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رئیس ستاد انتخابات اعالم کرد:
 پیش بینی 170 شعبه اخذ رای 
در حوزه انتخابیه فردوس      

3

در بارندگی های سال زراعی جاری ثبت شد
6 /17 میلیون متر مکعب ذخیره آب در سدها و  سازه ها

رئیس هیئت نظارت استان مطرح کرد:

ناهار و شام تبلیغاتی!
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نشده  آغاز  هنوز  انتخابات  تبلیغات  زمان 
خود  معرفی  به  نامزدها  از  برخی  اما  است 
پهن  مختلف،  جلسات  برگزاری  قالب  در 
 کردن سفره ناهار و شام، ده گردشی و ...

 می پردازند که این کارها تخلف. . . 



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2
ستون حرف مردم 

روزنامه خراسان جنوبی 
انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف�مردم�

ــر: نماب
056 32448054  

پیامک:
2 0 0 0 9 9 9   

ــن: تلف
056 32448050

روستای  ● در  آب  فشار  قبل،  روز  چند  از    
برای  زیادی  مشکالت  و  شده  کم  هندواالن 
ساکنان به ویژه سالمندان و کودکان در این 

سرمای شدید به وجود آورده است.
 حدود 10 سال از احداث خانه های طرح بنیاد  ●

مسکن در روستای خونیکسار درمیان می گذرد اما 
برق ندارد. در مراجعه به اداره برق  گفته می شود 
که باید زیرساخت های مورد نیاز شامل تیر برق و ... 

توسط خودتان تامین شود.
 خیابان سعدی روستای آواز آسفالت نیست و رفت  ●

و آمد مردم در این مسیر را مشکل می کند. چرا وعده 
مسئوالن برای به سازی آن عملیاتی نمی شود؟

تامین  ● درمانگاه  عصر  شیفت  پزشک  چرا   
اجتماعی طبس تا ساعت 15 مستقر نمی شود؟ 

 وضعیت کوچه های روستای بهشت آباد طبس  ●
نامناسب است، 15 سال با این وضعیت زندگی 
می کنیم و زمستان ها با کم ترین بارندگی، رفت 

و آمد دچار مشکل می شود. 
 به دلیل بارش باران و برف سنگین در روستای  ●

ملوند، سقف منزل یک مادر و دختر، فرو ریخت 
و خسارت مالی زیادی بر جا گذاشت. نهادهای 
حمایتی به این افراد برای ساخت خانه کمک 

کنند.
 وضعیت آسفالت خیابان های اصلی حاجی  ●

آباد زیرکوه مناسب نیست و با کمترین بارندگی 
به  تنها  نه  و  شود  می  پر  آب  از  اندازها  دست 
با تردد  آسفالت بیشتر آسیب می رساند بلکه 
خودروها به اطراف پخش می شود. شهرداری 
برای به سازی و روکش آسفالت معبرهای اصلی 

اقدام کند.
هنوز  ● میرآباد  روستای  قنات  احیای  وعده   

مسئوالن  گوش  به  است.  نشده  عملیاتی 
برسانید.

از اصناف آالینده در خیابان  ●  تعداد زیادی 
این  که  هستند  مستقر  بیرجند  رجایی  شهید 
موضوع افزون بر صداهای آزار دهنده و سلب 
منظره  شهر،  از  نقطه  این  ساکنان  آسایش 

ناخوشایندی هم ایجاد کرده است.
 با استقرار برخی تعمیرکاران در پیاده روهای  ●

خیابان انقالب بیرجند، روغن زیادی از خودروها 
در پیاده رو پخش شده که سبب لغزنده شدن 

مسیر برای عابران شده است.
به  ● قاینات  اقتصادی  ویژه  منطقه  ایجاد 

فراموشی سپرده شد. 

خراسان�جنوبی��61سال�پیش���      
 در�روزنامه

لوله کشی شهر
روزنامه خراسان در شماره 2602 به تاریخ 10 تیر 1337 در مطلبی 
در صفحه چهار آورده است: بطوریکه اطالع حاصل شده است مهندس 
مشاور ککس پروژه قطعی لوله کشی شهر بیرجند را بزودی بسازمان 
انتظار دارند که سازمان برنامه  برنامه خواهند داد. شهرداری و مردم 
پس از وصول پروژه لوله کشی از مهندسین ککس نسبت بلوله کشی 

شهر اقدام نمایند.
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رئیس کل 
دادگستری: آن چه 
در فضای انتخاباتی 

استان مشاهده 
می شود تبلیغات 

زود هنگام است که 
می تواند حتی به رد 
صالحیت فرد منجر 

شود

انصاری -  زمان تبلیغات انتخابات هنوز آغاز نشده است اما 
برخی از نامزدها به معرفی خود در قالب برگزاری جلسات 
 مختلف، پهن کردن سفره ناهار و شام، ده گردشی و ...
 می پردازند که این کارها تخلف است. رئیس هیئت نظارت 
استان در جلسه  روز گذشته ستاد پیشگیری از تخلفات 
انتخاباتی، گفت: برخی جلسه های نامزدها از خانه ها 
فراتر رفته است و در مراسم  و حتی روستاها سخنرانی 
دارند. حجت االسالم »محمدی« افزود: شاهد هستیم 
داوطلبانی ضیافت شام و ناهار با حضور بیش از 100 نفر 
در خانه ها به راه انداخته اند و نمی توان گفت این ضیافت 
،خانوادگی است. وی با بیان این که برخی از افراد رد 

صالحیت شده ، شایعه کرده که تایید صالحیت شده اند 
و حتی مکان هایی برای تبلیغات اجاره و در برخی نقاط 
در روستاها طومار جمع کرده اند افزود: باید حداقل به 
صورت انفرادی به این افراد تذکر داده شود. رئیس کل 
دادگستری هم با اشاره به این که اگر چه تبلیغات زود 
هنگام تخلف و جرم است، ولی با تذکر رفع می شود، 
گفت: آن چه در فضای انتخاباتی استان مشاهده می شود 
تبلیغات زود هنگام است که می تواند حتی به رد صالحیت 
فرد منجر شود. به گفته حجت االسالم والمسلمین 
»حمیدی« باید در ایام عزاداری شهادت حضرت زهرا 
)س( فضای حقیقی و مجازی استان بیشتر رصد شود تا 

افرادی، بهره برداری انتخاباتی نکنند.

مجوزهر نامزد ،۴ ستاد
فرماندار بیرجند هم از ممنوعیت فعالیت و ایجاد ستاد 
تبلیغات انتخابات در پنج نقطه شهر خبر داد. »ناصری« 
این نقاط را شامل خیابان شهید مدرس حد فاصل 
میدان اول تا میدان ابوذر، تقاطع دوم خیابان مدرس 
تا حداقل 50 متر از طرفین تقاطع، خیابان معلم، 
حد فاصل میدان مادر تا تقاطع 15 خرداد، حاشیه 
میدان شهدا و خیابان حافظ غربی در مهرشهر اعالم 
کرد و افزود: هر نامزد انتخابات در این شهر می تواند 
دو ستاد خواهران و دو ستاد برادران داشته باشد. 
»فنودی« نماینده سپاه استان نیز با بیان این که چند 
مورد تبلیغ در محیط اداری داشته ایم، گفت: در یکی 
از شهرداری ها جلسه ای با حضور برخی مسئوالن و 
مدیران اجرایی به منظور توافق برای حمایت از نامزد 

خاص یک شهر برگزار شده است.

پارک انقالب در محله انقالب

انقالب  پارک  احداث  عملیات   – قربانی  حسین 
محله انقالب بیرجند دهه فجر شروع می شود. 
شهردار بیرجند در جلسه کارگروه مدیریت شهری 
و فضاسازی دهه فجر این شهر که با حضور جمعی از 
نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد، گفت: 
انتظار داشتیم نمایندگان دستگاه ها با برنامه جامعی 
برای دهه فجر در این جلسه حاضر شوند. »جاوید« 
افزود: نصب پرچم در جلوی اداره کار سختی نیست 

و دستگاه ها باید برنامه های خود را برای هماهنگی 
تا قبل از 12 بهمن به شهرداری اعالم کنند. وی، رژه 
خودرویی، جا به جایی رایگان مسافران درون شهری 
اتوبوسرانی در یک روز دهه فجر، کلنگ زنی احداث 
پارک انقالب در محله انقالب و آذین بندی معابر را 
از برنامه های شهرداری در دهه فجر اعالم کرد. در 
ادامه نمایندگان بعضی از دستگاه ها به برنامه های 

پیش بینی شده در این ایام اشاره کردند.

رئیس هیئت نظارت استان مطرح کرد:

ناهار و شام تبلیغاتی!

صادرات 367 میلیون دالری از گمرک استان
خسروی- 367 میلیون و 774 هزار دالر در 10 ماه امسال از گمرک استان کاال 
صادر شد. مدیر کل گمرکات در نشست با خبرنگاران، وزن کاالهای صادراتی 
را دو میلیون و 194 هزار تن اعالم کرد که در مقایسه با سال گذشته 9 درصد 
کاهش داشت. »خاشی« ارزش اظهارنامه های صادراتی در این مدت را 77 
میلیون و 485 هزار دالر به وزن بیش از یک میلیون 133 هزار تن اعالم و اضافه 
کرد: عمده اقالم شامل گازوئیل، سیمان، هیدروکربن سبک و سنگین، کاشی، 
سرامیک، محصوالت کشاورزی مجاز، قیر، نمک، عایق رطوبتی و ... بود که به 
افغانستان، عراق، پاکستان، ترکمنستان و ارمنستان صادر شد. وی، واردات 
قطعی از طریق گمرک را 66 فقره اظهارنامه به ارزش بیش از 30 میلیون دالر 
و وزن هزار و 427 تن اعالم و اضافه کرد: عمده اقالم وارداتی شامل تجهیزات 
پنل های خورشیدی، قطعات مربوط به خط تولید کاشی، احشام، بذر یونجه، 
تخم ریحان، برنج و شاهدانه بود که از چین و کشورهای همسایه وارد شد که 
از نظر ارزش و وزن رشد داشت. به گفته وی، از ابتدای امسال 23 هزار و 295 
مسافر ورودی و 18 هزار و 208 مسافر خروجی از گمرک ماهیرود خدمات 
دریافت کردند و افزون بر این در حوزه ترانزیت خارجی طی 10 ماه 511 دستگاه 
کامیون به وزن 13 هزار و 580 تن کاال شامل گاز مایع، کود شیمیایی و کود عالی 

از عراق، اندونزی، ترکیه و مالزی از طریق ماهیرود به افغانستان ترانزیت شد.

 سهم 10 درصدی بانوان 
از تسهیالت صندوق توسعه ملی

زهرا خسروی- سهم بانوان استان برای استفاده از تسهیالت 200 میلیارد تومانی 
صندوق توسعه ملی فقط 10 درصد بود. مدیر كل امور بانوان و خانواده استانداری 
درکارگروه زنان و خانواده استان با اشاره به سهم پایین بانوان از این تسهیالت گفت: 
دستگاه ها باید در حوزه توانمندسازی بانوان بیشتر فعالیت کنند. »نفیسه نخعی« 
افزود: اولویت دادن به طرح های بنیادی شامل خانواده، ازدواج، آموزش مشارکت 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و اولویت دادن به گروه های محروم در تحلیل های 
جنسیتی و اولویت بندی در فرایند برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور تحقق 
عدالت جنسیتی باید در دستور کار دستگاه ها قرار گیرد. وی، تجلیل از بانوان شاغل 
و مشاوران امور بانوان دستگاه های اجرایی و برگزاری همایش و تجلیل از زنان 

کارآفرین و ... را از برنامه های هفته گرامی داشت مقام زن  برشمرد.

»خورشیدی« طالیی شد
ووشو کار استان قهرمان رقابت های قهرمانی کشور شد. رئیس هیئت ووشوی 
استان گفت: علی خورشیدی در مسابقات ووشو قهرمانی کشور در رده سنی پایه 
که به میزبانی کردستان برگزار شد، عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از 
آن خود کرد. حجت االسالم »وحید خرمشاد« از برگزاری لیگ ووشوی استان 

بعد از چند بار تعویق از این هفته در بیرجند خبر داد.

قهرمان فوتسال کارمندان 
زهرایی- تیم آموزش و پرورش، قهرمان رقابت های فوتسال دستگاه های 
اجرایی استان شد. »طالبی« مسئول برگزاری این رقابت ها گفت: تیم های 

دانشگاه علوم پزشکی و صدا وسیما هم در جایگاه های دوم و سوم ایستاد.

کاهش 5 درجه ای دما
اکبری - کاهش سه تا پنج درجه ای دمای هوا و سرما و یخبندان شبانه از امروز 
تا پنج شنبه با خروج سامانه بارشی از استان قابل پیش بینی است. کارشناس 
هواشناسی استان با بیان این مطلب، برای امروز و فردا آسمانی صاف تا کمی 
ابری پیش بینی کرد و گفت: دمای هوا فردا در سردترین ساعات برای سربیشه 
و قاین به منفی هشت و 9 درجه سانتی گراد می رسد. »لطفی« بیشترین میزان 

بارندگی ثبت شده روز گذشته را در سربیشه با 12 میلی متر اعالم کرد.

در بارندگی های سال زراعی جاری ثبت شد

17.6 میلیون متر مکعب ذخیره آب در سدها و  سازه ها

اکبری – بارندگی ها از ابتدای سال زراعی جاری 
سبب شد 5.6 میلیون متر مکعب آب پشت سدها و 
12 میلیون متر مکعب آب پشت بندها و سازه های 
آب  شرکت  عامل  مدیر  شود.  ذخیره   آبخیزداری 
منطقه ای با اشاره به این که بارندگی های اخیر 
سبب افزایش 35 درصدی آب ذخیره شده، پشت 
سدهای استان شد، ظرفیت سدهای مخزنی استان 
از ذخیره  و  58 میلیون متر مکعب اعالم کرد  را 
16.4 میلیون متر مکعب آب در این سدها خبر داد 
و گفت: در مدت مشابه سال گذشته، آب ذخیره شده 
سدهای مخزنی 10.8 میلیون متر مکعب بود. به 
گفته »امامی« ظرفیت سدهای تغذیه ای استان هم 
6 میلیون متر مکعب است که یک میلیون متر مکعب 
پشت این سدها ذخیره است. وی، همچنین از ذخیره 
یک میلیون متر مکعب سیالب در سدهای مخزنی و 

شش دهم میلیون متر مکعب در سدهای تغذیه ای 
بر اثر بارندگی روزهای گذشته خبر داد و افزود: سد 
سیاهو 17.4 میلیون متر مکعب گنجایش دارد که 
1.5 میلیون متر مکعب پشت این سد ذخیره شده 
است و نیم میلیون متر مکعب آن حجم سیالب های 

ورودی طی روزهای گذشته است.

7 میلیون   در سازه های آبخیزداری
 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هم از افزایش 
ذخیره آب در سازه های این حوزه خبر داد و گفت: 
از ابتدای سال زراعی جاری 12 میلیون متر مکعب 
روان آب در سازه های آبخیزداری استان جمع شد. 
»نصرآبادی« افزود: طی روزهای گذشته میزان 
ذخیره سازی آب باران در سازه های آبخیزداری به 

هفت میلیون متر مکعب رسید.

500 برنامه فرهنگی و اجتماعی ویژه بانوان 

500 برنامه فرهنگی و اجتماعی ویژه بانوان در دهه فجر برگزار می شود. 
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گفت: از  برنامه های پیش بینی 
شده برای دهه فجر، 40 مورد نشست تخصصی، 30 کارگاه آموزشی، 30 
همایش، 50 نمایشگاه و برنامه متنوع و ... است که بیشترین برنامه حوزه 
زنان و خانواده در بشرویه و طبس اجرا می شود. »نفیسه نخعی« اهدای بیش 
از 100 سری جهیزیه، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، برگزاری نمایشگاه 
دستاوردهای حوزه بانوان، بازارچه خود اشتغالی بانوان سرپرست خانوار، 
سفرهای زیارتی ویژه زنان سرپرست خانوار و ... را از دیگر برنامه ها بیان کرد.  



جوانی که   سفالگری سرایان را زنده کرد

احیای یک هنر قدیمی 
مرتضی عرب نجات - احیا و راه اندازی کارگاه تولید 
سفال در آیسک و را ه اندازی فروشگاه تولیدهای 
سفالی در سرایان توسط این هنرمند رقم خورد به 
طوری که تولید و فروش محصوالت سفالگری در این 
شهرستان، سالیانی است که رونق خاصی گرفته است. 
در حالی که بسیاری از جوانان، شغل را در کارهای 
اداری جست و جو می کنند جوانانی چون »محمد 
دهقان« با کمترین امکانات نه تنها برای خود کسب و 
کاری راه می اندازند بلکه چند نفر را مشغول می کنند. 
او در گذشته در نقاشی فعال بود اما از سال 93 حسب 

عالقه، فعالیت خود را در سفالگری دنبال کرد.

ساخت کوره
می گوید: برای راه اندازی کارگاه 10 میلیون تومان وام 
اشتغال از طریق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی و صندوق کارآفرینی امید  دریافت کردم و کوره 
سفالگری را خودم ساختم. در این کار، فروش محصوالت، 
دغدغه اصلی تولید کنندگان صنایع دستی در منطقه 
است بنابراین با ارتقای کیفیت کار در حد تولیدهای 
همدان، همچنین حضور در نمایشگاه های مختلف 
و معرفی و بازاریابی توانستم مشتریان ثابت و کلی در 

شهرهای مختلف  داشته باشم. او به تفاوت تولید سفال 
در آیسک با شهرهای بزرگ اشاره و خاطرنشان می کند: 
در مناطق بزرگ، تعدادی از سفالگران به دنبال تولید 
محصولی به صورت تخصصی هستند برای مثال فردی 
فقط کاسه سفالی و دیگری لیوان تولید می کند اما در 
این جا باید محصوالت متنوعی تولید شود تا درآمد داشت 

و البته عرضه صنایع دستی نیاز به مکان مناسب دارد. 

خواسته ای از مسئوالن
به گفته وی، سفال تولیدی این کارگاه زیر لعابی است و 
از آن جا که لعاب روی نقاشی ها کشیده می شود و روی 
سفال را پوشش می دهد این نوع تزیین در سطح سفال، 
عالوه بر زیبایی از دوام و استحکام زیادی برخوردار 
است و ضررهای رنگ برای سالمتی را از بین می برد. او 
از مسئوالن دستگاه های اجرایی و نهادهای خصوصی 
از هنرمندان در مراسم،  برای حمایت  می خواهد 
مسابقه ها و تقدیرهای خود به جای خرید اجناس 
خارجی یا اهدای کارت هدیه، از آثار تولیدی هنرمندان 
شهرستان استفاده کنند تا هم به آنان کمک شود و هم 

تولید و اشتغال جوانان را در پی داشته باشد. 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  نمایندگی  مسئول 

صنایع دستی سرایان هم می گوید: پس از احیا و 
راه اندازی کارگاه تولید سفال در آیسک و فروشگاه 
تولیدات سفالی شهرستان توسط این هنرمند، تولید 
و فروش محصوالت سفالی سرایان  رونق گرفته است. 
»محمد عرب«  عرضه تولیدات سفالی شهرستان در 
نمایشگاه های استانی و کشوری، افزایش کیفیت و 
تنوع و کاربردی کردن تولیدها و برگزاری دوره های 
آموزشی برای عالقه مندان را از برنامه ها و راه های 
ترویج این هنر بومی اعالم و اظهار می کند: یک میلیارد 
و 500 میلیون ریال تسهیالت سامانه کارا از طریق 
صندوق کارآفرینی امید و 500 میلیون ریال تسهیالت 
از طریق اداره کل میراث فرهنگی، برای ساخت کارگاه 

جدید و خرید تجهیزات آن پرداخت شد.
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باخبرنگاران
فردوس  انتخابیه  حوزه  انتخابات  ستاد  باکمال- 
برای برگزاری انتخابات با 170 شعبه اخذ رای 
و 800 نفر عامل اجرایی، آمادگی کامل را برای 
ورود به رویداد سیاسی سال دارد. رئیس ستاد 
انتخابات فردوس، گفت: برای برگزاری انتخاباتی 
با شکوه و در شان و جایگاه نظام جمهوری اسالمی، 
آمادگی کامل داریم و همه فرایند های انتخابات 
به موقع و با دقت پیگیری و اجرایی شده و آموزش 
»حسین  اجراست.  دست  در  اجرایی  نیروهای 
اسماعیلی«، ادامه داد: کار ورود به انتخابات در 
انتخابیه فردوس،  فردوس به عنوان مرکز حوزه 
طبس، سرایان و بشرویه از حدود یک سال قبل آغاز 
و اقدام الزم برای خلق حماسه در دوم اسفند شروع 
شد طوری که بیش از 800 نفر عامل اجرایی درگیر 

انتخابات خواهند بود. معاون سیاسی و اجتماعی 
 فرماندار فردوس در ادامه سخنانش حوزه انتخابیه 
شهرستان های فردوس، سرایان، طبس و بشرویه 
را دارای یک حوزه  اصلی )فردوس( و هشت حوزه 
قلعه،  سه  آیسک،  سرایان،  شامل  فرعی  انتخابیه 
طبس، دستگردان، دیهوک، بشرویه و ارسک اعالم 
و اظهار کرد که با تعامل و همکاری خوب فرمانداری 
ها و بخشداری های حوزه انتخابیه، عملیات اجرایی 
بر اساس روز شمار ستاد انتخابات به خوبی و با دقت 
کامل اجرا می شود. او تعداد شعب اخذ رای این حوزه 
انتخابیه را 170 شعبه اعالم کرد و گفت: 45 شعبه 
در مرکز حوزه انتخابیه شامل 30 شعبه شهری و 15 
شعبه روستایی پیش بینی شده است و 125 شعبه نیز 

درحوزه های فرعی فعال خواهد بود.

رئیس ستاد انتخابات اعالم کرد:

پیش بینی 170 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه فردوس

ده گردشی برای تحقق 
مطالبه روستاییان طبس 

معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس، مدیران 
برای  را  شهرستان  اجرایی  های   دستگاه 
ده گردشی، پاسخ گویی و پیگیری مشکالت و 
مطالبات مردم به نایبند، زردگاه، دیگ رستم و ... 
برد. »فالحی« و همراهان ابتدا از پایگاه اورژانس 
بین جاده ای آب انبار شماره هشت، بازدید کردند 
و برای انجام درخواست کارکنان این اورژانس 
مبنی بر تقویت آنتن دهی پایگاه به منظور اعالن 
سریع تر حوادث جاده ای، نصب عالیم اخباری 
و هشدار دهنده در مسیر، با مدیران استانی 
موضوع را مطرح کردند. مسئوالن در ادامه با 
حضور در منطقه گردشگری دیگ رستم و بازدید 
از پایگاه امداد و نجات بین شهری این منطقه در 
جریان روند تکمیل ساختمان و محوطه سازی 
آن قرار گرفتند. آنان سپس در روستای زردگاه 
حضور یافتند و پیگیر مشکالت و مطالبات مردم 
به ویژه در مقوله واگذاری زمین و تامین آب، 
برق و گاز شدند. فالحی در دیدار چهره به چهره 
با اهالی نایبند از نزدیک در جریان مطالبات و 
درخواست های آنان شامل کمبود آب و نبود 
شبکه فاضالب، مشکل تلفن و خطوط ارتباطی، 
انتقال گاز، برق و آب، احداث اماکن ورزشی و 
پارک های کودکان، ساخت سیل بند، کمبود 
سهمیه نفت و تاخیر در انتقال سیلندر گاز قرار 
گرفت و دستورهای الزم برای پیگیری  توسط 

مدیران اجرایی را صادر کرد.

طرح توسعه درح آماده اجراست
»خراسان  گزارش  به  است.  شده  اجرا  آماده  درح  بخش  توسعه  طرح 
جنوبی«،فرماندار سربیشه در جلسه نهایی بررسی و جمع بندی طرح توسعه 
درح، با اشاره به این که این طرح از دستاوردهای سفر امسال معاون اول رئیس 
جمهور به این شهر است، گفت: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین استانداری 
و کمیته امداد امام خمینی )ره( کشور محرومیت زدایی از این بخش در دستور 
کار قرار گرفت. مهندس »محمدی«  افزود: با آماده شدن این طرح  و اجرای آن 

به طور حتم تحولی چشمگیری در آینده نزدیک در بخش درح ایجاد می شود.

سرایان در دهه فجر305 پروژه دارد
موسوی- 305 پروژه عمرانی با اعتبار 23 میلیارد و759 میلیون تومان طی 
ایام دهه مبارک فجر در سرایان کلنگ زنی می شود یا به بهره برداری می رسد. 
فرماندار سرایان، افتتاح کارخانه بسته بندی محصوالت کشاورزی آیسك، بهره 
برداری از 87 واحد مسكن محرومان، گازرسانی به پنج واحد صنعتی و تولید، 
كلنگ زنی احداث دو اقامتگاه بوم گردی و ساختمان كانون فرهنگی تربیتی 
بعثت را از پروژه های شاخص این ایام برشمرد. »رسولی مقدم«، با بیان این که 
دهه فجر، بهترین فرصت برای تبیین دستاوردهای انقالب است، افزود: باید 

خدمات و برنامه های نظام و دولت، برای مردم تشریح شود.

تلف شدن 200 دام بر اثر سرما 
بیش از 200 راس دام بر اثر سرمای شدید و 20 درجه ای زیر صفر در روستاهای 
قاینات تلف شد. دهیاران خونیک و چاده، گفتند که سرمای شدید  سبب شد تا دام 
های باردار بره و بزغاله های خود را مرده به دنیا بیاورند. بنا به گفته آن ها به دلیل برف 
سنگین و رطوبت زیاد، خسارات قابل توجهی به محل های نگهداری دام ها نیز وارد 
شده است. بخشدار سده هم اعالم کرد، بر اثر بارش برف سنگین و وقوع باران های 
سیل آسای هفته گذشته و نفوذ زیاد رطوبت، خسارت قابل توجهی به واحد های 
دامی و مسکونی روستاهای بخش وارد شده است. »بیکی«  در بازدید از واحدهای 
دامی و مسکونی خسارت دیده روستاهای سراب نیگ، چاده و نارگندل، گفت: بر 
اثر ریزش سقف واحد نگهداری دام در روستای نیگ، 150 رأس دام و یک راس االغ 
متعلق به یکی از اهالی زیر خاک و گل و الی مدفون شد. به گفته او بر اثر ریزش سقف 
این واحد نگهداری دام  حدود چهار میلیارد ریال به مالک آن خسارت وارد شد. 

همچنین، واحد های گلی و قدیمی برخی روستاها تا حدودی ریزش کرده است.

 42 پروژه نیمبلوک، 
دهه فجر افتتاح یا آغاز می شود

42 پروژه عمرانی ویژه دهه فجر با اعتبار 8.5 
میلیارد تومان در بخش نیمبلوک افتتاح یا آغاز 
می شود. »خسروی« بخشدار نیمبلوک درجلسه 
گرامی داشت دهه فجر، ابزار امیدواری کرد: پروژه 
های ناتمام که به دلیل برودت هوا امکان تکمیل 
آن نیست با مساعد شدن وضعیت جوی به سرانجام 
برسد. حجت االسالم والمسلمین »یعقوبی«امام 
جمعه خضری دشت بیاض هم با بیان این که مراسم 
دهه فجر و راهپیمایی 22 بهمن باید باشکوه تر از 
سال های قبل برگزارشود، افزود: دهه فجر، بهترین 
فرصت برای بازگو کردن ظرفیت ها و برنامه هاست. 

چند خط خبر

  نمایشگاه معرق نجمه معاضدی، هنرمند قاینی به مناسبت بزرگداشت ●
 دهه فجر طی مراسمی در نگارخانه باران اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی قاینات 
گشایش یافت. در این نمایشگاه 34 اثر این هنرمند با عناوین آیات قرآن و اسما 

ا... به نمایش درآمد.
 نمایشگاه »درسوگ یاس«  به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه )س( در  ●

مسجد علی بن ابیطالب )ع( سربیشه برپاشد.
 مردم مؤمن و خداجوی قاینات به شکرانه نزوالت آسمانی پر خیر و برکت هفته  ●

گذشته با پخت غذای نذری، ذبح گوسفند و سجده و نماز شکر به درگاه حضرت 
باری تعالی دست به دعا و شکرگذاری برداشتند. 

 نمایشگاه کتاب با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در میدان امام  ●
خمینی )ره( قاین گشایش یافت.

معاون فرماندار: 
5 شعبه در مرکز 

حوزه انتخابیه 
شامل 30 شهری و 

15 روستایی پیش 
بینی شدو 125 

شعبه نیز درحوزه 
های فرعی فعال 

خواهد بود

مسئول نمایندگی 
میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع 
دستی: پس از احیا 
و راه اندازی کارگاه 

تولید سفال در 
آیسک و فروشگاه 

تولیدات سفالی 
شهرستان توسط 

این هنرمند، تولید 
و فروش محصوالت 

سفالی سرایان 
رونق گرفته است

 بازدید سرزده استاندار
 از2 روستای درمیان

استاندار که به منظور بررسی سند توسعه میان 
مدت درمیان، شنبه به این شهرستان سفر کرد، 
عصر و شب این روز را به بازدید سرزده از برخی 
روستاهای محروم و دورافتاده درمیان اختصاص 
داد. به گزارش»خراسان جنوبی«  استاندار با 
هیئت همراه به دو روستای دونخی و کالته نظر 
رفت و با اهالی آن چهره به چهره گفت و گو کرد 
و از مطالبه ها و درخواست هایشان مطلع شد. 
قبل از این نیز »معتمدیان« از پروژه های در دست 
ساخت چهار پانسیون پزشکی، احداث بنا و نصب 
تجهیزات دیالیز بیمارستان خاتم االنبیا )ص(، 
مدرسه در حال ساخت دکتر علی شیرخدا و 
آب رسانی به اسدیه که از مصوبه های سفر او به 

درمیان بود بازدید کرد.

تصویب گازرسانی به دیهوک 

دیهوک و روستاهای تابعه آن، گازرسانی می شود. 
مدیر عامل شرکت گاز، گفت: گازرسانی به این شهر با 

اجرای خط انتقال بشرویه به دیهوک به طول حدود 
70 کیلومتر و با اعتبار 5۶ میلیارد تومان از محل 
منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران انجام می شود. 
دیهوک،  خط   این  اجرای  با  افزود:  »هاشمی«  

واحد های صنعتی این شهر و همچنین روستا های 
تابعه به شبکه سراسری گاز متصل می شود. به گفته 
او عملیات اجرایی این خط انتقال در دهه فجر آغاز 

می شود که حدود 18 ماه طول خواهد کشید. 
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 1441 اول جمادی الثانی 
              3198 شماره 

کارشناس اداره کل 
میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع 
دستی: با توجه به 

ظرفیت اشغال تخت 
در استان طی چند 
سال اخیر به ویژه 

در بیرجند مجوز 
ساخت هتل صادر 

نشده است

سامان دهی و به سازی 6 گلزار شهدا 
که  شد  سازی  به  و  دهی  سامان  استان  در  شهدا  گلزار   6 انصاری- 
تا    دهه فجر  آماده  می شود. مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران در ستاد 
 دهه فجر، این گلزار شهدا را در در روستاهای القار و  بجد بیرجند، میان آباد  
ده محمد و محمدآباد هودر طبس و کاریزنو خوسف اعالم کرد که با هزینه یک میلیارد 
و 715 میلیون ریال به انجام رسید. حجت االسالم »عزیزی« همایش تکریم مادران 
و همسران شهدا به مناسبت سالروز وفات حضرت ام البنین )س(، نمایشگاه ایثار و 
شهادت در مدارس، یادواره شهدای دانش آموز استان با عنوان الله های روشن و 
نواختن زنگ انقالب در مدارس شاهد استان در روز 12 بهمن ماه را از دیگر برنامه ها 
در دهه فجر بیان کرد. وی، ادامه داد: برگزاری مراسم مهمانی الله ها در 500 نقطه 
استان، گلباران تمثال امام خمینی )ره( و شهدای انقالب، برگزاری یادواره شهدای 
انقالب برنامه شب شعر با موضوع ایثار و شهادت، طرح سپاس از فجرآفرینان، 

برگزاری مسابقات ورزشی و ... را از دیگر برنامه های اجرایی در دهه فجر است.

37 سند برای موقوفات طبس صادر شد          
37 سند از ابتدای امسال برای موقوفات طبس، صادر شد. رئیس اداره اوقاف 
و امور خیریه طبس، گفت: تعداد زیادی از موقوفات شهرستان هنوز سند ندارد 
و ثبت سند با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه است. »امینی نسب« افزود: 
طبس 530 موقوفه دارد و 30 موقوفه دیگر در مرحله صدور سند و امور اداری 

است که تا پایان امسال سند دار می شود.

 افتتاح 5 پروژه ویژه کودکان و نوجوانان 
در دهه فجر 

پنج پروژه ویژه کودکان و نوجوانان استان دهه فجر به بهره برداری می رسد 
و  دیجیتال  نمای  آسمان  سیار،  کتابخانه  ها  افتتاحیه  این  فهرست  در  که 
 سیاره عروسک ها دیده می شود. به گفته دبیر کمیته کودک و نوجوان ستاد 
دهه فجر این پروژه ها با اعتبارات ملی و استان انجام شده است. »طاهره 
حمیدی« برگزاری مهرواره استانی خداحافظ سردار و مسابقه ملی نقاشی و 
خوشنویسی همچون پدر، مهربان با محوریت سپهبد شهید سلیمانی، نواختن 
زنگ انقالب در مدارس، اکران فیلم، نمایش، مسابقات شعر، نقاشی و ... را از 
دیگر برنامه های این کمیته اعالم کرد. وی افزود: بیش از 400 برنامه شاخص 
برای کودکان و نوجوانان توسط دستگاه های عضو کمیته برگزار می شود که 

250 برنامه آن خاص کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  است.

قاسمی - بخش خصوصی به ساخت فضای اقامتی در 
استان تشویق می شود و برای ساخت هتل، مهمانسرا 
و .. سرمایه گذاری می کند اما به نظر می رسد ظرفیت 
فضاهای موجود به طور کامل تکمیل نمی شود در حالی که 
هنوز جای هتل ها و فضاهای اقامتی چند ستاره در استان 
خالی است. به نظر برخی، مسافر پذیر نبودن استان، ضعف 
زیرساخت های هوایی، زمینی و ریلی، ناشناخته ماندن 
خراسان جنوبی در کشور و ... از عوامل کاهش ساخت و 
سازهای هتلی است در حالی که از گردشگری به عنوان 

اهداف بلند مدت و توسعه ای استان یاد می شود. 

ظرفیت ها خالی
ضریب  گوید:  می  بیرجند  های  هتل  از  یکی  مدیر 
اشغال تخت هتلی بین 50 تا 70 درصد قابل قبول 
است و کمتر از آن توجیه ندارد اما به طور متوسط فقط 
بین 25 تا 30 درصد تخت های هتلی استان به دالیل 
مختلف مانند کامل نبودن زیرساخت ها اشغال است. 
دلیل دیگری که »آذرکار« به آن اشاره می کند شرایط 
گردشگر و مسافرپذیری است اما کمتر پیش می آید 
که استان، هدف گردشگری باشد چرا که خراسان 
جنوبی درکشور کمتر شناخته شده است. او دلیل 
 موثر دیگر در تکمیل نشدن ظرفیت هتل ها را باال بودن 
هزینه های اقامت می داند و می افزاید: استان، نوپا و 
نیازمند حمایت است اما بیمه، مالیات و ... مانند دیگر 
شغل ها اعمال می شود از طرف دیگر مهمانسرای 
اداره ها رقیبی برای هتل هاست و از رونق کار ما کم می 
کند. به نظر وی، زمانی که ظرفیت هتل های موجود 
 خالی است ساخت فضای جدید توجیه ندارد و باید از 
سرمایه گذاری انجام شده حمایت شود. مهم ترین و 
تنها راه توسعه استان، تقویت بخش گردشگری است 

اما زمانی که اقدامی  نمی شود انگیزه ای هم نیست.

مشکل مهمانسرای ادارات
ظرفیت اشغال تخت در یکی دیگر از هتل های مرکز 

استان هم کمتر از 50 درصد است که به نظر مدیر 
داخلی آن دالیل زیادی دارد. »ذوالفقاری« برای 
مثال مصوبه دولت را مطرح می کند که اداره ها 
 حق ساخت مهمانسرا ندارند اما مهمانسرای برخی
 اداره ها به جز همکاران خود، مهمان آزاد هم پذیرش 
می کنند در حالی که گردشگر برای خورد و خوراک 
به هتل و به منظور استراحت به مهمانسرا مراجعه 
می کند که البته بیشتر اداره ها مهمانسرا دارند و بر 
کار و قیمت آن ها نظارتی نیست. وی، بالفعل نشدن 
برخی زیرساخت های گردشگری را یادآور می شود و 
می گوید: در بیشتر بناها در بافت تاریخی بسته است 
و گردشگر امکان بازدید ندارد که مدرسه شوکتیه و 
موزه های آزاد از این قبیل است یا گردشگرخارجی 
برای دیدن کویرجهانی می آید اما با مشکل تامین 
بنزین مواجه می شود. به نظر او استان جاذبه های 
زیادی دارد ولی خدمات جنبی در بیابان، رستوران 
مناسب و ... در کنار آن فراهم نشده است و تکمیل 
نبودن چرخه گردشگری در تعداد مسافران بی تاثیر 
مانند  هایی  جاذبه  کنار  در  مثال  عنوان  به  نیست 
سعدیه و حافظیه، بازار صنایع دستی، رستوران و 
... فراهم است اما مسافری که به بیرجند بیاید به 
جز در گشوده باغ اکبریه، کجا برود و صبح و عصر می 
توان او را کجا برد؟ به نظر وی با این وضعیت، احداث 
هتل در استان توجیه ندارد و حتی اقامتگاه های بوم 
گردی در چند سال آینده مشکل خواهند داشت. در 
توسعه گردشگری باید همه زیرساخت ها دیده شود 
تا اقامت در استان رشد کند در حالی که سفر هوایی 
مشکالت خود را دارد، راه دسترسی مناسب نیست و 
از طرفی استان به خوبی در کشور معرفی نشده است. 
 او رعایت نشدن قانون در بیرجند و ساخت مهمانسرا و 
اقامتگاه های اداری را مطرح می کند و می افزاید: 
دانشگاه ها و برخی نهادها تاالر دارند بنابراین بخش 
خصوصی که مجبور به پرداخت حقوق و درآمدزایی 

است با مشکل مواجه می شود. 

تخت های خالی در فصل گردشگری

وضعیت در طبس هم که از نقاط گردشگر و مسافر 
پذیر است بهتر از دیگر نقاط نیست. مسئول بخش 
رزرواسیون هتلی در این شهر هم خالی ماندن تخت های 
هتل را در فصل گردشگری این منطقه مطرح می کند در 
حالی که فقط در روزهای تعطیل با حضور تورها ظرفیت 
تکمیل می شود. »وینا کرمیان« ادامه می دهد: ضریب 
اشغال تخت در همه ماه ها تکمیل نیست و در دی، فقط 
یک تور اقامت داشت و بقیه روزها فضا خالی بود. به نظر 
وی، اگر چه جاذبه های فراوان طبس به خوبی معرفی 
شده است اما بعد مسافت و مناسب نبودن راه های 
منتهی به شهرستان به ویژه از طرف یزد، مانع حضور 
مسافر می شود از طرف دیگر در همه روزها به ویژه آخر 

هفته، پرواز و مسافرت ریلی انجام نمی شود. 

9 هتل در حال بهره برداری
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  گردشگری  کارشناس 
گردشگری و صنایع دستی نیز با اشاره به این که استان 
9 هتل در حال بهره برداری و شش هتل در حال ساخت 
دارد که از این تعداد سه پروژه متوقف شده است، می 
گوید: با توجه به ظرفیت اشغال تخت در استان طی چند 
سال اخیر به ویژه در بیرجند، مجوز ساخت هتل صادر 
نشده است چرا که این کار به مولفه هایی مانند تعداد 
مسافر و توان سرمایه گذاری متقاضی بستگی دارد. به 
نظر »عطاریان« ضریب اشغال تخت در کشور هم تکمیل 
نمی شود و به طور معمول بیش از 50 درصد نیست 
مگر در هتل های خاص که بسته به شرایط تا  70 درصد 
تخت آن اشغال می شود البته راه اندازی اقامتگاه های 
بوم گردی که خدمات هتلی دارد در کاهش تقاضای 
هتل، تاثیر دارد. وی، می گوید: مسافران بیشتر کار 
اداری یا خدماتی دارند و تعداد زیادی از آن ها مهمان 
پذیرها و مهمانسرای اداره ها را انتخاب می کنند. او بوم 
گردی ها را رقیب بزرگی برای هتل ها می داند و ادامه 
می دهد: برای حمایت از هتل داران، مجوز اقامتگاه بوم 
گردی در بافت تاریخی مرکز استان صادر  نمی شود. او با 
موثر بودن خدمات جانبی گردشگری مانند رستوران، 
شرایط اقتصادی و ... در افزایش تقاضا اظهار می کند 
که در موضوع اطالع رسانی و معرفی، جاذبه های 
شهرستانی بیشتر از بیرجند معرفی شده و تقاضای 
بیشتری دارد هر چند که توسعه زیرساخت های ریلی و 

هوایی در اولویت است.

 ظرفیت خالی هتل ها 
و فرصت  های ناشناخته گردشگری

امثال و حکم

ُحکم بچه، ُحکم  پادشاِیه     

 »ُحکم بچه، ُحکم پادشاِیه « مثل قدیمی از کتاب دستان ها و داستان هاست. 
مولف، در توضیح این مثل می گوید که در زبان معیار عبارت به معنی این است 
که حکم بچه مانند دستور پادشاه است یعنی هر چه خواست باید برآورده کرد. 
دکتر »زنگویی« ادامه می دهد: این مثل از طرف والدین و اطرافیان کودک زمانی 
به کار می رود که کودکی چیزی را طلب کند و بر آن اصرار داشته باشد و به جز 

همان خواسته اش، راضی نشود. 

پیشرفت 20 درصدی فاز اول 
مجتمع فرهنگی طبس  

پیشرفت فیزیکی مرحله اول مجتمع فرهنگی، 
هنری طبس به 20 درصد رسید. معاون فنی 
و تجهیز  اداره کل نوسازی، توسعه  و اجرایی 
مدارس، گفت: پروژه در حد صفر درصد تحویل 
شد و برای عملیات اجرایی آن یک میلیارد و 100 
میلیون تومان اختصاص  یافت که در اولین مرحله 
330  میلیون تومان تخصیص یافت. »بهروزی« 
قرارداد اولیه این پروژه را یک میلیارد و 700 
میلیون تومان اعالم و اضافه کرد: در صورت 
تخصیص کامل اعتبار، مرحله اول پروژه شامل 

فضای اداری و آمفی تئاتر تکمیل می شود.

 83 مسجد مجوز 
کانون فرهنگی گرفت

83 مسجد در استان از ابتدای امسال مجوز راه 
اندازی کانون فرهنگی و  هنری دریافت کردند. 
مدیر ستاد کانون های فرهنگی و  هنری مساجد 
گفت: با محاسبه این تعداد، آمار کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد استان به 656 مورد 
افزایش یافت و تالش می شود 83 کانون دارای 
مجوز، دهه فجر به بهره برداری برسد. حجت 
االسالم »سبزه کار« تاکید کرد: در برنامه ششم 
توسعه، باید در همه مساجد شهری و روستاهای 
باالی هزار نفر جمعیت، کانون فرهنگی و هنری 
ایجاد شود و در استان بیشتر مسجدهای شهری 
برای  اما  دارد  کانون  ساز  تازه  مناطق  جز  به 

روستاها باید رصد و پیگیری شود.

با خبرنگاران

  30 دوره تربیت مربی
 انس با قرآن در خوسف      

30 دوره تربیت مربی انس با قرآن طی امسال در 
خوسف برگزار شد. رئیس اداره تبلیغات اسالمی 
خوسف، گفت: در هر دوره 25 نفر و در مجموع 
750 نفر تعلیم دیدند تا برای آموزش و آشنایی 
کودکان و نوجوانان با مفاهیم قرآنی و دینی اقدام 
کنند. حجت االسالم »سهرابی نژاد« افزود: این 
افراد از نقاط مختلف شهرستان در دوره آموزشی 
گواهینامه  آن،  اتمام  از  پس  و  کردند  شرکت 
دریافت می کنند و می توانند در مهدکودک و 

پیش دبستانی ها مشغول به کار شوند. 
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