبی  نیاز  با  محصوالت  کاشت 
ارزشمندترین  از  یکی  آب  فارس،  گزارش  به  گیرد.  قرار 
بوده  زنده ای  موجود  هر  و  انسان  نیاز  مورد  کاالهای 
و  خشکسالی  کنونی  شرایط  به  توجه  با  ارزش  این  که 
استانی همچون خراسان جنوبی  کمبود نزوالت جوی در 
از  آب  مصرف  در  کشاورزی  می شود.بخش  برابر  چند 
پرمصرف ترین بخش ها بوده که برای کاهش این مصرف 
از  فراوانی  راهکارهای  آب  از  بهینه  استفاده  مدیریت  و 
این  از  یکی  که  گردیده  ارائه  ذیربط  کارشناسان  سوی 
راهکارها کاشت محصوالت کم آب بر با توجه به موقعیت 

هر منطقه است.
سال   19 بیش  از  گذاشتن  سر  پشت  با  خراسان جنوبی 
این  که  شده  مواجه  آب  شدید  بحران  با  خشکسالی 
موضوع می طلبد تا دقت بیشتری در صرفه جویی از این 
بخش های  ویژه  به  مختلف  بخش های  در  حیات  مایه 
پرمصرف داشته باشیم.یکی از محصوالت کشاورزی که 
میزان آب بری زیادی دارد هندوانه بوده که با توجه به نیاز 
آبی این محصول کاشت آن با اقلیم استان مناسب نبوده 

اما شاهد کشت این محصول در برخی از نقاط هستیم.

تولید ساالنه بیش از 48 هزار تن هندوانه
 دیم و آبی در خراسان جنوبی

فارس  خبرنگار  با  گو  گفت و  در  ولی پورمطلق  هاشم 
هزار  دو  معادل  سطحی  خراسان جنوبی  در  کرد:  اظهار 
زیر کشت  تن   503 و  هزار   48 تولید  با  هکتار   948 و 
محصول هندوانه قرار می گیرد که از این مقدار یک هزار 
و 575 هکتار آبی با تولید 41 هزار و 515 تن و یک هزار 
و 373 هکتار با تولید ۶ هزار و 988 تن دیم می باشد. 
یک  تولید  برای  متوسط  طور  به  اینکه  بیان  با  وی 
می شود،  مصرف  آب  لیتر   300 حدود  هندوانه  کیلوگرم 
در  بارندگی  میانگین  کاهش  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
گذشته،  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  خراسان جنوبی 
محسوسی  تغییرات  با  استان  در  هندوانه  کاشت  میزان 
روبرو نبوده و برای کنترل و هدفمندی کاشت این میوه 
کشت های  توسعه  و  ترویج  جهت  برنامه ریزی  آب بر 
نشایی و روش های نوین آبیاری، توسعه کشت های زیر 

پربازده و کنترل  ارقام زودرس و  از  استفاده  پالستیک، 
برداشت از منابع آبی از طریق نصب کنتورهای هوشمند 
از جمله برنامه هایی است که در دستور کار قرار داشته 

و اجرا می گردد.  

بخشی از نیاز مصرفی هندوانه خراسان جنوبی 
از سایر استان ها تأمین می شود

گفت:  خراسان جنوبی  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
علیرغم میزان مصرف باالی آب در تولید این محصول 
سایر  به  نسبت  محصول  این  در  آب  مصرف  کارایی 
محصوالت باالتر بوده و از توجیه اقتصادی مناسب تری 
برخوردار است.ولی پورمطلق با اشاره به اینکه میزان تولید 
این محصول در استان در حد بازار مصرف داخلی است، 
یادآور شد: با توجه به اینکه میزان محصول تولیدی استان 
تأمین کننده نیاز کامل استان نمی باشد، تأمین بخشی از 

نیاز توسط استان های دیگر ضروری است.

کاهش کاشت هندوانه
 با مطرح بودن بحران آب در  استان

هندوانه کار  کشاورزان  از  یکی  رمضانی  محمدعلی 
کرد:  اظهار  محصول  این  کاشت  با  رابطه  در  درح  در 
صادرات هندوانه به بازار داخلی و خارج از استان بستگی 
به میزان تولید دارد که در گذشته میزان تولید زیاد بوده 

این  درح  تولیدی  هندوانه  کیفیت  به شهرت  توجه  با  و 
محصول به استان هایی همچون تهران، مشهد، زاهدان 
داد:  ادامه  می شد.وی  صادر  کشور  استان های  سایر  و 
در  این محصول  انبوه  تولید  به  توجه  با  در حال حاضر 
استان های کرمان و سیستان و بلوچستان تولید هندوانه 
ندارد  چندانی  اقتصادی  صرفه  استان  کشاورزان  برای 
به  نیز  آب  مسئله  امسال  اینکه  به  توجه  با  همچنین  و 
سبب  به  استان  در  محصول  این  بوده،  مطرح  شدت 

آب بری بیشتر کمتر کاشته می شود.

میزان مصرف آب هندوانه
 از گندم کمتر است

این کشاورز میزان تولید هندوانه خود در کاشت حدود سه 
هکتار را به طور ساالنه ۶0 تن دانست و افزود: با وجود 
این  استان کمتر  نزوالت جوی در  وضعیت کمبود آب و 

محصول کاشته می شود.

رمضانی در مقایسه میزان مصرف آب محصول هندوانه و 
گندم گفت: میزان مصرف آب هندوانه نسبت به گندم کمتر 
بوده زیرا طول مدت آب دادن به این محصول نسبت به 
گندم کمتر بوده و همچنین طول زمان کاشت، داشت و 

برداشت هندوانه نسبت به گندم کمتر است.
وی یادآور شد: همچنین با توجه به کم تحرکی مردم نسبت 
میوه جات و سبزیجات در سبد غذایی  اهمیت  به گذشته 
جامعه نسبت به غالت بیشتر شده و برای سالمتی مصرف 

میوه جات توسط پزشکان بیشتر توصیه می شود.

نظارت جهاد کشاورزی بر تولید هندوانه

این کشاورز با اشاره به همکاری جهاد کشاورزی در رابطه 
همچون  آب بری  محصول  کاشت  برای  مشاوره  ارائه  با 
راستا  این  در  جهاد  همکاری  کرد:  خاطرنشان  هندوانه، 
بسیار خوب بوده و برنامه های خوبی برای کاهش مصرف 
آب برای تولید این محصول توسط کارشناسان ارائه و بر 

نحوه اجرای آن نیز نظارت وجود دارد.رمضانی ادامه داد: 
جدی  توجه  آب  مسئله  به  نیز  خراسان جنوبی  کشاورزان 
دارند و به برنامه های جهاد کشاورزی که به نفع خودشان، 
کشور و مردم بوده اهمیت می دهند. با توجه به نیاز آبی 
باالیی که برخی از محصوالت مانند هندوانه دارد، می طلبد 
با  و  گرفته شود  استان جدی  در  الگوی کشت  تغییر  که 
درنظر گرفتن میزان درآمد کشاورز استفاده اصولی از منابع 
تا  گیرد  قرار  کشاورزان  و  مسئولین  کار  سرلوحه  موجود 

استفاده حداکثری از منابع موجود را داشته باشیم.

 یک کیلو هندوانه300 لیتر آب می خورد!
ضرورتتغییرالگویکشتدرخراسانجنوبی

نت
نتر

ها :ای
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ع
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط 
قاریان قرآن انجام می گردد و عواید آن 

صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

هزار پـــا
182022شروع سانس

به وقت خماری
16:15شروع سانس
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  تيم منتخب بيرجند قهرمان خراسان سال ١٣٦٠
   گردآورنده: اصغری

 داده نما

دالیل و عوامل خطرآفرین سرطان 
دهان چه چیزهایی هستند؟

هر نوع استفاده از تنباکو که شامل ورود مواد 
سرطان ز ا به دهان شود به طور قابل توجهی 
 خطر ابتال به سرطان دهان را افزایش می دهد.
به  توان  از جمله عالئم سرطان دهان می   
دشواری در جویدن، شکل گیری توده ها، وصله 
های سفید یا قرمز در دهان اشاره کرد. سرطان 
دهان به واسطه رشد و تکثیر کنترل نشده سلول 

ها در برخی مناطق دهان شکل می گیرد. 

هميشه و در همه حال به تالش کردن ادامه دهيد

ایالن ماسک مخترع، کارآفرین و میلیادر معروف را می توان یکی از افراد 
موفق، سرشناس  و تاثیر گذار عصر حاضر نام برد. بیشتر موفقیت های  ماسک 
نتیجه  تصمیم گیری درست و به موقع وی و نحوه  عملکردش در شرایط 
سخت و بحرانی و ناامید کننده  است. در سال ۲۰۰۸ هنگامی که شرکت 
اسپیس ایکس به خاطر هزینه های باالی ساخت و راه اندازی موشک فالکون 
یک با مشکل های مالی مواجه شد، ماسک بیشتر ثروت شخصی خود را 
برای سرپا نگه داشتن این شرکت ها خرج  کرد  و با تمرکز روی اهدافش، 
موفق شد شرایط را به بهترین حالت ممکن تغییر دهد. حتی زمانی که 
اوضاع و شرایط بر وفق مراد شما نيست، سعی کنيد با تمرکز 

عالی و تالش فراوان شرایط را به دلخواه خود تغيير دهيد.

موفقیت

داستان های دنباله دار

 بيست و چهار ساعت در خواب و بيداری
صمد بهرنگی

 ...کاشکی می توانستم با شترم حرف بزنم. می ترسم یادش برود که 
دیشب چه قرار گذاشتیم.

شب فردا  که  گفت  خودش  و  آید  می  حتما  نه   ... نیاید؟  پیشم   اگر 
می آیم، سوارم می شوی می رویم تهران را می گردیم. شتر سواری 

هم کیف دارد !... 
ناگهان صدای ترمزی بلند شد و من به هوا پرت شدم به طوری که 
فکر کردم با یک سواری تصادف کرده ام. به زمین که افتادم، فهمیدم 
وسط خیابان با یک سواری تصادف کرده ام اما چیزیم نشده، داشتم 
مچ دستم را مالش می دادم که یکی سرش را از ماشین در آورد و داد 

زد: گم شو از جلو ماشین ! ... مجسمه که نیستی.
سگ بود  نشسته  فرمان  پشت  پیرزنی  آمدم،  خود  به  ناگهان   من 

گنده ای هم پهلویش چماتمه زده بود بیرون را می پایید. 
قالده گردن سگ برق برق می زد. یک دفعه حالم طوری شد که 
را  ماشین  اگر شیشه  نکنم. مثال  اگر همین حاال کاری  خیال کردم 

نشکنم، از زور...
ادامه دارد...

آیه روز  

»پس ما یونس را در اثر تمسک به ذکر یاد شده، از اندوه نجات دادیم و همین گونه مومنین را 
نجات می بخشیم.« )سوره انبیاء آیه ۸۸(

حدیث روز  

دنیا بازاري از بازارها است. گروهي از این بازار خارج مي شوند، کاالي نافع و سودبخش مي برند و 
بعضي با متاع مضر و زیان بار از این بازار بیرون مي روند. امام محمد باقر )علیه السالم(
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چگونه با افسردگی بعد 
از سوگ مقابله کنیم؟

انکار و ناباوری از دست دادن عزیزان
این اولین مرحله سوگواری است. وقتی جدایی اتفاق می افتد مخصوصا 
اگر این واقعه در اثر مرگ یکی از اعضای درجه اول خانواده، ناگهانی 
باشد، تلخی اتفاق به قدری دردناک است که فرد گمان می کند در خواب 
است و واقعه را نه تنها باور نمی کند، بلکه انکار هم می کند. بیان احساسات 

باعث می شود که او به تدریج مرگ عزیز از دست رفته را بپذیرد.
خشم برای فوت نزدیکان

در این مرحله فرد از چرایی وقوع اتفاق برای او دچار خشم و رنج 
می شود. واقعه را یک بی عدالتی می داند و بابت این موضوع عصبانی 
و شاکی است. والدینی که فرزند خود را از دست داده اند، احساس 
می کنند به آنان ظلم شده است. گاهی آنان خود را مسئول مرگ 
فرزندشان می دانند و دچار عذاب وجدان می شوند. در این شرایط 
والدین احساس می کنند بخشی از هویت خود را از دست داده اند. 
درک شرایط فرد و حمایت عاطفی و اجتماعی از فرد سوگوار باعث 

می شود که او این مرحله را راحت تر سپری کند.
معامله با خدا برای بازگرداندن عزیز از دست رفته

فرد به  واسطه شدت عالقه و میزان وابستگی تمایل می یابد تا تمام 
دارایی های خود را بدهد اما فردی که از دست داده است، دوباره به 

زندگی برگردد.
احساس گناه و عذاب وجدان فرد سوگوار

قضاوت و سرزنش ناشی از کارهایی که می شد برای عزیز از دست 
رفته، انجام داد اما به هر علت انجام نشده است، باعث می شود 
فرد سوگوار دچار عذاب وجدان و گناه شود. در این مرحله فرد باید 

محدودیت های خود را بپذیرد و خود را ببخشد.
پذیرش مرگ 

این  با فرد سوگوار  افراد در مواجهه  از اشتباهات رایج اغلب  یکی 
است که از او انتظار دارند از همان دقایق اولیه واقعیت را بپذیرد. 
در صورتی که پذیرش اتفاق به معنای واقعی زمان بر بوده و چنین 
پذیرش  چند  است. هر  واقع بینانه  غیر  اطرافیان  از سوی  انتظاری 
واقعه از سوی فرد سوگوار به معنای بازگشت شادی به زندگی او 
زندگی  ادامه  جز  چاره ای  که  می پذیرد  مرحله  این  در  فرد  نیست. 
بدون عزیز از دست رفته ندارد. معاشرت و ارتباط با دوستان و افراد 

مورد عالقه می تواند در بهتر شدن احساسات فرد بسیار موثر باشد.
پایان اندوه سوگ

با  ارتباط فرد  افراد متفاوت است. میزان نزدیکی و  این مرحله در 
متوفی در پایان یافتن زمان اندوه موثر است. در برخی ممکن است 
بکشد. هرچه  دیگر چند سال طول  برخی  و  فرآیند یک سال  این 
رابطه فرد با متوفی صمیمی تر باشد، مرحله بهبود طوالنی تر می شود.

احساس تنهایی
خال ناشی از دست دادن عزیز باعث می شود فرد احساس تنهایی را 
تجربه کند. دریافت حمایت اجتماعی و حضور فرد در همنشینی ها 
در کاهش این احساس بسیار موثر است. این احساس در بین افرادی 

که همسر خود را از دست داده اند، شدیدتر است.

یک لحظه مکث کن . . . 

فواید استفاده کمتر
 از کربوهیدرات ها

)مواد  کربوهیدرات  کم  رژیم  طرفداران 
قندی و نشاسته دار( ادعا می کنند که تمام 
کربوهیدرات ها باعث ایجاد چاقی می شوند و 
با حذف آنها از رژیم غذایی، وزن بدن کاهش 
پیدا می کند. آنها بر این باورند زمانی که هیچ 
کربوهیدراتی برای تولید انرژی وجود نداشته 
باشد، بدن به چربی ها روی آورده و برای 

تولید انرژی ناچار به سوزاندن آنهاست.

رژیم غذایی که به بهبود 
آرتروز کمک می کند

برخی مواد غذایی توانایی کاهش التهاب در بدن 
را دارند و دنبال کردن رژیم غذایی ضد التهاب 
می تواند عالئم آرتروز را بهبود بخشد. ویتامین های 
به  است  کافی ممکن  میزان  به   E و  A، C
پیشگیری از آسیب دیدگی مفاصل کمک کند. 
افراد مبتال به آرتروز احتمال دارد دارای کلسترول 
خون باال باشند و کاهش کلسترول عالئم آرتروز 

را در آن ها کاهش می دهد.

فلفل قرمز، خواص دارویي بسیاري دارد و به همین خاطر امروزه 
استفاده از این ادویه در اکثر غذاها باب شده است. امروزه باور غلطي 
که فلفل قرمز باعث ایجاد زخم معده یا تحریک آن مي شود، کامال 
رد شده و فواید این ماده غذایي از مضرات آن پیشي گرفته است. 
تحقیقات جدید بر ساختار این ماده غذایي و چگونگي عملکرد آن در 
سیستم بدن نشان داده، استفاده از فلفل قرمز مي تواند کمک بزرگي 
در کاهش وزن کند. نوعي عصاره که از فلفل قرمز گرفته مي شود 

در درمان بسیاري از امراض پوستي مانند رفع التهاب و برافروختگي 
پوست، رفع لک و انواع کک و مک موثر است.

میزان  به  ضدسرطاني  خاصیت  داشتن  بر  عالوه  قرمز  فلفل 
چشمگیري حاوي فیبر است که در حفظ سالمت بدن موثر است.

کمک  وزن  کاهش  به  و  مي سوزاند  بیشتري  کالري  قرمز  فلفل 
بسیاري مي کند. بد نیست بدانید که این دسته از سبزي ها از قدیم 

مورد توجه گیاه شناسان غربي بوده است.

با فلفل قرمز الغر شويد

جدول کلمات                        

خاورشناس  و  مورخ  افقی: 
و  قهرمانان  اثر  مولف  انگلیسی 
بالغ  و  شیوا   - قهرمانی  طریقت 
و  مطالعه  علم   - چپ  دست   -۲
حرکت، نیرو و انرژی - معروف و 
شهیر 3- فربهی - فلز برق - رها 
اثری  مشتری 4-  سیاره   - آزاد  و 
 - اتریشی  روانشناس  زیگموند  از 
هدایت کننده 5- پر حرفی - بندگاه 
بین ساعد و بازو - منزل و نشیمن 
- حرف فاصله 6- نوعی گل سرخ 
خودرو - فیلمی از داریوش فرهنگ 
محصول 13۸1 - عدل و انصاف  
7-  گرد هم آینده - جام قهرمانی 
- پوشش پرنده ۸- جذاب و دلربا 
اسالمی  جمهوری  خبرگزاری   -
از ورزشهای زمستانی 9- برف   -
ریزه - نظر و تدبیر - ملخ دریایی 
خانه   - صحن  مرکب  جای   -1۰
-  سنه، سابقه 11- عنبر - لحاف 
- ویران کننده - جدید 1۲- سرباز 
نیروی دریایی - میگو 13- ابزار و 
سایل رساندن پیام - سایه گاه - 
نفس خسته - دوختن 14- مردمک 
چشم - تهمت زدن - عالمت و 
ادمی  برازنده  ان  نیک  نشان 15- 
است- از امراض چشم که بیمار لکه 
های سیاه پیش چشم خود می بیند 

بنای  ترین  معروف  عمودی: 
تاریخی در زمان ساسانی - تصور 
 - شدید  تنگی  نفس   -۲ کردن 
متعارف و طبق رسم - از حاالت 
آمریکا  جاسوسی  سازمان   - دریا 
3- نقاش ارژنگ و مدعی پیامبری 
مطلب  پشیمان 4-   - آزمایش   -
نهفته در دل - یکی از شهرهای 
استان  در  شهری   - افریقا  شمال 
و  کننده  زمزمه   -5 کردستان 
سراینده - پیشوا و مقتدا 6- سر و 
جادو - انچه که ناپایدار و بی دوام 
زادگاه   -7 آسیاب  سنگ  باشد- 
سرگرد   - فراق  و  دوری   - رازی 
سابق- طالی سیاه ۸- ضرورت و 

ایجاب - از پیامبران عهد عتیق - 
صلح و سازش 9- طایفه  - فصل 
زرد - رود بزرگ - جوی خون 1۰- 
عدد وحدانیت - نام وزیر آستیاگ 
پادشاه ماد که مامور کشتن کورش 
پوشیده  نکشت-   را  او  ولی  شد 
گروه  و  دسته   -11 گفتن  سخن 
- کشوری  طارمی  دیندار 1۲-   -
مرکزیت  به  مرکزی  امریکای  در 
خودش 13- امیدوار - پرده ای که 
در پیش در خانه بیاویزند - مهربانی 
14- آغشته به سم - لنگه چیزی 
- پنهان شدن به قصد ضربه زدن 
مسی  کاسه  دشمن-  بر  هچوم  و 

15- پایداری- نیک پی

جدول 4١٣2
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تعویض روکش دسته دو با نوتهـران روکـش

خیابان قدس، نبش قدس غربی 5، حدفاصل میدان قدس و چهار راه عدل  09159659102 - مختاری

پخش روکش صندلی انواع خودرو داخلی ، خارجی و کلیه تزئینات خودرو
روکش ، کف پوش ، لوکس

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
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طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجويی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه
تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

را تجربه کنید.   09158668002
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حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و 
خارج از شهر )تهران ، مشهد ، زاهدان(

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

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

خریداریم(    09153423744

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب رستوران و جگرکی 
واقع در خیابان ارتش با کلیه 

لوازم به فروش می رسد.
 09368990531

32218318

یک شرکت پخش مواد غذایی و سلولزی 
به تعدادی بازاریاب آقا با حقوق ثابت 
نیازمند است.     09117297068

به یک همکار آقا 
جهت فروشندگی در فروشگاه 

فرش اسدزاده واقع در 
صیاد شیرازی  نیازمندیم.

09155624660 

به معمار تجربی یا کاردان 
دارای پروانه جهت شرکت مجری 

نیازمندیم.
09159151324
09150905729

به یک همکار خانم یا آقا مجرب 
و ترجیحاً مجرد، آشنا به ورد و 

اکسل جهت تنظیم امور قراردادها 
و کارهای دفتری با حقوق ثابت 

نیازمندیم.
مهرشهر- نبش فاطمیه 7
مشاورین مسکن میری

09129730677 - 32322419

دعوت به همکاری
تعدادی ویزیتور فعال آقا 
برای همکاری در مجموعه 

پخش مواد غذایی و شوینده 
حقوق ثابت + پورسانت عالی

09019151565

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

تخریب و بازسازی ساختمان
09302761630 -09155626033

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498
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و  معدن  صنعت،  سازمان  خبر-رئیس  گروه 
معدنی،  محدوده  هزار  گفت:  استان  تجارت 
از طریق فراخوان عمومی به متقاضیان واجد 
در  دیروز  شود.شهرکی  می  واگذار  شرایط 
نشست شورای معادن استان گفت: 50 هزار 
کیلومتر مربع محدوه معدنی جدید در خراسان 
بخش  زودی  به  که  شده  شناسایی  جنوبی 
سرمایه  به  عمومی  فراخوان  با  آن  از  زیادی 
گذاران واجد شرایط واگذار می شود.وی با بیان 
اینکه واگذاری این محدوده ها طبق ماده 83 
آئین نامه اجرایی قانون معادن، از طریق مزایده 
به  ها  محدوده  این  افزود:  گیرد،  می  صورت 
اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای توان مالی 

و فن الزم باشند، واگذار می شود.
شهرکی از واگذاری بیش از 200 محدوده معدنی 
به سرمایه گذاران در دو سال گذشته خبر داد و 
گفت: از این پس هر محدوده معدنی با مصوبه 

شورای معادن استان به مزایده گذاشته می شود.

شهرکی همچنین در خصوص تعیین تکلیف 
محدوده های راکد و کم کار معدنی هم افزود: 
محدوده های معدنی با عمر بیش از 5 سال که 
به بهره برداری نرسیده اند، از بهره بردار سلب 
متقاضی  به  ای جدید  مزایده  در  و  صالحیت 

واگذار می شوند.وی به جایگاه پنجم خراسان 
جنوبی به لحاظ ذخایر معدنی کشور اشاره کرد 
صدور  لحاظ  به  امسال  ماهه   4 در  گفت:  و 
مجوزهای معدنی رتبه دوم، صدور 14 پروانه 
بهره برداری معدنی رتبه دوم، صدور 10 فقره 

گواهی کشف رتبه چهارم و صدور 19 پروانه 
نصیب خراسان  رتبه ششم کشوری  اکتشاف 
جنوبی شده است.شهرکی افزود: هم اکنون 566 
معدن فعال استان، زمینه اشتغال 13 هزار و 267 

نفر را فراهم کرده است.

اولویت با سرمایه گذارانی است 
که واحد های فرآوری ایجاد کنند

استاندار هم با تاکید بر واگذاری هر چه سریعتر 
اولویت  گفت:  جدید  معدنی  های  محدوده 
واگذاری این معادن باید با سرمایه گذارانی باشد 
که بتوانند واحدهای فرآوری را در کنار معادن 
ایجاد کنند.مروج الشریعه افزود:این حق مردم 
خراسان جنوبی و به ویژه روستاهای محدوده 
معادن است که از فرصت های شغلی و ارزش 
افزوده این واحدها بهر ه مند شوند.وی گفت: 
باید  واگذاری محدوده های معدنی  فرآیند  در 
صالحیت های مالی و فنی متقاضیان به صورت 

کارشناسی بررسی شود تا این محدوده ها در 
مدت زمان کوتاهی به بهره برداری برسند و 
برای استان، اشتغال و رونق اقتصادی ایجاد کنند.

در شورای معادن استان همچنین درباره محدوده 
و  کوره های سنتی  برداشت خاک رس  های 

صنعتی خوسف  نیز تصمیم گیری شد.
جلوگیری  برای  شد  مصوب  نشست  این  در 
از تخریب زمین و عرصه های منابع طبیعی، 
های  کوره  تمام  به  رس  خاک  محدوده  یک 
سنتی اختصاص یابد و به هر واحد صنعتی هم 
یک محدوده واگذار شود. در نشست شورای 
معادن همچنین به بهره برداران معادن سنگ 
آهن طبس و مرمریت نهبندان دو ماه و معدن 
“پلی متال” خوسف یک ماه مهلت داده شد تا 
نسبت به تکمیل پروانه اکتشاف اقدام کنند. در 
صورتی که این بهره برداران در مهلت مقرر 
پروانه  نکنند،  اقدامی  اکتشاف  تکمیل  برای 

اکتشاف معدن ابطال خواهد شد.

هزار محدوده معدنی، آماده واگذاری 

هوشمند سازی 30 کالس درس تا  آخر شهریور
صداوسیما- 30 کالس درس تا پایان شهریور در خراسان جنوبی هوشمند سازی می شود. رئیس اداره فناوری اطالعات اداره کل آموزش و پرورش گفت: حدود 7 سال از 
آغاز طرح هوشمندسازی کالس های درس می گذرد و در این مدت 2500 کالس درس در خراسان جنوبی به امکانات هوشمندسازی تجهیز شدند.رضایی افزود: امسال 
نیز تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید 30 کالس درس دیگر در استان هوشمندسازی می شود که برای این منظور 117 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

*رئیس اتاق اصناف گفت: 88 واحد صنفی متخلف در 
بیرجند طی چهار ماهه نخست سال جاری پلمپ شدند.

*مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
سرایان از ادامه عملیات مرمت خانه تاریخی کالنتری 

بسطاق در این شهرستان خبر داد.
*مدیرکل امور عشایری گفت: از سال گذشته تاکنون 
215 میلیارد ریال تسهیالت برای اجرای طرح های 
تولیدی به یکهزار و 82 نفر از عشایر  پرداخت شده است.

*مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: 
546 میلیون تومان برق از نیروگاه های خورشیدی 

خانگی در خراسان جنوبی خریداری شد.
*موزه صنایع دستی و مردم شناسی  شهرستان سرایان 

بهسازی و مرمت شد.
*مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: 392 پرونده کاال و 
خدمات در چهار ماه نخست امسال وارد شعب تعزیرات 
و 395 پرونده نیز در این بخش مختومه شده است.
راه  از  خمینی)ره(   امام  امداد  کمیته  مدیرکل   *
اندازی میز خدمت در 21 اداره کمیته امداد خبر داد.
*کارشناس مسئول دفتر پیشگیری از معلولیت های 
اداره کل بهزیستی گفت: سال گذشته برای 4647 نفر 
غربالگری ژنتیک پیش از ازدواج در استان انجام شده است.

اخبار کوتاه

حوادث استان

توقيف محموله گوشت سفيد بدون مجوز

2 تن ران مرغ منجمد فاقد مجوز در بیرجند توقیف 
شد. رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند گفت: 
2 تن ران مرغ منجمد به دلیل نداشتن مجوز الزم 
توقیف  بیرجند  در  بهداشتی  رعایت شرایط  و عدم 
شد.علیزاده افزود: کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت 
عمومی شبکه دامپزشکی بیرجند این محموله را به 
دلیل شرایط ظاهری و رعایت نکردن دمای مناسب 

ضبط و توقیف کردند.

افزایش 12 درصدی بارگيری
 در راه آهن شرق

صداوسیما-راه آهن شرق در مرداد ، رتبه سوم بارگیری 
کشور را به ثبت رساند. روابط عمومی راه آهن شرق 
گفت: هشتم مرداد، بین مناطق نوزده گانه راه آهن 
سوم  رتبه  شرق  آهن  راه  ایران،  اسالمی  جمهوری 
بارگیری را کسب و رکورد جدیدی در بارگیری ثبت 
کرد.حجازی افزود: در تاریخ مذکور بیش از 19 میلیون 
تن کیلومتر بار خالص و بیش از 30 میلیون تن کیلومتر 
بار ناخالص  از سوی راه آهن شرق حمل شد.وی گفت: 

عمده بار حمل شده مواد معدنی بود. 

بهره برداري از مجتمع
 آموزش عالی سالمت در نهبندان

صداوسیما- مجتمع آموزش عالی سالمت صبح دیروز 
در نهبندان، به بهره برداري رسید. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند در مراسم بهره برداري از  این مجتمع 
گفت: با پیگیری های وزیر بهداشت، دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند و نماینده مردم شهرستان های نهبندان 
و سربیشه در مجلس شورای اسالمی، در آخرین جلسه 
شورای گسترش آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی که خرداد امسال برگزارشد، با راه 
 اندازی مجتمع آموزش عالی در نهبندان موافقت شد.

قائمی افزود: این مجتمع از ابتدای سال تحصیلی جدید 
در رشته های کاردانی بهداشت محیط، بهداشت خانواده 
و سالمت خانواده در مبارزه با بیماری ها دانشجوی 

بومی پذیرش خواهد کرد.

رئيس شورای هماهنگی تبليغات اسالمی 
طبس معرفی شد

کاوش-حجت االسالم محمدي، امام جمعه طبس 
به عنوان رئیس جدید شوراي هماهنگي تبلیغات 
طی  گذشته  روز  گردید.  معرفی  طبس  اسالمي 
استاندار  معاون   با حضور طالیي مقدم،  مراسمی 
شورای  رئیس  مالیی،  و  طبس  ویژه  فرماندار  و 
هماهنگی تبلیغات اسالمی استان حجت االسالم 
محمدي، به عنوان رئیس جدید شوراي هماهنگي 
تبلیغات اسالمي طبس معارفه و از تالش هاي  آزاد، 
رئیس سابق تقدیر گردید. در این مراسم با حکم 
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی طبس، 
پیش  که  طبس  اسالمي  تبلیغات  رئیس  قناعت، 
تبلیغات  هماهنگي  شوراي  دبیري  تجربه  این  از 
دبیر شوراي  عنوان  به  داشت  را  فردوس  اسالمي 
از  و  منصوب  طبس  اسالمي  تبلیغات  هماهنگي 
تالش هاي وی در دوران تصدي دبیري شوراي 

هماهنگي تبلیغات اسالمي فردوس تجلیل شد. 

راه اندازی نيروگاه خورشيدی
 در منابع طبيعی

ایسنا-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری از احداث 
نیروگاه خورشیدی با هزینه 120 میلیون تومان در این 
اداره کل خبر داد. نصرآبادی روز گذشته ، در جمع 
خبرنگاران گفت: منابع طبیعی جزو اولین ادارات کلی 
است که در خراسان جنوبی برای کاهش هزینه های 
برق خود به احداث پنل خورشیدی روی آورده است . 
وی یادآور شد: هدف از این کار تحقق اهداف توسعه 
اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و توسعه پایدار 
است که این اداره کل نیز در همین راستا راه اندازی 
نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 20 کیلووات را در برنامه 

اجرایی خود قرار داده است.

صنایع دستی استان مهمان 
سالن جلسات استاندار  

غالمی-در سال حمایت از کاالی ایرانی، محصوالت 
جلسات  ویژه  سالن  مهمان  استان،  دستی  صنایع 
استانداری خراسان جنوبی شد. عباس زاده معاون صنایع 
دستی اداره کل میراث فرهنگی گفت: با توجه به حمایت 
های همه جانبه مقام عالی استان از محصوالت صنایع 
دستی و توجه ویژه به تولید داخل و حمایت از محصول 
ایرانی بخشی از فضای سالن جلسات استانداری به 
نمایش محصوالت صنایع دستی اختصاص داده شد. 
وی افزود: در این میان نمونه هایی از محصوالت ، 
صنایع دستی استان از قبیل حوله بافی ، جاجیم بافی، 

سفال لعابدار و.... به چشم می خورد .

بررسی پروژه های قابل افتتاح 
شهرداری بيرجند در هفته دولت

دادرس مقدم-روند پیشرفت پروژه های قابل افتتاح 
شهرداری بیرجند در هفته دولت در جلسه ای که در 
محل سالن جلسات شهرداری برگزار گردید، بررسی 
شد. جاوید در جلسه بررسی پروژه های هفته دولت  
گفت: طبق روال سال های گذشته در هفته دولت 
امسال نیز شهرداری  پروژه های خدماتی و عمرانی را 
با حضور مسئوالن و اقشار مردم طی مراسمی مورد 

بهره برداری قرار می دهد. 

اجرایی شدن طرح 
خدمات مالی خرد با 3 ميليارد اعتبار

کاری-مدیر کل بهزیستی عنوان کرد: طرح خدمات 
بهزیستی  سازمان  بین  مشترک  طرح  خرد،  مالی 
 وموسسه بین المللی تاک و بانک کشاورزی است.

عرب نژاد با بیان اینکه هدف این طرح پیشگیری از 
از فقر و تقویت  ایجاد بحران های موقعیتی ناشی 
برقراری ارتباط درفعالیت های گروهی و باال بردن 
روحیه همکاری است، افزود: این طرح از سال96 با 
اعتباری بالغ بر3 میلیارد ریال با عقد قرارداد فی ما بین 
بهزیستی وموسسه تاک وکلینیک های مددکاری در 4 
شهرستان درمیان، نهبندان، قاینات و زیرکوه اجرایی شد 

و اکنون  بیش از 30 گروه خودیار تشکیل شده است.

در بازدید از روزنامه آوا مطرح شد:

نشر فرهنگ نامه شهدا 
برای ترویج فرهنگ شهادت

امور  و  بنیاد شهید  دیروز مدیرکل  حسینی- صبح 
ایثارگران مهمان روزنامه آوای خراسان جنوبی بود. 
حجت االسالم عزیزی ضمن تبریک روز خبرنگار 

برخی کارها سخت و  عنوان کرد: در زمان جنگ 
برخی آسان بود که کار خبرنگار جنگ جزو سخت 
ترین کارها بود. وی ابراز امیدواری کرد: خبرنگاران 
استان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، بنیاد شهید را 
یاری کنند و یکی از راه های کمک، تشویق مسئوالن 
برای حل مشکالت جامعه هدف بنیاد شهید است.  
نارمنجی معاون فرهنگی اجتماعی بنیاد شهید نیز از 
جمع آوری تمام وصیت نامه های شهدای استان به 
صورت موضوعی و مرتب همراه با عکس هر شهید 
خبر داد و گفت: فرهنگ نامه ای را ایجاد کرده و در 
اختیار این رسانه قرار می دهیم تا از آن برای نشر 
فرهنگ شهادت استفاده شود.جعفرپور سردبیر روزنامه 
آوای خراسان جنوبی نیز خواستار کار در حوزه شهادت 
با استفاده از مباحث و روش های نوین شد و افزود: 
این گونه نتایج برایف مردم نیز قابل لمس خواهد بود، 
برای مثال می توان وصایای شهدا را به صورت داده 

نما در روزنامه منتشر کرد.

گازرسانی نهبندان در آینده ای نزدیک
 به بهره برداری می رسد

کاوش-مدیرعامل شرکت گاز گفت : گازرسانی به 
نهبندان با اعتبار بالغ بر 950 میلیارد ریال از محل 
اعتبارات داخلی شرکت ملی گاز ایران در آینده نزدیک به 
بهره برداری می رسد. هاشمی در گفت و گو با آوا اظهار 
کرد: گازرسانی به شهر نهبندان در 2 بخش اجرای خط 
انتقال گاز سربیشه - نهبندان و شبکه داخلی شهر در 
دست اجراست.وی افزود: اجرای خط انتقال گاز سربیشه 
- نهبندان از سال 94 آغاز شده و با هزینه بالغ بر 800 
میلیارد ریال مراحل پایانی را می گذراند.وی در خصوص 
شبکه داخلی گاز شهر نهبندان نیز گفت: اجرای شبکه 
داخلی شهر نهبندان شامل اجرای 130 کیلومتر شبکه 
تغذیه و توزیع ، احداث و نصب 4 ایستگاه تقلیل فشار 
درون شهری ، ساخت و نصب یک ایستگاه حفاظت 
کاندیک با اعتباری برابر 150 میلیارد ریال توسط شرکت 
گاز استان به اتمام رسیده و در مرحله نصب 4 هزار و 
700 انشعاب است.هاشمی ادامه داد: با بهره برداری از 
عملیات گازرسانی به شهر نهبندان امکان گازرسانی به 
بیش از 5 هزار خانوار ساکن در این شهر فراهم می شود. 
وی یادآور شد: همزمان با گازرسانی به شهر نهبندان، 
مطالعات مهندسی برای گازرسانی به تعداد قابل توجهی 
از روستاهای واقع در این شهرستان نیز در دست انجام 
است که در صورت تخصیص به موقع نقدینگی و نبود 

موانع قانونی، اجرایی خواهد شد.
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معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی 
خراسان جنوبی گفت: تاکنون چهار شرکت صنعتی 
کوچک از خراسان جنوبی برای حضور در نمایشگاه 
ملی توانمندی های صنایع کوچک ایران اعالم 
آمادگی کرده اند. عابدینی در گفت و گو با فارس 
اظهار کرد: نمایشگاه ملی توانمندی های صنایع 

کوچک ایران از 21 لغایت 23 مرداد در مصلی امام 
خمینی)ره( در تهران گشایش می یابد.

وی با بیان اینکه تاکنون چهار شرکت صنعتی 
این  برای حضور در  از خراسان جنوبی  کوچک 
نمایشگاه اعالم آمادگی کرده اند، تصریح کرد: 
غرفه هایی که برای این واحدها در این نمایشگاه 

در نظر گرفته شده در سالن فروش بوده تا عالوه 
بر بازاریابی و معرفی محصوالت شان بتوانند به 

فروش تولیدات خود نیز اقدام نمایند.

پرداخت هزینه  غرفه های واحدهای 
صنعتی توسط شهرک های صنعتی 

عابدینی یادآور شد: هیچ هزینه ای برای غرفه هایی 
که در اختیار استان قرار می گیرد، دریافت نشده 
و این هزینه ها را شرکت شهر ک های صنعتی  
پرداخت می نماید.وی افزود: هدف اصلی برگزاری 
این نمایشگاه نشان دادن توانمندی ها و ایجاد 
بوده  کوچک  صنایع  تولیدات  معرفی  فضای 
که یک رویداد ملی تلقی می شود.وی با بیان 
اینکه گشایش نمایشگاه همزمان با بزرگداشت 
روز صنایع کوچک خواهد بود، اضافه کرد: در 
از  کوچک  صنعتی  واحدهای  نمایشگاه  این 

سراسر کشور، شرکت های مدیریت صادرات و 
شرکت های خارجی حضور خواهند داشت.

برگزاری کارگاه های آموزش تخصصی 
برای واحدهای حاضر در نمایشگاه 
توانمندی های صنایع کوچک ایران

عابدینی به مزایای برپایی این گونه نمایشگاه ها 
کرد  اشاره  استانی  واحدهای صنعتی  و حضور 
و گفت: بازاریابی و معرفی تولیدات با توجه به 
فرصت حضور شرکت های مدیریت صادارت و 
شرکت های خارجی و همچنین تبادل اطالعات 
و تجربیات بین شرکت های حاضر در نمایشگاه از 
مهمترین این مزایا محسوب می شود.وی به شعار 
سال به عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی اشاره 
کرد و یادآور شد: ارائه توانمندی های واحدهای 
تولیدی که موجب تأمین کاالهای مورد نیاز جامعه 

می شود یکی از اهداف این نمایشگاه است.

حضور کم رنگ واحدهای صنعتی 
کوچک استان در نمایشگاه

شهرک های  شرکت  کوچک  صنایع  معاون 
صنعتی با بیان اینکه فرصت حضور پررنگ تر 
واحدهای صنعتی استان در این نمایشگاه وجود 
معرفی  به  می توانست  حضور  این  که  داشت 
واحدهای استان کمک کند، اضافه کرد: یکی از 
مسائلی که واحدهای تولیدی برای معرفی  ظرفیت 
ها و توانمندی های خود باید در دستور کار قرار 
دهند حضور پررنگ در این گونه نمایشگاه ها است.

عابدینی ادامه داد: بیشتر واحدهای تولیدی استان 
خواستار حضور در نمایشگاه های تخصصی هستند 
که فراهم آوردن این فضا در دستور کار شرکت 

شهرک های صنعتی  قرار دارد.

از  بسیاری  گفت:  بیرجند  خبر-شهردار  گروه 
زمین های وقفی در شهر بدون استفاده است که 
آماده ایم  به نفع مردم برای این اراضی، کاربری 
مشخص کنیم. جاوید روز گذشته در نشست هم 
اندیشی و نیازسنجی ترویج فرهنگ وقف برای 
پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب های 
اجتماعی اظهار کرد: وقف موضوعی است که در 
حوزه خدمات شهری می توان به نفع مردم از آن 
استفاده کرد تا ارزش افزوده وقفیات نیز افزایش 
یابد.وی افزود: خیر رساندن به جامعه از مهمترین 
نحوه  درباره  باید  اوقاف  اما  است  واقفان   نیت 

بهره برداری از امالک وقفی اطالع رسانی کند 
تا ذهن جامعه روشن شود.شهردار بیرجند با بیان 
اینکه در محله انقالب بیرجند درخواست های 
مناسب  فضای  ایجاد  برای  مردم  از  متعددی 
تفریحی داریم، بیان کرد: متاسفانه شهرداری 
در محله مذکور زمینی با این کاربری ندارد.وی 
ادامه داد: زمین های وقفی زیادی در این محله 
بالاستفاده مانده که می توان با تعریف کاربری 
براساس نیازهای موجود، هم ارزش افزوده آن 
را افزایش داد و هم از آن برای ایجاد فضای 
تفریحی و تجاری در این محالت استفاده کرد.

جاوید با تاکید بر اینکه سودآور بودن موقوفه ها 
منجر به اجرای بهتر نیات واقفان می شود ،گفت: 
شهرداری آمادگی دارد با اداره کل اوقاف و امور 
خیریه تفاهم نامه منعقد کند تا برای وقف هایی 
که در قالب ملک هستند ارزش افزوده ایجاد شود 

و مردم از آن نفع ببرند.

 نیات واقفان برای موضوعات
 روز به کار گرفته شود

جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 

این جلسه  نیز در  دادگستری خراسان جنوبی 
اظهارکرد: اعتقادات خاص مردم به عزاداری امام 
حسین )ع( و محرم منجر به هدایت نیات واقفان 
به این سمت شده لذا انتظار می رود از ظرفیت 
وقف برای موضوعات روز از جمله آسیب های 
اجتماعی استفاده شود. وحدانی نیا آسیب های 
از دغدغه های مهم مقام معظم  را  اجتماعی 
رهبری دانست و گفت: پیشگیری و مبارزه با این 
آسیب ها نیاز به تامین هزینه های مالی دارد که 
می توان از وقف برای این مهم استفاده کرد. وی 
با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت وقف در زمینه 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی افزود: همایش 
برای  وقف  فرهنگ  ترویج  موضوع  با  استانی 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی با همین هدف 
در سه ماه سوم سال جاری برگزار می شود.وی 
به نقش مهم سازمان اوقاف و امور خیریه در 
راستای فرهنگ سازی وقف برای آسیب های 
اجتماعی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می شود 
دبیرخانه این همایش در اداره کل اوقاف و امور 
خیریه مستقر شود.معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری بر شناسایی پروژه هایی در 

این راستا تاکید کرد و افزود: قبل از برگزاری این 
همایش کارگروه هایی برای شناسایی و معرفی 
پروژه ها برگزار می شود تا بتوان از خروجی آن 

به نحو احسن استفاده کرد.
مشاور فرهنگی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هم گفت: وقف در اذهان مردم تنها برای عاشورا و 
عزاداری برای امام حسین )ع( است. زاهدی اصل 
افزود: باید از طریق ائمه جمعه و جماعات برای 
مردم تبیین و فرهنگ سازی شود که وقف فقط 
در محرم و صفر خالصه نشده و می تواند در زمینه 

های دیگر موردنیاز جامعه نیز از آن استفاده کرد.

پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 مورد توجه قرار گیرد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع دادگستری 
جامعه  در  موجود  باید خأل  های  گفت:  استان 
به واقفان شناسانده شود و واقفان نیز به بحث 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی توجه زیادی 
داشته باشند.وحدانی نیا در این جلسه اظهار کرد: 
بحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی با کمک 
وقف موضوع جدیدی است که کمتر به آن پرداخته 

شده است.وی بیان کرد: با وجود اینکه از بیرجند 
به عنوان شهری فرهنگی یاد می شود اما متأسفانه 
به شهروند فرهنگی آن گونه که باید توجهی نشده 
است.وی با اشاره به اینکه واقفان باید به پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی توجه زیادی داشته باشند، 
خاطرنشان کرد: اگر دغدغه آسیب های اجتماعی 
را داریم باید بیش از هر چیزی در جامعه بر اصل 
پیشگیری توجه داشته باشیم. وحدانی نیا یادآور شد:  
در خراسان جنوبی یکی از مولفه هایی که می تواند 
در پیشگیری از آسیب های اجتماعی موثر باشد 

ورود فرهنگ وقف به این حوزه است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن گفت: در 
راستای اجرای طرح هادی روستایی برای استان 
اعتباری معادل 11 میلیارد و 65 میلیون تومان 
مصوب شده و در حال مبادله موافقت نامه برای 

تخصیص این اعتبار هستیم.
قاسم تنها در گفت و گو با فارس اظهارکرد:  
براساس سرشماری سال 95 تعداد 918 روستای 
باالی 20 خانوار در خراسان جنوبی وجود دارد که 
برای اجرای طرح هادی، این گونه روستاها مورد 
تکلیف بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار دارد. 
وی تصریح کرد: از مجموع روستاهای باالی 20 
خانوار استان تاکنون برای 874 روستای تهیه 
طرح هادی انجام گرفته و با توجه به اینکه این 
طرح در افق 10 ساله دیده می شود طرح هادی 

89 روستا مورد بازنگری قرار گرفته است.

اجرای طرح هادی در 495 روستا
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن با اشاره به 
اینکه برای 72 روستای زیر 20 خانوار جمعیت 
استان نیز تهیه طرح هادی تهیه شده است، 
یادآور شد: در زمینه تهیه طرح هادی تاکنون 

و 933  میلیارد  معادل 10  اعتباری  استان  در 
میلیون تومان هزینه شده است.”تنها” مرحله 
بعدی در راستای طرح هادی روستایی را اجرای 
این طرح دانست و افزود: اقدامات اجرایی در 
معابر  آسفالت  شامل  هادی  طرح  راستای 
روستایی، جوی و جدول کشی، بهسازی پارک، 
اجرای  روستایی،  پل های  و  قنوات  محالت، 
سنگ فرش کوچه ها و سایر موارد می شود.وی 
با بیان اینکه تاکنون اجرای طرح هادی برای 
اضافه  است،  شده  آغاز  استان  روستای   495
کرد: در این زمینه تاکنون 99 میلیارد و 874 

میلیون تومان هزینه شده است.

پیش بینی تأمین بیش از 7.5 
میلیارد تومان قیر رایگان برای

 آسفالت معابر روستایی 
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن با اشاره به 
اینکه یکی دیگر از اقدامات بنیاد مسکن که در 
حدود چهار سال گذشته کلید خورده تأمین قیر 
رایگان برای آسفالت معابر روستایی از محل 
طرح های  اجرای  در  بودجه  قانون  اعتبارات 

این  در  کرد:  تصریح  است،  روستایی  هادی 
راستا در سال های 95 و 96 میزان 28 هزار 
و 139 تن قیر رایگان به ارزش 17 میلیارد و 
761 میلیون تومان برای استان تأمین شده که 
در 163 روستا میزان 891 هزار و 646 مترمربع 
آسفالت معابر انجام شده است.تنها ادامه داد: 
همچنین در سال 96 میزان 10 هزار و 290 

تن قیر رایگان برای آسفالت معابر روستایی در 
اجرای طرح های هادی تأمین شده که ارزش 
تومان  میلیون  و 140  میلیارد  معادل 15  آن 
بوده و در 186 روستا یک میلیون و 295 هزار 

از  آسفالت شده که  معابر  از  مترمربع  و 961 
مشارکت های مردمی و دهیاری ها نیز در این 

زمینه استفاده شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال مالی 97 نیز که از 
مرداد امسال آغاز شده در راستای اجرای طرح 
هادی روستایی برای استان اعتباری معادل 11 
میلیارد و 65 میلیون تومان مصوب شده و در 

این  برای تخصیص  حال مبادله موافقت نامه 
اعتبار به استان هستیم، یادآور شد: در تأمین 
قیر رایگان نیز در سال 97 ، 7 میلیارد و 800 
میلیون تومان برای استان پیش بینی شده است.

هزینه کرد سه میلیارد و 383 میلیون 
تومان اعتبار برای اجرای طرح بهسازی 

بافت های با ارزش روستایی 
ارزش  با  بافت های  بهسازی  بحث  به  تنها، 
روستایی در استان اشاره کرد و گفت: در این 
حوزه تاکنون این طرح در چهار روستای هدف 
توابع  از  فورگ  روستاهای  شامل  گردشگری 
شهرستان درمیان، خور از توابع خوسف، نایبندان 
از توابع طبس، چنشت از توابع  سربیشه آغاز شده 
است.وی ادامه داد: تاکنون اعتباری بالغ  بر سه 
میلیارد و 383 میلیون تومان اعتبار در این زمینه 
هزینه شده که به تفکیک در روستای فورگ 
737 میلیون تومان، روستای خور یک  میلیارد 
نایبندان 720  روستای  تومان،  میلیون  و 376 
میلیون تومان و روستای چنشت 550 میلیون 
کرد:  خاطرنشان  است.وی  شده  هزینه  تومان 
یکی دیگر از روستاهایی که در آن طرح بهسازی 
بافت های باارزش در آن اجرایی شده روستای 
کریمو از توابع شهرستان سرایان  بوده که تاکنون 
695 میلیون تومان در این روستای برای اجرای 

این طرح هزینه شده است.

زمین های وقفی به نفع مردم کاربری دارد

۱۱ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح هادی در استان

حضور ۴ واحد صنعتی استان در نمایشگاه ملی صنایع کوچک ایران
کم رنگ بودن حضور شرکت ها در این نمایشگاه
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 پیامبر اکرم صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند :
أفَْضُل الِجهاِد َمن أْصبََح ال یَُهمُّ بُظلِْم أحٍد

برترین جهاد، جهاد کسی  است که صبح خود را با این نیت آغاز کند که به احدی ستم روا ندارد.
)محاسن :ج1 ، ص2۹2، ح44۹(

عکس: رضایی

موضوع  با  خبری  نشست  گذشته  روز   - رضایی  جواد   
»دوچرخه سواری در گرمترین نقطه زمین« و ثبت رکورد 
 جهانی در گینس برگزار شد. در این جلسه حسن خراشادی زاده

دوچرخه سوار هم استانی با اشاره به اولین رکورد دوچرخه 
سواری در بیابان لوت، از طی مسیر 120 کیلومتری در زمان 

کمتر از 12 ساعت خبر داد.  
خراشادی زاده بیان کرد: حدود 14 سال در زمینه دوچرخه 
سواری توریستی فعالیت دارم و همچنین عضو کمیته جهانی 
دوچرخه سواری توریستی و  از سال 85  سفرهای زیادی را 

به مناطق مختلف کشور داشته ام.
12 ساعت دوچرخه سواری در دمای باالی 65 درجه

وی در مورد ثبت رکورد جهانی در گرمترین نقطه زمین بیان 
کرد:کویر لوت به عنوان گرمترین نقطه زمین شناخته می 
شود که از طرف سازمان ناسا نیز این موضوع تایید شده است 
و قصد داریم مسافتی به طول 120 کیلومتر که از کوه های 
بیابانی دهسلم و  مریخی نهبندان شروع و در مسیر پایگاه 
ریگ یالن ادامه می یابد را در زمان کمتر از 12 ساعت با 
دوچرخه رکاب بزنیم. حسن خراشادی زاده ادامه می دهد: با 
پیش بینی های که شده شاید دمای هوا در روز اجرای برنامه 
به 65 یا باالتر برسد. این رکورد در دنیا ثبت نشده است و 
احتمال ثبت آن به دلیل اولین رکورد جهانی، در گینس بسیار 
باالست که می تواند زمینه بسیار مناسبی برای معرفی بیابان 
لوت باشد و همچنین به رونق گردشگری استان کمک کند. 

وی افزود: با تیمی متشکل از 8 نفر درحال فعالیت هستیم که 
در روز اجرای برنامه این تعداد به 20 نفر خواهد رسید. 

کارگروه  در  پروژه  این  بررسی  به  اشاره  با  زاده  خراشادی 
گردشگری استانداری و اعالم آمادگی دستگاه های متولی، از 
عدم همکاری بیشتر ارگان ها گالیه کرد و افزود: فقط اداره کل 
میراث فرهنگی استان حمایت های بسیاری را در این زمینه انجام 
داده که باعث کاهش هزینه های این پروژه شده و جای تقدیر 
دارد. خراشادی زاده بیان کرد: ثبت رکورد در گینس متحمل 
 هزینه های باالی است که فقط برای ارسال مستندات حدود

800-1300 دالر هزینه دارد که بخشی از این هزینه ها با 
وساطت میراث فرهنگی از بخش خصوصی تامین شده است 
و بخش دیگر نیز هزینه شخصی می باشد. همچنین موسسه 
عرفان و کارخانه کویرتایر نیز کمک هایی را در این زمینه 

انجام داده اند.
گردشگری در استان موضوعی فرابخشی است

موضوع  به  اشاره  با  نیز  فرهنگی  میراث  گردشگری  معاون 
گردشگری در استان بیان کرد: گردشگری در استان موضوعی 
رونق  در  پروژه  این  موفقیت  امیدواریم  که  است  فرابخشی 
گردشگری استان موثر باشد. عربی ادامه داد: در حال حاضر 
رکورد  ثبت  پروژه  و  است  ویژه مطرح  با عالیق  گردشگری 
در گینس رویکردی ورزشی است که امیدواریم موفقیت این 

پروژه در رونق گردشگری استان موثر باشد.
عربی با اشاره به اینکه بیابان لوت بین سه استان خراسان 

جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان گسترده است، تصریح 
کرد: بیابان لوت محدوده مشترکی بین این سه استان است 
که با ثبت رکورد در گینس می تواند بعد تبلیغاتی و بازاریابی 
برای استان به همراه داشته باشدکه نیازمند همکاری همه 
گردشگری  معاون  است.  متولی  های  ارگان  و  ها  دستگاه 
میراث فرهنگی ادامه داد: بیابان لوت دارای پارامترهای زیاد 
ای،  ماسه  های  هرم  جمله  از  ها  جذابیت  از  کلکسیونی  و 
ارتفاعات شنی، پوشش گیاهی و جانوری خاص است که باید 

مورد بررسی قرار گیرد.
فهرست  در  شده  ثبت  طبیعی  اثر  اولین  لوت  بیابان 

میراث جهانی 
بیابان  بیان کرد:  نیز  استان  لوت  بیابان  پایگاه جهانی  مدیر 
لوت به عنوان اولین میراث ایران 27 تیر سال 95 در فهرست 
میراث جهانی  ثبت شد که دارای ویژگی های بسیار زیادی 
از جمله بلندترین تپه های ماسه ای، بلندترین و طویل ترین 
کلوت ها و بلندترین نبکاها است. همچنین بیابان لوت در 
 سال 2009 به عنوان گرمترین نقطه زمین اعالم شده است. 
زهرا رضایی ملکوتی با اشاره به ثبت ملی نخلستان های دهسلم 
و احداث پایگاه بیابانی در این روستا، ثبت رکورد در گینس را 
یک رویداد فرهنگی دانست و ادامه داد: این اتفاق بسیار خوبی 
است که می تواند در معرفی جاذبه های طبیعی بیابان لوت 
بسیار موثر باشد. وی ادامه داد: اقدامات قابل توجهی نیز در 

این زمینه صورت گرفته که جای تقدیر و تشکر دارد.

آمادگی برای ثبت رکورد جهانی گینس توسط دوچرخه سوار بیرجندی
رکاب زدن120 کیلومتر در کمتر از  12 ساعت در گرمترین نقطه زمین

مزايـده عمومـي )نوبت اول( شناسه: 218539
  اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري خراسان جنوبي در نظر دارد: بهره برداري و احیای محصول فرعي مرتعي آنغوزه و آویشن در دو شهرستان طبس و بشرویه را در قالب طرح های  
بهره برداري ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به شماره فراخوان 100973845000002 مندرج در این آگهي واگذار نماید. لذا از  
متقاضیان دعوت مي شود در صورت تمایل نسبت به اخذ اسناد مزایده، مالحظه مفاد طرح، بازدید از مناطق مورد نظر اقدام نموده و قیمت پیشنهادي خود را براي هر کیلوگرم محصول 

به عنوان بهره مالکانه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اعالم نمایند.

نام
مساحت محصولنام طرحشهرستان

مفید
میزان 
محصول

نرخ پایه 
)ریال(

دوره تعهدات احیایی
طرح

مبلغ تضمینمبلغ کل
%10 بذر 

پاشی
کپه 
کاری

بشرویه

علی حیدر )رویشگاه 
7445340744534یک ساله290210354542100آنغوزهغر دولی و چوسر(

کال نخاب )رویشگاه تنگل 
11351619011351619یک ساله50501455780186000آنغوزهجعفری، تنگل پوزه(

404051674040516.7یک ساله11001089371033000آنغوزهکرند

1601280361601283.6یک ساله95424046660960020آنغوزهسرند خدا آفرید

862993008629930یک ساله4561180731351500آویشننیگو ، نخاب و سرند

طبس

کلشانه پیستان 
33182530033182530یک ساله82004100809331000100آنغوزهپیرحاجات

10898173010898173یک ساله286014307621130025آنغوزهخروان

تاریخ دریافت اسناد مزایده : از 97/5/14 لغایت  پایان وقت اداري 97/5/22
زمان تحویل پاکتهاي مزایده: حداکثر تا پایان وقت اداري مورخ 97/5/24 

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده: مطابق جدول فوق 
زمان و محل بازگشایي پاکت هاي مزایده: ساعت 10 صبح مورخ 97/5/25 سالن جلسات اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري خراسان جنوبي

شرایط مزایده:
 به پیشنهادهاي رسیده فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و یا پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- شرکتهاي تعاوني بهره برداري و  بهره برداران بومي در مقایسه با سایر پیشنهاد دهندگان در شرایط مساوي داراي اولویت میباشند
3 - دریافت اسناد تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و به پیشنهادهای خارج از سامانه در زمان بازگشایی به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً اصل 

ضمانتنامه بانکی تا پایان وقت اداری تاریخ 97/5/24 تحویل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گردد. 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري خراسان جنوبی


