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5سهم بشرویه از اعتبارات ملی در حوزه راه پایین است5 نان هم چند نرخی شد!3روستای نام آور در حوزه صنعت پارچه بافی 

عکس :  اکبری

 آبزی پروری در دل کویر
با حضور رئیس سازمان شیالت کشور در بیرجند آغاز شد:

رئیس شیالت کشور: فعالیت های تلفیقی شیالت در خراسان جنوبی کامال قابل اجراست* به دنبال تكمیل چرخه استفاده از منابع آبي به عنوان محور توسعه 
در زمینه هاي باغي و گردشگري هستیم* این استان ظرفیت بالقوه ای در این زمینه و سایر فعالیت های شیالتی داشته و هیچ محدودیتی برای فعالیت ندارد

صفحه  5 و6

* مهرآیین

خراسان جنوبی هدف جدید 
کالهبرداران  پایتخت! 

چهار شنبه هفته گذشته پیش از ظهر، 
از شماره تلفن همراهی، این پیامک را 
جهت  گرامی  مشترک  کردم:  دریافت 
باطل نشدن بن خود فوری تماس بگیرید.  
شماره اعالم شده از پایتخت بود. وقتی 
برای  اطالع از این که داستان چیست با 
شماره مذکور تماس گرفتم. خانمی از آن 
سوی خط که خود را حسینی مدیر اجرایی 
پنل مخابرات!؟ معرفی کرد، گفت: شماره 
شما امتیاز شرکت در قرعه کشی زنده، 
امشب سیمای خراسان جنوبی! را کسب 
کرده است.جایزه نفر اول یک دستگاه 
تیبا، نفر دوم سه سکه بهارآزادی، نفر 

سوم سفر به کیش... ادامه در صفحه 2

 

 

 

میانجیگری اروپا یک 
بازی دیپلماتیک است

بادامچیان: 

صفحه  2

 از ایران ممنونیم که
هواپیمای ما را نزد

ترامپ : 

فكر می کنند  کشور
 ملک پدری شان است! 

 احمد امیرآبادی:

صفحه  2

صفحه  2

 برادر عزیز و بزرگوارم جناب حاج حسین آقا کریم پور
 و برادران محترم و معزز

خبر ضایعه درگذشت مادر مهربان و مومنه تان سخت ما را متاثر 
نمود. خداوند متعال روح پاکش را با حضرت فاطمه زهرا )س(

 محشور نماید و به شما و سایر بازماندگان اجر جزیل عنایت فرماید.

قم - محمد صادق خالصی

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور فرد 
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان بیرجند

درگذشت مادر گرامی تان
 مرحومه حاجیه لیال تقچرآبادی

را خدمت شما تسلیت عرض نموده، از خداوند سبحان برای آن 
مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل 

آرزومندیم.
اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان انجمن 

حمایت  زندانیان بیرجند

خانـواده محتـرم کریم پـور
با نهایت تاسف درگذشت مادر گرامی تان را حضور شما تسلیت عرض نموده 

و از عموم دوستان و همشهریان عزیز دعوت می شود
 در مراسم یادبود آن مرحومه که

 فردا سه شنبه مورخ ۹۸/۴/۴ از ساعت ۱۷ الی ۱۸ در محل هیئت محترم 
ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، شرکت فرمایند

حضور همه سروران عزیز موجب امتنان است.

داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(- مرکز نیکوکاری هیئت ابوالفضلی 
 موسسه فرهنگی مذهبی حضرت ابوالفضل )ع(- موسسه خیریه حضرت ابوالفضل )ع(

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور فرد 
و خانواده محترم

ضایعه درگذشت مادر مهربان و مومنه تان را از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم 
خداوند روح پاکش را با سرورش حضرت فاطمه زهرا )س( محشور نماید و به بازماندگان 

صبر جزیل عنایت فرماید.
همکاران شرکت زیارتی بیرجند تنعیم و کاروان حج تمتع ۳۹۰۰۲

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور
 با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادر بزرگوارتان را خدمت جناب عالی و خاندان محترم تان 

تسلیت عرض نموده، از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی
 و برای شما و خانواده محترم تان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان - مدیریت حج و زیارت استان 
نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت استان

جناب آقای مهندس حامد کریم پور
درگذشت تاسف بار مادر بزرگ عزیزتان زنده یاد لیال تقچرآبادی 

را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات
 و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.
شرکت پخش فرآورده های نفتی کندوان

جناب آقای مهندس رضا زارع 
و سرکار خانم دکتر شکوه حسنی

با نهایت تاثر و تاسف فقدان دردناک مرحوم پدر بزرگوارتان )فرهنگی فرهیخته( را حضور 
شما و برادر و خواهران و دیگر منسوبین تسلیت عرض نموده،  بقاء  عمر همگان را

 از خداوند بزرگ خواستاریم.
عباسعلی حسنی ، فرزندان و بستگان

خاندان محترم کریم پورفرد
جناب آقایان حاج غالمحسین و حاج عباس کریم پورفرد

با قلبی ماالمال از اندوه، مصیبت وارده را حضور شما تسلیت عرض نموده،  از درگاه ایزد یکتا 
صبر الهی برای قلب های داغدار بازماندگان و آمرزش و آرامش بی انتها برای روح بلند و پاک 

آن بانوی مومنه مسئلت می نماییم.
روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس حامد کریم پور
با نهایت تاثر درگذشت مادربزرگ عزیزتان

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه حق تعالی برای 
آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.

زابل عباسی

جناب آقای حاج حسین کریم پور
 و جناب آقای مهندس حامد کریم پور

درگذشت مادر و مادر بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده معزز تسلیت عرض نموده، 
 از خداوند یکتا برای آن مرحومه فضل و رحمت پروردگار و برای بازماندگان سالمتی

 و حسن عاقبت شان را خواستاریم.
شرکت های حمل و نقل یلدا بار و پیمان بار بیرجند

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پورفرد
رئیس محترم هیئت مدیره مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

و خاندان محترم 
با نهایت تأسف و تأثر ضایعه درگذشت والده مکرمه تان

 مرحومـه مغفـوره حـاجیه لیـال تقچرآبـادی
را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده، از خداوند تبارک و تعالی برای آن عزیز سفرکرده

 غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی- بیمارستان ایران مهر

جناب آقای حاج غالمحسین کریم پور
 و خانواده های معزز کریم پور و دیگر وابستگان

با نهایت تأسف درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت عرض نموده،  
برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و برای شما عزیزان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

دکتر فروزانفر و خانواده

جناب آقای دکتر افضلی
نماینده فرهیخته و پرتالش شهرستان های نهبندان و سربیشه

ضمن تقدیر از مساعی شما در سنگر مجلس شورای اسالمی جهت رفع محرومیت و تامین نیازهای 
منطقه و به خصوص آب و گاز روستاهای محروم شهرستان ها انتخاب جناب عالی را به 

ریاست مجمع نمایندگان خراسان جنوبی
  تبریک عرض نموده،  سالمتی و توفیق برای شما و تمامی خدمتگزاران میهن اسالمی آرزومندم.

احمد باقر زاده

آگهی مزایده خودرو
 دهیاری های بخش مرکزی شهرستان سربیشه در نظر دارند 

تعداد 5 دستگاه خودرو قابل پالک را به شرح ذیل به فروش برساند.
 از متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده 

از تاریخ ۹8/۰4/۰1  لغایت ۹8/۰4/۰6 به آدرس بخشداری سربیشه
تقاطع خیابان مدرس و مصطفی خمینی مراجعه نمایند.

قیمت پایه کارشناسیتعدادمدلدهیارینام خودروردیف

بكهو لودر کشویی ۱
TDL86

دهیاری 
سلم آباد

۹00،000،000 ریال۱ دستگاه۱3۸3

بكهو لودر کشویی 2
TDL86

دهیاری
کنگان

۱،۱00،000،000 ریال۱ دستگاه۱3۸5

کمپرسی آمیكو 3
6 تن

دهیاری
شیرگ آقا

600،000،000 ریال۱ دستگاه۱3۸6

کمپرسی آمیكو۴
 6 تن

دهیاری
اسكیونگ

600،000،000 ریال۱ دستگاه۱3۸6

دهیاریتراکتور فرگوسن5
زولسک

600،000،000 ریال۱ دستگاه۱3۸6

مبلغ خودرو از برنده مزایده به صورت نقد دریافت خواهد شد.
پرداخت مالیات و عوارض و هزینه آگهی روزنامه بر عهده خریدار می باشد. شرکت کنندگان در 
مزایده می بایست 10 درصد از مبلغ کارشناسی را به عنوان وجه الضمان به حساب دهیاری مرتبط 

واریز نمایند که پس از تعیین برنده مزایده به شرکت کنندگان عودت داده خواهد شد.

مناقصه عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی
 شرح در صفحه۲

خراسان جنوبی

اجرای نمای آلومینیوم- فروش ورق 09151۶55537  -  بلوچی
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خراسان جنوبی
 هدف جدید 
کالهبرداران پایتخت!
* مهرآیین

خراسان  سیمای  امشب   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

جنوبی!. را کسب کرده است. جایزه نفر اول یک 
دستگاه تیبا، نفر دوم سه سکه بهار آزادی، نفر سوم 
سفر به کیش همراه با سه نفر دیگر و... می باشد 
به جز شما سه نفر دیگر از درمیان ، قاین و بیرجند 
هستند که کد قرعه کشی را دریافت کرده اند به 
احتمال بسیار باال با توجه به کارکرد باالی خط شما 
) این جا فهمیدم که کاسه ای زیر نیم کاسه است  
چون بنده اصوال از تلفن همراه بدم می آید و جز به 
ضرورت از آن استفاده نمی کنم ( به احتمال نود 
درصد به باال شما برنده تیبا هستید. برای ثبت اسم 
شما باید مبلغ 3600000 ریال به حساب آقای دکتر 
 وحید محمدزاده برای خرید یک دست ظروف بلور
که قیمت اصلی آن  هفتصد هزار تومان است  واریز 
و بعد به من از طریق پیامک اطالع دهید. حاال چه 
کار می کنید این کد قرعه کشی را می خواهید یا به 
آقای” ز” که آن را می خواهد داده شود! آقای ز! اسم 
آشنای یکی از کارکنان  صدا و سیما را که می شنوم 
قدری شک به دلم می افتد که نکند راست باشد و 
ماشین تیبایمان را به کسی دیگر بدهند! با این حال 
می گویم من جایی هستم که تا یک ساعت دیگر 
نمی توانم خارج شوم عجالتا فرصت بدهید تا پول را 
جور کنم بعد با یکی از همکاران صدا و سیما تماس 
می گیرم که منکر موضوع می شود و می گوید سال 
قبل هم چنین ادعاهایی شده بود که اساسا دروغ بود 
معاون سیما هم در پاسخ به پیامک من موضوع را 
رد می کند  یکی از مسئوالن مخابرات همچنین . 
موضوع را به یک نهاد امنیتی هم اطالع می دهم 
 که مشخصات و شماره تما سها را می گیرند ... اما 
سه روز بعد باز یک پیام اضطراری دیگر با مضمون 
مشابه و یکی دو روز بعد پیام دیگری دریافت می 
همکاران  به  مدت  درهمین  که  آن  .جالب  کنم 
و اعضای خانواده ام نیز  پیام های مشابهی می 
رسد که نشان می دهد کالهبرداران پایتخت نشین 
حسابی برای مردم ساده دل خراسان جنوبی کیسه 
اند و گویا  قرار است فصل چغندر کشی  دوخته 
کالهبرداری هایشان را در خراسان جنوبی جشن 

بگیرند و رکورد بزنند !
در بررسی بیشتر موضوع با معماهای جالب توجهی 
این  موضوع  که  آن  اول  نکته  شویم.  می  مواجه 
از  یکی  گفته  به  و  نیست  تازه  ها  کالهبرداری 
همکاران در صدا وسیما سال قبل هم چنین مواردی 
این گونه  داستان  این که  بعد  است.  داشته  وجود 
کالهبرداری ها زیر همین عنوان خاص آنقدر متواتر 
شده که در اینترنت هم به کرات به آن  پرداخته شده 
است پایگاه خبری فرا رو خبرگزاری موج و مشرق 
نیوز در 13 آبان 94 به این موضوع پرداخته اند دو 
سال قبل از آن در 27 آذر 92 یعنی 6 سال قبل 
وزارت ارتباطات در پیامکی فراگیر اعالم می کند 
که هیچ گونه قرعه کشی ندارد این همه یعنی آن 
که این کار از سال ها قبل مرسوم و طی این مدت 
مدارک و مستندات بسیاری برای تحت تعقیب قرار 
دادن تبهکاران وجود داشته است .معمای بعدی تعداد 
باالی زنگ خورهای موسسه ! مربوطه است دقیقا 
زمانی که با شماره کذایی تماس می گیرم متوجه 
می شوم که  در آن جا تلفن های متعدد دیگری 
و  محترم  کالهبرداران  و  خورند  می  زنگ  مرتب 
خط  سوی  آن  در  مونث  جنس  از  عموما  مودب 
 مشغول پاسخ و هدایت تماس گیرندگان هستند ! 
و این یعنی که آن جا محل کوچکی نیست! و با 
مجموعه هایی سازمان یافته طرفیم. افراد زحمتکشی 
 ! اداری  وقت   آخر  تا  وقت  اول  صبح   از   که 
مشغول به کارند. تسلط  بر اصول روانشناسی  برای 
در منگنه قرار دادن فرد هم نشان می دهد که ما 
با افراد هوشمند وتحصیل کرده ای مواجهیم که 
سالیانی چند است با فراغ بال مشغول کالهبرداری 
بعد تمرکز کالهبرداران  ا... هستند. نکته  از خلق 
پایتخت بر مردم خراسان جنوبی  است دیدن برنامه 
نام مجریان  یاد سپردن  به  استانی و  های شبکه 
از  اطالعاتی  حداقل  با  آشنایی  و  سازان  برنامه  و 
شهرستان ها برای جلب اعتماد طعمه ها هم زیرکانه 
است.اما در این میان سواالتی برای ما و خوانندگان به 
وجود می آید که باید مسئوالن مربوطه در مخابرات،  
نیروی انتظامی و... پاسخی برای آنها بیابند. اول: 
کالهبرداران محترم و معزز چگونه به شماره های 
تماس مشترکان دست یافته اند، با وجود پیشینه و 
سابقه کار این موسسه و تلفن های موجود از آن  و 
وجود فرصت کافی برای شناسایی و مبارزه با این 
شبکه های حقه باز چرا تاکنون این افراد دستگیر و 
 به چنگال قانون سپرده نشده اند و نکته مهم دیگر ،
چرا وقتی عناوین سازمان هایی خاص مثل مخابرات 
این  وصدا وسیما مورد سوءاستفاده قرار می گیرد 
سازمان ها  برای حفظ شان و حیثیت سازمان و آگاه 
سازی عمومی درباره عدم انتساب این موضوعات به 
خود اطالع رسانی نمی کنند.البته برعموم مردم فرض 
است که هوشیار باشند وگول کالهبرداران را نخورند 
 اما به هر روی همه آحاد جامعه از سطح برابری 
از آگاهی در این باره برخوردار نیستند و این وظیفه 
نهادهای مربوطه را صد چندان می کند حداقل کار 
ممکن شاید این باشد که مخابرات و صدا وسیمای 
استان در اطالعیه های مشترکی مردم را از حقه 
های کالهبرداران آگاه کنند و این کمترین وظیفه 

این سازمان هاست .  

زمان دریافت کارت ورود به جلسه کنکور سراسری ۹۸ اعالم شد
 
 www.sanjesh.org میزان- کارت شرکت در آزمون از روز یکشنبه 9 تیر تا روز چهارشنبه 12 تیر ماه برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطالع  رسانی سازمان سنجش به نشانی
قرار خواهد گرفت.گفتنی است آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه  های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی پنج شنبه مورخ 9۸/04/13، داوطلبان گروه آزمایشی هنر در 

بعدازظهر پنج شنبه، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه مورخ 9۸/04/14 و داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی در بعدازظهر جمعه برگزار خواهد شد.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
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متراژ تقریبیمدت اجرای کار 
زیربنا )مترمربع(

برآورد تقریبی
 )ریال( 

مبلغ تضمینرشته و پایه پیمانکارنحوه واگذاری کار 
شرکت در مناقصه 

)ریال(

پایه ۵ ابنیه و باالترقیمت مقطوع۱۸۶۷۸۸/۱۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ماه۴۵بیرجند
 و پیمانکاری حقیقی

۲۱/۹۷۲/۰۰۰

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه گذار:  بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی  موضوع مناقصه:  احداث پروژه ۴ واحد مسکونی شمال شهر بیرجند- خیابان مهزیار به شرح جدول ذیل: 

 تاریخ خرید اسناد مناقصه: ۹۸/۴/۱  لغایت ۹۸/۴/۱۳  محل خرید اسناد: امور مالی اداره کل بنیاد مسکن خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان پاسداران ۳۰ 
 آخرین مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۴/۱۵ محل تحویل پاکت ها: دبیرخانه حراست اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی - 

بیرجند - خیابان پاسداران ۳۰  تاریخ بازگشایی پاکت ها: روز یکشنبه مورخ ۹۸/۴/۱۶ ساعت ۱۰ صبح      ** هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده فراخوان می باشد 

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی ۹۷۰۰۴۴۴ و ۹۷۰۰۴۴۵ 
به موجب پرونده های اجرایی کالسه های فوق، ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پالک دویست و هشتاد و دو فرعی از هفتاد و هفت فرعی از یکهزار و پانصد و هشتاد و شش اصلی بخش ۱۱ 
قاین به نشانی قاین، خیابان مطهری شمالی، بین مطهری سه و پنج، انتهای کوچه بن بست، پالک شصت و نه که ذیل ثبت شماره دو هزار و پانصد و هشتاد و شش دفتر امالک پانزده صفحه دویست و 

شصت و پنج ثبت و سند مالکیت آن به نام سید جواد محمودی با کد ملی ۰۸۸۸۹۶۲۸۰۰ ثبت و صادر گردیده است )برابر بخشنامه شماره ۹۱/۲۳۵۱۱-۹۱/۱/۲۹ ریاست سازمان در استاندارد سازی شماره پالک ها، 
پالک باقیمانده ۷۷/ ۱۵۸۶- اصلی به ۲۸۲//۱۵۸۶/۷۷ - اصلی تغییر یافته است( با حدود اربعه: شماال به طول چهارده متر و چهل و پنج سانتیمتر دیوار به دیوار هفتاد و هشت فرعی ، شرقا به طول بیست و هفت متر و 
سی و پنج سانتیمتر دیوار به دیوار شمارات یکصد و بیست و پنج و یکصد و بیست و شش فرعی مجزی شده، جنوبا به طول چهارده متر و چهل و پنج سانتیمتر دیوار به دیوار شماره ۱۰۲/ ۷۶ فرعی درب و دیواریست 
به کوچه، غربا، به طول بیست و شش متر و پانزده سانتیمتر دیواریست به شماره هشتاد و دو فرعی، حقوق ارتفاقی ندارد که اصل پالک مذکور برابر سند رهنی شماره ۸۳۶۰۶- ۹۳/۰۶/۰۶  دفترخانه اسناد رسمی شش 
قاین موضوع تسهیالت آقای سید جواد محمودی به عنوان وام گیرنده و راهن و مازاد اول آن برابر سند رهنی شماره ۸۳۶۲۰- ۹۳/۰۶/۰۶ دفترخانه اسناد رسمی شش قاین موضوع تسهیالت آقایان سید جواد محمودی 
به عنوان راهن و سید هاشم محمودی با کد ملی ۰۸۸۹۰۴۰۸۵۰ به عنوان وام گیرنده در قبال مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال به مدت شصت ماه در رهن بانک ملت قاین قرار گرفته چون متعهد و راهن ظرف مدت 
مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند ، بانک مرتهن مستند به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن با مشخصات فوق را نموده و 
پرونده هایی تحت کالسه ۹۷۰۰۴۴۴ و ۹۷۰۰۴۴۵ در این خصوص نزد شعبه اجرای اداره ثبت اسناد قاین تشکیل شده است پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را 
پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به شماره وارده ۹۷۰۰۳۳۸۱ - ۹۷/۱۰/۲۹ به مبلغ یک میلیارد و نهصد 
و بیست میلیون ریال ارزیابی شده که ملک مذکور به صورت منزل قدیمی ساز در دو طبقه )همکف و زیرزمین( ، هرکدام از طبقات شامل دو اتاق خواب، هال، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد، سازه آجری، 
نمای ساختمان سنگ، حیاط موزائیک، ، دارای انشعابات منصوبه آب ، برق )۲( و گاز، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش به صورت بخاری گازی اجرا گردیده است. همچنین مساحت عرصه ملک فوق الذکر سیصد 
و هشتاد و پنج متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع و اعیان در همکف یکصد و نود و پنج مترمربع و در زیرزمین یکصد و نود مترمربع و در حال حاضر در تصرف مالک می باشد که پالک فوق از ساعت نه الی دوازده روز 
یکشنبه مورخ سی ام تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت در اداره ثبت اسناد قاین به نشانی قاین ، خیابان شهید رجایی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۱/۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیارد و نهصد 
و بیست میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد و حقوق دولتی و حق 
مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به 

تاریخ انتشار: ۹۸/۴/۳            علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قایناتپرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. 

قابل توجه اعضای محترم صنف فروشندگان لوازم خانگی بیرجند
به دالیل )تعطیلی واحد صنفی و عدم پرداخت حق عضویت اتحادیه( و همچنین عدم 
دسترسی به محل واحدهای صنفی اعضای محترم، به اسامی ذیل از تاریخ درج آگهی به 
مدت یک ماه مهلت داده می شود نسبت به تعیین وضعیت پرونده خود اقدام فرمایند. در 
صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر پروانه کسب آنها از درجه اعتبار ساقط و نسبت به ابطال 

آن اقدام خواهد گردید.

رسته فعالیتنام خانوادگینامردیف
لوازم خانگی چوبیجواهریغالمرضا۱
خرده فروشی وسایل خانگی برقیدری شورابرضا۲
خرده فروشی مصنوعات چوبی رضائیعلی ۳
خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریسمنمرتضی ۴
خرده فروشی وسایل خانگی برقیمصطفی نژادمحمد حسن۵
خرده فروشی مبلمان منزلمحمدیانابوالفضل۶
خرده فروشی وسایل خانگی برقیهزاری مسلم۷
انواع میز و صندلی اداریاحمدیعصمت۸
خرده فروشی وسایل خانگی برقیمصلحیعبدالرضا۹
لوازم خانگی برقیدری گیوناصر۱۰
خرده فروشی مبلمان منزلنعمتی گیوکاظم۱۱
لوازم خانگی برقیغیاثیآمنه۱۲
خرده فروشی مبلمان منزلبهدانیمرضیه۱۳
سمساریمحجوبی نیاعلیرضا۱۴
خرده فروشی مبلمان منزلزنگوئیمحمد ۱۵

تولید کننده انواع شانه تخم مرغ در سایز و رنگ هاي مختلف

طــوس  شــانه 

آدرس: بيرجند- شهرک صنعتي - نبش بلوار توليد و نوآوران 
تلفن: 32255119- 32255118- 056  همراه:09151611476

قابل توجه ادارات ، بانک ها و ارگان های دولتی و خصوصی 
خرید و بازیافت کارتن و کاغذ با بهترین قيمت پيشنهادی

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قيمه و سيب زمينی  دوشنبه هر هفته 
بلوار شعبانيه - وصال جنوبی 32311717

بادامچیان : میانجیگری اروپا
 یک بازی دیپلماتیک است 

بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه گفت: میانجیگری 
اروپا میان ایران و آمریکا یک بازی دیپلماتیک است و 
امضای آلمان، انگلیس و فرانسه پای برجام است و باید 

به تعهدات خود عمل کنند.

سردار غیب پرور:خودفروختگان 
داخلی به خود بیایند 

سردار غیب پرور گفت: برخی ها اعتقاد داشتند که مانیازی 
به موشک نداریم اما اکنون همین موشک ها باعث قدرت 
و اقتدار ما شده است و ای کاش برخی از خودفروختگان 
بیایند. خود  به  آمریکایی  پهپاد  سرنگونی  با  داخلی 

پیشنهاد  معنادار  پزشکیان 
 FATF به مخالفان

اگر  گفت:  مجلس،  رئیس  نایب  پزشکیان  مسعود 
FATF این توانایی را دارد که نقطه زن جریان پولی 
کشور را رصد کند، چرا ایران FATF داخلی ایجاد نمی 
کند که نقطه زن بدانیم چه کسی رانت و رشوه گرفته و 

زمین خواری کرده است.

مسئول  پدرشان  چون  می کنند  فکر 
است، کشور ملک پدری شان است! 

 احمد امیرآبادی، نماینده قم و دبیر هیئت رئیسه مجلس 
در بخشی از برنامه نسل امروز شبکه پنج گفت: فرزندان 
برخی مسئولین فکر می کنند چون پدرشان مسئول 

است، کشور ملک پدری شان است.

ظریف: »تیم ب« با کشاندن ترامپ
 به ورطه جنگ فاصله کمی داشت

ظریف در حساب توئیتری خود نوشت: »شواهد بیشتر 
از جمله تجاوز پهپاد جاسوسی MQ9، خرید قایق 
های تندرو و تماس تلفنی که هدفش نسبت دادن حمله 
به نفتکش ها به ایران بود، ثابت می کند که تیم ب با 
کشاندن ترامپ به ورطه یک جنگ فاصله کمی داشت. 

تایید دیدار نمایندگان با
 بابک زنجانی در زندان 

دیدار برخی نمایندگان با بابک زنجانی در زندان اگرچه 
از سوی وکیل او رد شده است اما یکی از اعضای 
کمیسیون قضایی مجلس تلویحا آن را تایید کرده 
است. محمدعلی پورمختار گفت: دیدار با زندانیان یک 
امر معقول است و همیشه وجود داشته البته ممکن است 

خاص بودن یک زندانی حساسیت ها را برانگیزد.

دالر بار دیگر به کانال
 12هزار تومان بازگشت 

در حالی که شب یکشنبه همتی تاکید کرد با راه اندازی 
بازار متشکل ارزی، قیمت دالر واقعی خواهد شد، دیروز 
بازار با واکنش مثبت به این سخنان بازگشایی شد و 
معامله شد.  تومان  قیمت هر دالر 12 هزار و 990 
همچنین در صرافی ها بهای خرید دالر از مردم 12 

هزار و 900 تومان می باشد.

خط ونشان برای شرکت های 
 هواپیمایی متخلف!

ایسنا- هر شرکت هواپیمایی دارای مجوز از سازمان 
شرکت های  بلیت  نرخنامه  از  خارج  که  هواپیمایی 
هواپیمایی اقدام به فروش بلیت کند، با تعلیق و لغو مجوز 
فعالیت روبرو خواهد شد، چراکه در از ابتدای سال 9۸ 
هیچ تغییری در نرخ های تعیین شده بلیت هواپیما در 
مسیرهای مختلف رخ نداده است و آن گونه که اعالم 

شده تصمیمی برای افزایش قیمت ها وجود ندارد.

خبری خوش برای کارکنان
 و بازنشستگان نیرو های مسلح 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پاسخ به پرسش 
تسنیم مبنی بر اینکه قرار است در این طرح کارکنان و 
بازنشستگان نیروهای مسلح در چه بازه زمانی صاحب 
خانه شوند اظهار کرد: زمان اجرای این طرح سه ساله 
است که البته ما طرح های کلی تری را برای خانه دار 
کردن نیروهای مسلح در دست اجرا داریم. وی بیان کرد: 
در مجموع کارکنان پس از 15 سال خدمت، صاحب 
مسکنی می شوند که با مشارکت خودشان بانک ها و 

کمک سازمان ساخته شده است.

جدا کردن اتباع از دانش آموزان 
ایرانی ممنوع شد 

 مهر- معاون آموزشی ابتدایی آموزش و پرورش گفت: 
در شیوه نامه ای که به کل مدارس ارسال شده است ذکر 
شده که هیچ گونه تبعیضی بین اتباع خارجی و ایرانی در 

فضای آموزشی نباید وجود داشته باشد.

عرضه 60 هزار خودرو
 طی 2 ماه آینده

خبرگزاری میزان- قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو در 
بازاریابی، فروش و امور مشتریان از برنامه تجاری سازی 
و عرضه حدود 60 هزار دستگاه خودرو ظرف کم تر از 
دوماه آینده خبر داد و گفت: با افزایش عرضه، قیمت در 

بازار به شرایط واقعی نزدیک خواهد شد. 

میزان - در حالی صدمین مرحله از یارانه 
به حساب سرپرستان  ماه  خرداد  در  نقدی 
اکنون  مجموع  در  که  شد  واریز  خانوار 
نزدیک به 77 میلیون و 3۸7 هزار نفر در 
همچنین  می کنند.  دریافت  یارانه  ماه  هر 
مشمولی  هر  گذشته  سال   9 حدود  طی 
یارانه  دریافت  صف  در  تغییر  بدون  که 
 4 بر  بالغ  رقمی  تاکنون  است  بوده  نقدی 
دریافت  یارانه  تومان  هزار   550 و  میلیون 
سازمان  اخیراً  راستا،  همین  است.در  کرده 
عنوان  با  گزارشی  کشور  بودجه  و  برنامه 
در  بودجه  ساختاری  اصالحات  چارچوب 
که  است  کرده  آماده  اصلی  محور  چهار 
برنامه  درباره  گزارش  این  از  بخشی  در 
توجه  مورد  زیادی  بند های  مدت  کوتاه 

به  مربوط  بند  یک  که  است  گرفته  قرار 
عموم  برای  معیشتی  حداقل های  تأمین 
اصالح  و  آسیب پذیر  اقشار  و  مردم 
گزارش  این  در  می شود.  نقدی  یارانه های 
نبود  دلیل  به  حاضر،  حال  در  است:  آمده 
نظام مالیات بر درآمد خانوار، دولت اشراف 
ندارد  خانوار ها  درآمد  سطح  بر  اطالعاتی 
یارانه های  که  است  محتمل  بسیار  لذا  و 
نیازمند  افراد  به  اقشار خاص،  به  پرداختی 
بر  مبتنی  موردی  نکند.مطالعات  اصابت 
کار  تعاون،  وزارت  اطالعاتی  پایگاه های 
این  می دهند  نشان  اجتماعی،  رفاه  و 
نظام  اصالح  لذا  بوده،  شایع  بسیار  پدیده 
یارانه  رویکرد حذف  با  یارانه ها  هدفمندی 
خانوار های برخوردار ضروری است. در این 

صورت کارایی نظام تخصیص یارانه ارتقاء 
هزینه  صرف  با  دیگر  عبارت  به  و  یافته 
مستحق تری  خانوار های  می توان  یکسان، 
حمایتی  سبد  یا  داد  قرار  پوشش  تحت  را 
اعطا  حمایت  تحت  افراد  به  را  بزرگ تری 
وضع  تغییر  راهکار های  اصلی ترین  کرد.از 
قالب  در  )یا  کافی  نقدی  پرداخت  موجود، 
پایین  دهک های  به  اعتباری(  کارت های 
کسری  عدم  از  اطمینان  ضمن  درآمدی 
اساسی  خدمات  ارائه  برای  دولت  بودجه 
مانند آموزش و بهداشت است. علت تاکید 
بر نقدی بودن یارانه )یا اعتباری بودن آن( 
به اشکاالت یارانه کاالیی مربوط می شود.

بر  مالیات  نظام  از  استفاده  با  می توان 
به  پرداختی  یارانه  خانوار،  درآمد  مجموع 

خزانه  به  را  درآمدی  باالی  دهک های 
باید  اوصاف  این  با  برگرداند.حال  دولت 
و  لیست  ساماندهی  دید  و  ماند  منتظر 
از تذکر از سوی  قطع یارانه پر درآمد پس 
اقتصاد  وزارت  و  بودجه  و  برنامه  سازمان 
حذف  همچنان  یا  گرفت  خواهد  صورت 
دیگری  زمان  به  پردرآمد  دهک های 
همچون سال های گذشته موکول می شود.

لزوم حذف یارانه دهک های پردرآمد

فارس- رئیس جمهور آمریکا پیش از رفتن 
به تفرجگاه کمپ دیوید برای رایزنی درباره 
ایران در جمع خبرنگاران گفت از اینکه ایران 
هواپیمای سرنشین دار آمریکایی را بر فراز 
تنگه هرمز سرنگون نکرد قدردانی می کنیم.

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا گفت 
تحریم های  اعمال  مسیر  در  واشنگتن  که 
بیشتر علیه ایران برای جلوگیری از دستیابی 
این کشور به سالح هسته ای است. وی که 
صحبت  سفید  کاخ  در  خبرنگاران  جمع  در 
از  ایران  نظام  امیدوارم  افزود:  می کرد، 
هوشمندی کافی برای رعایت منافع ملتش 

بهره مند باشد.

اقدام نظامی روی میز
به  رفتن  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  ترامپ 
بیشتر  رایزنی های  انجام  برای  کمپ دیوید 
نظامی  اقدام  گفت:  است،  ایران  درباره 
که  است  گزینه ای  همچنان  ایران  علیه 
در بخش  آمریکا  رئیس جمهور  دارد.  وجود 
بیاید  که  گفت  خود  سخنان  از  دیگری 
در  ببخشیم.ترامپ  عظمت  ایران  به  دوباره 
این بخش از سخنان خود به شعار تبلیغاتی 
کارزار انتخاباتی اش در رقابت های انتخاباتی 

کارزار  شعار  که  داشت  اشاره   2016 سال 
آمریکا  به  دوباره  »بیاید  را  انتخاباتی اش 

عظمت ببخشیم« انتخاب کرده بود.

من بهترین دوست ایران خواهم بود
رئیس جمهور آمریکا در ادامه سخنان خود 
گفت: آنها به سالح هسته ای دست نخواهند 
یافت و زمانی که آنها این موضوع را قبول 
کنند به کشور ثروتمندی تبدیل خواهند شد 
بهترین  من  و  می شوند  خوشحال  بسیار  و 
دوست آنها خواهم بود. امیدوارم این موضوع 
اتفاق بیفتد. وی گفت: تمام چیزی که من از 
آنها می خواهم این است که سالح هسته ای 
آنها بخواهند می توانیم  اگر  باشند و  نداشته 
آنها  به  این  بسیار سریع به توافق برسیم و 

بستگی دارد.

شکست اصالح طلبان؛تبانی شد
انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس در نهایت برگزار 
به اصالح طلبان دقیقا  تا شوک بزرگ  شد 
در همین نقطه وارد شود. جایی که مجتبی 

والیی  فراکسیون  کاندیدای  ذوالنوری 
فراکسیون  بین  ائتالف  یک  در  توانست 
مستقلین و والیی ریاست این کمیسیون را 
در  ذوالنوری  بگیرد.  پس  پیشه  فالحت  از 
رای   10 مقابل  در  رای   11 انتخابات  این 
باطله  رای  یک  آورد.  بدست  پیشه  فالحت 
بود و یک نماینده هم در جلسه کمیسیون 
امنیت غایب بود.فالحت پیشه به بیان آنچه 
در کمیسیون امنیت ملی رخ داده و کرسی 
ریاست از او گرفته شد پرداخت. او با اشاره 
ائتالف بین مستقلین و والیی ها  اینکه  به 
امنیت  انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون  در 
هم ادامه پیدا کرد، گفت: از مستقلین فقط 
آقای دهقانی به من رای دادند و بقیه در قالب 
ائتالف به آقای ذوالنوری رای دادند. نوعی 
صورت  انتخابات  این  در  فراکسیونی  تبانی 
با بیان اینکه  افتاد. وی  اتفاق  گرفت و این 
این مسائل جز واقعیت های مجلس است و 
طبیعی هم است، گفت: من توفیق داشتم که 
در هیئت رئیسه حضور داشته باشم و از این 
به بعد هم اگر کمکی از من بربیاید به آنها 

کمک خواهم کرد.

از قدردانی ترامپ از ایران تا شوک بزرگ به اصالح طلبان
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کاهش 20 درصدی جابجایی مسافردرون شهری در بیرجند

غالمی-تعداد جابجایی مسافران درون شهری در  بیرجند، خرداد امسال نسبت به اردیبهشت حدود 20 درصد کاهش دارد.رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند گفت:در اردیبهشت امسال 
حدود یک میلیون و 48 هزار مسافر و در خرداد 841 هزار و 808 مسافر توسط ناوگان حمل و نقل درون شهری جابجا شده است.غالمپور با بیان اینکه عمده دلیل کاهش مسافر، تعطیلی مدارس و دانشگاهها و تردد کمتر 
دکل های مخابراتی توی منطقه مسکونی گذاشته شده شهروندان در ماه رمضان است، افزود: پیش بینی می شود روند کاهش جابجایی مسافر به دلیل اینکه 20 تا 25 درصد جامعه آماری مسافران را دانش آموزان و دانشجویان تشکیل می دهند در تابستان ادامه داشته باشد.

در  شهرک گلها  خیابان غفاری توی پارک دکل بزرگی 
هست خونه ما اینجاست. همون موقعی که میخواستن 
نصب کنند مانع شدیم اما بی فایده بود. آیا دکل به 
این بزرگی مشکالتی ایجاد نمی کند؟ لطفا اگه مقدور 
هست میزان تشعشعات را بررسی واعالم کنید. ممنون 

یک شهروند
سالم. در ستون پیام های مردمی، راهکار های بسیار 
مفیدی از مردم مشاهده می شود که گاهی اوقات مورد 
بی توجهی مسئوالن  قرار می گیرد. لطفا این ستون را 

قانون مند فرمایند.مزید امتنان خواهد شد.
915...537

برق  نیروی  توزیع  محترم شرکت  سالم.مدیرعامل 
خراسان جنوبی. لطف کنید یک نظارت کوچکی به 
بدون  کنند  می  نصب  را  برق  تیرهای  که  اینهایی 

سیمان رها کرده اند. هم در روستاها وشهرها
915...057
با سالم خدمت مسئوالن محترم. مدرس 10 چهار راه 
شهید نور بخش دائما تصادف می شود و شما هم خوب 
آگاهید از این موضوع!! این چندمین تصادف این هفته 
های اخیر است است؟!چه موردی یا اتفاقی باید بیافتد 
که فکری بکنید و تصمیمی بگیرید در این خصوص؟!
915...134
سالم و عرض خسته نباشید خدمت شهردار محترم 
لطفا در خصوص نصب کفپوشهای ایمن محل بازی 
کودکان واقع در پارک بهجت و فاطمیه مهر شهر 

اقدام نمایید. با تشکر
915...358
درختان سر سبز و زیبای عناب و توت حاشیه دفتر نماینده 
محترم ولی فقیه )بهزیستی سابق( در خیابان طالقانی 9 

مدتی است آبیاری نشده در حال خشک شدن است.
939...874
انجام  بیرجند  در  که  را  خودم  سونوگرافی  نتیجه 
داده بودم به پزشکی در مشهد نشان دادم و گفت 
اصال واضح نیست و با مبلغی گزاف سونو در مشهد 
شود  می  و  داشت  را  ارزشش  انصافا  که  برداشتم 

گفت گران بی علت و ارزان بی حکمت
915...212
مرکزی  بخش  از  سما  بیدسک  روستای  باسالم 
بیرجند فاصله تا مرکز استان 38 کیلومتر متاسفانه 
جاده خاکی و آب لوله کشی ندارد اینترنت اصآل و 
واقعا  گیرد  آنالوگ شبکه 3 می  فقط  نیز  تلویزیون 

برای این وضع متأسفم
910...636
در مورد مسکن هیچکس نباید از آن به عنوان ابزاری 
برای درآمد استفاده کند. هرکس موظف باشد یک 
خانه داشته باشد و جلوی دالل بازی را بگیرند.خرید 
مانع شوند.وضع مسکن  را  بی مورد  و فروش های 

سامان خواهد گرفت.
915...537
از تغییرات مدیریتی در دانشگاه  سالم. متاسفانه بعد 
اکثر  تعطیلی  نیمه  و  تعطیلی  شاهد  پزشکی،  علوم 
پروژه های عمرانی و عدم تسویه حساب با پیمانکاران 
در  مگر  هستیم.  بودجه(  نبود  بهانه  پروژه ها)به  این 
گذشته کمبود اعتبار نبود؟اینها همه بستگی به پیگیری 
مدیران دانشگاه داره که متاسفانه این دوستان با بستن 
درب اتاقهایشان صورت مساله را پاک کرده اند.جاداره 
این  استانی،به  پرمخاطب  رسانه  عنوان یک  به  شما 

موضوع بپردازید.ممنون
ارسالی به تلگرام آوا

نسرین کاری - روستای خراشاد در 24 کیلومتری 
جنوب شرقی بیرجند واقع شده است. در این روستا 
خانه هایی وجود دارد که  هنوز صدای دلنواز هنر 
از  داالن هایش به گوش می رسد  زنان هنرمند 
تا بر رخ تار و پودهای توبافی رنگ زیبای هنر زند. 
پارچه بافی یا توبافی در این روستا ریشه تاریخی 
دارد و قرن ها است که این هنرصنعت رواج دارد، 
توبافی خراشاد سال 95 ثبت ملی شد. قدمت برخی 
کارگاه های پارچه بافی در خراشاد به بیش  از یک 
روستای  اسالمی  شورای  اعضای  رسد.  می   قرن 
خراشاد مهمان روزنامه آوا شدند تا از چالش ها و 

جاذبه ها  این روستا بگویند: 

حوله بافی نقش مهمی در خودکفایی 
زنان روستا داشته است

دهیار روستاي خراشاد بیرجند عنوان می کند: رشته 
حوله بافی )تو بافی یا تون بافی( دارای قدمت تاریخی 
بسیار طوالنی در این منطقه است و نقش مهمی 
در خودکفایی مردم بویژه زنان روستا داشته است.  
اعالم  اساس  بر  شود:  می  یادآور  صادقی  فاطمه 
از بررسی های  بعد  شورای جهانی صنایع دستی، 
انجام گرفته، روستای خراشاد از خراسان جنوبی به 
عنوان روستای جهانی توبافی، شهر آباده از استان 
فارس به عنوان شهر جهانی منبت و شهر میبد از 
استان یزد به عنوان شهر جهانی زیلو ثبت جهانی 
شدند. وی با انتقاد از اختصاص اعتبار کم به دهیاري 
ها می گوید: متاسفانه علیرغم اینکه خراشاد به عنوان 
دومین روستای جهانی ثبت شده است ولی بودجه 
اختصاص داده شده به این دهیاری بسیار کم است.  
وی با اشاره به اینکه اکنون در روستای خراشاد دو 
شرکت تعاونی زنان درزمینه صنایع دستی فعال است، 
ادامه می دهد: رونق این صنعت دستی نقشی مهم 
در اشتغال مردم؛ به خصوص زنان این روستا داشته 
سال  آذر  در  اینکه  به  اشاره  ضمن  صادقی  است. 
گذشته خراشاد به عنوان روستای هدف هنر دستی 
این  یادآور می شود:  رسید،  به ثبت جهانی  توبافی 
موضوع موجب شده تا تعداد کارگاه های حوله بافی 

در این روستا افزایش یابد.

تولید حوله های دستباف
 از صفر تا صد طبیعی

دهیار روستای جهانی خراشاد ادامه می دهد:  تمام 

حوله های دستباف تولید شده در روستای خراشاد، از 
صفر تا صد طبیعی تولید می شود که به واسطه ان 
اشتغال های جانبی خوبی درزمینه پرورش کرم ابریشم، 
ریسندگی، رنگ ریزی، برپا کردن دار توبافی و فروش 
نیزایجاد شده است. وی  توبافی   ملزومات صنعت 
عنوان می کند: رونق صنایع دستی در روستاها نقش 
مهمی در ایجاد اشتغال دارد و باید برای بازاریابی و 

فروش، صنایع دستی با مواد طبیعی و با کیفیت باال 
تولید شود.وی با اشاره به اینکه طرح ها و رنگ هایمان 
خیلی متفاوت با قبل شده است، می افزاید: قبال  فقط 
حوله بافته می شد ولی اکنون لباس خانه، مانتو و  
ساک  نیز از آن تهیه می کنیم.وی با اشاره به اینکه 
قرار است کارگاه های پارچه بافی بزرگتری درست کنیم 
تاکید می کند:  دفاتر حجاج، زیاد با ما تماس می گیرند 
که لباس احرام با این پارچه ها تولید شود.وی می 
گوید: اگر عرض پارچه ها را افزایش دهیم می توانیم 

حوله های احرام  هم درست کنیم.

 خراشاد دو پدر علم و چندین
 پزشک بنام دارد

خراشاد  جوانان   و  مردم  کند:  می  بیان  صادقی 

بیشترتحصیل کرده هستند و این روستا دو پدر علم 
دارد همچنین چندین پزشک متخصص و صاحب نام 

در کشور از اهالی این روستا هستند.
این  اینکه  یادآوری  روستای خراشاد صمن  دهیار 
روستا گذشته روشن و بزرگی داشته است یادآور 
روستا  قلعه  که  زیرزمینی  های  تونل  شود:   می 
دره  سوی  آن  در  برجی  به  دره  طرف  این  در  را 

متصل می کرده برای مقابله با یورش ترکمن ها 
در گذشته ساخته شده  است ومی تواند بازسازی و 

جذب گردشگر کند. 
وی با اشاره به اینکه آسیاب آبی غیر فعال و قدیمی 
نیز در بافت قدیم روستا وجود داشت خاطر نشان 
و  دارد  مالک شخصی  آبی  آسیاب  این  کند:  می 
اعضای شورای اسالمی پیگیر هستند که آن را راه 
اندازی کنند تا به یکی از ظرفیت های گردشگری 

احیا شده روستا تبدیل شود.

روز به روز بر تعداد بافندگان
 حوله افزوده می شود

یکی از اعضای شورای اسالمی روستای خراشاد با 

بیان اینکه بعد از ثبت جهانی توبافی، تولید حوله و 
تعداد بافندگان این محصول در این روستا افزایش 
در سایر  روستا  مقیم  افراد  یادآور می شود:   یافته 
شهرها از جمله بیرجند نیز برای بافت حوله آستین 
باال زده اند.حسن رضا خراشادی زاده اظهار می کند: 
این روستا ثبت جهانی شده و دردنیا به نام شده است 
و مشکالت آن در شان این روستا نیست. وی خاطر 

نشان می کند: تنها حمام این روستا فاقد گازکشی 
است و با کپسول کار می کند و نیاز است تدبیری 

برای گازرسانی به این حمام اندیشده شود.

نبود مدرسه شبانه روزی از مهمترین 
مشکالت روستای خراشاد

وی مهم ترین مشکل روستا را نبود مدرسه شبانه 
روزی  عنوان و می گوید:  در هشت سال گذشته 
مدرسه شبانه روزی در روستا وجود داشت که به 
دلیل تعداد کم دانش آموزان تعطیل شد وهم اکنون 
دانش آموزان این روستای و روستاهای باالدست 
باید مسیر 25 کیلومتری به مرکز استان را برای 
ادامه تحصیل طی کنند و بسیاری از خانواده ها به 

شهرمهاجرت  کرده اند. 

 قدمت 300 ساله صنعت 
پارچه بافی در روستای خراشاد

رئیس شورای اسالمی روستای خراشاد نیز یا اشاره 
به قدمت 300 ساله صنعت پارچه بافی در خراشاد 

این روستا  از گذشت سه قرن در  بعد  و رونق آن 
اظهار می کند: کارهای زیربنایی از جمله زیباسازی 
و مبلمان روستا برای ثبت جهانی صنعت پارچه بافی 
انجام شده است و المان توبافی که از مالک های 
ثبت جهانی بود در ورودی روستا نصب شد.مسعود 
پورصدری با اشاره به راه اندازی فروشگاه مجازی 
برای فروش تولیدات زنان خراشاد به 2 زبان فارسی 
و انگلیسی خاطر نشان می کند: برای هر خانه ای 
که توبافی در آن انجام می شود یک کد اختصاص 
تهیه شده تا در این فروشگاه مجازی در هر نقطه 
ای از جهان بتوانند محصوالت خود را به نمایش 
و فروش برسانندپورصدری با بیان اینکه این هنر 
به روز رسانی وتولید محصوالت  نیازمند  ارزش  با 
متنوع است، یادآور می شود: تالش می کنیم تا با 

راه اندازی کارگاه رنگ ریزی سنتی محصولی کامال 
طبیعی و ارگانیک تولید کنیم. 

راه اندازی کارگاهها و مهاجرت
 معکوس ساکنان روستا

پور صدری تاکید می کند:  راه اندازی این کارگاه 
معکوس  مهاجرت  و  جمعیت  ماندگاری  باعث  ها 
می شود. وی اظهار می کند:  توجه به خشکسال 
های اخیر در منطقه باید از ظرفیت پارچه بافی روستا 
برای افزایش توان اقتصادی مردم بیشتر بهره ببریم 
و هر خانه به یک بنگاه اقتصادی صنعت پارچه بافی 
تبدیل شود که این موضوع در راستای رونق تولید 
است.وی با اشاره به اینکه اینترنت موجود در روستا 
جوابگو نیست، می افزاید: باید این مشکل رفع شود 
چرا که وقتی گردشگران به این روستا مراجعه می 
کنند نیاز به اینترنت دارند و این مشکل به استانداری 

هم منتقل شده است. 
دهد:  می  ادامه  خراشاد  اسالمی  شورای  رئیس 
همچنین شبکه دیجیتال این روستای نیز دچار مشکل 
است که باید صدا و سیما این مشکل را رفع کند.وی 
با اشاره به اینکه  مدرسه شبانه روزی و غیر انتفاعی در 
این روستا قدمتی 80 سال دارد ادامه می دهد: با کمک 
خود اهالی مدرسه شبانه روزی فعال بوده اما در چند 
سال گذشته به دلیل تعداد کم دانش آموز تنها مدرسه 

شبانه روزی روستا تعطیل شده است.

حوله جهانی خراشاد  به دنبال برندسازی

رئیس شورای اسالمی روستای خراشاد تاکید می 
کند: حوله ای که به سطح جهانی رسیده به دنبال 
سوء  نتواند  کسی  تا  هستیم  آن  برای  برندسازی 
استفاده کند و دولت نیز باید برای تأمین مواد اولیه 
بافندگان را حمایت کند. وی با اشاره به اینکه  حوله 
در تولید لباس و در انواع محصوالت جانبی می تواند 
به کار گرفته شود می افزاید:  با استفاده از گیاهان 
دارویی می توان در رنگ آمیزی پارچه کمک گرفت 
که نیاز به کارگاه دارد تا با رنگ سنتی و ارگانیک 
اشتغال و صادرات  این زمینه  آمیزی شود و  رنگ 
را فراهم می کند.  عضو شورای اسالمی روستای 
خراشاد با بیان اینکه  روستاها از منابع مهم تولید و 
ارزآوری هستند، ادامه می دهد:  اما در سالهای اخیر 
جمعیت مهاجرت ها سبب تغییر الگوی روستاها شده 

که باید برنامه ریزی شود.

اعضای شورای اسالمی  خراشاد  مهمان روزنامه آوا شدند

روستایی که 60 سال پیش مدرسه داشته است

روستای نام آور در حوزه صنعت پارچه بافی 
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موفقیت و انرژی

بهانه برای دیر کردن

نشخوار ذهنی ممنوع!

نشخوار ذهنی تمرکز اجبارگونه توجه یک فرد، بر عالئم 
و علل یک رویداد منفی و توجه به دالیل آن و نتایجش، 
به جای تمرکز بر راه های حل آن است. نشخوار ذهنی 
 مشابه نگرانی است، با این تفاوت که نشخوار ذهنی

 بر احساسات بد و تجارب گذشته تمرکز دارد، در حالی 
که توجه نگرانی بر امکان بالقوه  وقوع حوادث بد در 
آینده است. هم نشخوار فکری و هم نگرانی، مرتبط با 
اضطراب و سایر وضعیت های منفی هیجانی هستند. 
نشخوار فکری یکی از عوامل آسیب  ذهنی و زمینه ای 

برای افسردگی  است.
نشخوارهای ذهنی تمام جنبه های مثبت زندگی ما 
را تحت تاثیر قرار می دهند و آنها را بی ارزش جلوه 
می دهند، فرد دیگر قادر به دیدن اتفاقات مثبت زندگی 

نیست و همه چیز را سیاه می بیند.

بهانه و باز هم بهانه برای دیرکردن

بعضی از بهانه ها، مخصوصا برای تاخیرات طوالنی، 
عموما به راحتی پذیرفته می شود - مثال تصادف یا 
بیماری. اما بهانه های دیگر به این راحتی ها قابل هضم 
نیست. بعضی از وقت نشناس ها، برای این که خودشان 
را در دل دیگران جا کنند، مدعی می شوند که ذهن 
شان درگیر مسائل بزرگ تری است و توجه به زمان 
بگذارند.  وقت  برایش  که  است  آن  از  بی اهمیت تر 
بعضی ها می گویند که وقتی تحت فشار قرار می گیرند 
کار دیگری از دست شان ساخته نیست، یا مثال مدعی 
می شوند که مثل جغدها شب نشینند و نمی توانند مثل 
چکاوک ها سحرخیز باشند. جوانا معلم است و در لندن 
زندگی می کند. او می گوید شهرتش به وقت نشناسی 
بعضا نتیجه اختالف نظر است: دوستی می گوید بعد از 
ساعت هفت به خانه اش می روم. ولی اگر هشت یا 

دیرتر برسم از دستم ناراحت می شود.
تقصیر  شاید  می کنند  تاخیر  همواره  که  کسانی 
خودشان نباشد. ممکن است بخشی از وجودشان 
باشد. به گفته متخصصان، افراد وقت نشناس غالبا 
زوایای شخصیتی مشابهی دارند: خوش بینی، سطح 
پایینی از تسلط بر نفس، اضطراب، یا دست زدن 
حتی  تفاوت های شخصیتی  هیجانی.  کارهای  به 

می تواند برداشت ما از گذر زمان را متفاوت کند.
جف کنتی، استاد روان شناسی در دانشگاه ایالتی سن 
دیگو، تحقیقیانجام داد که شرکت کنندگان در آن به دو 
گروه الف )جاه طلب و اهل رقابت( و ب )خالق و اهل 
فکر و اکتشاف( تقسیم شده بودند. او از آن ها خواست 
که بدون استفاده از ساعت حدس بزنند یک دقیقه چقدر 
طول می کشد. نتیجه این شد که اعضای گروه الف بعد 
از گذشت تقریبا ۵۸ ثانیه می گفتند یک دقیقه گذشته و 

اعضای گروه ب بعد از گذشت تقریبا ۷۷ ثانیه.

دانه آووکادو خواص
 ضد التهابی دارد

آووکادو سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی است. این 
میوه منبع خوبی از چربی های مفید به حساب می آید. 
با این حال افراد از فواید دانه این میوه آگاه نیستند. 

دانه آووکادو حاوی عصاره ای است که خواص ضد 
التهابی حائز اهمیتی دارد. می توان از آن  برای  درمان 
قلبی  بیماری های  جمله  از  گوناگون  بیماری های 
التهاب غیرمعمول ویژگی  عروقی و سرطان ها که 

اصلی آن است، استفاده کرد.

رژیم گیاه خواری 
به بارداری کمک می کند

مصرف موادغذایی سالم و طبیعی در باالبردن توان 
باروری افراد نقش بسزایی ایفا می کند. نتایج یک بررسی 
جدید نشان می دهد مصرف مواد غذایی سالم و طبیعی 

در باالبردن توان باروری افراد نقش بسزایی ایفا می کند.
کارشناسان در پژوهش های خود دریافتند مصرف میوه 
و سبزیجات می تواند باعث افزایش شانس باروری شود. 
همچنین این رژیم و مواد غذایی تشکیل دهنده آن در 
پیشگیری از ابتال به انواع عارضه های جسمی و بیماری 

های مزمن نقش دارد.   

یک هفته زل نزدن به گوشی مشکالت 
خواب نوجوانان را برطرف می کند

با محدود کردن استفاده از گوشی در زمان قبل از خواب 
که باعث می شود چشمان فرد کمتر در معرض نور آبی 
مضر نمایشگر قرار بگیرد، نوجوانان می توانند کیفیت 

خواب خود را بهبود بخشند و از مشکالتی مانند عدم 
تمرکز، حس و حال بد و خستگی جلوگیری کنند. 
تاثیرات مثبت این تغییر رفتار در کمتر از یک هفته ظهور 
می کند. نور آبی نمایشگرهای گوشی، تبلت، رایانه و 
غیره بر روی ساعت مغز انسان تاثیر منفی گذارده و تولید 

هورمونی مربوط به خواب را مختل می کند.

اصالح رژیم غذایی 
و نجات از پیوند کبد

۷0 درصد بیماران نیازمند به پیوند کبد با اصالح رژیم 
غذایی بهبود می یابند، بسیاری از این بیماران با اصالح 
مصرف مواد غذایی چون  نان و برنج سفید )بدون 

سبوس( در سبد غذایی شان از نیاز به پیوند کبد نجات 
داشتن سبد غذایی غلط مشکل همه  کردند.  پیدا 
مردم است. با مصرف زیاد گندم و برنج به عنوان 
دو منبع غذایی اصلی کبد را خراب می کنیم. بسیاری 
از سرطان ها به دلیل اجتناب از میوه و سبزی ایجاد 

می شود.

مادران چاق منتظر 
فرزندان دیابتی باشند

مادران چاق در دوره بارداری ممکن است فرزندانی به 
دنیا بیاورند که در آینده مبتال به دیابت نوع دوم شوند. 
تغییر سبک زندگی و ورزش کردن قبل از بارداری به 

کاهش وزن کمک می کند و باردار شدن با وزن متعادل، 
می تواند یکی از فاکتورهای مهم در حفظ سالمت نوزاد 
باشد. نوزادان متولد شده از این دسته از مادران سه برابر 
بیشتر از دیگر نوزادان ممکن است در سال های بعدی 
زندگی به دیابت مبتال شوند. باید برای حل مسئله 

بحرانی دیابت و فشارخون چاره ای اندیشید.

تقویت قدرت مغز: بازی شطرنج با به چالش کشیدن مغز، موجب تحریک رشد دندریت ها می شود که مسئول 
ارسال سیگنال های مغزی به کل بدن هستند. از این رو وجود دندریت های بیشتر موجب افزایش ارتباط 
عصبی می شود. ورزش مغز: طبق مطالعات، شناسایی شکل ها و موقعیت های بازی تخته ای به فعال سازی 
هر دو نیمکره مغز کمک می کند. از این رو شطرنج بازها برای واکنش سریع به موقعیت ها در بازی، از هر 
دو طرف مغزشان استفاده می کنند. افزایش IQ: بازی شطرنج موجب بهبود عملکرد کلی مغز می شود. این 
مسئله به تدریج موجب بهبود میزان IQ مغز می شود.پیشگیری از بیماری آلزایمر: با افزایش سن، ورزش مغز 
برای توانایی روبه نزول مغز مهم است. طبق نتایج تحقیقات، افرادی که در بازی های فکری مهارت دارند 

کمتر مبتال به آلزایمر می شوند.       

یکی از مشکالت  مصرف بی رویه الک ناخن که کمتر کسی به آن اهمیت می دهد وجود عفونت های 
قارچی است که با استفاده  مداوم از الک و ناخن مصنوعی ممکن است ناخن ها دچار این عارضه شوند. 
عامل این عفونت قارچ کاندیداست که بیشتر در ناخن انگشتان دست دیده می شود. افراد مبتال ممکن 
است دچار پارونیشیا )عفونت ریشه  ناخن( نیز بشوند. کاندیدا باعث زردی، قهوه ای شدن، سفیدی یا سفت 

و شکننده شدن ناخن ها می شود. این قارچ می تواند در بدن پخش شود.

مرکز اطالع رسانی اداره غذا و کمیته مبارزه با قاچاق کاال
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

عوارض جانبی استفاده از الک ناخن  قاچاقبازی شطرنج فواید زیادی برای تقویت مغز دارد

چگونه فرد صبور باشیم؟ 
برخی راه های تقویت صبر و بردباری 

- هدف کلی را ببینید. اگر برای تمدید گواهینامه رانندگی 
تان در صف پلیس+ 10 ایستاده اید، به خاطر داشته باشید 
انجام دهید.  پنج سال یکبار  باید هر  این کاری است که 
حتی یک ساعت منتظر ماندن برای بهره بردن از مزیت 
نیست. پس همیشه  بدی  معامله  رانندگی،  آزادی ۵ سال 

نگاه تان به چشم انداز آینده باشد.
وقتی  کنید.  متمرکز  دیگر  چیزهای  روی  را  تان  ذهن   -
بی صبر می شوید، فقط به خاطر آن چیزی است که روی آن 

متمرکز شده اید. مثبت اندیش باشید. 
در  معمواًل  بی صبری  کنید.  فکر  طوالنی مدت  به   -
در  چیز  آن  به  نمی توانید  یعنی  است،  کوتاه نظری  نتیجه 
طوالنی مدت نگاه کنید. این سوال را از خودتان بپرسید، 
کنم،  را صبر  مدت زمان  این  کار  فالن  برای  امروز  “اگر 
یعنی  دقیقًا  هم  این  می کند؟”  تفاوتی  دیگر  سال  یک 
وقتی  کنید.  نگاه  صحیح  چشم انداز  در  موقعیت  آن  به 
تمرین  و  تان فروکش کرده  بکنید، اضطراب  را  کار  این 

صبر می کنید.
می کند.  بیشتر  را  تان  پاداش  ارزش  صبر  که  بدانید   -

ضرب المثل قدیمی که می گوید، “صبر تلخ است ولیکن بر 
شیرین دارد” دقیقا همین منظور را می رساند. خوِد موفقیت 
یکی از بهترین نمونه های آن است. موفقیت بادوام زمان 

می برد، درنتیجه نیازمند صبر و حوصله است.
در  معمواًل  بی صبری  کنید.  اجتناب  کردن  مقایسه  از   -
اگر یکی  ایجاد می شود.  اشتباه  مقایسه کردن های  نتیجه 
از موفقیت رسیده است که  به درجه ای  تان  از همساالن 
او  با  شما  موقعیت  که  کنید  درک  باید  شماست،  آرزوی 

همسان نیست.

روش های تقویت صبر و بردباری

آیه روز

بگو: این طریقه و راه من است که من و هر کس پیرو من است بر پایه بصیرت و بینایی به سوی خدا دعوت 
می کنیم و خدا از هر عیب و نقصی منّزه است و من از مشرکان نیستم. )سوره یوسف/ آیه 10۸(

سخن روز

وقتي خوشبخت هستیم همیشه خوب جلوه مي کنیم اما وقتي خوب باشیم همیشه خوشبخت نخواهیم بود. 
) اسکاروایلد(
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افقي: 1-  خودکار-  استوار و ثابت 
2-  توضیحي که زیر اصل یا ماده 
قانوني مي آید - نگارش-  مخفي و 
نهفته 3- بلندمرتبه - کمیسر  محل 
شرعي-  آب   -  4 دوچیز  -اتصال 
منفک - رفوزه - مربوط به دنیاي 
دیگر ۵ - کارگروه - فدراسیون بین 
المللي بسکتبال - باران اندک 6-  
تظاهر به نیکویي - هر طبقه زمین 
- پارچه ابریشمي پرزدار ۷-  آخرین 
حرف یوناني - سرگردان و دربه در - 
حمام تک نفري ۸- باالي چشم - از 
توابع بم - ترشي آزمایشگاهي 9-  اول 
شب - روشنایي ها - نامها 10- حقه 
و فریب - ضعف و تنبلي- موسیقي 
کودکان 11 - باران ریز و تند - مدال 
رماني  فرکانس 12-   دوم-  مقام 
نوشته رضا امیرخاني - وسط - پهنه 
دشت - سنگ آسیاب 13- سقف 
خمیده -  داد و ستد کردن - شاگرد 
مغازه 14 - داخل شدن- لباس بي 
آستر - فر و شکوه 1۵- سوغات و 

ارمغان - محل استراحت

عمودي: 1-  اتومبیل جهانگردي 
- لقب پادشاهان بزرگ روم بود 2-  
دودمان-  خشک - جرقه آتش که 
به هوا بپرد 3- پیوستن  -خوشبخت 
- کاغذ سفت و ضخیم 4 - آداب 
و رسوم - دلیر و پهلوان - زود و 
نفس  سریع  - عدد ورزشي ۵ - 
سوزناک - خانه کنار دریا  - اعداد 
ورزشي،  ها 6-  حرکات  و شماره 
رزمي ونمایشي - محل پختن نان 
کوپال-  همراه  جشن ۷-   روز   -
مردن سخت   - مردم  فریاد  و  داد 

۸- جنب و پهلو- اثري ادبي از پیر 
کورني فرانسوي - درس نوشتني 9 
- طبل و دهل - قله معروف کشور 
نپال - ابریشم ناخالص 10 - مساوي 
انگلیسي -  شطرنج - واحد طول 
عامه و انبوه مردم 11 - عالقه و پیوند 
-روزها - حرف ندا 12-  شهر ریشه 
اي  اروپا - نقطه سیاه بدن -سنگ 
آسیاب - جامه و لباس 13-  پیشوا 
و جلو برنده- جانور خزنده-  ساز 
سوم  ماه    - حیوان   - کلیسا 14 
بهار از ماههاي رومي - شهر شرقي 

ترکیه 1۵-  فکور و عالم - کهنه

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
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1234567891۰1112131415
دنمدوسیشاوهگنت1
ودرااتکیاتلاو2
لاویوکدرکارما3
تمامالرمکین4
اتزامنماهیاگ5
بردنبتعرسلمر6
اروینابرایسا7
دیاشاکیالوتسپ8
منرتناجرماهر9
انداپوندامنس1۰
باسرانلیتردپ11
رباکیلهریراک12
دابمکیسالکمرت13
ایمراناتاروای14
داباردانتیاسبو15

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  ۰915

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 

نقد و اقساط

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(

۰9159618581 
فاروقـی

تاالر ایرانیان جهت تکمیل کادر 
اجرایی خود نیروی خدماتی

 و مهماندار آقا و خانم
جذب می نماید. 

ساعت مراجعه: 9/30 صبح الی 
12/30و 17/30 الی 22

آدرس دفتر: نبش توحید 
42- تقاطع محالتی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
۰۰ ) مدرن برتر(

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه خدمات 
بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 

طالقانی 2- ساختمان آلما طبقه دوم -واحد 204
32213735

به یک خانم جهت کار در خیاطی 
نیازمندیم.

09156673567
آدرس: خیابان معلم - باهنر 
شرقی 8 - دوزندگی ماسیا

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

فروشگاه بزرگ ارزان سرا
انواع لوازم کادویی و بلورجات

فقط 5 هزار تومان
آدرس: روبروی انقالب 10

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

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

تخریب و بازسازی ساختمان
09157203117  -09155614365

ساخت ، سرویس ، تعمیر ، بازسازی 
انواع تابلوهای حروف برجسته ، چلنیوم ، 

L.E.D و فلکس

با بیش از نیم قرن تجربه کـاری 
با مجوز از اتحادیه تابلوسازان و خطاطان

آدرس: خیابان شهدا - شهدا 3
3223۰251 - ۰9151614287- ۰99۰4869971 

اتبلوسازی عابدپور

کارت دانشجویی اینجانب ناهید خسروی 
میناخو به شماره 3708520408 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی ریو به شماره پالک 647 
د 85 ایران 32 به نام محمد عباس زاده 
به شماره ملی 0651049830 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

09370937338

گلخانه ای با موقعیت عالی به فروش 
 می رسد.     09902957507

امـالک المهـدی
مهرشهر- نبش حافظ غربی 2

32300228
09155629683 -09151613776
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خبرویژه

*وب سایت دانشگاه بیرجند برای معرفی پتانسیلهای 
دانشگاه به جامعه بین المللی به زبانهای خارجی ترجمه شد.

*جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی از آغاز امسال به 
5 هزار و 463 نفر امداد رسانی کرده است که حوادث 

جاده ای در صدر بوده است .
* مدیر امور عشایری سربیشه گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون عشایر شهرستان ۲ هزار و ۲4۰ تن محصوالت 
دامی و لبنی تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 4۰ درصد افزایش یافته است.
*فرماندار شهرستان نهبندان در بازدید از امور آب و 
فاضالب روستایی شهرستان گفت: اکنون آبرسانی به 
۷۹ روستای شهرستان با جمعیت 6 هزار و 3۰6 نفر با 

تانکر انجام می شود.
*تیم اسکواش خراسان جنوبی در مسابقات بین المللی 

یزد جونیور رقابت می کنند.
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  *معاون 
کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای فصل خرید 
تضمینی گندم تا پایان خرداد  4 هزار و ۷۹4 تن گندم 

از کشاورزان استان خریداری شده است.
*ملیکا سادات و مبینا سادات موسویان دوقلوهای 
دوچرخه سوار قاینی به اردوی تیم ملی مستعدین 

دعوت شدند.
*مقاله دکتر فاطمه ابراهیمی عضو هیئت علمی گروه 
فیزیک  انجمن  نشریه  در  بیرجند  دانشگاه  فیزیک 

آمریکا چاپ شد.
*مهسا کدخدا در نهمین اردوی تیم ملی خود را برای 

جام ملت های آسیا آماده می کند.

نان هم چند نرخی شد!

کاری - انگار قصه نان تمامی ندارد. در ماه های گذشته 
بارها اعالم شد که از کیفیت نان کاسته شده است 
و در کنار آن نان های سفارشی بیش از نان معمولی، 
در برخی از واحدهای صنفی نانوایی عرضه می شود. 
روز گذشته در این رابطه بیژن مقدم رئیس اتحادیه 
نانوایان سنتی  گفت: دولت در انتهای دهه ۸۰ به این 
نتیجه رسید که باید در کنار واحدهای یارانه بگیر نانوایی، 
واحدهای آزادپز فعال باشند، از این رو واحدهای آزادپز 
به تعداد مشخص در کشور فعال شدند که آرد آنها به  
آزاد تأمین می شود. وی ادامه داد: دولت قیمت سقف و 
کف و قیمت دستوری برای نان واحدهای آزادپز در 
نظر نگرفته و واحدها با توجه به هزینه تمام شده و 
موقعیت جغرافیایی، نرخی برای محصوالت خود در 
نظر می گیرند. مقدم خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت 
نان های سفارشی در محله های گوناگون یک شهر، 
به دلیل تفاوت هزینه تمام شده واحد صنفی، هزینه 
اجاره و موقعیت ملکی واحد است. در خراسان جنوبی 
هم قیمت نان از ۱4 اردیبهشت امسال با افزایش ۱۰ 
درصدی  روبرو شد و بسیاری از نانوایی های آزاد پز 
به دالیل گوناگون نرخ متفاوتی برای نان برگزیدند 
که موجب نارضایتی همشهریان شد. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان  در این باره بیان کرد: 
انواع نان از  با توجه به ابالغ مجوز افزایش قیمت 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و پیرو جلسات 
کارشناسی کارگروه آرد و نان استان به ریاست استاندار 
و دبیری سازمان صنعت، معدن و تجارت و با لحاظ ۱۰ 
درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ اصالحی انجام 
شده است. شهرکی از هم استانی ها خواست: نان مورد 
نیاز خود را فقط با قیمت های اعالم شده خریداری 
کنند و به هیچ وجه حاضر به پرداخت مبلغی بیشتر 
از میزان اعالم شده در نانوایی های یارانه ای نشوند و 
چنانچه تخلفی مشاهده کردند مراتب را به سامانه ۱۲4 
سازمان صنعت، معدن و تجارت  اطالع دهند تا در 
اسرع وقت رسیدگی شود. وی بیان کرد: نرخ جدید نان 
بربری، فری ماشینی و تافتون سنتی و ماشینی با وزن 
45۰ گرم هر قرص 55۰ تومان و تافتون دستگاهی 
)انبوه پز( با وزن چانه ۹۰۰ گرم ۱۱۰۰ تومان قیمت 
گذاری شده است. این اظهارات در حالی است که 
همین بی ضابطه بودن و در نتیجه تفاوت قیمت ها، 
راه را برای سودجویی برخی نانوایی ها و گران فروشی 
آنها باز می کند و با چند نرخی شدن نان به عنوان 
یکی از مهمترین مواد غذایی سبد خانوار مردم، حتی 
خود نانوایی ها دچار سردرگمی و مشکل می شوند 
و نیاز به تمرکز و توجه نهادهای ذی ربط دارد. چرا 
که چند نرخی شدن قطعا حس بی اعتمادی را در 
مردم پررنگ خواهد کرد. در این زمینه بهتر است اتاق 
اصناف و اتحادیه مربوطه حتی در نانوایی های آزادپز با 
توجه به تمام عوامل دخیل در قیمت تمام شده از جمله 
موقعیت جغرافیایی واحد صنفی، نرخ نهایی فروش 
انواع نان را تعیین و ابالغ کنند تا برخی واحدهای 
صنفی به بهانه “آزادپز بودن” نان را به هر قیمت 
دلخواه، عرضه نکنند. ) خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

حوادث

ورزشی

بهره برداری از سیزدهمین دفتر خدمات قضایی خراسان جنوبی

صداوسیما-سیزدهمین دفتر خدمات قضایی خراسان جنوبی به مناسبت هفته قوه قضائیه در خوسف به بهره برداری رسید.این دفتر با اعتبار ۸۰میلیون تومان 
به بهره برداری رسید و برای 4 نفر شغل ایجاد کرد.معاون برنامه ریزی اداره کل دادگستری در این مراسم با بیان اینکه بیش از ۹۰درصد ابالغیه های قضایی، 
الکترونیکی صادر می شود گفت: دفاتر خدمات قضایی زمان دادرسی و مراجعه مردم به دادگستری را کاهش داده است و حریم خصوصی افراد را صیانت می کند . 

سهم بشرویه از اعتبارات ملی در حوزه راه پایین است

 احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی محرومان در ۴۲۱ روستا و ۱۴ شهر

حسینی- رئیس سازمان شیالت کشور با تاکید بر 
این که استفاده از ظرفیت هاي آبزي پروري استان 
خراسان جنوبي با توجه به محدودیت منابع آبي از 
اهمیت ویژه اي برخوردار است، عنوان کرد: ما به 
دنبال تکمیل چرخه استفاده از منابع آبي به عنوان 
گردشگري  و  باغي  هاي  زمینه  در  توسعه  محور 
در  دیروز  صبح  میرزایی  خون  آله  نبی  هستیم. 
حاشیه افتتاح پروژه صید تفریحی ماهی مجموعه 
گردشگری شوکت آباد با بیان این که اقلیم خراسان 
جنوبی به لحاظ داشتن ترکیبی از دو ویژگی درجه 
شوری آب و حرارت مناسب ، قابلیت پرورش گونه 
های متنوعی از آبزیان را دارد، ادامه داد: در گذشته 
فعالیت های شیالتی را منتزع از سایر فعالیت ها در 
نظر می گرفتند اما اکنون خود در تلفیق با فعالیت 
هایی همچون گردشگری، باغبانی و زراعی قابل 
تعریف است، همانند آنچه که امروز در بخش صید 

تفریحی این مجموعه مشاهده می کنید.

 فعالیت های تلفیقی شیالت در 
خراسان جنوبی کامال قابل اجراست

وی با اشاره به این که آبزیان مصرف آب چندانی ندارند 

و از همان آب می توان برای مصارف زراعی ، باغی و 
سایر فعالیت ها استفاده کرد، یادآور شد: در همین راستا 

فعالیت های تلفیقی شیالت در خراسان جنوبی کامال 
قابل اجراست و  هر کجا ظرفیت آبی وجود داشته باشد 
می توان در آن شیالت را پرورش داد. خون میرزایي 

به رتبه نخست ایران در تولید ماهي قزل آالي رنگین 
کمان در دنیا و اهمیت استفاده از سایر منابع آبزي از 

جمله ماهي تیالپیا اشاره کرد و افزود: خراسان جنوبي 
یکي از چهار استان فعال در زمینه تولید تیالپیا در کشور 
به شمار مي رود که  انتظار است این ظرفیت در توسعه 

کشاورزي و استفاده بهینه از منابع آبي مورد توجه جدي 
کشاورزان و مسئوالن قرار گیرد. 

وی در ادامه با بیان این که میزان تولیدات شیالت 
کشور در 4۰ سالگی انقالب نسبت به سال 5۷، 4۰ 
برابر شده است، خاطرنشان کرد: عمده این فعالیت  
در کشور همراه با دانش بومی بوده و با این پیشرفت 
قطعا از برنامه های توسعه ای در افق ۱4۰۰، جلوتر 
خواهیم بود. رئیس سازمان شیالت کشور با تاکید 
بر این که اکنون مشکل فنی و تکنیکی نداریم، 
اضافه کرد: در زمان حاضر ایران رتبه اول جهان را 
در پرورش قزل آالی سردآبی در آب شیرین دارد، 
همچنین در صید فراساحلی در غرب اقیانوس هند 
ناوگان ایران، با رتبه اول در منطقه و رتبه دوم در 
تمام اقیانوس هند، می درخشد. گفتنی است افتتاح 
قاینات  شهرستان  زینتی  ماهیان  پرورش  پروژه 
پرورش  و  تکثیر  مزرعه  بزرگترین  زنی  کلنگ  و 
از  فردوس،  شهرستان  در  کشور  تیالپیای  ماهی 
مهم ترین برنامه هاي سفر یک روزه معاون وزیر 

جهادکشاورزی به استان بود.

آبزی پروری در دل کویر خراسان جنوبی 

اخبار کوتاه

۵۶ سازمان مردم نهاد در زمینه مبارزه 
با مواد مخدر فعالیت می کنند

مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  مهر-دبیر 
گفت:56 سازمان مردم نهاد در استان در زمینه مبارزه 
با مواد مخدر فعالیت می کنند. حسینی مقدم صبح 
یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
اظهار کرد: شعار امسال روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 
»سالمت همگام عدالت، عدالت همگام سالمت« 
اکنون  راستا  این  در  داد:  ادامه  مقدم  است.حسینی 
56 سازمان مردم نهاد با شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدرهمکاری می کنند.وی با اشاره به فعالیت 
۸6 مرکز در خراسان جنوبی در زمینه درمان و کاهش 
افزود:  مخدر،  مواد  مصرف  از  ناشی  آسیب های 
از ابتدای سال ۹۸ تا کنون  ۱۱ تن مواد مخدر در 
خراسان جنوبی  کشف شده است که عمده آن توسط 
نیروی انتظامی بوده است. نماینده ولی فقیه  هم با 
تاکید بر اجرای طرح های کارشناسی برای مبارزه 
با مواد مخدر گفت: باید با شروع کار کارشناسی و 
همکاری، طرح های دشمن را برای زمین گیر شدن 

جامعه خنثی کرد.

مدیران سرایان در محل خدمت
 خود ساکن باشند

فرماندار سرایان خواستار حضور و اسکان مدیران 
در محل خدمت شد و گفت: حضور بیشتر در بین 
آنان کمک خواهد کرد. به حل مشکالت  مردم  
به گزارش مهر، رسولی مقدم فرماندار سرایان در 
جلسه ی شورای اداری شهرستان سرایان با اشاره به 
مصوبات سفر استاندار به شهرستان گفت: مصوبات 
سفراستاندار در شهرستان مبنا و فصل مشترک فرا 
روی همه مدیران برای برنامه ریزی یکساله است.
وی با بیان اینکه انتظار است مدیران ادارت با جدیت 
به دنبال عملیاتی شدن مصوبات باشند افزود: ادارات  
فرمانداری  به  را  کار  پیشرفت  گزارش  هفتگی 
اعالم کنند. وی تصریح کرد: از چهل مصوب سه 
مورد  ۱۰۰ درصد اجرا شده است و مابقی آنها نیز 
با درصدی از پیشرفت در حال پیگیری و عملیاتی 
شدن است.وی با اشاره به طرح احداث ۷۰۲ واحد 
برای محرومان شهرستان سرایان بر اساس تفاهم 
نامه احداث ۱۰ هزار واحد مسکن محرومان در استان 
گفت: تمامی مدیران و اعضای شورای اسالمی شهر 
و روستا برای جذب سهمیه اعالم شده اقدام کنند.
رسولی مقدم عنوان کرد: اجرای این طرح در سال 
رونق تولید نه فقط موجب خانه دار شدن محرومان 
شهرستان می شود بلکه به مقاوم سازی، نوسازی، 
رونق بازار، کار واشتغال و همچنین زیباسازی مبلمان 

شهر و روستا کمک شایانی خواهد کرد.

آتش سوزی مزارع گندم روستای 
نازدشت سربیشه مهار شد

فرمانده انتظامي سربیشه گفت: با اعالم به مرکز 
فوریت هاي پلیس۱۱۰،بالفاصله ماموران پاسگاه 
حسین آباد به همراه نیروهاي امدادي براي بررسي 
موضوع به محل حادثه در روستای نازدشت این 
کردند. مهار  را  آتش  و  شدند  اعزام  شهرستان 
سرهنگ کارگرافزود: 4 هزار و 5۰۰ متر مربع از 
مزارع برداشت نشده گندم این روستا دچار حریق 
شده و در بررسی کارشناسان حدود 3 تن گندم در 
علت   : گفت  است.وی  سوخته  سوزی  آتش  این 

حادثه در دست بررسی است.

وزش باد شدید در استان

غالمی-برای امروز تا فردا در استان وزش باد نسبتا 
شدید تا شدید به ویژه در نواحی مرز شرقی پیش 
بینی می شود. کارشناس هواشناسی  گفت: براساس 
الگوی نقشه های پیش یابی هواشناسی ، برای امروز 
تا فردا سه شنبه وزش باد نسبتا شدید تا شدید در 
منطقه پیش بینی شده که  عالوه بر خیزش گرد و 
خاک، در نواحی مرز شرقی استان سبب کاهش دید 
افقی و کیفیت هوا خواهد شد. نخعی افزود: با حاکم 
شدن شرایط تابستانه در منطقه و گرمتر شدن هوا در 

روزهای اخیر از گرمای هوا کاسته  می شود.

آغاز عملیات اجرایی طرح تکثیر و 
پرورش متراکم ماهی تیالپیا در فردوس

عملیات اجرایی طرح تکثیر و پرورش متراکم ماهی 
تیالپیا در شهرستان فردوس با حضور رئیس سازمان 
شیالت کشور آغاز شد.به گزارش صداوسیما، مساحت 
که   است  هکتار  طرح 5  این   اجرای  برای  زمین 
مستقیم برای ۲۱ نفر شغل ایجاد می کند.ظرفیت 
تولید در طرح تکثیر و پرورش متراکم ماهی تیالپیا 
4 هزار و5۰۰ تن در سال و میزان تکثیر بچه ماهی در 

سال  ۲میلیون قطعه است.

طرح سالمت تابستانی آغاز شد

تسنیم-رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی از آغاز طرح سالمت تابستانی خبر داد و گفت: 
45۰ نیروی تخصصی فوریت های پزشکی، ۷۲ دستگاه 
آمبوالنس، 5۰ دستگاه پشتیبان و دو دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس در این طرح فعال هستند.حسینی بیان اینکه 
این طرح گامی برای آرامش و آسایش مسافران است، 
افزود: تمام بیمارستان ها و مراکز درمانی استان نیز آماده 

پذیرش بیماران و مصدومان احتمالی هستند.

 “رضایی” پیشکسوت برتر 
کونگ فوتوآ ایران شد 

ایران  رزمی  هنرهای  و  کونگ  فو  فدراسیون   
»غالمرضا رضایی« را به عنوان برترین پیشکسوت 
کونگ  فو توآکار کشور معرفی کرد. همچنین پرونده 
رقابت های  به  اعزامی  “هوپس”  طرح  مسابقات 
ملی ایران به میزبانی قم در سالن شهید سرحدی 
بیرجند بسته شد. در بخش بانوان مسابقات قهرمانی 
پینگ پنگ طرح هوپس خراسان جنوبی اعزامی به 
مسابقات کشوری همدان ساینا مؤمن زاده اول شد، 
محیا مساح به مقام دوم دست یافت، ملیکا زردست 
و ترنم طالبی مقام سوم مشترک را از آن خود کردند. 
در مسابقات قهرمانی پینگ پنگ امیدهای استان اعزام 
به رقابت های کشوری نیز آرمین عبدالهی حائز رتبه 
نخست شد، محمدامین حاجی پور به مقام دوم دست 
یافت، معراج محمودی و امیرعلی رسانی در جایگاه 

سوم مشترک ایستادند.
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 صندوق ذخیره فرهنگیان کشور در سال ۹۷-۹6 ،
گزارش  داشت.به  سوددهی  تومان  میلیارد   6۲۲ 
صداوسیما، مدیرعامل شرکت فرآیند نوین استحکام 

سازه صندوق ذخیره فرهنگیان کشور در گردهمایی 
شورای معاونان و مدیران شهرستانی صندوق ذخیره 
فرهنگیان  استان گفت: این سود در مقایسه با گذشته 

دو برابر شده که این نویدبخش برای فرهنگیان 
ذخیره  صندوق  گذاری  سرمایه  قاسمی  است. 
فرهنگیان را در خرداد و تیر امسال چشمگیر پیش 
بینی و افزود: آمادگی داریم در صورت نیاز، اختصاص 
زمین و وجود متقاضی در کار مسکن فرهنگیان 

استان سرمایه گذاری کنیم.
از ۹۰۰ هزار فرهنگی  از بیش  اینکه  بیان  با  وی 
کشور ، بیش از ۸۰۰ هزار نفر عضو صندوق ذخیره 
فرهنگیان هستند، گفت: اعضای صندوق می توانند 
تا پنج درصد از حقوق خود را ماهیانه به صندوق 
پرداخت کنند و دولت نیز برابر پرداختی، سهم خود 

را واریز می کند. وی  از سرمایه گذاری صندوق 
ذخیره فرهنگیان در پتروشیمی و سپهر انرژی بانک 
صادرات خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با اعتماد 
رونق  شاهد  صندوق،  این  به  فرهنگیان  دوباره 

اقتصادی و افزایش سوددهی آن باشیم.
مدیر کل آموزش و پرورش هم گفت: از مجموع ۱4 
هزار فرهنگی استان، ۱۲ هزار و ۱۰۰ نفر در صندوق 
ذخیره فرهنگیان عضو هستند.محمد علی واقعی با 
اشاره به ظرفیت های عظیم اقتصادی در بخش 
های  گوناگون کشاورزی، صنایع تبدیلی، صنایع 
دستی، دامپروی و محصوالت لبنی و صنعت، افزود: 

سرمایه گذاری صندوق ذخیره فرهنگیان در خراسان 
جنوبی زمینه استقبال بیش از پیش فرهنگیان و 
ذخیره  صندوق  در  آنان  گذاری  سرمایه  افزایش 
میلیون  افزایش 3۲4  از  شود.وی  می  فرهنگیان 
تومانی سرمایه گذاری فرهنگیان استان در صندوق 
ذخیره فرهنگیان خبر داد و افزود: همکاران فرهنگی 
زمانی به فعالیت صندوق ذخیره دلگرم تر می شوند 

که نتایج فعالیت آن را در سبد خانوار خود ببینند.
در این مراسم همچنین از لیال قیاسی رتبه برتر 
محور  شایسته  المپیاد  اولین  در  غذایی  صنایع 

هنرستان های کشور تجلیل شد.

خراسان  جهاددانشگاهی  عمومی  غالمی-روابط 
جنوبی از برگزاری مسابقه عکس عناب همزمان با 
همایش ملی عناب در سوم شهریور جاری خبر داد.به 
گزارش   اوا و به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی، آسیه خزیمه نژاد، با اشاره به اینکه 
مسابقه عکس عناب، رویدادی است که همزمان با 
همایش ملی عناب در سوم شهریور برگزار می شود، 
گفت: هدف از برگزاری این مسابقه بکارگیری زبان 
هنر در بیان اهمیت و جایگاه عناب در توسعه اقتصادی 

منطقه خراسان جنوبی  است.وی عناب، رونق و توسعه 
اقتصادی، عناب و فرهنگ زندگی روستایی، طبیعت و 
منظره نگاری عناب را از موضوعات مسابقه عکس 

عناب عنوان کرد.
مسئول روابط عمومی همایش ملی عناب، آخرین 
مهلت ارسال آثار را ۱۰ مراد امسال  اعالم کرد و یادآور 
شد: عکس های منتخب 3 شهریورجاری همزمان با 
همایش ملی عناب به نمایش در خواهد آمد.خزیمه 
نژاد با اشاره به جوایز مسابقه عکس عناب، تصریح 

کرد: به نفرات اول تا سوم لوح تقدیر مسابقه و مبلغ 
5 میلیون ریال برای نفر اول، سه میلیون ریال به نفر 
دوم و دو میلیون ریال به نفر سوم اهدا خواهد شد.وی 
اظهار کرد: رضا خالدی، محمد علی بیدختی، احمد 
عابدی به عنوان هیأت داوران این مسابقه انتخاب 
شدند.مسئول روابط عمومی جهاددانشگاهی با اشاره 
به شرایط پذیرش آثار ارسالی، افزود: تمام عکاسان 
آماتور و حرفه ای حق شرکت در مسابقه را دارند.خزیمه 
نژاد ادامه داد: نگاه مستنـد هدف اصلی این مسابقه 

است، لذا عکس های دستکاری شده به شکلی که 
خاصیت مستند بودن عکس مخدوش شود، پذیرفته 
نمی شود.وی با بیان اینکه هر عکاس می تواند حداکثر 
ده عکس به دبیرخانه مسابقه ارسال کند، تصریح کرد: 
آثار می توانند رنگی یا سیاه و سفید باشند.وی  بیان 
کرد: آثار باید فقط به صورت فایل اصلی و در اندازه 
ضلع بزرگ حداکثر ۷۰ سانتیمتر روی دی وی دی، به 
آدرس: خیابان پاسداران، میدان قدس، جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی و یا از طریق مراجعه به سایت همایش 

ملی عناب)jujube۲۰۱۹.ir( ارسال شوند و نیازی به 
ارسال پرینت یا نسخه چاپ شده نیست.خزیمه نژاد 
ادامه داد: شرکت کننده با ارسال آثار خود اعالم می کند 
که عکس های ارسالی متعلق به اوست و مسئولیت 
اخالقـی و حقوقی ناشی از این امر به عهده فرستنده 
آثار است و مسئولیتی از این بابت متوجه برگزارکننده 
نیست، اما در صورت وقوع چنین امری هرگونه عنوان، 
جایزه و امتیازی که به ارسال کننده تعلق گرفته باشد از 

وی پس گرفته خواهد شد.

افزایش دو برابری سوددهی صندوق ذخیره فرهنگیان

مسابقه عکس عناب برگزار می شود

از  بشرویه  سهم  گفت:  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
اعتبارات ملی راه ها نسبت به دیگر شهرستان های 
استان پایین است. به گزارش مهر، جعفری شنبه شب 
در جلسه بررسی مشکالت شهرستان بشرویه گفت: 
در زمینه راه ها بشرویه از اعتبارات ملی سهم کمتری 
از سایر شهرستان ها دارد و این به دلیل نبودن این 
شهرستان در مسیر پلیرهای اصلی است.وی افزود: 
مردم به دنبال خارج کردن بشرویه از بن بست هستند 
که برای این امر پیگیری های بسیاری شده است.
جعفری بیان کرد: برای دوبانده کردن مسیر بشرویه 
به سه راهی شهید زارع، مطالعه های اولیه و امکان 
سنجی آن انجام شد اما با اجرای باند دوم این مسیر 
با استناد به نبود ترافیک در این مسیر و  نبود توجیه 
موافقت نشد.وی افزود: اکنون تحت عنوان بهسازی 

محور به دنبال دوبانده کردن این مسیر هستیم.
جعفری اظهار کرد: مسیر بشرویه به طبس از روستای 
خدافرید نیز که 5۰ کیلومتر کوتاه تر می شود ردیف 
اعتباری دارد اما تخصیص آن در سال های اخیر کم 
بوده و در سال جاری به دنبال آن هستیم که از طریق 
یک شرکت برای تکمیل گذربازکنی این محور اعتبار 
در نظرگرفته شود. وی همچنین گفت: مسیر بشرویه 
به بجستان نیز از طریق بخش خصوصی چنانچه طرح 
توجیهی خود را ارائه کند دنبال خواهد شد.وی افزود: 
پروژه راه بشرویه به بجستان باتوجه به اینکه ۱۱۰ 
کیلومتر راه جدید باید ساخته شود  با وضع اعتباری 
دولت، اجرای پروژه جدید تایید نمی شود.جعفری 
گفت: در سال ۹۷ و ۹۸ حل مشکالت اراضی موسوم 
به حفره در بشرویه و اراضی ارسک را دنبال می کنیم.

وی افزود: در ارسک ۲6۱ قطعه  ملی تحویل ما شده 
وهیچ راهی جز پیگیری و اخذ مجوز از اراضی نداریم 
و مجدد این اراضی را که در اختیار مردم هست به آنها 
واگذار  می کنیم که مشکل افراد حل شود. وی افزود: 
تاکنون ۹5 پرونده تشکیل شده و افرادی که در این 
قطعه ها ساخت و ساز کرده و زمین دارند ما مشکل 
آنها را حل خواهیم کرد.وی همچنین گفت: راه های 
روستایی بشرویه باالی ۲۰ خانوار 3 سال قبل آسفالت 

شده و مابقی اتصاالت نیز پیگیری می شود.
جعفری اظهار کرد: راه روستایی نیگنان به غنی آباد 
از پروژه های مهم است که ابالغ ملی آن را گرفتیم 
و سه دفعه مناقصه برگزار شده که باتوجه به اینکه 
تخصیص اعتبار نداشته کسی شرکت نکرده است.وی 
افزود: مجدداً مناقصه را برگزار و به زودی پروژه شروع 
خواهد شد.جعفری در خصوص راه اتحاد به طول ۹ 
کیلومتر در شهرارسک گفت: ما فقط می توانیم قیر 

رایگان را در این پروژه  در اختیار قرار دهیم.
وی بیان کرد: خوشبختانه افق طرح جامع در سال 
۹۷ به اتمام رسید که در قالب بازنگری طرح جامع 
در صورت تخصیص اعتبار از فرمانداری می توانیم 
بازنگری را آغاز کنیم و اراضی موسوم به حفره را 
ساماندهی نماییم.جعفری ادامه داد: درصورت توافق 
با دولت اگر اعتبار تامین شود مشاور را انتخاب و 
مشکل را حل می کنیم همچنین ۲۰ هکتار از اراضی 
کشاورزی در سرانه بشرویه لحاظ می شود که ما می 
توانیم ۲۰ هکتار را از محدوده شهر را خارج کنیم که از 
سرانه کم شود و این یک طرح کوتاه مدت برای حل 
مشکل زمین های موسوم به حفره است که از این 

طریق ۲۰ هکتار از زمین های حفره را وارد اراضی 
شهری کنیم.

وی همچنین از مسئوالن میراث فرهنگی خواست 
تا در خصوص بافت تاریخی آخرین وضع جرائم و 

محدودیت های خود را اعالم کنند.

 زیر ساخت های ورزشی در 
بشرویه فراهم شود

 معاون امور عمرانی استاندار نیز گفت: زیر ساخت 
های ورزشی در بشرویه را باید برای جوانان فراهم 
کرد. احداث  زمان  کمترین  در  را  ها  حداقل  و 

میرجعفریان اظهارکرد: برای مشکالت بشرویه و 
تکمیل پروژه های نیمه تمام آن پیگیری جدی  انجام 
خواهد گرفت.وی الزمه تکمیل پروژه های بهداشت 
و درمان شهرستان را نیز پیگیری از طریق اعتبارات 
ملی دانست و افزود: در این خصوص باید از ظرفیت 

نماینده مجلس استفاده شود.وی گفت: ظرفیت ها در 
بخش گردشگری و بافت تاریخی بشرویه بسیار است 
و با حداقل هزینه ها می توان زمینه اشتغال و درآمد را 
به شهرستان آورد. وی تاکید کرد: نیاز است پروژه های 

نیمه تمام شهرستان ویژه پیگیری شود، و همچنین 
بشرویه نیاز به تعریف راه ها و ترمیم راه های موجود 
دارد. وی اظهار کرد: محدودیت بافت تاریخی در 
ساخت و ساز باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود. 
میرجعفریان همچنین خواستار حل مشکل کمبود 
زمین در شهر ارسک و بشرویه شد و افزود: مسئوالن 
برای تأمین زمین کمک کرده و مسکن محرومان 

هرچه سریع تر باید ساخته شود.

لزوم توجه به تخصیص اعتبارات
سرپرست فرمانداری بشرویه هم گفت: بشرویه یکی 
از شهرستان های کمتر توسعه یافته استان است 

نیازمند  پیشرفت  به سوی  برداشتن  گام  برای  که 
تخصیص اعتبارات بیشتری هستیم.شفیعی اظهار 
کرد: جایگاه کشاورزی بشرویه در استان با ۲۷ هزار 
هکتار سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی مطرح 
است و ما مقام اول در محصوالت زراعی و مقام دوم 
محصوالت باغی را در استان داریم و اقدامات خوبی 
در بخش کشاورزی انجام شده است.وی گفت: در 
بشرویه 53۰ منبع آبی شامل چاه موتور، چشمه  و 
قنات داریم که اقدامات مناسبی در زمینه بهره وری 
آب انجام شده و کاهش مصرف به حداقل  رسیده 
است. شفیعی با تاکید براینکه مشکل ما در سرانه ها 
است و اعتبارات در شهرستان کم است افزود: متاسفانه 
بعضی از پروژه ها در شهرستان بیش از ۱۰ سال است 
که به دلیل کمبود اعتبار نیمه تمام باقی مانده است.

نقشه راهبردی ظرفیت های 
گردشگری بشرویه تدوین شود

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی نیزگفت: 
نقشه راهبردی در خصوص ظرفیت های گردشگری 
شهرستان تهیه شود.وی گفت: بشرویه موزه خشت 
وگل استان است و ۲۲ هکتار بافت تاریخی زنده در 
این شهرستان یک ظرفیت مناسب گردشگری است. 
عربی بیان کرد: کمک های فنی اعتباری نیز بسیار 
مهم است چرا که سرمایه گذارهای ما تمکن مالی 
باالیی ندارند و ما با تزریق این اعتبارات که بین ۲۰ 
تا 5۰ میلیون است توانستیم اشتغال پایدار ایجاد کنیم 
که اگر سهم شهرستان باال رود ما می توانیم تعداد 

شغل بیشتری را ایجاد کنیم.
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مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی با بیان اینکه 
برای احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی محرومان استان 
حداقل بیش از 6۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است 
گفت: قرار است ۱۰ هزار واحد مسکونی محرومان 
جمعیت  هزار   ۲5 زیر  شهر  و۱4  روستا   4۲۱ در 
استان احداث شود. به گزارش تسنیم، آسمانی مقدم 
در  محرومان  مسکن  راهبردی  کمیته  جلسه  در 
خراسان جنوبی اظهار کرد: از مهم ترین پروژه های 

استان طرح احداث ۱۰ هزار واحد محرومان است 
که اگر این طرح در استان اجرا شود حداقل بالغ 
بر 6۰۰ میلیارد پول نقد نیاز دارد که خود اشتغال 
بزرگی برای استان خواهد بود. مدیرکل کمیته امداد 
امام نیز در این جلسه اظهارکرد: کمیته امداد برای 
اجرای احداث سهمیه 5 هزار واحد مسکونی خود 
نامه متمرکز داشت که  در  ابالغ  شیوع  به  نیاز 
افزود:  ابالغ شد. سلم آبادی  نامه  ۲۸ خرداد شیوه 

در این شیوه نامه به مشکالتی برخوردیم از جمله 
اینکه منابع را به سه قسمت تقسیم کرده بودند و 
۲5 میلیون  تومان به ازای هر واحد مسکونی ده 
میلیون تومان کمک بالعوض کمیته و ۱5 میلیون 
تومان منابع برای وام است که سرانه هر خانه به 5۰ 
میلیون تومان می رسد. معاون  امور عمرانی استاندار 
نیز در این جلسه ضمن دعوت از مردم در مشارکت 
برای احداث مسکن محرومان گفت: اجازه نمی دهیم 

دستگاهی سلیقه ای و بر حسب تصمیمات شخصی 
برخی  از  گالیه  ضمن  کند.میرجعفریان  برخورد 
بانک ها در شهرستان ها که مردم را منتظر می گذرانند 
و سنگ اندازی می کنند اظهار کرد: بانک های ملی، 
سپه، صادرات و مسکن همراهی خوبی داشتند اما دو 
بانک دیگر بنا به گفته مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
به خوبی همراهی نداشته و مردم منتظر می مانند. 
میرجعفریان افزود: اجازه نمی دهیم دستگاهی سلیقه ای 

و بر حسب تصمیمات شخصی برخورد کند و این 
آخرین تذکر ما به دستگاه ها است و موضوع باید 
شفاف و تکلیف مشخص شود.وی گفت: در جلسه 
بعدی گزارش بانکها باید حاکی از راه افتادن روال کار 
مردم باشد و آخرین باری است که بانکها ایراداتی دارند 
در غیر این صورت به استاندار گزارش می دهیم و اگر 
به جایی رسیدیم که حقوق مردم تضییع شود شوخی 

نداریم و جدی برخورد می شود.
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مجموعه تفریحی شوکت آباد تجربه موفق تلفیق صنعت شیالت با گردشگری

حسینی- صبح دیروز مجموعه تفریحی و گردشگری 
رئیس  میرزایی  خون  اله  نبی  حضور  با  آباد  شوکت 
از مسئوالن  به همراه جمعی  ایران  سازمان شیالت 
 استانی افتتاح شد. در همین راستا گفتگویی با کفاش زاده
 مدیر مجموعه گردشگری و تفریحی شوکت آباد بیرجند 
داشتیم. وی در این باره عنوان کرد: این مجموعه 6 
هکتار مساحت داشته و با سرمایه یک میلیارد و 500 
میلیون تومان راه اندازی شده است. وی با اشاره به این 
 که صید تفریحی، قایق سواری، محل نشیمن خانوادگی ، 
رستوران، کافی شاپ و محل بازی کودکان از جمله 
امکانات این مجموعه با قابلیت جذب مسافر می باشد، 
خاطرنشان کرد: هم اکنون برای 35 نفر به صورت مستقیم 
 و 60 نفر غیر مستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده ایم. 
به گفته وی در استخر مجموعه ، نزدیک به 30 هزار 
قطعه ماهی کپور و آمور جهت صید تفریحی پرورش 
داده می شوند. کفاش زاده به ظرفیت پذیرایی از 500 نفر 

در این مجموعه اشاره کرد و افزود: در صورت همکاری 
ارگان های مختلف از جمله دهیاری برای ایجاد فضای 
سبز و تامین روشنایی مسیر و بنیاد مسکن برای ایجاد 
سنگ فرش ، می توان امکانات مجموعه را توسعه داد. 
وی همچنین از همکاری معاونت عمرانی و معاونت 
اقتصادی استانداری، اداره کل اوقاف در زمینه واگذاری 
اعطای 250   برای  فرهنگی  میراث  اداره کل  زمین، 
میلیون تومان تسهیالت، جهادکشاورزی، آب، برق و 
گاز قدردانی کرد و گفت: اگر بتوان از زمین های باال 
دست استفاده کرد می توان به صورت مستقیم برای 
70 نفر اشتغال زایی کرد. به گفته وی ایجاد بازارچه 

یکی از طرح های آتی این مجموعه است.
گفتنی است در این افتتاحیه امیرحسنخانی نماینده مردم 
فردوس، طبس، بشرویه و سرایان، معتمدیان استاندار 
خراسان جنوبی، ناصری فرماندار بیرجند و قوسی رئیس 

سازمان جهادکشاورزی نیز حضور داشتند.

عکس: شفیعی


