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هفتمین نا خدا بر عرشه؛ 
پرچم  انتظارات، باال!

ناخدای کشتی استان  برای هفتمین 
با سرنشینانی گوناگون و سلیقه هایی 
متنوع و رویکردهایی گاه متفاوت و گاه 
متضاد و متباین، نوشتن از وسعت استان 
و آمار و اطالعات و ظرفیت ها و داشته 
ها و نداشته هایش تکرار مکررات است 
و بالفصل، کاری به احتمال عبث و 
بیهوده. که الحق آنچه را استاندار محترم  
باید بدانند،  خود دانسته و یحتمل بر 
همین پایه هم استان ما را انتخاب کرده 
و خود نیز به یاری خدا انتخاب شده،  و 
آنچه را باید بشناسد و بداند، در جلسه ها 

و نشست ها و ... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4225
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خویشتنداری ما در قبال
 برجام تا ابد نیست 

صفحه 6

صفحه 6

باید دست دزدهای داخلی 
را هم قطع کنیم

صفحه 6

اگر استیضاح ظریف عملیاتی 
شود قطعا شکست می خورد 

در شرایط فعلي استیضاح ها 
به نفع کشور نیست

صفحه 6

فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور :

اختصاص ۲۱ میلیارد تومان وام
 ضروری به خراسان جنوبی

 رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: 2۱ میلیارد تومان در راستای 
وام ضروری به خراسان جنوبی در نظر گرفته شده است. پرویز فتاح 
در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: با وجود 

مشکالت اقتصادی جامعه، مردم ... ) مشروح خبر در صفحه 5 (

رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی  کشور:

آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی 
شرق کشور افتتاح می شود

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه خراسان 
جنوبی در حوزه صادرات محصوالت با کیفیت در بخش 
دام، طیور، عسل و تخم مرغ جزو استان های برتر است 
گفت: امیدواریم آزمایشگاه  ... ) مشروح خبر در صفحه 5 (

ضربه سنگین 
 به گردشگری 
استان
خبر لغو بیش از 48 تور گردشگری داخلی و خارجی در استان در شش ماهه اول سال به دلیل لغو پروازها ، شاید از عجیب ترین 
و تلخ ترین اخبار شنیده شده در حوزه گردشگری استان بود. رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در حالی از این موضوع در شورای شهر سخن گفت که تا قبل از آن، کسی نه به این مهم توجه کرده و نه ضرر ناشی از این 
کنسلی ها را برآورد و برای جبران آن کاری انجام داده است. به گفته یک منبع مطلع، ضررهای بیش از ۱00 میلیون تومانی 
برای دفاتر خدمات مسافرتی ، کاهش ضریب اشغال هتل ها تا 7 درصد و ضرر بیش از 700 میلیون تومانی هتل ها فقط بخشی 
 از نتیجه این اتفاقات است،  به این فهرست ضررهای ناشی از  فروش نرفتن سوغات و تولیدات صنایع دستی به گروه های

گردشگر که عمدتا به روستاییان  تحمیل شده است را هم باید اضافه کرد...  ) ادامه در صفحه 5(
صفحه 5بی نیازی از اقتصاد وابسته به نفت با توسعه کشاورزی و دامداری

در همایش فرماندهان انتظامی عنوان شد:

مؤسسات مالی خراسان جنوبی  رصد می شوند
 در مراسمی با حضور فرماندهان و مدیران نیروهای انتظامی و نماینده ولی فقیه در استان همایش عمومی مدیران و فرماندهان 
انتظامی استان برگزار شد.سردار شجاع فرمانده انتظامی استان در این مراسم  با بیان اینکه کنترل وضعیت مفاسد اقتصادی در 
استان با رصد اقدامات و فعالیت های مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مراکز مشابه انجام می شود ... ) مشروح در صفحه 5(

انتصاب شایسته جناب عالی را  در استان متدین و با فرهنگ خراسان جنوبی
 صمیمانه تبریک گفته و حضور پر خیر و برکت تان را با توجه به سوابق مدیریتی ارزشمند

 و تجربیات گرانبهای شما در این استان ارج می نهیم.
ضمن آرزوی سربلندی و سالمتی، توفیقات روز افزون تان را در خدمتگزاری به مردم شریف 

استان خراسان جنوبی در راستای تحقق اهداف ارزشمند نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

مرتضی صفدری زاده 
  رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی 

جنـاب آقـای مهندس  
محمدصادق معتمدیان

استانـدار محتـرم خراسـان جنوبـی

اداره کل گمرکات خراسان جنوبی در نظر دارد: به استناد مجوز شماره ۹۷۰۰۲6 مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ 
کمیسیون ماده ۲ استان،  یک دستگاه خودروی قابل شماره گذاری با مشخصات زیر را از طریق 
مزایده عمومی و از طریق سامانه تدارکات به آدرس: www.setadiran.ir  به شماره فراخوان 

۱۰۰۹۷۰۰۱6۷۰۰۰۰۱ و با شرایط اعالم شده در اسناد مزایده به فروش برساند.

رنگمدلنوع خودروردیف

نقره ای متالیک۱۳۸۶پژو ۴۰۵ دوگانه سوز۱

۱- زمان و نحوه بازدید متقاضیان خودرو:  متقاضیان می توانند جهت بازدید خودرو از تاریخ 
۱۳۹۷/۹/۷ لغایت ۱۳۹۷/۹/۱۵ از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۳/۳۰ به آدرس بیرجند- ابتدای خیابان آیت ا... 

غفاری - اداره کل گمرکات خراسان جنوبی مراجعه نمایند.
۲- محل دریافت اسناد مزایده: صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: 

www.setadiran.ir می باشد.
۳- مهلت ارائه پیشنهادها:  از تاریخ ۱۳۹۷/۹/۷ تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۸ 
و بازگشایی پاکت ها راس ساعت ۱۰ صبح  روز دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۹ در محل اداره کل گمرکات 

خراسان جنوبی می باشد.
ضمنا:  کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و به پیشنهادات ارسالی خارج از سامانه،  

ترتیب اثر داده نخواهد شد.  شرکت کارکنان دولت در مزایده بالمانع می باشد

آگهـی مزایـده عمـومی خـودروی سـواری

مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از استخر ، مجموعه اقامتی ، تاالر 
همایش و تاالر پذیرایی موسسه ایثار خراسان جنوبی )به صورت مجزا(

نام و نشانی مزایده گذار :
موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان خراسان جنوبی به نشانی 

بیرجند - خیابان شاهد - نبش سرداران شهید
نوع و کیفیت خدمات )موضوع مزایده( :

واگذاری استخر، مجموعه اقامتی، تاالر همایش و تاالر پذیرایی )به صورت مجزا( موسسه 
ایثار استان خراسان جنوبی به نشانی : بیرجند - خیابان شاهد - نبش سرداران شهید

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 
مبلغ تضمین برای شرکت در مزایده هریک از موضوعات فوق به شرح ذیل می باشد :

مبلغ تضمین شرکت در مزایدهموضوع مزایده
۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالمجموعه استخر ایثار

۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالتاالر همایش ایثار
۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالمجموعه اقامتی ایثار

تاالر پذیرایی شامل آشپزخانه
۰۰۰/۰۰۰/ ۶۰ ریال و دو سالن بدون هر گونه تجهیزات

الزم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب 
شماره ۰۲۰۳۷۲۰۳۹6۰۰۱ نزد بانک دی، شعبه بیرجند به نام  موسسه فرهنگی ورزشی 

و توانبخشی ایثار استان خراسان جنوبی قابل واریز در کلیه شعب بانک دی ارائه گردد. 
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : 

از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه  ۰۹/۲۰/ ۱۳۹۷ 
آدرس فوق ، واحد امور اداری 

مهلت و محل تسلیم پیشنهادها: 
تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه  ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ - ساختمان اداره کل بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان واحد حراست به آدرس بیرجند خیابان مدرس بین مدرس ۳۰ و ۳۲ 
تاریخ برگزاری جلسه بازگشایی پاکت های پیشنهادی: 

ساعت ۱۱ صبح روز پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ در محل دفتر مدیریت موسسه  
به آدرس بیرجند - ابتدای سجادشهر - خیابان شاهد- نبش سرداران شهید 

هزینه درج آگهی و دستمزد کارشناس به عهده برنده مزایده خواهد بود.
تلفن پاسخگویی به سواالت ۳۲۴۱۱۸۰۸ و ۰۹۱۵۱6۴۲۷۵6

مدیریت موسسه فرهنگی ورزشی توانبخشی ایثار
استان خراسان جنوبی

    آگهـی مزایـده )نوبت اول(        

جنـاب آقـای 
محمدصادق معتمدیان
استاندار محترم خراسان جنوبی

انتصاب ارزشمند جناب عالی را که حاصل سال ها تجربه، توانمندی اجرایی و مدیریتی شما می باشد 
تبریک عرض نموده، از درگاه قادر سبحان توفیق و سربلندی روز افزون تان را در جهت پیشرفت 

و توسعه همه جانبه استان خراسان جنوبی آرزومندیم.

کارخانه خوراک دام روستای چاهداشی - شرکت تعاونی دامداران نهبندان

جناب آقای مهدی حکیم زاده  
ریاست محترم هنرستان فنی البرز
و کلیـه همکـاران دلسـوز 

تالش و همت واالیتان در امر آموزش و ارتقای علمی دانش آموزان 
ستودنی است. بدین وسیله به پاس این زحمات ارزنده از 

جناب عالی و کارکنان آن مرکز آموزشی تقدیر و تشکر می نمایم.

تعویض روغن ایران )صمدی 27( - حسن یوسفی مفرد

جناب آقای محمدصادق معتمدیان
 با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 استانـدار خراسـان جنـوبی
 که نشان از درایت، توانمندی و مسئولیت پذیری 
شمـا می باشد، صمیمـانه تبریـک عرض نمـوده
  بهروزی و دوام توفیقات روزافزون تان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.
شرکت خوراک دام نمونه مجتمع دامداران اسالمیه فردوس

تی
رس

نوف
س : 

عک
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بنزين فعال گران نمي شود  

سخنگوي کمیسیون انرژي مجلس گفت: فعال تصمیمي براي افزايش قمیت بنزين از سوي دولت و مجلس پیگیري نمي شود. قره خاني  گفت: 
هرگونه افزايش قیمت بنزين و حامل هاي انرژي نیازمند مصوبه مجلس است و اکثريت نمايندگان بايد با آن موافقت کنند. اينکه در سال آينده 
افزايش قیمت بنزين داريم و يا وضعیت چگونه است، به تصمیمات و پیشنهادات دولت در اليحه بودجه سال آينده بستگي دارد. 

 )ادامه سر مقاله( اما به طور حتم  نفس مطالبه گری به 
توسعه و پیشرفت استان و سالمت عملکردها کمک 
می کند. انتظار ديگر، شايد انتظار همسو شدن همه ی 
فعالیت ها، تالش ها، و تفکرات حول محور توسعه 
استان باشد. متأسفانه علیرغم شعارها در همه ی دوره 
های مسؤولیتی مديران ماقبل، چون همسويی فکری 
و عملی حول محور توسعه وجود نداشته و باری به 
هر جهتی مشهود در برنامه ريزی ها به وجود آمده، 
خراسان جنوبی استانی شده ُمرده با ظرفیت هايی 
زنده. يعنی جسمی با حیاتی نباتی، يعنی استانی به 
ُکما رفته که اگر همان معدود دستگاههای احیاء را هم 
از تنش بگیرند احتمااًل يا نفسش بريده خواهد شد يا 
به حال احتضار خواهد افتاد! انتظار مهم ديگر، الجرم 
کمک و مساعدت، همراهی، همصدايی، حمايت و 
صبوری همگانی برای اجرای برنامه هاست و البته 
در کنار آن ، ارائه طرح ها و نظرها و به ويژه معرفی 
مفسده ها و کانون های فساد انگیز آشکار و پنهان 
در حوزه های مختلف استان که از يک سو چوب 
های نامرئی الی چرخ توسعه استان بوده اند و از 
آن سو با تطهیر خود برای پیشرفت خراسان جنوبی  
ظاهر  به  حزبی،  و  شخصی  منافع  راستای  در  اما 
يقه چاک داده اند!! همه ی اين انتظارات بخشی از 
وظايف استاندار جديد، بخشی هم وظايف ما به عنوان 
رسانه ها و بخشی هم رسالت مردم در قبال استان و 
استاندار است؛  استانی که مستحق پیشرفت است و 
اگر فرصت های طاليی باقی مانده اش در سالهای 
آينده را همچنان از دست بدهد، اگر ما به هر دلیل کنار 
سکاندار کشتی پرماجرايش نباشیم، اگر  به دلسوزانش 
کمک نکنیم و اگر برای رسیدن به ساحل پیشرفت، 
انگیزه های تالشگرانش  را تقويت نکنیم، مشخص 
نیست به چه سرنوشتی دچار خواهد شد!روزنامه ی  
آوای خراسان جنوبی، بزرگ ترين رسانه ی مردمی 
استان نیز،  ضمن تبريک و خیرمقدم به استاندار جديد 
خراسان جنوبی، ضمن آرزوی موفقیت برای ايشان، 
همچون سالهای گذشته، خود را در قبال اين انتظارات 
متقابل مسؤول می داند و با آغوشی باز برای ايجاد 
پل وحدت و موّدت و مهربانی بین مسؤوالن اجرايی 
استان و مردم شريف خراسان جنوبی، آماده هر گونه 

تالش، مساعدت و همکاری بی دريغ خواهد بود.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با يادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمايید(     

علت سقوط قیمت ها در بازار طال

و  طال  تخصصی  کمیسیون  رئیس  آرای،  کشتی 
جواهر درباره سیر نزولی قیمت طال گفت: بسیاری 
از سکه و طال هايی که در خانه ها نگهداری می شد با 
کاهش قیمت در بازار عرضه، باعث کاهش قیمت   شد.

سرمقاله

هفتمین ناخدا بر عرشه؛ 
پرچم  انتظارات، باال! 

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... که الحق آنچه را استاندار 

محترم  بايد بدانند،  خود دانسته و يحتمل بر همین 
پايه هم استان ما را انتخاب کرده و خود نیز به ياری 
خدا انتخاب شده،  و آنچه را بايد بشناسد و بداند، در 
جلسه ها و نشست ها و کمیته ها و کمیسیون ها و 
شوراها، بارها و بارها خواهد شنید؛ چه از زبان مديران، 
چه از زبان مردم استان. آنچه همیشه ما گفته ايم  و 
نوشته ايم آنچیزی بوده که از استاندار جديد خواسته 
ايم که فی المثل فعال باشد، پیگیر باشد، دلسوز مردم 
باشد، برای گرفتن حق مردم جسور و متهور و بی باک 
و چاالک و برای نزديک کردن دلها به هم، نجیب 
و مردمی و شريف باقی بماند، از نیروهای انقالبِی 
مردمِی متعهِد متخصِص پرانرژی برای توسعه استان 
استفاده کند، و مهم تر آنکه  به خراسان جنوبی اهمیت 
دهد! در ذيل اين همه، اما شايسته تر آن است که 
عرصه قلم را به قدمی از  امیرمؤمنان علی )ع(  آراسته 
کنیم آن هنگام که به توصیه و پند، مالک اشتر را به 
استانداری مصر روانه می کند و به او اينچنین می 
فرمايد:» در کار کارگزارانت  بنگر و پس از آزمايش 
تفقدکن  کارهايشان  در  پس  برگمار...  کارشان  به 
و  راستگوی  از مردم  و جاسوسانی  نمای  و کاوش 
وفادار به خود بر آنان بگمار. زيرا مراقبت نهانی تو در 
کارهايشان آنان را به رعايت امانت و مدارا در حق 
رعیت  وا می دارد... خدا را، خدا را، در باب طبقه فرودين، 
کسانی که بیچارگانند از مساکین و نیازمندان و بینوايان 
و زمین گیران.در اين طبقه، مردمی هستند سائل و 
مردمی هستند که در عین نیاز روی سؤال ندارند... پس 
امت  خود را از پرداختن به نیازهايشان دريغ مدار و به 
تکبر بر آنان چهره  دژم منمای و کارهای کسانی را که 
به تو دست نتوانند يافت، خود، تفقد و بازجست نمای. 
اينان مردمی هستند که در نظر ديگران بی مقدارند و 
مورد تحقیر رجال  حکومت... با مردم چنان باش، که در 
روز حساب که خدا را ديدار می کنی، عذرت پذيرفته آيد 
که گروه ناتوانان و بینوايان به عدالت تو نیازمندتر از 
ديگران اند و چنان باش که برای يک يک آنان در 
پیشگاه خداوندی، در ادای حقايشان، عذری توانی 
داشت.« اما ناگفته پیداست که  روی ديگر سکه اين 
صدارت مهم، انتظاراتیست که مسؤول عالی اجرايی 
جديد استان، نماينده دولت در اين خطه و کارگزار تام 
االختیار حکومت در اين واليت، از مردم استانش دارد. 
روانشناسی رفتاری استانداران قبلی و تطبیق آن بر 
جامعه شناسی رفتار محور مردم استان نشان دهنده 
ی اين است که بخش مهمی از عدم موفقیت های 
مسؤوالن قبلی به عدم شناختشان از روحیات  مردم 
برمی گردد. به نظرم می آيد شايد اولین انتظار استاندار 
جديد اين است که مردم و مديران به ويژه رسانه ها 
انتظار  او کمک کنند.  به  در شناخت واقعی استان 
بر  ديگر، تالش برای غالب شدن گفتمان وحدت 
گفتمان تقابل در استان است. در ماههای اخیر اگر 
بخشی از اين تقابل را که منشأ در اختالف سلیقه ها 
و تفاوت نگاهها و رويکردها دارد ) و در جای خود نه 
فقط خوب،  که حتماً الزم است( کنار بگذاريم، بخش 
مهم ديگری از آن باعث ايستايِی مرگ آور و زيان بار 
برای خراسان جنوبی شده است. وحدت افراد، گروهها، 
جناح ها و دسته ها، ظرفیت ها را تجمیع و مردم را 
امیدوارتر می کند. سومین  برای حضور در صحنه 
انتظار استاندار خراسان جنوبی، مطالبه گريست. هر 
چند زمینه های اين مطالبه گری مردمی را که از چه 
چیزی و از چه کسانی بايد انجام شود، خود مسؤوالن 
مقابل(  ستون  در  مقاله  سر  )ادامه   ... نمايند  ايجاد  بايد  می 

موسیقی در خراسان جنوبی از سابقه ای طوالنی برخوردار 
بوده و دارای رقص ها و موسیقی های بسیار متنوعی است.

به گزارش ايسنا، ويژگی موسیقی خراسان جنوبی حرکات 
ريتمیک و نمايشی است. موسیقی در اين منطقه به ويژه در 
شهرستان بیرجند از سابقه ای طوالنی برخوردار بوده است. 
ريتم های پنج ضربی )سه تايی و دوتايی( متداول در اين 
منطقه دارای ويژگی های خاص خود است و در ديگر نقاط 
ايران مرسوم نیست. در منطقه قهستان و بیرجند ترانه ها و 
آوازهای زيبا و حماسی ترين رقص ها و آهنگ های سازی 
و آوازی رواج دارد. سازهای محلی بیرجند عبارتند از دهل، 
سرنا )ساز(، دايره و نی که معموال توسط خود نوازندگان 

ساخته می شود.
اين  در  محلی  رقص های  ويژه  موسیقی  قطعات  برخی 
منطقه عبارتند از: اصیل، ناره ناره، چنشتی، چپ و راست، 
شیرجه، احوال، سه ضرب و عالوه بر رقص های انفرادی، 
دو نفره و گروهی، رقص های ديگری نیز وجود دارد که 
چون رقصندگان “چوب بازی ها” آنها به چوب بازی نیز 
می پردازند. اين رقص ها پیچیده و سخت هستند و نیاز به 

مهارت، تمرين و انعطاف بدن دارد. 
آهنگ های ويژه چوب بازی عبارتند از: آزاد، کنار به خاک، 
وسط به خاک، پک پک، دست به خواب، پشت و گندم 
کاری. آهنگ های متداول و قديمی اين منطقه نیز شامل؛ 
عروس کشو )عرو س کشان(، محمل، روش )شبیه مارش 

است(، نصر و جو )نصر و جان(، کوچه باغی، سبزه نمکی، 
غالم پخش، پیش باز، الاليی، استقبال )خوش آمدگويی( 
است. نوعی دو بیتی خوانی موسوم به )فراغی( نیز در اين 
منطقه رواج دارد، روستايیان دايره وار دور هم می نشینند و 
هر يک با خواندن دو بیت از اشعار محلی به بیان هجران و 

فراق خود می پردازند.
 شیوه خواندن يکسان و تکراری است و هر فرد بیت آخر را 
به گونه ای می خواند که نفر بعد از لحن خواندن آن می فهمد 

که نوبت اوست و بايد فراغی را ادامه دهد.

رقص محلی هر قوم ریشه در گذشته تاریخی 
آن دارد

رقص های محلی به لحاظ ويژگی های خاصی که در درون 
آن ها نهفته است، درواقع گويای نگرش فرهنگ و روحیات 
و چگونگی زيست مردم هر منطقه است. معانی مختلفی در 

رقص ها نهفته است، گاه شکرگزاری به درگاه خداوند، گاه 
ترتیب خاص يکی از کارهای عشايری مانند پشم چینی 
گوسفندان يا کارهای کشاورزی، سوارکاری، جنگ و ... که 
در قالب حرکات رقصنده بیان می شود. رقص ها دارای بار 

مفهومی و نمادين است، بنابراين در بررسی رقص ها بايد 
جنبه های نمادين  آنها که در حرکات دست ها، پاها و کل 

بدن قابل استخراج است، توجه شود.
چوب بازی يک نوع ورزش است و در قديم هنگام جنگ 
و يا دعواهای قومی، ابتدا برای آماده شدن بدن خود را 
گرم می کردند که به تدريج به اين گونه درآمده است. رقص 
محلی مانند ديگر عناصر فرهنگی هر قوم ريشه در گذشته 
آن  آداب  و  مفاهیم  زمان،  با گذشت  و  دارد  آن  تاريخی 
به داليل مختلف تغییر کرده يا تثبیت شده است. رقص 
دهل، چوب بازی و رقص چکه از جمله رقص های مرسوم 

خراسان جنوبی است.
خراسان جنوبی دارای رقص ها و موسیقی های محلی بسیار 
متنوعی است، ترانه ها و آوازهای زيبا و حماسی، رقص ها 
و آهنگ های سازی و آوازی در منطقه قهستان و بیرجند 
رواج دارد. دهل، ُسرنا، دايره و نی را ازجمله سازهای محلی 
برخی  می شود.  ساخته  نوازندگان  خود  توسط  که  است 
اين منطقه  در  قطعات موسیقی ويژه رقص های محلی 
شامل؛ فارفاره، چپ و راست، شیرجه، احواله سه ضرب بوده 
و همچنین چنشتی، فورگی، سرکاريزی، رکاتی از جمله 
رقص های محلی است که به صورت  انفرادی، دو نفره و 
گروهی اجرا می شود. آهنگ های ويژه چوب بازی؛ آزاد،کنار 
به خاک، به خاک، پک پک، دست به خواب و پشت و 

گندم کاری است. 

سازودهلیکهنوایطبیعتوزندگیسرمیدهد
نگاهی به موسیقی محلی خراسان جنوبی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: روند کاهشی نرخ 
دالر به سمت تک رقمی شدن پیش می رود. فیضی با اشاره به سقوط نرخ 
دالر در هفته های اخیر اظهار کرد: در اين موضوع که نرخ دالر در حال 
حاضر زياد و غیر واقعی است، شکی وجود ندارد. اين در حالی است که 
بهای تمام شده و ارزش واقعی ارز نمی تواند ارقامی باشد که اين روزها از 
بازار مخابره می شود. جو روانی در کشور فضايی را ايجاد کرده بود که نرخ 
دالر روزانه افزايش می يافت، افزايش نرخ دالر تابع عوامل مختلف است 
و تنها تابع متغیرهای اقتصادی نیست. وی با تاکید بر اينکه متغیرهای 
سیاسی تاثیر بسزايی بر روند افزايش نرخ دالر داشته است، مطرح کرد: 
هر قدر بتوانیم در زمینه روابط خارجی مذاکراتی را انجام دهیم و در عرصه 
بین المللی اقدامات مثبتی را رقم بزنیم، روند کاهش نرخ دالر ادامه خواهد 
داشت. فیضی تاکید کرد: اگر بدون توجه به علت اصلی افزايش نرخ دالر، 
تنها درباره متغیرهای اقتصادی صحبت شود، نتیجه درستی اخذ نمی شود، 
 اين در حالی است که هر قدر بتوانیم حقانیت ايران را در صحنه های 

بین المللی ثابت کنیم، مطمئنا کشور در آرامش خواهد بود.

روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: همانگونه که در طرح توزيع سبد حمايتی دولت، بدون صرف يک ريال برای 
صدور کوپن کاغذی يا کارت های جديد، اتصال کارت های بانکی به زيرساخت رفاهی کشور انجام شد، در هفته 
ای که گذشت، به همت کارکنان بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک و بانک ها، استفاده از کارت های بانکی 
موجود به جای کارت های سوخت میسر شد. در اين طرح به جای صدور کارت جديد سوخت، از طريق اتصال برخط 
به نظام پرداخت بانکی، از کارت های بانکی موجود به عنوان کارت سوخت استفاده می شود. برای انجام اين اتصال، 
با همکاری وزارت ارتباطات، رابط کاربری بسیار ساده و با کاربری آسان ايجاد شده که بر اساس کد ملی هر شخص، 
فهرست کارت های بانکی وی به نمايش درآمده و انتخاب يکی از آن ها به عنوان کارت سوخت با سهولت و بدون 
نیاز به ورود اطالعات صورت می گیرد. در ادامه هم میهنان می توانند از کارت بانکی خود هم برای سوخت گیری و 
هم پرداخت بهای سوخت از طريق پايانه واحد اقدام کنند که در کاهش زمان و زحمت سوختگیری اثرگذار خواهد 
بود. سادگی ظاهری و کاربرد آسان اين راه حل، نیازمند رفع مشکالت فنی پیچیده  و هماهنگی اطالعاتی سنگینی 
بوده که با تالش دست اندرکاران ظرف مدت کوتاهی به نتیجه رسید. طرحی که با اجرای آن از هزينه کرد هزاران 
میلیارد ريالی از منابع ملی و عمدتا ارزی اجتناب شده و در کنار آن در زمان ارزشمند مردم برای مراجعه حضوری هم 
صرفه جويی به عمل آمد. يکی از محورهای مهم اجرای اين طرح، هماهنگی بین دستگاهی برای اجرای طرحی 
ملی در زمانی بسیار کوتاه است که نويدبخش توسعه آن به ساير خدمات دولت و اجرای موفق الگوهای دولت 

الکترونیکی است که با همکاری وزارت ارتباطات و شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی انجام شد.

اطالعیه بانک مرکزی درباره اتصال کارت های بانکی به زيرساخت سوختدالر تک رقمی می شود
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آگهیدعوتجلسهانتخابنمایندگانبرایمجامععمومیشرکتتعاونیبازرگانیمرزنشینانزیرکوهقاینات)مرحلهاول(
تاریخانتشار:۹7/۹/10

بدینوسیله از اعضای محترم شرکت تعاونی مرزنشینان زیرکوه به تفکیک حوزه های تعیین شده به شرح جدول ذیل دعوت به عمل می آید تا در 
جلسه انتخاب نمایندگان )مرحله اول( حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه حضور عضوی به هر دلیل امکان پذیر نباشد،  می تواند به همراه وکیل 
خود حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت قبل از برگزاری جلسه مذکور به دفتر شرکت واقع در حاجی آباد - خیابان امام رضا )ع( پالک ۲۱۱ مراجعه 
 و ضمن تنظیم وکالتنامه به وکیل خود برگه ورود به جلسه دریافت نمایند. در این صورت هر عضو می تواند عالوه بر رای خود ۳ رای با وکالت و 

غیر عضو یک رای با وکالت داشته باشد.
الزم به ذکر است، داوطلبان نمایندگی لزوما از اعضای تعاونی و مربوط به همان حوزه می باشند و باید تا پنج روز قبل از رای گیری با مراجعه 
 به دفتر شرکت و یا فی المجلس با حضور در محل هایی که با توجه به حوزه های انتخاب نمایندگان به شرح ذیل می باشد برای حوزه مربوطه 

ثبت نام و اعالم آمادگی نمایند. شایان ذکر می باشد اعضای یک حوزه صرفا در همان حوزه حق رای خواهند داشت.

تاريخ نام حوزه هارديف
برگزاری

تعداد اعضای مکان برگزاریساعت برگزاری 
حوزه ها

تعداد 
نمايندگان

حاجی آباد- حسینیه حاجی ۸ صبح لغايت ۹۷/۹/۳۰۱۲حاجی آباد- نوده - چناران۱
آباد- نبش بلوار پیروزی

۲۸۸۶

دوست آباد- حسین آباد موهبتی- ۲
مهرک- کالته نو- بشیران - سیج

۵۹۱دوست آباد- مسجد روستا۱۵ لغايت ۹۷/۹/۳۰۱۸

فخرآباد- پیشبر- بقال- علی آباد پیشبر  -۳
 گمنج - سورند - شوشک - دزگ - معین 
آباد- پیچکان - کازگان - نزومند - برسنان

۱۷۴۴ پیشبر- مسجد روستا۸صبح لغايت ۹۷/۱۰/۱۱۲

۱۰۱۲بمرود - مسجد روستا۱۵ لغايت ۹۷/۱۰/۱۱۸بمرود۴

۱۹۰۴فندخت- مسجد روستا۹ صبح لغايت ۹۷/۱۰/۲۱۲فندخت - بهمن آباد- بیدخت۵

۱۷۹۴استند- مسجد روستا۱۵ لغايت ۹۷/۱۰/۲۱۸استند - کريزان - نیار۶

۱۰۵۷میرآباد- مسجد روستا۸ صبح لغايت ۹۷/۱۰/۳۱۲امیرآباد- اصفا- چاه پاياب۷

۱۰۲۲آبیز - مسجد روستا۱۵ لغايت ۹۷/۱۰/۳۱۸آبیز۸

۱۶۴۴بقرائی - مسجد روستا۸ صبح لغايت ۹۷/۱۰/۴۱۲حسن آباد- بقرائی- تاجکوه- اردکول۹

۸۳۲حسین آباد خانم - مسجد روستا۱۵ لغايت ۹۷/۱۰/۴۱۸حسین آباد خانم و محمدآباد۱۰

همت آباد- چشمه بید - چاه اله داد - ۱۱
ملکی - تجنود- گزخت- میهمانشهر

۳۱۲۷همت آباد - مسجد روستا۸ صبح لغايت ۹۷/۱۰/۵۱۲

۷۱۲دارج علیا - مسجد روستا ۱۵ لغايت ۹۷/۱۰/۵۱۸دارج علیا - کرت آباد - دارج سفلی۱۲

۳۱۴۷بارنجگان- مسجد روستا۹ صبح لغايت ۹۷/۱۰/۶۱۲بارنجگان - شاهرخت - معصوم آباد۱۳

۱۵۹۴چاه زرد - مسجد روستا۱۵ لغايت ۹۷/۱۰/۶۱۸چاه زرد - چاه عمیق۱۴

شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زيرکوه قاينات

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۳۸۳۴- ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
حسین علی آبادی فرزند حیدرعلی به شماره شناسنامه  ۱۹۱ و شماره ملی ۰۶۵۱۶۷۵۶۱۸ نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی  
به مساحت ۱۴۶/۶۷ مترمربع قسمتی از پالک ۷۶ فرعی از ۱۴۲۷- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

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

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۲۵۶- ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی ثابتی 
 )از محل مالکیت آقای حاج مال جعفر فاقدی( فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ۱۶ صادره از قاین به شماره ملی ۰۸۸۹۰۰۵۰۳۶ 
در قسمتی از ششدانگ یکباب مغازه و محوله متصل به مساحت ۶۴/۷۱ مترمربع در قسمتی از پالک ۹۸ فرعی از ۱۵۸۷- اصلی 
بخش ۱۱ قاین واقع در حاشیه بلوار بامشاد - بعد از میدان بامشاد خریداری از ورثه فاقدی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

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

تاريخ انتشار اول: ۱۳۹۷/۸/۲۴         تاريخ انتشار دوم: ۱۳۹۷/۹/۱۰     علی صفايی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاينات 

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۳۰۲۷- ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نظرعلی 
کاظمی فرزند احمد به شماره شناسنامه ۱ صادره از بیرجند  و شماره ملی ۰۶۵۲۰۸۱۸۶۱ نسبت به ششدانگ یکباب منزل مشتمل بر 
زیرزمین به مساحت ۲۱۰ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۷ فرعی از ۲۴۷- اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

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

تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۹/۱۰   تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۹/۲۶
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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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
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با سالم .درخصوص انتخاب استاندار جدید پیشنهاد 
می شود که تمام سخنان آستاندار درجلسه معارفه 
وآنچه را به عنوان برنامه کاری بیان می کند دریک 
اتاق  ایشان درخواست شود که در  ورقه نوشته واز 
خودشان دراستانداری روی دیوار نصب کنند و هر روز 
یک نگاهی به آن بیندازند. برای نشان دادن حسن 
نیت ...رفع معضالت مرز ماهیرود و مشکالت منطقه 
ویژه وبازارچه مرزی را بررسی ورفع کنند. این بهترین 

راه برای اثبات حسن نیت استاندار جدید است
ارسالی به تلگرام آوا
اندکی  داری  مغازه  اگر  خیر.  به  انقالب  اوایل  یاد 
گرانفروشی می کرد، مغازه اش پلمپ و بادرج پارچه 
نوشته ای به مردم معرفی می شد... ولی فعال که 
اختالف قیمت یک کیلو چای در سه مغازه ۱۲هزار 

تومنه. تعزیرات چکاره است؟ 
9۱5...353

قشر  برای   دولت  حمایتی  سبد  بابت  سالم.  با 
کارگر که اعالم نموده شده، چراتعلق نمی گیرد 
ما  جامعه  درآمد  قشرکم  افراد  دولت  نظر  به 
شده  واریز  آنها  برای  که  هستند   ... و  کارمندان 
ولی به افرادکم درآمد تعلق نگرفته آیاسازمانی یا 

سامانه ای نیست برای جوابگویی؟
9۱5...83۲

سالم. فقط می خواهم از ... تشکر کنم بابت تشخیص 
درستشون که منجر به فوت برادر من شد.

9۱5...684
یکی از عزیزان شهرداری بیرجند بپرسه, حاال که چشم 
دید روستاییان و دست فروشان فصلی را در بیرون 
ازحصار چهارشنبه بازار ندارید، پس چرا داخل پیاده 
روها نیوجرسی گذاشته اید. آیاحواله دادن دستفروشان 
به بیابان خاکی و آلوده ی ضلع غربی خدمت به مردم 

است؟ ازمشتریان نظرخواهی کنید.
9۱5...046

آقای استاندار لطفا پیگیری کنید.اختالف ها باعث عدم 
رسوب برداری بندهای دره و امیرشاه نشود.

9۱0...7۲4
سالم .چرا شهرداری بلوار جلوی شرکت بهکف را نیمه 

کاره رها کرده و آسفالت نمی کند. باتشکر
9۱5...۱6۲

درختان نیروگاه برق غفاری همه خشک شدند،درختانی 
که عمرشون از سن من و شما خیلی بیشتره، احتماال 
قراره فروشگاه یا مرکزی بشه که برای بعضی افراد سود 

داره که اینطور ظالمانه خشک شدند
9۱5...443

ضمن تبریک به مدیرکل محترم راه و شهرسازی 
استان و  تشکر از اطالع رسانی روابط عمومی محترم 
آن سازمان؛ به عنوان یک شهروند به اطالع می رساند 
از ابتدای سال 97 تاکنون حتی یک سانتیمتر از پروژه 
جاده بیرجند-قاین افتتاح نشده است و همچنان حدود 

65 کیلومتر از جاده مرگ دوطرفه است
938...370

سالم آوا. شهرداری محترم اندکی سرعت بدهد به انجام 
امورات عمرانی سطح شهر بهتر است خسته شدیم بس 

خاک دیدیم و کنده کاری ...
9۱5...953

نسرین کاری- امسال خراسان جنوبی وارد بیستمین سال 
خشکسالی شد، از آمارها نیز خبرهای خوشی برای مردم استان 
 بیرون نمی آید و تداوم دو دهه خشکسالی را نشان می دهد.
بیش از ۱700 روستا از 3500 روستای خراسان جنوبی خالی 
از سکنه شده است. این آمار البته براساس آخرین سرشماری 
سال 90 ثبت شده که با توجه به گسترش فقر و خشکسالی 
هم اکنون بیش از نیمی از روستاهای استان متروکه شده است. 

مهاجرت بیش از 30 هزار روستایی به شهر 

بنا بر مطالعه آماری تا سال ۱395 بیش از 30 هزار و 400 
نفر از روستاییان خراسان جنوبی به شهرها مهاجرت کرده اند. 
این آمار جدا از جمعیتی است که به حاشیه شهرهای خراسان 
رضوی یا استان های همجوار نقل مکان کرده اند. استان 
مرزی خراسان جنوبی جزو استان های خشک و کم آب 
کشور است خشکسالی های ۲0 ساله سبب شده در برخی 
شهرستان های مرزی به ویژه نهبندان شاهد مهاجرت بیش 
از هفت هزار نفر به شهرها باشیم که با مدیریت صحیح 
و مهار روان آب های سطحی در مناطق بیابانی و روستا، 
احیای قنات ها و ایجاد سدهای خاکی و گابیونی می توان  تا 

حدودی از این معضل جلوگیری کرد.

خراسان جنوبی سومین استان خشک کشور

 آن طور که مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی می گوید، 
استان  از  بعد  جنوبی  خراسان  ها  بارندگی  کاهش  نظر  از 
استان  سومین  بویراحمد  و  کهکیلویه  و  خوزستان  های 
خشکسالی  رو  خندان  گفته  به  است.  بوده  کشور  خشک 
از سال 79 در استان آغاز شده و طی این سال ها میزان 
گرد و خاک، کاهش آب های زیرزمینی و بارندگی ها روز 
میلیمتر  با ۲6  جنوبی  خراسان  است.  یافته  شدت  روز  به 
آبی  سال  در  بارش  کمترین  یزد  و  از سیستان  بعد  بارش 
97 -96 را داشته و بارندگی در بیرجند مرکز استان نسبت 
است. یافته  کاهش  درصد   54 ساله،   ۲0 مشابه  دوره  به 

کسری ۱۸0 میلیون متر مکعبی  مخازن آبی

در کنار وضع حاد بارندگی های استان، افزایش یک درجه ای دما 
 و تبخیر باالی 300 هزار میلی متری طی سال های گذشته  ،

میزان برداشت از سفره های آب زیرزمینی ثابت مانده است و 
همین  موضوع سبب کسری ۱80 میلیون متر مکعبی مخازن 
آبی استان شده است.همچنین کاهش تخلیه قنوات به یک 
سوم، افزایش شوری آب، خشک شدن بسیاری از چاه های 

آب، شکاف های 3۲ کیلومتری در زمین و افزایش دشت های 
ممنوعه بحرانی استان از دو به هشت دشت از دیگر خبرهای 
نگران کننده ای است که مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 

خراسان جنوبی عنوان می کند.

خسارت بیش از ۸00 میلیاردی به منابع طبیعی

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات جهاد کشاورزی 

خراسان جنوبی با بیان اینکه هر سال اثرات تجمعی خشکسالی 
بیشتر از سنوات گذشته خود را نشان می دهد، عنوان کرد: در 
مجموع طی سال زراعی جاری بالغ بر 848 میلیارد و 346 میلیون 
تومان به بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان بر اثر خشکسالی 
خسارت وارد شده است.یزدان مهر با اشاره به وجود شش 

دهه  دو  کرد:  عنوان  استان،  در  قنات  رشته  و ۲50  هزار 
خشکسالی در استان سبب شده که یکهزار و 7۱4 رشته 

قنات استان با کاهش آبدهی مواجه شود.

مصرف 92 درصد آب در بخش کشاورزی

بخش کشاورزی در تمام این سال ها 9۲ درصد از ظرفیت 
آبی استان را مصرف کرده است. ۱3 سد بزرگ و کوچک 

با  اکنون  که  داشته  را  بخش کشاورزی  به  آبدهی  وظیفه 
خشک شدن 4 سد و کاهش 85 درصدی حجم سدهای 

مخزنی، آبی برای کشاورزی هم نمانده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هم با بیان این که حدود 9۲ 
درصد آب استان در بخش کشاورزی استفاده می شود، گفت: 

تا سال 90 حدود یک میلیارد و ۲00 میلیون متر مکعب آب در 
استان مصرف می شد که به علت کاهش آبدهی قنوات و کم 
شدن آب چاه ها این رقم به 9۲0 میلیون متر مکعب آب در سال 
رسیده است. وی تهدید کمیت و کیفیت منابع آب را چالشی 
بزرگ در استان عنوان کرد و گفت: اعداد نگران کننده ای در 
این باره وجود دارد. امامی با بیان اینکه تمامی نیاز آب شرب 
استان از طریق آب های زیرزمینی تامین می شود، افزود: شاهد 
کاهش بیش از دوسوم منابع آب قنوات در آبادی ها هستیم 

که این موضوع بر میزان درآمد روستاییان و قدرت خرید آنها 
تاثیرگذار بوده است. وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی رتبه 
چهارم کم درآمدترین استان ها در حوزه خانوارهای شهری را 
دارد، افزود: 47 درصد همه روستاهای استان در یک بازه زمانی 

کوتاه مدت خالی از سکنه شده است.

500 روستا با تانکر آبرسانی می شود

حسنی مقدم سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
روستای   500 حدود  گفت:  نیز  جنوبی  خراسان  استانداری 
خراسان جنوبی با تانکر آبرسانی می شود و این موضوع  نشان 
از مشکالت عدیده استان دارد و ماندگاری جمعیت و خالی 
نشدن روستاهای مرزی  از دغدغه های ما در  موضوع امنیت 
است. به گفته وی در ایران خشکسالی عامل جدی مهاجرت 
های اقلیمی است و خراسان جنوبی بیشترین قربانیان را دارد. 
به نقل از معاون حفاظت و مدیریت منابع آب خراسان جنوبی، 
با وجود ۲0 سال خشکسالی متوالی، کشاورزی همچنان 900 
میلیون متر مکعب از منابع آب استان را مصرف می کند و سهم 
صنعت کمتر از ۱00 میلیون متر مکعب است. مصرف غلط آب 
در بخش کشاورزی به همین جا ختم نمی شود، بلکه در جریان 
اتالف انتقال آب به دلیل روش های سنتی از هر ۱00 لیتر آب 

بیش از 60 درصد آن به مقصد نمی رسد.
حاال خشکسالی باعث شده تا مسئوالن خراسان جنوبی ۲۱ 
دشت را ممنوعه و ۲ دشت را بحرانی اعالم کنند و حفر 
هرگونه چاه را ممنوع کنند. فرو نشست در دشت های سرایان 
و بشرویه در پی افت سطح آب زیرزمینی جدی است، به گونه 
ای که تنها در منطقه سرند سرایان، شکاف هایی با عرض 
یک متر و طول 4 کیلومتر مشاهده شده است. روستاهای 
خراسان جنوبی پیشتر با تانکر آبرسانی می شد ولی با افزوده 
شدن447 روستای مرکزی استان که جمعیت بیشتری هم 
داشت، به تدریج آبرسانی به روستاهای کم جمعیت تر کاهش 
یافت تا اینکه بسیاری از روستاها متروکه شد و نامشان از 

فهرست آبرسانی حذف شد.

متروک شدن بیش از ۱۸50 روستای استان

روزنامه شهروند در سال 95 از متروکه شدن ۱850 روستای 
خراسان جنوبی خبر داد که به گفته کمیته امدادِ استان در این 
تعداد 47 درصد از جمعیت روستایی خراسان جنوبی ساکن بوده  
است. خشکسالی ممتد در خراسان جنوبی، استان را در آستانه 
یک بحران اجتماعی - امنیتی قرار داده است. خراسان جنوبی 
460 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. از یازده شهرستاِن 
استان، شهرستان های زیرکوه، درمیان، سربیشه و نهبندان 

مرز مشترک با والیت فراه افغانستان دارند.
در خراسان جنوبی رفته رفته مزیت سرزمینی از دست می 
رود. دیگر نه آبی هست و نه کشاورزی و صنعت و شغلی. 
تنها بخت خراسان جنوبی در این است که هنوز جایی برای 
مهاجرت درون سرزمینی مانده است و دولت با اتکا به نفت 

همچنان یارانه می دهد.

خراسان جنوبی ها، صرفه جوتر از دیگر هموطنان

صداوسیما-معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان گفت: مردم خراسان جنوبی به نسبت استان های دیگر کشور در مصرف آب صرفه جو ترند، به طوری که هر یک 
از مشترکان، ماهانه 4 مترمکعب ، آب کمتری از سایر هموطنان مصرف می کنند. نادی افزود: متوسط مصرف آب در بخش خانگی در کشور  به ازای هر مشترک حدود ۱6 مترمکعب است 
که این رقم در استان ما  ۱۲ مترمکعب است. در بخش غیر خانگی هم متوسط مصرف هر مشترک در استان، در ماه حدود ۱8 متر مکعب است که تقریبا از سرانه کشور 50 درصد کمتر است. 

مصرف آب در بخش کشاورزی درست یا غلط؟

بی آبی، خشکسالی، خالی شدن روستاها از سکنه

نت
نتر

س :ای
عک

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

صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.
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موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از شدت 
نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. 
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موفقیت و انرژی

عذرخواهی

صادق و اصیل باشید 

می توانید به دیگران کمک کنید یا گوش شنوایی برای 
حرف هایش داشته باشید، اما اگر واقعا به او عالقه ای 
نداشته باشید، او متوجه خواهد شد! افرادی که روابط 
خوبی با دیگران برقرار می کنند، می دانند که چطور باید 
صادقانه رفتار کنند. همه چیز به اصالت رفتاری بستگی 
دارد که از خود نشان می دهید. همه ما افرادی را دیده ایم 
که می خواهند صمیمانه رفتار کنند اما مشخص است 
که دارند ادا در  می آورند! ادا در آوردن هیچ گاه ماندگار 
نیست. »مهم نیست که شخصی چقدر موفق است. 
اگر به او اعتماد نداشته باشید، با او کار نکنید« زمانی که 
شخصی را به کسی معرفی می کنید، دارید آبرویتان را 
گرو  می گذارید. باید بتوانید به آنها اعتماد داشته باشید تا 

مطمئن باشید آبرویتان در خطر قرار نمی گیرد.

چه زمانی عذرخواهی کردن خوب است؟ 

اگر کاری که انجام داده اید باعث درد و ناراحتی فرد 
دیگری شده، خوب است که عذر خواهی کنید، حتی 
اگر کاری که انجام داده اید کامال غیرعمدی بوده 
باشد. چون عذر خواهی کردن، راه های ارتباطی را 
باز می کند و به شما این امکان را می دهد تا با فرد 

مقابل، مجددا ارتباط برقرار کنید.
تاسف  احساس  توانید  می  کردن،  خواهی  عذر  با 
مقابل هم  فرد  و  کنید  منتقل  را  پشیمانی خود  و 
خواهد فهمید که شما واقعا به احساسات او احترام 
با شما  بعدی  ارتباط های  در  نتیجه  می گذارید؛ در 
احساس بهتری خواهد داشت. همچنین عذر خواهی 
کردن به شما اجازه می دهد در مورد اینکه »قوانین« 
آینده چه خواهند بود بحث و گفتگو کنید، مخصوصا 
اگر الزم باشد قوانین جدیدی وضع کنید این اتفاق 

روی خواهد داد.
ایجاد قوانین جدید در روابط می تواند به شما کمک 
کند شما نیز در آینده آزرده و ناراحت نشوید. ضمنا از 
این به بعد بیشتر مراقب هستید که رفتار آزاردهنده ای 

در برابر فرد مقابل انجام ندهید.
مثال می توانید بگویید: متاسفم که بیدارتان کردم! 
حاال که فهمیدم شما دوست ندارید بعد از ساعت ۸ 
شب کسی با شما تماس بگیرد، از این به بعد رعایت 
خواهم کرد. این، درست همان جایی است که وضع 

یک قانون جدید، بسیار مفید خواهد بود.
پذیرفتن مسئولیت یعنی اینکه آشکارا اعالم کنید 
قبول دارید کاری که در آن موقعیت انجام داده اید 
اشتباه بوده، اما با متانت بیان کنید کاری که انجام 
داده اید از نظر شخص شما بد نبوده است. به این 
در  اگر چه  به خودتان می قبوالنید که  شیوه شما 
تمام  مسئولیت  اما  شده اید،  پیشقدم  عذرخواهی 

اشتباهات را به گردن نگرفته اید.
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رازهای طالیی برای
 پوستی شفاف

مرتب  پوست شان  روشن شدن  برای  ها  ای  کره 
الیه برداری می کنند و هرگز از خانه بدون استفاده 
از مرطوب کننده مناسب بیرون نمی روند. در ضمن 

مراقب هستند که رطوبت پوست در طول روز از بین 
نرود و مرطوب کننده را چند بار تمدید می کنند. اگر 
می خواهید شما هم پوستی روشن و شفاف و بدون 
نقص داشته باشید و به زودی نتیجه خوب آن را ببینید 
از پاك کننده های روغنی استفاده کنید، زیرا قدرت 

پاك کنندگی این مواد بسیار باالست.

اشتباه والدین در
 غذا دادن کودکان

بعضی از کودکان سبزیجات، گوشت و لبنیات را دوست 
ندارند و غذا های آب پز و سالم را پس می زنند؛ این مشکل 
ریشه در رفتار والدین دارد چون رژیم غذایی خانواده به 

اندازه کافی شامل لبنیات، سبزیجات و گوشت نیست و 
غذا های پرچرب مصرف می کنند که این تناقض رفتاری 
آن ها در عدم مصرف مواد غذایی و تشویق کودك به 
مصرف همان مواد غذایی باعث می شود کودك سر باز 
زند. زورگویی و اجبار مادر در غذا دادن به کودك منجر 

باعث مقاومت بچه و در نهایت بدغذایی او خواهد شد.

2 ماده ارزان که پوست تان 
را روشن می کند

ماست و پودر برنج، ترکیب بی نظیری برای درمان 
آفتاب سوختگی با اثربخشی زیاد یا روشن کردن پوست 
است. برای آماده سازی این ترکیب، یک فنجان ماست 

را آماده کنید و یک قاشق غذاخوری پودر برنج داخل 
آن بریزید. وقتی که این دو را به خوبی مخلوط کردید، 
باید خمیر حاصل شده را روی پوست قرار دهید. این 
خمیر باید برای مدتی روی پوست باقی بماند و به خوبی 
ماساژ داده شود. ماست به طور طبیعی کمک می کند تا 

لکه های تیره ناشی از آفتاب سوختگی محو شود.

چرت زدن طول روز 
را فراموش نکنید

تحقیقات نشان می هد چرت زدن منجر به افزایش 
خلق و خوی شاد در انسان می شود. تحقیقات انجام 
شده توسط محققان به کشف یک رابطه غیرمنتظره 

بین چرت زدن و شادی منتهی شده است. 
چرت زدن کمتر از 3۰ دقیقه شما را بیشتر متمرکز، 
مولد و خالق می کند و این یافته های جدید نشان 
می دهد که  شما همچنین می توانید فقط با یک چرت 

کوتاه شادتر باشید.

آیا در فصول سرد هم باید 
کرم »ضد آفتاب« بزنیم؟

 یک متخصص پوست و مو معتقد است: افراد برای 
محافظت از پوست باید در تمام طول سال از کرم های 
ضدآفتاب استفاده کنند. تصور عموم بر این است که 

تابش خورشید تنها در فصول گرم سال می تواند برای 
پوست آسیب رسان باشد، در حالی که تابش اشعه 
مضر UV در تمام فصول سال وجود دارد. وی  استفاده 
از مرطوب کننده را در ساعات مختلف روز توصیه کرد 
و افزود: ترجیحا بهتر است شب ها نیز مرطوب کننده 

قبل ازخواب استفاده شود.

یک فوق تخصص گوارش، مصرف آب، مایعات، سبزیجات و میوه های دارای فیبر و ورزش را مهم ترین عامل 
پیشگیری از یبوست و درمان آن خواند. فاخری عدم مصرف کافی مایعات را مهم ترین دلیل بروز یبوست خواند 
و بیان کرد: مصرف آب و مایعات اصلی ترین نقش در رفع یبوست را دارند، به همین دلیل برای پیشگیری از این 
بیماری باید حداقل روزانه ۸ لیوان آب مصرف شود. وی توضیح داد: نوشیدن آب نیز باید به صورت یک ساعت قبل یا 
بعد غذا باشد و به صورت یک جا مقدار زیادی آب مصرف نشود. این متخصص گوارش استفاده از میوه و سبزیجات 
را عامل دیگری در پیشگیری از یبوست خواند و عنوان کرد: مصرف این دسته از خوراکی ها به دلیل داشتن فیبر 
فراوان موجب نرمی و عدم یبوست خواهد شد. فاخری توضیح داد: درنتیجه در کنار مصرف پروتئین ها، استفاده از 

سبزیجات و میوه های فصل به دلیل داشتن فیبر باال ضروری است.

برای درمان کبد چرب راهکارهای گوناگونی وجود دارد. یکی از راحت ترین آن ها خوردن میوه های مفید کبد مثل 
انگور، توت ها، لیمو و چغندر است که خیلی فوری آن را رفع می کند. درمان فوری کبد چرب با روش های طبیعی و 
استفاده از میوه ها مزایایی نسبت به مصرف داروها دارد که اصلی ترین آنها تقویت سیستم ایمنی بدن و افزایش مقاومت 
در برابر بیماری هاست. کبد چرب پس از درگیر کردن کبد با عالئمی مانند ضعف، خستگی و احساس سنگینی و فشار 
در ناحیه فوقانی و راست شکم بروز می کند. لیمو یکی از بهترین و پرطرفدارترین میوه های فصل تابستان و زمستان 
است اما نوع ترش آن برای درمان کبد چرب بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. نوشیدن یک لیوان آب که در آن عصاره 
یک لیموترش تازه وجود دارد در آغاز روز می تواند بهترین دارو برای پیشگیری از ابتال به کبد چرب باشد. از آنجا که لیمو 

سرشار از ویتامین C است می تواند نقش موثری در هضم و جذب مواد مفید در بدن داشته باشد.

درمان فوری کبد چرب فقط با چند میوهساده ترین راه پیشگیری از یبوست

دارد که  بستگی  این  به  دیگران  با  ارتباط  در  ما  موفقیت 
را  آنها  و  بدهیم  گوش  را  آنها  حرف  بتوانیم  خوب  چقدر 
بتوانید  تان سریع تر  مقابل  و طرف  هرچه شما  بشناسیم. 
رابطه ای  توانست  خواهید  با سرعت  بشناسید،  را  یکدیگر 

ارزشمند خلق کنید.
شنونده خوبی باشید 

دارد.  قرار  جایگاه  باالترین  در  خوبی  بودن  شنونده 
دارد  بستگی  این  به  دیگران  با  ارتباط  در  ما  موفقیت 
و  بدهیم  گوش  را  آنها  حرف  بتوانیم  خوب  چقدر  که 

بشناسیم.  را  آنها 

 رویکرد مثبتی در ذهن تان ایجاد کنید 
که  است  چیزی  اولین  کلی  امور  به  نسبت  شما  رویکرد 
به  نسبت  منفی  رویکردی  اگر  می بینند.  شما   از  مردم 
اوضاع داشته باشید، باعث می شود که مردم از شما خوش 
رویکرد  یک  عوض،  در  شوند.  دور  شما  از  و  نیاید  شان 
سوی  به  باشند  داشته  تمایل  مردم  می شود  باعث  مثبت 
دلیل  همین  به  کنند.  برقرار  ارتباط  شما  با  و  بیایند  شما 
آهن ربا  مانند  کسب و کار  دنیای  حرفه ای  افراد  که  است 
عمل می کنند. دیگران دوست دارند دور  و بر آنها باشند و 
آن فرد را به دوستان و آشنایان شان نیز معرفی می کنند.

 برای کمک به دیگران تالش کنید 
هستید؛  بلد  را  چیزی  چقدر  نیست  مهم  دیگران  برای 
قائل هستید.  اهمیت  آنها  برای  است که چقدر  این مهم 
کمک کردن به دیگران به آنها نشان می دهد که برایشان 
نظرسنجی  این  به  پاسخ دهندگان  از  یکی  قائلید.  اهمیت 
گفته بود: »مردم می خواهند با کسانی ارتباط برقرار کنند 

که رویکردی همکاری محور داشته باشد.« 
کنید،  کمک  مردم  به  می توانید  گوناگونی  روش های  با 
می توانید مقاله  مفیدی برای آنها ارسال کنید یا شخصی 
را به آنان معرفی کنید که به طریقی برایشان مفید است.

روش هایی برای اینکه بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنید

آیه روز

خداوند شما را به سوگندهای لغوتان مؤاخذه نمی  کند ولی شما را بدانچه دل هایتان ]از روی عمد[ 
فراهم آورده است مؤاخذه می  کند و خدا آمرزنده بردبار است. )سوره بقره/ آیه 225(

پیام روز

نمی توانم فرمول موفقیت را برای شما بیان کنم؛ اما اگر فرمول شکست را می خواهید آن است که 
بکوشید همه را راضی نگه دارید. )اسوپ(
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  1234567891۰1112131415
یرتسبشد ومحمخیش1
رانکابهارهیده2
اقولفساسامای3
دوماقتنانالاد4
تمکراناوتوا5
لیسابنادراابن6
ثتیرتناجنسفر7
داقنهداماهرهچ8
نیچردلبعمیی9
بحمشیاتسامنور1۰
ینفیدرلخنشاه11
نامرداتسوگاود12
انایرربکانیس13
یبهدمامینبلت14
یناهبهبه للاتیا15

به تعــدادی نیـروی خدماتـی خانـم 
نیازمندیم.

056-32342244-09363654746

کارگزاری رسمی پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد
جهت بازاریابی،نصب و پشتیبانی دستگاه کارتخوان بانک پاسارگاد

دعوت به همکاری می نماید: نیروی خانم و آقا 
حقوق ثابت + بیمه تامین اجتماعی + پورسانت

متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر به صورت حضوری از ساعت
 ۸ الی ۱۷ به آدرس خیابان طالقانی ۱۵ ساختمان عسل- طبقه سوم 

واحد c تشریف بیاورید.

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

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

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

                       ۱۸ ماه گارانتی
ط 

سا
  اق

د و
نق

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰

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

0915   056   2100

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

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

ایزوگام  شفیعی
 3222۵494 - 09۱۵۱6302۸3  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 9۸

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

برگ سبز خودروی پراید به شماره 
پالک ایران 32-494 د 81 به نام 

مجتبی قنبری فرزند علی به شماره ملی 
5239449392 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

به پنج نفر پیک موتوری با گواهینامه 
برای شیفت صبح نیازمندیم.

09190226322

لـــــوازم التحریـــــر خــــاوران 
تعویض کاغذ باطله با لوازم التحریر  ***   همه روزه چهارشنبه بازار

05632346263 -09153624179 -09158074179
به چند نیروی خانم نیاز می باشد

فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سیده عالیه محمدی 

فرزند سید جواد به شماره شناسنامه 1202صادره از 
بیرجند مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی صادره از 

واحد دانشگاهی بیرجند با شماره 2831 مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار می باشد. 

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
واحد بیرجند به نشانی انتهای خیابان آیت ا... غفاری 

ارسال  نماید.

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری
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یادمان شهدای استان

»برادران عزیزم! خدا را همواره ناظر اعمال خود بدانید و نماز را سبک نشمارید که اگر از نماز دور شوید به هالکت 
می افتید و اگر می خواهید هالک نشوید در دنیا و آخرت از اهل نجات باشید به اسالم پناه آورید. «                                                                       
     “شهید عباس صفر زاده ”

اخبار کوتاه

گروه خبر-رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور گفت: ۲۱ 
میلیارد تومان در راستای وام ضروری به خراسان جنوبی در 
نظر گرفته شده است. پرویز فتاح در دیدار با نماینده ولی فقیه 
در خراسان جنوبی اظهار کرد: با وجود مشکالت اقتصادی 
 جامعه، مردم خیر خراسان جنوبی در هشت ماهه امسال
 ۲۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته برای تحقق 

اهداف کمیته امداد کمک کردند.
وی با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر چهار هزار خانواده در 
خراسان جنوبی تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته اند، 
افزود:  ۱۰۳ میلیارد تومان در راستای اشتغال مددجویان 
خراسان جنوبی تخصیص داده شده است. وی با تاکید 
بر توجه به استان هایی مانند خراسان جنوبی، بیان کرد: 
کمیته امداد در کاهش فشار اقتصادی بر مردم تالش 
کرده که سبد حمایت حتی به افرادی که تازه به جمع 
مددجویان کمیته امداد افزوده شده بودند نیز پرداخت می 

شود. وی افزود: براساس دستور رئیس جمهور تا پایان 
سال دو بار دیگر سبد حمایتی به مددجویان تعلق می گیرد. 
دریافت  در خراسان جنوبی کسی در صف  افزود:  فتاح 
درصد  دولت 9۰  گذشته  سال  و  نیست  جهیزیه  هدیه 
بودجه خراسان جنوبی را پرداخت کرد و در این هشت ماه 
دولت بودجه کمیته امداد را به طور کامل پرداخت کرده 
است.نماینده ولی فقیه در استان نیز در این دیدار گفت: 
یافته  افزایش  امداد  متأسفانه تعداد جامعه هدف کمیته 
و هرچند برخی از عوامل ناشی از حوادث طبیعی مانند 
خشکسالی است اما گاهی به دلیل ناکارآمدی مسئوالن 

است که مردم با مشکل مواجه می شوند. 
رئیس مجمع نمایندگان  هم بیان کرد: کمیته امداد بدون 
هیچ حاشیه در کشور کارهای زیادی انجام می دهد و در 
وام  انتظار  در صف  مددجویی  هیچ  نیز  جنوبی  خراسان 

مسکن، ازدواج و اشتغال نیست.

اینکه خراسان  بیان  با  دامپزشکی کشور  رئیس سازمان 
جنوبی در حوزه صادرات محصوالت با کیفیت دام، طیور، 
گفت:  است،  برتر  استان های  جزو  مرغ  تخم  و  عسل 
امیدواریم آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی شرق کشور در 
آینده نزدیک در خراسان جنوبی افتتاح شود. به گزارش 
تسنیم،رفیعی پور در دیدار با نماینده ولی فقیه اظهار کرد: 
همکاران ما در دامپزشکی جان خود را به خطر می اندازند 
تا جان مردم در سالمت غذایی حفظ شود و در خراسان 
جنوبی نیز برای تامین مواد اولیه سالم در حوزه بهداشت 
عمومی کار سنگینی برای ایجاد مرزهای امن برای کشور 
انجام شده است. وی افزود: طرح های خراسان جنوبی به 
عنوان الگو در کشور ارائه می شود و در کنار تامین منابع ملی 
و استانی 5 میلیارد تومان مازاد بر اعتبارات ملی به استان در 
سال گذشته و امسال افزوده شده است. وی اظهار کرد: در 
حوزه آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی شرق کشور در استان 

که برای تجهیزات نیازمند اعتبار است در آینده نزدیک شاهد 
افتتاح آن باشیم.رفیعی پور با بیان اینکه خراسان جنوبی در 
 بیماری های مشترک دام و انسان در وضع مطلوبی قرار دارد ،
افزود: این مسأله در کنترل بیماری ها نیز صدق می کند. وی 
افزود: در حوزه بیماری ها نیز خراسان جنوبی جزو استان های 
برتر است و در بخش صادرات با کیفیت در حوزه دام و طیور 
نیز جزو استان های برتر است. وی ابراز امیدواری کرد: مبلغ 
5 میلیارد تومان اعتبار برای خراسان جنوبی همچنان  مستمر 

باشد تا حداقل بخشی از مشکالت برطرف شود.
نماینده ولی فقیه نیز خطاب به مسئوالن دامپزشکی اظهار 
کرد: مسئولیت شما مسئولیت مقدسی است که زوایای 
متعددی را به دنبال دارد و بخشی از نوع بهداشت است. 
عبادی افزود: تامین بهداشت در شغل دامپزشکی جایگاه 
خاصی دارد و عالوه بر آن جایگاه اقتصادی است که در 

این حیطه مهم است.

آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی شرق افتتاح می شوداختصاص ۲۱ میلیارد تومان وام ضروری به استان

حوادث 

ورزشی

 ضربه سنگین 
به گردشگری استان

 حسینی- خبر لغو بیش از 48 تور گردشگری داخلی و 
خارجی در استان در شش ماهه اول سال به دلیل لغو 
پروازها ، شاید از عجیب ترین و تلخ ترین اخبار شنیده 
شده در حوزه گردشگری استان بود. رمضانی مدیر کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حالی از 
این موضوع در شورای شهر سخن گفت که تا قبل از 
آن، کسی نه به این مهم توجه کرده و نه ضرر ناشی از 
این کنسلی ها را برآورد و برای جبران آن کاری انجام 
داده است. به گفته یک منبع مطلع، ضررهای بیش 
از ۱۰۰ میلیون تومانی برای دفاتر خدمات مسافرتی 
،کاهش ضریب اشغال هتل ها تا 7 درصد و ضرر 
بیش از 7۰۰ میلیون تومانی هتل ها فقط بخشی از 
نتیجه این اتفاقات است، به این فهرست ضررهای 
از  فروش نرفتن سوغات و تولیدات صنایع  ناشی 
دستی به گروه های گردشگر که عمدتا به روستاییان  
تحمیل شده است را هم باید اضافه کرد. با وجود 
همه ظرفیت های های گردشگری استان، به دلیل 
ضعف زیرساخت های حمل و نقل هوایی، ریلی و 
جاده ای، نرخ تورهای گردشگری ورودی به منطقه در 
مقایسه با دیگر نقاط کشور بسیار گران است. گردشگر 
برای رسیدن به بیرجند یا باید فاصله  هزار و 4۰۰ 
کیلومتری تهران تا بیرجند و بالعکس را در۳6 ساعت 
اتوبوس سواری کند، که به طور قطع عطای دیدار از 
استان را به لقایش می بخشد و یا با قطاری فرسوده 
و پرسرصدا بدون امکانات رفاهی تا طبس بیاید ! و یا 
از پرواز استفاده کند که با نرخ رفت و برگشت یک 
 میلیون تومان فقط هزینه پرواز )بدون هزینه اقامت ،
تورگردانی ، خوراک و ...( خواهدبود. به دلیل گرانی 
پکیج تورهای خراسان جنوبی نسبت به دیگر مناطق 
کشور، فقط مخاطبان ویژه و خاصی که در سطح 
این  دارند،  قرار  جامعه  اقتصادی  باالی  به  متوسط 
مقصد گردشگری را انتخاب می کنند. در نتیجه از 
دست دادن همین تعداد نیز خسارت های غیرقابل 

جبرانی به وجهه گردشگری استان وارد خواهد کرد.
و  داد  رخ  امسال  فروردین  از  باری که  تاسف  اتفاق 
همچنان ادامه دارد،  گروه هایی از گردشگران داخلی 
و خارجی که با زحمات بسیار زیاد آژانس های مسافرتی 
در استان جذب این منطقه شده و هزینه های باالی 
خرید بسته های تور استان را تقبل کرده بودند، به دلیل 
لغو متعدد پروازها هیچ گاه به  خراسان جنوبی نرسیدند. 
برخالف این که دولت و بخش خصوصی در استان 
توان مادی و معنوی بسیاری را در حوزه معرفی جاذبه 
های گردشگری ، میراث فرهنگی و صنایع دستی 
در سطوح ملی و بین المللی صرف می کنند، از نظر 
گردشگران دسترسی به خراسان جنوبی غیرممکن 
است!! گروه های خارجی که به گفته معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی کشور ، هر نفر از آنها به اندازه ۳۰ 
بشکه نفت برای کشور درآمدزایی دارد ، با مشکالت 
فراوان برای آمدن به استان آماده می شوند ؛ به ایران 
می آیند و با لغو پی در پی پروازهای فرودگاه بیرجند 
)بدون هیچ پرواز جایگزین ( مواجه می شوند ، نه فقط 
مسیر گردشگری خراسان جنوبی  را فراموش می کنند 
بلکه به دیگر گردشگران نیز توصیه می کنند که سفر 
به این سرزمین را از برنامه های گردشگری خویش 
حذف کنند!  وقتی گردشگران که قطعا برای استان 
تولید ثروت می کنند، به خراسان جنوبی دسترسی 
ندارند، چگونه می خواهیم با دیگر مناطق کشور که 
 گاه فرودگاه های آن ماهانه بیش از 9۰۰ پرواز دارد ،
رقابت کنیم؟! هر چند با راه اندازی ایرالین جدید استان، 
سخن هایی امیدوار کننده از عدم کنسلی پروازها شنیده 
می شود اما باید مراقب بود آن چه بر سر گردشگری 
 استان می آید گاه جبران شدنی نیست. )خوانندگان 
می توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 

کاربری avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

خبرهای ویژه

نیروی  فرماندهی  کلی  اشراف  دبیرخانه  *رئیس 
خطبه  از  پیش  اسالمی   جمهوری  ارتش  دریایی 
های نماز جمعه بیرجند در جمع مردم سخنرانی کرد.
*مدیر امور عشایری نهبندان گفت: از ابتدای امسال 
اعتبار 8۰۰ میلیون  با  تاکنون ۱5 پنل خورشیدی 
ریال در محالت عشایری این شهرستان نصب شد.

روستای  در  گذشته  روز  از  احوال  ثبت  اداره  *تیم 
شاهرخت شهرستان زیرکوه ارائه خدمت می کنند.

*به گفته سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی سربیشه 
مسجد جامع روستای پخت مرمت شد.

هاي  محموله  گفت:  ماهیرود  پایانه  مرزی  *مدیر 
سوختی عمده ترین کاالهای صادراتی از مرز ماهیرود 

در 8 ماه گذشته بود.
*مسئول مرکز تولید و نشر دیجیتال انقالب اسالمی 
محتوای  تولید  رویداد تخصصی  اولین  برگزاری  از 
از  گفت:  و  داد  خبر  روز  سه  طی  بسیج  دیجیتال 
خراسان جنوبی نیز ۱۰ نفر در قالب سه تیم در این 

رویداد تخصصی شرکت کردند.

تندیس شهید محمود کاوه 
در قاین رونمایی شد

 همزمان با برگزاری یادواره ۳۰۳ شهید شهرستان قاینات 
از تندیس شهید محمود کاوه در مرکز این شهرستان 
رونمایی شد. به گزارش ایرنا، تندیس شهید محمود کاوه 
فرمانده تیپ ویژه شهدا با حضور مادر شهید و جمعی 
از مسئوالن و قشرهای گوناگون مردم در شهر قاین 
رونمایی شد.  این تندیس شهید به ارتفاع ۲،5 متر و 
سفارش شهرداری قاین توسط هنرمندان شهرستان 
قاینات در مدت ۲ ماه ساخته و ابتدای بلوار شهید کاوه 
شهر قاین نصب شد. شهید محمود کاوه ۱۱ شهریور 
سال ۱۳65 در عملیات کربالی ۲ بر بلندای قله ۲5۱9 

حاج عمران به شهادت رسید.

قصه گوی خراسان جنوبی رتبه برتر 
مسابقات قصه گویی منطقه 4 کشور

جشنواره  یکمین  و  بیست  نتایج  اعالم  غالمی-با 
بین المللی قصه گویی منطقه 4 کشور که روزهای 6 و 
7 آذر ۱۳97 در کرمان برگزار شد،  قریشی زادگان مربی 
فرهنگی کانون شماره یک طبس  با کسب مقام برتر  به 
مرحله کشوری این رویداد بزرگ فرهنگی که قرار است 
شب یلدا در تهران با حضور برترین قصه گویان ایرانی 
و خارجی برگزار شود، راه یافت. آیین اختتامیه بیست و 
یکمین جشنواره بین المللی قصه گویی منطقه 4 کشور با 
حضور قصه گویان استان  های  خراسان جنوبی، سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان، یزد و کرمان در محل اداره کل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمان برگزار شد.

۶ مدال  رنگی شناگران استان
در مسابقات قهرمانی کشور

6 نشان رنگی مسابقات قهرمانی شنای کارگران 
کشور بر سینه ورزشکاران استان نقش بست. ۳۰۲ 
فرنگی کار نخبه نوجوان کشور در بیرجند روی تشک 
ایران  ورزشی  برتر  استعدادهای  المپیاد  مسابقات 
می روند. رامین رحمان پور و شهرام اشرفی  مدال 

آوران این ماراتن ملی بودند.

هنرنمایی کاراته کاهای خراسان جنوبی 
در مسابقات قهرمانی کشور

برای  خراسان جنوبی  اویاما  کیوکوشین  کاراته  تیم 
شرکت در مسابقات قهرمانی منطقه ای جنوب شرق 
راهی سیستان وبلوچستان شد. مصطفی جباری، ابراهیم 
کاظمی و فیض ا... آبگرمی کاراته کاهای استان هستند 
که در شهر چابهار برای کسب مدال رنگی روی تاتامی 

به مصاف برترین های شرق کشور می روند.

“خطبه های آدینه”

دشمن به دنبال ناتوان نشان دادن
 انقالب است

حجت االسالم عبادی امام جمعه بیرجند در خطبه های 
نماز جمعه ایجاد مشکالت اقتصادی، فرهنگی و غیره 
در کشور را از جمله حیله های دشمنان داخلی برشمرد 
و گفت: هدف دشمن از این اقدامات و حیله گری ها 

ناتوان نشان دادن انقالب است.
 حل مشکل اشتغال سرایان

 با راه اندازی مجتمع اقتصادی
حجت االسالم نجمی پور امام جمعه سرایان خواستار 
حل مشکل اشتغال مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد شهرستان با راه اندازی مجتمع اقتصادی از سوی 

این نهاد در شهرستان شد.
 دولت توان نظارت بر بازار ندارد کار را به دفتر 

امام جمعه واگذارد 
حجت االسالم رحمانی امام جمعه قاین  در خطبه 
های نماز جمعه با اشاره به وضع اقتصادی جامعه 
بیان کرد: اگر دولت توان نظارت بر بازار را ندارد 
کمک  با  تا  واگذارد  جمعه  امامت  دفتر  به  را  آن 

بسیجیان بازار کنترل شود.

علت مرگ مرد تنها در بیرجند 
سکته است

 رئیس پلیس آگاهی با اشاره به نظر پزشکی قانونی 
در خصوص علت فوت مردی که جسدش در بیرجند 
کشف شد، گفت: تشخیص پزشکی قانونی سکته 
ماموران  تالش  با  کرد:  اظهار  حسینی  است.  بوده 
انتظامی جسد متالشی شده مردی 54 ساله در محل 
سکونتش واقع در خیابان غفاری بیرجند کشف شد. 
فوریت های  با مرکز  تماس  افزود: خانمی در  وی 
پلیس ۱۱۰ اعالم کرد که از برادرش خبری ندارد 
و حتی به منزلش در بیرجند مراجعه کرده اما با در 
بسته روبه رو شده است، بنابراین ماموران در مراجعه 
به محل با جسد متالشی شده صاحبخانه مواجه شدند.
وی اظهار کرد: ماموران با حفظ صحنه، کارآگاهان 
اداره جنایی را مطلع و آنها نیز با اقدامات فنی و پلیسی 
و جمع آوری ادله از صحنه اعالم کردند که جسد 
متعلق به مردی 54 ساله است. وی گفت: در تحقیقات 
تکمیلی مشخص شد این فرد مدتی درگیر اختالفات 
خانوادگی بوده و به تنهایی زندگی می کرده و بنا به 
ادعای یکی از نزدیکان، درگیر بیماری هم بوده است. 
حسینی افزود: در تحقیقات مقدماتی وجود هر گونه آثار 
درگیری و ضرب و جرح رد شد و از زمان مرگ این 
مرد مدت طوالنی و حدود یک تا دو ماه می گذرد که 
این موضوع به متالشی شدن جسد منجر شده است.

77 طرح اشتغال در درمیان اجرا شد

ایرنا- فرماندار درمیان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
77 طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری با پرداخت 
۳۳ میلیارد ریال تسهیالت در این شهرستان اجرا شده 
است.بشیری زاده افزود: بیشتر این طرح ها در زمینه 
مشاغل خانگی، پرورش شتر و شترمرغ، دامداری، 
کشاورزی و احداث گلخانه اجرا شده است. وی بیان 
کرد: اجرای ۱۰ طرح دیگر با پرداخت ۲ میلیارد و 
منتظر  که  است  شده  نهایی  تومان  میلیون   ۱۱۰
ابالغ تسهیالت جدید هستیم و ۲ طرح صنعتی نیز 
با پرداخت بیش از یک میلیارد تومان تسهیالت در 

مرحله پرداخت قرار دارد.

در همایش فرماندهان انتظامی  استان عنوان شد:

امین جم - سلم آبادی مدیرکل کمیته امداد استان 
ظهر دیروز در حاشیه اختتامیه دوره جهادگران 
خبرنگاران،  جمع  در  خراسان جنوبی  کارآفرین 
 با بیان اینکه از همکاری بسیج سازندگی تشکر 
می کنیم که توانستیم کاری منحصر به فرد 
را برای اولین بار در استان برگزار کنیم،  گفت: 
از ابتدای کار کمیته امداد امام خمینی )ره( سعی 
بر این بوده است بتوانیم استعدادهای خانواده ها 
را توسعه دهیم که  امیدواریم با همکاری بسیج 
سازندگی بتوانیم به خانواده های تحت پوشش، 
چرخه اقتصاد کشور و همچنین اقتصاد مقاومتی 
که مورد نظر رهبری است کمک کنیم. وی با 
اشاره به اینکه از سال 94 که برنامه های تحولی 
پیش بینی شد، اجرای برنامه های اشتغال شتاب 
بیشتری گرفت، افزود: در برنامه ریزی مشترکی که 
بین بسیج سازندگی و کمیته امداد امام خمینی )ره( 
انجام گرفته است، قرار بر این شده در چندمحور 
از ظرفیت گروه های جهادی خصوصا در حوزه 
نامه  تفاهم  طبق  و  بگیریم  کمک  اقتصادی 
مشترک بین ما و سازمان بسیج سازندگی، بخشی 

از نیاز به نیروی انسانی را برطرف کنیم.مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینی )ره( اظهار کرد:  از توفیقاتی 
که داشته ایم ، نظارت هایی بوده است که پس از 
پرداخت تسهیالت به روند اجرای پروژه ها داریم 
که امیدواریم بتوانیم با همکاری بسیج سازندگی 
این نظارت را اثربخش تر و جدی تر پیگیری کنیم. 

همکاری بانک ها با کمیته امداد 
در اعطای تسهیالت مثبت است

سلم آبادی با بیان اینکه قرار است در حوزه ایجاد 
طرح های اشتغال نیز با همکاری بسیج سازندگی 
فعالیت کنیم، ادامه داد: یکی دیگر از محورهای این 
تفاهم نامه کمک به مددجو در مسایل بانکی است تا 
دریافت تسهیالت در کوتاه ترین زمان ممکن انجام 
شود.وی با اشاره به این که شتاب جذب تسهیالت 
در حوزه اشتغال توسط کمیته امداد استان خوب بوده 
و معرفی ها به بانک ها نیز خوب ارزیابی می شود، 
افزود:خوشبختانه در این بین همکاری بانک ها نیز 
مثبت ارزیابی می شود به طوری که اگر همکاری 
بانک ها نبود به این میزان جذب مناسب نمی 

رسیدیم.وی افزود: از مهمترین قسمت ها در اشتغال 
زایی برای مددجویان، بازاریابی محصوالت شان 
است که در این خصوص نیز قرار است همکاری 
هایی با بسیج سازندگی داشته باشیم و در مجموع 
با همکاری این سازمان، شاهد توانمندی کامل در 

حوزه اشتغال باشیم.

از هر شهرستان استان حدود 15 تا 20 
جهادگر در این دوره حضور دارند

مأموریت  نیز  استان  سازندگی  بسیج  مسئول 
بسیج سازندگی را کمک به دولت در پروژه های 
عام المنفعه،  غیرانتفاعی،  بازده،  زود  کوچک، 
محرومیت زدا و غالباً روستایی، عنوان وگفت : 
اثربخشی و استفاده بهینه از ظرفیت گروه های 
جهادی از دیگر فعالیت های این سازمان است.
مهدی هنری با اشاره به حضور گروه های جهادی 
در مناطق محروم خراسان جنوبی، گفت: از زمان 
تشکیل بسیج سازندگی )سال ۱۳79( تاکنون ۳۰۰ 
هزار نفر در قالب ۱4 هزار و 8۰۰ گروه جهادی 
به مناطق گوناگون استان اعزام و مشغول به 

خدمت رسانی شدند.
وی با بیان اینکه طرح “جهادگران کارآفرین” 
برگزار  استان  جهادگران  از  نفر  با حضور ۲۰۰ 
می شود، تبیین کرد: این دوره با حضور جهادگرانی 
که متقاضی همکاری در حوزه های اشتغال بودند 
برگزار شد به طوری که از هر شهرستان استان 
حدود ۱5 تا ۲۰ جهادگر در این دوره حضور دارند.
وی اضافه کرد: افرادی که در این طرح پذیرفته 
شدند به صورت جهادی و افتخاری با کمیته امداد 

استان همکاری می کنند.

یک سوم جمعیت بیکاران
 کشور تحت حمایت کمیته امداد

امام  امداد  کمیته  و خودکفایی  اشتغال  معاون 
خمینی)ره( کشور نیز در حاشیه این دوره آموزشی 
با بیان اینکه یک سوم جمعیت بیکاران کشور 
تحت حمایت کمیته امداد هستند و از طرفی 
کمیته  به  اشتغال کشور  منابع  درصد  فقط 5 
امداد اختصاص پیدا می کند، ادامه داد: برای رفع 
محدودیت منابع انسانی توافقنامه ای با بسیج 

سازندگی و بسیج دانشجویی منعقد شده که بر 
اساس آن نیروهای جهادی پس از آموزش برای 
کمک به اشتغالزایی مناطق محروم روستایی 

فعالیت کنند.

امیدواریم تا پایان سال 
هزار نفر از جهادگران جذب برنامه

 اشتغالزایی کمیته امداد شوند
پایان  تا  امیدواریم  اینکه  بیان  با  عبدالمالکی 
برنامه  جذب  جهادگران  از  نفر  هزار  سال 
کرد:  عنوان  شوند،  امداد  کمیته  اشتغالزایی 
توان  درصد   5۰ امر  این  تحقق  صورت  در 
در  محرومان  برای  اشتغال  انسانی  نیروی 
به  اشاره  با  کند.وی  می  پیدا  افزایش  کشور 
اینکه این سومین و بزرگترین دوره جهادگران 
است، گفت: این دوره ها در مرحله بعد منطقه 
و  شود  می  برگزار  استان   4 حضور  با  ای 
جهادگرانی که در ارزیابی ها موفق به کسب 
به صورت  امداد  با کمیته  قبولی شوند  نمره 

جهادی همکاری می کنند.

گروه خبر- در مراسمی با حضور فرماندهان 
ولی  نماینده  و  انتظامی  نیروهای  مدیران  و 
و  مدیران  عمومی  همایش  استان  در  فقیه 

فرماندهان انتظامی استان برگزار شد. 
سردار شجاع فرمانده انتظامی خراسان جنوبی 
در این مراسم با بیان اینکه کنترل وضع مفاسد 
اقتصادی در استان با رصد اقدامات و فعالیت های 

مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مراکز مشابه 
انجام می شود، اضافه کرد: اگر تخلفی شود  قطعًا 

ورود پیدا کرده و برخورد می شود. 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه بیرجند  نیز در این 
همایش گفت: برای حل مشکالت مردم باید 
شبانه روزی تالش کرد وگره گشایی از کار مردم 

ساعت کاری نمی شناسد. 

برخورد با اخاللگران اقتصادی
 ماموریت پلیس است

سردار شجاع از ماموریت های پلیس برخورد 
قاطع با اخاللگران اقتصادی اعالم کرد و گفت: 
از همین رو یک مورد اختالس در بیرجند از 
برخورد  و  شناسایی  تاکنون  امسال  ابتدای 
برخوردهایی  همچون  گفت:  است.وی  شده 
که در سطح کالن با اخاللگران بازار سکه و 
ارز اتفاق افتاد، پلیس نیز با رصد فعالیت های 
کند.  می  دفاع  مردم  حقوق  از  استانی  درون 
از  ناشی  بازار  که  زمانی  کرد:  تصریح  شجاع 
عوامل مختلف متشنج است پلیس در برخورد 
با احتکار ورود پیدا کرد و امسال با همکاری 
سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ها و 

اصناف اوضاع تحت کنترل بود و تنش خاصی 
در بازار نداشتیم. وی گفت: پلیس شبانه روزی 
با تمام توان و قدرت از امنیت مردم دفاع می 
کند و امیدواریم هم استانی ها در امنیت کامل 

بتوانند امور روزمره خود را انجام دهند.

جرائم مالی در فضای مجازی
 20 درصد افزایش داشته است

رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی هم گفت: 
جرائم مالی در فضای مجازی در خراسان جنوبی 
طی هشت ماهه سال جاری ۲۰ درصد افزایش 
داشته است. محمدپور اظهار کرد: در هشت ماهه 
نخست سال گذشته در مجموع مبلغ ۳۲5 میلیون 
تومان برداشت های غیرمجاز و کالهبرداری های 

اینترنتی در فضای مجازی داشته ایم. 
وی بیان کرد: در هشت ماهه نخست سال 
برداشت  تومان  میلیارد  نیم  و   4 نیز  جاری 
اینترنتی  کالهبرداری  و  مجاز  غیر  اینترنتی 
درصدی   ۲۰ رشد  از  نشان  که  ایم  داشته 

جرائم مالی در فضای سایبری دارد.
محمدپور ادامه داد: در خراسان جنوبی کالهبرداری  
و برداشت های اینترنتی غیر مجاز حدود 78 
درصد از جرائم فضای سایبر را به خود اختصاص 
می دهد. وی با اشاره به تفاهم با بانک برای 
بار مصرف در  از رمز یک  استفاده شهروندان 
فعالیت های اینترنتی بانکی افزود: امیدواریم با 
گسترش این اقدام مثبت شاهد کاهش آسیب 

های مالی در فضای سایبری باشیم.

بزرگترین دوره جهادگران کارآفرین کشور در استان برگزار شد

مؤسسات مالی رصد می شوند

جواد رضایی-پنجشنبه 8 آذر  اجالسیه شهدای 
کشاورز با حضور مدیران استانی و رئیس سازمان 
سازمان  رئیس  شد.  برگزار  کشور  دامپزشکی 
دامپزشکی کشور بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی 
در دو حوزه سالمت و امنیت غذایی مسئولیت 
داد:  ادامه  پور  رفیعی  دارد.  حاکمیتی  و  قانونی 
در سند اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم 
رهبری به جهاد کشاورزی داده شده بر دو موضوع 
افزایش بهره وری به این معنا که تولید محصول 
برای کشاورز مقرون به صرفه باشد و همچنین 
امنیت غذایی یعنی توجه به تولید محصوالتی 
که منجر به بقا جامعه می شود، تاکید شده است. 
وی با بیان اینکه،با توسعه کشاورزی و دامداری 
می توان از اقتصاد وابسته به نفت بی نیاز شد ، 
افزود:جنگ اقتصادی بیش از همه متوجه وزارت 
جهاد کشاورزی می باشد چرا که در زمینه تامین  

نیازهای اصلی مردم فعالیت  می کند.  

213شهید کشاورز  در استان
 مدیر کل جهاد کشاورزی استان بیان کرد: بعد از 

پیروزی انقالب اسالمی با رویکرد عدالت محوری 
و محرومیت زدایی اندیشه بازسازی و آبادانی شکل 

گرفت.قوسی با اشاره به ۲۱۳ شهید کشاورز استان 
ادامه داد: جهاد سازندگی در 8 سال جنگ تحمیلی 
مانند سنگرسازی، پل  ارزنده ای  فعالیت های 
سازی و ساخت بیمارستان انجام داده که شایسته 
تقدیر می باشد. وی افزود: همزمان با فعالیت های 
توسط  نیز  روستایی  توسعه  جبهه،  در  جهادی 
جهادگران انجام شده که  این رشادت ها باید دیده 

شود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان 
اینکه بعد از پیروزی انقالب اقدامات قابل توجهی 

برای توسعه در بخش کشاورزی صورت گرفته 
است،اظهار کرد: بهره وری  آبیاری قبل از انقالب 
۲7 درصد بوده و اکنون به 45 درصد رسیده است 
همچنین در زمینه انتقال آب عملکرد صفر بوده 
که اکنون  ۲ هزار و 7۰7 کیلومتر  لوله خط انتقال 
 آب در استان اجرا شده است،همچنین بیش از 
یکهزار کیلومتر از قنوات الی روبی شده است. 

قوسی عنوان کرد: مایه افتخار بخش کشاورزی 
است که عالوه بر تامین نیازها باعث محرومیت 

زدایی شده است.

افزایش بهره وری تولید محصوالت 
کشاورزی در 22هزار نقطه کشور

و  کشاورزی  مهندسین  بسیج  سازمان  رئیس 
منابع طبیعی کشور بیان کرد: میزان تولیدات 
کشاورزی در کشور با توجه به افزایش۲ برابری 

جمعیت نسبت به قبل از انقالب 5 برابر شده 
کشور  خودکفایی  ضریب  همچنین  و  است 
باال رفته است که این ناشی از علم حاصل از 
انقالب و تالش کشاورزان می باشد. جهان سوز 
با اشاره به  واردات ساالنه ۱۰تا ۱5میلیارد دالر 
محصوالت راهبردی کشاورزی به کشور بیان 
کرد:  شرایط تحریم در بخش کشاورزی همیشه 
وجود داشته است که رعایت دستور العمل های 
مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی راه 
حل مشکالت در این حوزه خواهد بود.جهان سوز 
عنوان کرد: سازمان مهندسین بسیج سازندگی با 
همکاری جهاد کشاورزی طرحی با عنوان بسیج 
همگام با کشاورز برای علمی سازی کشاورزی 
انجام داده است که اکنون در 45 هزار روستا در 
حال پیگیری می باشد، همچنین در سال جاری 

8 هزار روستا پوشش داده شده است.
رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع 
طبیعی کشور ادامه داد: با اقدامات انجام شده 
توسط این طرح در ۲۲ هزار نقطه از کشور شاهد 

افزایش  بهره وری تولید محصول بوده ایم.

بی نیازی از اقتصاد وابسته به نفت با توسعه کشاورزی و دامداری

دی
رآبا

:امی
س 

عک

دی
رآبا

:امی
س 

عک

یرنا
س :ا

عک

نت
نتر

س :ای
عک



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

11:22
16 : 45
22 : 39
4 :51
6 :17

   
  

امیر المؤمنین علی علیه السالم فرمودند :
ِط بَِدمِِه في َسبیِل ا... الُمنتَِظُر ِلَمِرنا َکالُمتََشحِّ

آن که منتظر امر ما )دولت و حكومت اهل بیت( باشد همچون کسی است که در راه 
خدا، به خون خود درغلتد.
)تحف العقول : ص 115(

به دلیل ناتوانی در کاهش آثارتحریم
  استیضاح ظریف را امضا کردم

این  به  پاسخ  در  ارومیه  نماینده  پور،  قاضی  نادر 
از  پولشویی  دلیل طرح موضوع  به  سوال که شما 
امضا  را  او  استیضاح  امور خارجه، طرح  سوی وزیر 
کردید، گفت: خیر من به این دلیل امضا نکردم. به 
اجرای  امضا کردم که ظریف در زمینه  این جهت 
اقتصاد مقاومتی و کاهش آثار تحریم ها موفق نبود. 
هند  همچون  ما  سفارتخانه های  از  بسیاری  امروز 
اقتصاد حیاتی هستند، سفیر ندارند.  و چین که در 

اصالح طلبان حاضر نیستند 
واقعیت شکست را قبول کنند 

 
فیاض، تحلیلگر اجتماعی گفت: اصولگرایان روزی به 
احمدی نژاد اعتماد کردند و او را مورد حمایت قرار دادند 
اما نتیجه اش را هم دیدند. همان پایان سال نخست 
ریاست جمهوری احمدی نژاد در مرکز استراتژیک 
جلسه ای بود من سخنرانی کردم و گفتم »نتیجه 
دولت احمدی نژاد، ظهور یک هاشمی رفسنجانی 
بینی پیش  این  به  شد،  هم  همین  است«   دوم 

علمی می گویند اما روحانیونی که در آن جلسه بودند 
به شدت علیه من موضع گرفتند. االن هم اصالح 
واقعیت  نیستند  حاضر  و  خوردند  شکست  طلبان 
هم  حجاریان  های  حرف  کنند.  قبول  را  شکست 
فرار به جلو است تا در انتخابات آینده رای بیاورند.

بهترین سند برای اثبات سخنان 
ظریف نظام بانکی کشور است

 
گفت:  ملی  اعتماد  حزب  سخنگوی  مقدم،  گرامی 
به عنوان دانش آموخته رشته اقتصاد که در غرب 
زندگی کرده ام، باور دارم بهترین سند برای اثبات 
سخنان ظریف در خصوص پولشویی، نظام بانکی 
کشور است. هرکس در هر بانکی می تواند هر مقدار 
پولی که می خواهد را منتقل کند بدون آنکه از منبع 
این پول از او سوالی شود، آیا این پولشویی نیست؟ 

ما در جریان دولت روحانی شاهد 
غارت سازمان یافته در ایران هستیم

لیالز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: ما 
در جریان دولت روحانی شاهد غارت سازمان یافته در 
ایران هستیم. ظرف ۱۰ ماه گذشته حدود ۳۰ میلیارد 
دالر گم و دزیده شد و حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان 
پول در شبکه بانکی که از آن به عنوان مرکز فساد یاد 
می شود، پنهان شده است. وی با انتقاد از عملکرد 
معاون اول رئیس جمهور در زمینه تحریم ها گفت: 
هیچ گاه نگفتم که تا آخر پای دولت می مانم و یا این 
که دیگر به روحانی رای نمی دهم بلکه صبر و داوری 
می کنم. وی افزود: بعد از تحریم ها عملکرد دولت و 
نظام سیاسی شامل مجلس ناشیانه و سردرگم بود.

نمی توانم نام ۳۰ نماینده تهران 
در مجلس را بنویسم

حق شناس، عضو شورای شهر تهران گفت: بنده خود 
در شورای سیاست گذاری اصالح طلبان بودم، ولی 
نمی توانم نام ۳۰ نماینده تهران در مجلس را بنویسم.
وی افزود: متاسفانه شکل گیری شوراهای اسالمی در 
کشور با ۲۰ سال تاخیر رخ داد ولی دیگر نهادها پس از 
انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی و تدوین قانون 
اساسی توسط این مجلس بالفاصله به وجود آمدند.

اگر استیضاح ظریف عملیاتی شود 
قطعا شکست می خورد 

حزب  مرکزی  شورای  عضو  عطریانفر،  محمد 
برخی  که  این  بر  تاکید  با  سازندگی  کارگزاران 
نمایندگان با طرح استیضاح ظریف مصالح ملی را در 
نظر نگرفتند، گفت: اگر استیضاح عملیاتی و در صحن 
مجلس مطرح شود قطعا شکست می خورد و وزیر 
امور خارجه با اقتدار بیشتری به کار خود ادامه می دهد.

تنها این برجام و برجامیون هستند 
که همچنان امید دارند

ایتالیا گفت: خروج  ظهره وند، سفیر اسبق ایران در 
آمریکایی ها از برجام و وقت کشی اروپایی ها باالخره 
نتیجه باخت بزرگ برجام بوده و ما باید بپذیریم که 
برجام یک باخت بوده است و تنها این برجام و برجامیون 
هستند که همچنان امید دارند و تالش می کنند؛ البته 
معتقدم که این ها باید هم تالش کنند، چرا که تمام 
وقت و هزینه کشور را صرف برجام کردند و الزم 
است تا تمام تالش خود را در این زمینه به کار ببرند.

شورای نگهبان به توافقنامه ایراد 
گرفته ولی در دولت اجرا می شود

به  سیاسی  اقتصاد  پژوهشگر  جبرائیلی،  یاسر  سید 
زیست،  محیط  سازمان  وقت  رئیس  ابتکار  اصرار 
در پیوستن به توافقنامه اقلیمی پاریس اشاره کرد و 
گفت: پیشنهاد وی کاهش انتشار ۱۸ درصدی بود و 
 گفته بود من به رئیس جمهور فرانسه قول داده ام.
انتقاد از عدم توجه مجلس به بندهای این  با  وی 
پژوهش  مرکز  وقتی  گفت:  و  پرداخت  توافقنامه 
توافقنامه  این  به  نگهبان  شورای  و  مجلس  های 
اجرایی می شود؟ وارد کرده، چطور در دولت  ایراد 

سیاسی  فعال  کیانوش راد،  محمد 
اظهار کرد: مهم ترین مسئله ای که 
امروز پیش روی دولتمردان و نظام 
است  شرایطی  از  عبور  گرفته،  قرار 

که از سوی ترامپ بر ایران تحمیل 
سوی  از  داد:  ادامه  وی  است.  شده 
دیگر عربستان و اسرائیل هم به دنبال 
ایجاد فشار بیشتر بر کشور ما هستند. 
در چنین شرایطی مهم ترین موضوع 

سیاست  تداوم  خارجی،  سیاست  در 
در  روحانی  دولت  که  است  هایی 
جهت برگرداندن اجماع جهانی علیه 
ایران و ایجاد اجماع علیه آمریکا انجام 

داده است. این عضو حزب اتحاد ملت 
گفت: در چنین شرایطی گزک دادن 
به برخی کشورهای اروپایی که بعضا 
به دنبال بهانه ای برای پیوستن به بد 
عهدی آمریکا هستند مسئله ای است 

که دولتمردان نباید از آن غفلت کنند. 
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی 
زمان ناشناسی جناح تند روی اصولگرا 
و خروج از انصاف در برخورد با دولت 
و خصوصا وزیر امور خارجه یعنی دکتر 
ظریف نیز مطرح است. کیانوش راد 
گفت: در شرایطی که همه باید به 
حمایت از دولت اقدام کنند شاهد آن 
هستیم که حمالت تندی علیه دولت 
گرفته  صورت  اش  خارجه  وزیر  و 
است. این در حالی است که ما نیازمند 
آمادگی الزم جهت کاستن فشارهایی 
هستیم که مستقیم و غیر مستقیم بر 
مردم وارد می شود. وی خاطرنشان 
افزایش  که  نکنیم  فراموش  کرد: 
اقتصادی  های  بخش  کارآمدی 
مشکالت  رفع  به  توجه  و  دولت 
اقتصادی مردم مهم ترین موضوعی 
است که پیش روی دولت قرار دارد.

گزک دادن به برخی کشورهای اروپایی مسئله ای است 
که دولتمردان نباید از آن غفلت کنند

محمد جواد جمالی نوبندگانی، عضو 
کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار 
کرد: معتقدم تعلل اروپا در ارائه بسته 
حمایتی دالیل متعددی دارد. وی با 
بیان اینکه یکی از این دالیل عدم 
آمریکاست، گفت:  از  اروپا  استقالل 
اروپا  حاکمه  هیئت  در  آمریکایی ها 
این  تاثیرگذار  کشورهای  ویژه  به 
قاره نفوذ زیادی دارند، همچنین آنها 
سهامدار و صاحب بسیاری از بانک 
ها و شرکت های مهم تجاری اروپا 
هستند. باید این موضوع را بپذیریم 
که  نظرهایی  اختالف  علیرغم  که 
بین اروپا و آمریکا وجود دارد، اما روابط 
این دو راهبردی است و اروپایی ها 
با  خود  های  مخالفت  از  بعضی  در 
ها  آمریکایی  با  اسالمی  جمهوری 
اشتراک نظر دارند. به نظر می رسد 
اروپایی ها می خواهند در این شرایط 

امتیاز اضافه ای از ما بگیرند در حالی 
که تمایل دارند در برجام بمانند، البته 
ما روابط گسترده ای با اروپا نداریم 
شاید تمام ارتباط اقتصادی ما با اروپا 

به اندازه ارتباط اقتصادی ما با عراق 
از  خروج  کرد:  تصریح  وی  باشد. 
برجام یک تصمیم حاکمیتی است، 
طبیعتا زمانی که ترامپ از برجام خارج 
شده بود ما هم اگر به شکل احساسی 

توانستیم  نمی  کردیم،  می  خروج 
دست برتر را در خواسته های خود 
از اروپا داشته باشیم. همان طور که 
وزیر خارجه اعالم کرد خویشتنداری 

ما حدی دارد و این مهم نمی تواند 
احساس  اگر  کند،  پیدا  ادامه  ابد  تا 
کنیم که همه راه ها را امتحان کردیم 
و نتیجه بخش نبوده قطعا خروج از 
برجام گزینه بسیار جدی خواهد بود.

خویشتنداری ما در قبال برجام تا ابد نیست 
خروج از برجام گزینه بسیار جدي خواهد بود

ایده های جدید اروپا برای تجارت با ایران در راه است

امور  وزیر  سیاسی  معاون  عراقچی،  عباس  سید 
طرف  با  مذاکرات  جریان  در  کرد:  اظهار  خارجه 
های اروپایی، ایده ها و راهکارهای تازه و جدیدی 
از جمله در ارتباط با مدیریت بر این سامانه و ثبت 
کرد:  تاکید  وی  است.  شده  مطرح  اروپا  در   آن 
می دانیم اروپا برای منزوی کردن ایران، تحت فشار آمریکا است اما خیلی 

مهم است که برجام بین ایران و طرف های دیگر حفظ شود.

باید دست دزدهای داخلی را هم قطع کنیم

کوثری، جانشین قرارگاه ثارا... )ع( تهران گفت: جنگ 
فی نفسه چیز خوبی نیست، اما دفاع کردن برای همه 
ما واجب است. آمریکا از ما عصبانی است چون ما 
دست او را از منطقه کوتاه کردیم. ما دست دزدان 
خارجی را تاکنون قطع کرده ایم و باید دست دزدهای 
داخلی را هم قطع کنیم. همان طور که ما مقابل دنیا ایستادیم و نگذاشتیم یک 
وجب از خاک مان از بین برود، می توانیم مشکالت اقتصادی را هم حل کنیم.

در شرایط فعلي استیضاح ها به نفع کشور نیست

حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان با اشاره 
نمایندگان  از  از سوی جمعی  پیگیری ها  برخی  به 
 ۲ این  گفت:  الریجانی،  و  ظریف  استیضاح  برای 
استیضاح نظر فراکسیون نیست. وی با بیان اینکه 
در  باید  افراد  و  دارد  وجود  عملکردها  در  ایراداتی 
پیشگاه ملت پاسخگوی عملکرد خود باشند، اظهار کرد: برهه فعلی زمان 
حساسی است و در شرایط فعلی چنین استیضاح هایی به نفع کشور نیست.
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