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آمار و ارقامی که 
محرمانه است!  

دسترسی به اطالعات  دقیق و درست 
با  گاهی  اگر   و  است  مردم  حق همه 
بی اعتمادی مردم در موردی روبرو می 
نبودن اطالعات  به دلیل روشن  شویم 
است. بسیاری از  نهادها به دالیل امنیتی 
و محرمانه بودن از دادن برخی اطالعات 
خودداری می کنند که البته در مواردی 
که ممکن است مشکل برای کشور و 
جامعه پیش بیاید قابل قبول است، ولی 
گاهی در مواردی که هیچ مشکلی برای 
امنیت جامعه و کشور ندارد هم، مسئوالن 
اطالعات  یا  دهند  نمی  اطالعات  یا 
ناقص می دهند که موجب چند خبری 
می شود و همان ... ادامه در صفحه 2
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جناب آقای مهندس امامی
مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

بدین وسیله از پیگیری های خالصانه جناب عالی در رسیدگی به امور کارکنان و پرداخت حقوق 
و مزایای معوق، کمال تشکر و قدردانی را داریم و از خداوند منان سالمتی و توفیق خدمت

 روز افزون جناب عالی را به نظام مقدس جمهوری اسالمی آرزومندیم.

کارکنان تصفیه خانه آب شرب بیرجند

جنـاب آقـای مهنـدس مـودی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 سرپرست شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
 که نشان از تالش و پشتکار خستگی ناپذیر شما بوده،  

 صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه باریتعالی توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

 هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران آریان 
خراسان جنوبی

جناب آقایان حاج غالمحسین کریم پور فرد  و
 حاج عباس کریم پور فرد، جناب آقای مهندس حامدکریم پور فرد

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحومـه لیـال تقچرآبـادی
 را حضور شما تسلیت و تعزیت عرض نموده، همدردی و اندوه ما را در این غم جانکاه 

پذیرا باشید.
مسجد بالل و هیئت مسلم ابن عقیل )ع (شهرک شهید مفتح

مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۴/۲۵ 
راس ساعت ۱۸ الی ۲۰ در محل دفتر سازمان نظام کاردانی ساختمان استان واقع در خیابان 

طالقانی، مفتح ۲، پالک ۹  برگزار خواهد شد.
دستور جلسه: ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره توسط ریاست سازمان - قرائت گزارش 
بازرس سازمان - طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹۷ - طرح و تصویب بودجه 
پیشنهادی سال ۹۸ - طرح و تصویب حق عضویت سالیانه کاردان های فنی و معماران 
تجربی عضو سازمان - طرح و تصویب در خصوص ادامه ساخت ساختمان مرکزی سازمان 
واقع در خیابان نرجس - لغو یا ادامه روند تعیین هیئت مدیره جهت نمایندگی های سازمان 

در سطح استان.
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان خراسان جنوبی

 مزایده مرحله دوم )آگهی نوبت اول( شهرداری خوسف درنظر دارد: با توجه به بند ۱ صورتجلسه شماره ۷۷ مورخ  ۹۸/۲/۲۲ با مجوز شورای محترم اسالمی شهر خوسف نسبت به فروش ۴  قطعه زمین اقدام نماید.
شماره ردیف

قطعه
پالک 
ثبتی

نوع ملک / 
کاربری

مساحت عرصه 
)متر مربع(

مبلغ هر متر مربع 
عرصه )ریال(

مبلغ کل 
)ریال(

آدرس

امام خمینی )ره( 2۸۱/5۰۱/۰۰۰/۰۰۰2۸۱/5۰۰/۰۰۰۹زمین - مسکونی۱2662

معابر دستغیب 225/2۰۹۰۰/۰۰۰2۰2/6۸۰/۰۰۰2زمین - مسکونی25655

معابر دستغیب 2۴۴/۳۰۹۰۰/۰۰۰2۱۹/۸۷۰/۰۰۰2زمین - مسکونی۳665۹

امام خمینی )ره( ۱5۰۹5۰/۰۰۰۱۴2/5۰۰/۰۰۰۹زمین - مسکونی۴۹66۱

متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی )نوبت دوم( به مدت  ۱۰روز کاری 
در ساعت اداری به شهرداری خوسف واحد حراست مراجعه نموده و نسبت به 
تهیه اسناد مزایده اقدام نمایند. شرایط شرکت در مزایده ارائه سپرده شرکت 
در مزایده به میزان ۵ درصد قیمت پایه برای هر قطعه به صورت نقد در 
وجه شهرداری در صورتی که نفرات اول تا سوم از انجام معامله خودداری 
نمایند سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط می گردد. قیمت پایه 
براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد. شهرداری در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار می باشد. سایر شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.

آگهـی استخـدام
یک شرکت تولیدی و صنعتی واقع در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

 جهت تکمیل کادر فنی و تولیدی خود نیاز به نیروهای ذیل دارد:
 ۱- لیسانس شیمی)شیمی محض یا کاربردی( خانم یا آقا

 2- تکنسین برق صنعتی دارای مدرک تحصیلی برق صنعتی و سابقه کاری مفید
 از عالقه مندان تقاضا می شود جهت تکمیل فرم استخدام به آدرس بیرجند،کیلومتر ۹ 

جاده اسدیه، منطقه ویژه اقتصادی پایانه صادراتی سنگ، اتای ۸ مراجعه نمایند
 و یا با شماره ۳2۳۷۰۰۳۹ داخلی ۱5۱ تماس حاصل فرمایند.

سرکار خانم خالصه خرم دل
 کسب عنوان مربی برتر استان در رشته تخصصی تان 

را خدمت شما و مجموعه ورزشی 
بزرگ اوتانا تبریک می گوییم

 امید است با استعانت از الطاف الهی به 
کسب موفقیت های بیشتر نائل گردید.

مدیریت باشگاه ورزشی
 اوتـانـا 

جناب آقای مهندس حامد کریم پور
با نهایت تاسف درگذشت مادربزرگ گرامی تان

 را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی
 و برای شما طول عمر مسئلت داریم.

سروش صباغ - شرکت آوا رادین شرق

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم

زنده یـاد  علی حیـدری
)برادر آقایان حیدری میدان بار(
را به اطالع دوستان و همشهریان عزیز می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده امروز یکشنبه ۹۸/۴/۹ 
ساعت  5 الی 6 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد 

 تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.  
خانواده های: حیدری و حسنی

جنـاب آقـای وفـادار
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیرکل روابط عمومی استانداری 
که نشان از تعهد و تالش خستگی ناپذیر جناب عالی می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم 

همچنین از زحمات بی دریغ
 سرکار خانم آرامجو  سرپرست روابط عمومی استانداری

 کمال تشکر و قدردانی را داریم و برای ایشان از خداوند منان سالمتی و توفیق روز افزون خواستاریم. 

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه  اقتصادی خراسان جنوبی

اطالعیــه 
 فراخوان شركت در طرح انتخاب و معرفي مستمري بگيران

 نمونه  سازمان تامين اجتماعي خراسان جنوبي 

سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد: به مناسبت روز »خانواده وتکریم بازنشستگان«
  به منظور ترویج فرهنگ تکریم و ارج گذاری به مقام ارزشمند 

»بازنشستگان ، همسران بازمانده و ازکارافتادگان کلی نمونه«
 به عنوان اسوه های صبر و استقامت و خردورزی در جمع خانواده و جامعه نسبت به انتخاب 

وتجلیل از این عزیزان اقدام نماید. از این رو تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با مراجعه به شعب سازمان و دفاتر 
 کانون های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی در سطح استان در صورت دارا بودن شرایط 

حداکثر تا پایان 26 تیر ماه ۱۳۹۸ در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند. 

روابط عمومي اداره کل تامین اجتماعي خراسان جنوبي

تنها اوست که می ماند... 

خیران نیکوکار آقایان حاج محمد حیدری
 و حاج حسن حیدری و خاندان معزز

با قلبی آکنده از غم و اندوه در گذشت غم انگیز برادر بزرگوارتان
 را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان

 صبر طلب می کنیم و خداوند با حضرت علی اکبر)ع( محشورش گرداند. 
ما را در غم خود شریک بدانید 

مدیرعامل و هیئت مدیره توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

صفحه ۳
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آمار و ارقامی که
 محرمانه است! 
*کاری

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( در مواردی که هیچ مشکلی برای 

امنیت جامعه و کشور ندارد هم، مسئوالن یا اطالعات 
نمی دهند یا اطالعات ناقص می دهند که موجب چند 
خبری می شود و همان حس بی اعتمادی را در مردم 
تقویت می کند.اگر خبرنگار باشید بارها با این مسئله 
روبرو می شوید و مجبورید بسیاری از گزارش های 
خبری های خود را با واژه های »در حدود« »بیشتر 
تقریبی  آماری  که  کنید!  پر  »تقریبا«  از«  کمتر  از، 
خراسان  شنیدیم  اخبار  در  بارها  است!  نادرست  و 
جنوبی بیشترین آمار همسرآزاری را دارد ولی هر بار 
که خواسته ام در این باره  اطالعاتی داشته باشم با 
همان جمله  همیشگی این اطالعات “محرمانه” است 
برخورد کردم! اطالعات در مورد معتادان استان، انواع 
مواد مخدر، کودکان کار،  افزایش طالق و  بسیاری 
اطالعات دیگر هم در حیطه محرمانه قرار دارند و این 
“ محرمانه بودن “و اطالعات ضد  و نقیض در استان 
ما خیلی پررنگ تر از دیگر استان ها بوده به مانند 
همان قوانین سخت گیرانه که در این استان بسیار با 

شدت بیشتری اعمال می شوند!
مختص  فقط  اطالعات  به  ناقص  دسترسی  این 
ها  رسانه  در  مردم هم  گاهی  و  نیست  خبرنگاران 
می  روبرو  متفاوتی  اطالعات  با  مجازی  شبکه  و  
آنها  موجب سردرگمی  موضوع  این  تکرار  و  شوند 
می شود. داشتن اطالعات کامل و بدون شبهه جزو 
حقوق شهروندان است. اگر شما هم خبرنگار بودید 
و  مثاًل در روستایی از اهالی می پرسیدید اینجا چند 
یا  دارند،  پوستی  ناراحتی  نفر  یا چند  معتادند،   نفر 
کرده اند،  تحصیل  نفر  چند  شما  روستای  در  اصاًل 
حتماً پاسخ  های گوناگون می شنیدید.  درهمین باره 
یک جامعه شناس می گوید: »ما در زمره کشورهایی 
زمینه ای  هیچ  در  دقیقی  آمار  فقط  نه  که  هستیم 
واقع  در  داریم.  ناصحیح  آمار  وفور  به  بلکه  نداریم 
ما با دو مشکل رو به رو هستیم؛ یکی نداشتن آمار 
اساس  این  بر  ناصحیح.  آمار  داشتن  دوم  و  دقیق 
روی  که  مراکزی  در  و  ما  اداری  سیستم های  در 
موضوعات مشترکی کار می کنند اغلب با آمارهای 
گوناگونی رو به رو می شویم و این مشکل، مشکل 

امروز و دیروز نیست بلکه ریشه تاریخی دارد« 
آماری  مرکز  دارای  هنوز  ما  که  است  این  واقعیت 
نشده ایم که بتوانیم با اطالعات دقیقی در هر زمینه 
برنامه ریزی کنیم. در کشور آلمان شما کافی است 
به اداره مالیات یا شهرداری بروید تا به پرونده تک 
جامعه  اگر  قطعا  باشید.  داشته  دسترسی  افراد  تک 
ای به شفافیت برسد و آزادی اطالعات در ان وجود 
داشته باشد، توانمندی مردم بیشتر نمایان می شود. و 
آن جامعه رو به پیشرفت می رود. چطور می توانیم 
احترام  دقیق  اطالعات  و  واقعیت  ثبت  فرهنگ  به 
به  برای رسیدن  بگذاریم؟  الزم  و مبرهن است  
این فرهنگ هم مردم و هم مسئوالن  در کنار هم 
به کمک رسانه ها بیایند تا همه به اطالعات دقیق و 
درست دسترسی داشته باشند  و این چندگانگی و بی 

اعتمادی از جامعه ما رخت بر ببندد.
)خوانندگان گرامی نظرات و پیشنهادات خود را به آیدی 

تلگرام Avaeiran1@ بفرستید(

۵۰۰ واحد ثابت بهداشتی در بسیج ملی کنترل فشار خون خراسان جنوبی فعالیت دارند
 
تسنیم - رئیس ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون خراسان جنوبی از فعالیت ۵۰۰ واحد ثابت بهداشتی در این طرح خبرداد و گفت: عالوه بر این، ۱۴۸ 
پایگاه ثابت و سیار کنترل فشار خون در استان برای مشارکت در طرح برپا شده است. دهقانی فیروزآبادی گفت: گروه هدف اجرای این برنامه ملی، غربالگری 

فشار خون افراد باالی 3۰ سال، زنان باردار و بیماران نارسایی کلیوی هستند و اجرای این طرح تا ۱۵ تیر ادامه دارد.

 استاندار در بشرویه؛ از وعده سفر رئیس جمهور تا تصویب ۶۰ مصوب
سفر  دهمین  در  خراسان جنوبی  استاندار  فارس،  گزارش  به 
شهرستانی در سفری دو روزه به شهرستان بشرویه سفر کرد، 
وی در این سفر از سوی امام جمعه ، سرپرست فرمانداری و 
نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس 
شورای اسالمی مورد استقبال قرارگرفت و با حضور در گلزار 
شهیدان  آرمان های  با  فاتحه  ذکر  با  ارسک  شهر  شهدای 
واالمقام تجدید میثاق کرد.وی در نخستین روز سفر خود به 
این شهرستان از مدرسه در حال ساخت متوسطه اول و مرکز 
خدمات جامع سالمت شهری شهر ارسک بازدید کرد.پایگاه 
سالمت ارسک با زیربنای ۲۵۰ متر مربع بیش از ۹۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد که تاکنون برای اجرای این طرح 3۵۰ 
 ۱۰۰ آن  تکمیل  برای  و  شده  هزینه  اعتبار  تومان  میلیون 
میلیون تومان  دیگر نیاز است. مدرسه در حال ساخت ارسک 
نیز با زیربنای ۷۵۰ مترمربع ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
که برای دیوارکشی و محوطه سازی آن به 3۵۰ میلیون تومان 

اعتبار نیاز است.

گفت وگوی استاندار با کسبه
ارسک،  محله های  برخی  و  بازار  از  بازدید  در  معتمدیان  
یک ساله  اجاره بهای  پرداخت  و  یخچال  خرید  دستور 
گفت وگو  به  وی  با  که  نیازمندی  و  مسن  بانوی  مسکن 
راه اندازی  بیان  کرد: درباره  را صادر کرد.وی  بود  نشسته 
ناحیه صنعتی در ارسک شرکت شهرک های صنعتی استان 
حرفش این است که  فاصله ارسک از محل ناحیه صنعتی 
بشرویه ۱۷ کیلومتر است و نمی توانیم در این فاصله کوتاه 
طبس،  مردم  کنیم.نماینده  تأسیس  جدید  صنعتی  ناحیه 
ناحیه  راه اندازی  مجلس  در  سرایان  و  بشرویه  فردوس، 
دانست  بشرویه  ارسک  مردم  خواسته  مهم ترین  را  صنعتی 
به  را  مردم  درآمد  ساله  چندین  خشکسالی های  گفت:  و 
دغدغه  مهم ترین  اشتغال  موضوع  و  داده  کاهش  شدت 

مردم این منطقه است.

امیرحسنخانی/ نمی خواهند گالیه 
 ناحیه جدید احداث شود!

ارسک  که  می خواهیم  اگر  اینکه  بر  تأکید  با  امیرحنسخانی 
خالی نشود بحث اول ایجاد ناحیه صنعتی در منطقه است، 
جدید  ناحیه  نمی خواهد  که  است  این  اعتقادم  داد:  ادامه 
مسؤوالن  اگر  که  کنید  را مشخص  محلی  اما  شود  احداث 
رفتند و سرمایه گذار جذب کردند، زیرساختی به او بدهند تا 
نبود  را  منطقه  مشکالت  از  دیگر  یکی  دهد.وی  انجام  کار 
باغستان  گردشگری  منطقه  در  گوناگون  زیرساخت های  
ذکر و گفت: این باغستان برق و بسیاری از زیرساخت های 
برق رسانی  برای  اقتصادی  توان  مردم  چون  ندارد  را  دیگر 
این  برق  توزیع  شرکت  باید  و  ندارند  را  باغستان  این  به 
دهد. انجام  منطقه  در  گردشگری  رونق  برای  را  اقدام 

کمبود  را  ارسک  مشکالت  از  یکی  خراسان جنوبی  استاندار 
زیرساخت های بهداشتی ذکر کرد و گفت:  تالش خواهیم 
کرد که حداقل خدمات بهداشتی را در شهر ارسک ایجاد تا 

تردد مردم به شهر بشرویه کاهش یابد.

الحاق باغستان به ارسک؛ نیازمند کار کارشناسی
استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: الحاق باغستان به شهر 
در جلسه جمع بندی  و  است  کارشناسی  کار  نیازمند  ارسک 
این  ما  تالش  تمام  باشد  نداشته  قانونی  مغایرت های  اگر 
پی  در  کنیم.معتمدیان  کمک  نیز  زمینه  این  در  که  است 
درخواست مردم از جاده روستایی بشرویه - بجستان بازدید 
و گفت: بعد از بررسی های الزم و کار کارشناسی تصمیمات 
به  سفر  جمع بندی  جلسه  در  جاده  این  احداث  برای  الزم 
از  روز  نخستین  در  شد.همچنین  خواهد  اتخاذ  شهرستان 
استخر  بشرویه  به  خراسان جنوبی  استاندار  روزه  دو  سفر 
مربع  متر   ۷۰۰ زیربنای  با  بشرویه  دانش آموزی  سرپوشیده 
و اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره برداری 
از  بشرویه  به  سفر  ادامه  در  خراسان جنوبی  رسید.استاندار 
مزرعه در دست احداث هیدروپونیک شهرستان در روستای 
تاج آباد بازدید کرد، این مرزعه به وسعت یک هکتار توسط 
بخش خصوصی در دست اجرا است که از محل تسهیالت 
 ۹۰۰ و  میلیارد  یک  عشایری  و  روستایی  پایدار  اشتغال 
میلیون تومان برای آن اختصاص یافته است.این طرح ۸۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اختصاص یک میلیارد تومان 
تسهیالت متمم خواسته سرمایه گذار برای اتمام طرح است.

معتمدیان سپس در جمع مردم بشرویه حاضر شد و به ایراد 
سخنرانی پرداخت.

اولویت اصلی؛ تکمیل پروژه های نیمه تمام
از  نیمه تمام  طرح های  و  پروژه ها  تکمیل  گفت:  وی 
اولویت های مهم دولت است که در این زمینه تالش داریم 
با بسیج امکانات و ظرفیت هایی که در اختیار است، بخشی 
برسانیم. بهره برداری  به  سال  پایان  تا  را  پروژه ها  این  از 

با  می کنیم  تالش  کرد:  تأکید  خراسان جنوبی  استاندار 
همکاری مردم و مدیران دستگاه های اجرایی مشکالتی از 
ارتباطی به ویژه مباحث  جمله امکانات رفاهی، بهداشتی و 
مربوط به راه ها که از مطالبات جدی مردم منطقه است را با 

برنامه ریزی دقیق و منسجم رفع کنیم.

بشرویه؛ قطب شیالت و پرورش آبزیان
معتمدیان با بیان اینکه شهرستان بشرویه می تواند تحوالت 
جدی در حوزه کشاورزی داشته باشد، اظهار کرد: شهرستان 
زمینه  در  فراوان  ظرفیت های  بودن  دارا  بر  عالوه  بشرویه 
قطب  عنوان  به  می تواند  کشاورزی  و  دامپروری  دامداری، 
شیالت و پرورش آبزیان نیز مطرح شود.وی در ادامه سفر 
شهرستان  مردم  نماینده  همراهی  با  بشرویه  شهرستان  به 
در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسؤوالن استانی و 
شهرستانی از بیمارستان 3۲ تختخوابی در حال احداث این 

شهرستان بازدید کرد.

تکمیل بیمارستان بشرویه؛ 
نیازمند اعتبار 12 میلیاردی

محمد دهقانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اعالم 
اینکه تکمیل این بیمارستان نیازمند ۱۲ میلیارد تومان اعتبار 

است، بیان کرد: عملیات اجرایی این بیمارستان از سال ۱3۹۱ 
هزینه  تومان  میلیارد   ۹ آن  احداث  زمینه  در  تاکنون  و  آغاز 
شده است.استاندار خراسان جنوبی در ادامه سفر به شهرستان 
بشرویه با خانواده شهیدان مهدی و حسین طاوسی دیدار و با 
خانواده این شهید واالمقام در فضایی صمیمی گفت وگو کرد.

سند توسعه شهرستان ها به زودی ابالغ می شود
محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی ، پنجشنبه شب 
در نشست نخبگان، فعاالن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این 
شهرستان افزود: بر اثر خشکسالی های چندین ساله بیش از هزار 
و ۷۰۰ روستا در استان در ۱۰ سال اخیر تخلیه و خالی از سکنه 
شده است.وی گفت: افراد مهاجر در حاشیه شهرها از جمله شهر 
مشکالت  و  مسائل  موضوع  این  که  گزیده اند  سکنی  بیرجند 
خاص خود را در حوزه های شهری به وجود آورده است.استاندار 
خراسان جنوبی بیان کرد: ۴۹ درصد جمعیت استان در مناطق 
روستایی هستند و بخش قابل توجهی از ظرفیت های استان نیز 
برای توسعه در مناطق روستایی وجود داردوی گفت: سند آمایش 
سرزمینی خراسان جنوبی که توسط ۴۰ نفر از اساتید و نخبگان 
استان تدوین شده بود، به سرانجام رسید  که ان را به عنوان سند 
باالدستی و چراغ راهنما برای برنامه های توسعه ای و عمرانی 
استان ابالغ کردیم.استاندار خراسان جنوبی افزود: همچنین سند 
توسعه استان نیز با توجه به تغییر و تحوالتی که در ساختار استان 
انجام گرفته بود، بازنگری شد.وی اظهار  کرد: بازنگری سند 
توسعه شهرستان ها نیز در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال 
انجام است و این سند که براساس ظرفیت های هر منطقه بروز 
رسانی شده به زودی ابالغ می شود.وی عنوان کرد: به صورت 
جزئی تر سند توسعه استانی را در دستور کار خود قرار داده ایم که 
امیدواریم با بسیجی که در استان شکل گرفته به عنوان سندی 

راهبردی  کامل اجرایی شود.

سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی تا پایان سال
مقام  سفر  دنبال  به  شده  انجام  رایزنی ها  با  کرد:  اعالم  وی 
معظم رهبری به استان هستیم و امسال نیز شاهد سفر رئیس 

نیز  آینده  ماه  تا دو  بود و طی یک  استان خواهیم  به  جمهور 
خواهد  پیدا  حضور  استان  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
کرد.استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: بنا داریم در زمینه پرورش 
شتر خراسان جنوبی را تا پایان دولت تدبیر و امید به عنوان قطب 
منطقه ای مطرح و در موضوع پرورش دام نیز پیگیر محموله های 
وارداتی و اصالح نژاد شده از کشور افغانستان هستیم.معتمدیان 
با بیان اینکه واردات دام از کشور افغانستان در دو فاز اجرایی 
می شود، گفت: در فاز نخست از دو هفته آینده بیش از 3۵ هزار 
رأس دام وارد استان می شود و از طریق وام های ارزان قیمت این 
دام ها بین مردم توزیع که پیش بینی می شود با واردات این دام ها 

بیش از ۱۰ هزار شغل در استان ایجاد شود.

رهاورد سفر استاندار به بشرویه؛ تصویب 60 مصوب
در جلسه جمع بندی سفر به شهرستان بشرویه، ۶۰ مصوب در 
بخش های بهداشت و درمان، فضاهای آموزشی، وضع راه ها و 
غیره برای این شهرستان بر اساس مطالبات مردم به تصویب 
رسید.تصویب ۱۱ مصوب در حوزه ورزش و جوانان، احداث پنج  
نقاط گوناگون شهرستان و تکمیل  زمین چمن مصنوعی در 
استخر سرپوشیده بشرویه تا دهه فجر امسال، استانداردسازی 
سیستم های گرمایشی مدارس شهرستان، حذف تمام مدارس 
تکمیل  روستایی،  و  شهری  آبرسانی  شهرستان،  کانکسی 
مورد  آب  تأمین  روستاها،  از  بسیاری  در  فاضالب  شبکه های 
احیا  مرمت،  دامپروری،  و  کشاورزی  تولیدی،  واحدهای  نیاز 
به  اتصال ۱۹ روستای شهرستان بشرویه  قنوات،  بازسازی  و 
اینترنت پرسرعت تا دهه فجر، آغاز عملیات اجرایی باند دوم 
بشرویه - طبس از مسیر خدا آفرید، بهسازی آسفالت مسیر 
خوسف به بشرویه، افزایش سرانه شهری بشرویه، راه اندازی 
مراکز پرورش شتر و اصالح نژاد دام سبک، ساخت منزل مقاوم 
و خانه دار شدن محرومان و غیره گوشه ای از مصوبات سفر دو 
روزه استاندار به بشرویه بود.شایان ذکر است؛ همزمان با دومین 
روز سفر معتمدیان به شهرستان بشرویه میز خدمت با حضور 
استاندار خراسان جنوبی و مدیران کل استان در محل نمازجمعه 

بشرویه برپا و به درخواست های مردم رسیدگی شد.

ری
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هفتمین المپیاد طرح دادرس 
در خراسان جنوبی آغاز شد

ایرنا - معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبی از آغاز هفتمین دوره المپیاد طرح دادرس با 
حضور 3۰۸ نفر از دانش آموزان استان در ۲ بخش 
دختران و پسران خبر داد. فائزه موهبتی افزود: در این 
طرح دانش آموزان در هشت بخش شامل ارزیابی 
و کنترل عالیم حیاتی، خونریزی، پانسمان و بانداژ، 
شکستگی و آتل بندی، پناهگیری و خروج ایمن، 
و  اطفای حریق  اضطراری،  اسکان  حمل مصدوم، 
آزمون کتبی به رقابت می پردازند.وی بیان کرد: از 
ابتدای اجرای طرح، چهار هزار و ۵۰۰ نفر از دانش 
آموزان در ۱۵۰ کانون دانش آموزی مدارس استان 
امور  اند.معاون  گرفته  فرا  را  امدادی  های  مهارت 
جوانان جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی اجرای 
المپیاد دادرس را باعث رشد و شکوفایی استعدادهای 
علمی و امدادی، افزایش روحیه کار جمعی و افزایش 
سطح آگاهی شرکت کنندگان دانست و اضافه کرد: 
این المپیاد با شرکت 3۰۸ نفر در اردوگاه امام خمینی 
)ره( بهلگرد برگزار می شود که از این تعداد ۱۵۴ دانش 
آموزان پسر در روزهای پنجشنبه و جمعه ششم و هفتم 
تیر و ۱۵۴ دانش آموز دختر روزهای یکشنبه و دوشنبه 
نهم و دهم تیرماه جاری به رقابت خواهند پرداخت.

 رسیدگي به تخلفات   112 شرکت حمل 
و نقل  و 46 راننده ناوگان در استان  

غالمی-رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و 
نقل جاده ای خراسان جنوبی گفت: سه  و  حمل 
ماه نخست امسال، ۲ جلسه کمیسیون ماده ۱۱ 
استانی برگزار و در آن به تخلفات ۱۱۲ شرکت 
نقل  و  حمل  ناوگان  راننده   ۴۶ و  نقل  و  حمل 
عمومی استان خراسان جنوبی رسیدگی شد.عفت 
رضایی درباره آرای صادره در این جلسات اظهار 
کرد: با توجه به اختیارات تفویض شده به استان، 
برای رانندگانی که دارای تخلف حمل بوده اند بنا 
تعلیق  و  کتبی  تذکر  آن،  تکرار  و  تخلف  نوع  به 
یک ماهه کارت هوشمند رانندگان در نظر گرفته 
شد و آرای مربوط ابالغ شده است. وی با تاکید 
به  ارائه  قابل  خدمات  سطح  ارتقای  اهمیت  بر 
نقل جاده ای و رضایت  و  کاربران بخش حمل 
های  فعالیت  بر  کل  اداره  این  کرد:  بیان  آنان 
بخش حمل و نقل جاده ای برون شهری نظارت 
پیامکی  سامانه  راستا  این  در  که  دارد  مستمر 
3۰۰۰۵۶۱۴۱ راه ارتباطی با مخاطبان این بخش 
ایجاد شد تا بتوانیم نظرها، پیشنهادها و شکایت 

های افراد را دریافت و به آنها رسیدگی کنیم.
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به  آشنا  مجرد  خانم  یک  به 
کامپیوتر ساکن منطقه شعبانیه 
یا مهرشهر به صورت دو شیفت 
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خیابان شهید رجایی - نبش رجایی 15   0۹155۶1۴۸۸0

مالکین محترم امالک اجاره ای - مدیران محترم شرکت ها- مشمولین ارزش افزوده
 و مشاغل مشمول معامالت فصلی

تکمیل اظهارنامه های مالیات در دفتر پیشخوان خدمات دولت - پاسداران توسط افراد باتجربه
 به صورت صحیح و دقیق وتضمینی صبح و عصر انجام می پذیرد. هر چه سریع تر اقدام فرمایید.

پاسداران،روبروی شعبه تأمین اجتماعی ، ابتدای باهنر غربی، دفتر پیشخوان دولت
 چمنی- 32423242                    به تابلوها دقت فرمایید

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت  منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله مستند 
به ماده مذکور و ماده 6۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این واحد به شرح 

ذیل :بخش ۱۱ قاینات: قطعه مفروزه مزرعه شاهیک پالک ۱269 - اصلی. 730 فرعی سیدعلیرضاذبیح نژاد و غیره)احدی از ورثه میرحسین 
ذبیح نژاد( ششدانگ یک قطعه زمین در روز ۱398/۴/30 قطعه مفروزه مزرعه باراز پالک ۱370 - اصلی. 208 فرعی عالمحسین مدرسی و غیره 
ششدانگ یک باب منزل در روز ۱398/5/2 قطعه مفروزه مزرعه زبر پالک ۱583 - اصلی ۱ فرعی نسرین موسوی )ورثه خانم عادله نوربخش و 
سید زین العابدین موسوی( ششدانگ یک قطعه باغ در روز ۱398/05/06 انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک 
و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت 8 الی ۱0 صبح در محل وقوع ملک 
حضور بهم رسانند،  چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱5 قانون مزبور ملک مورد 
آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که 
در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض 
خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 

طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: ۱3۹۸/4/۹           علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 
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  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰91۵

اصالحیه: پیرو آگهی چاپ شده در تاریخ 98/۴/5 و شماره روزنامه ۴38۱  
دعوت مجمع عادی سالیانه )نوبت اول( موسسه خیریه درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س(

به شماره ثبت: 7  و شناسه ملی: ۱0360000605  و کدپستی: 97۱۴69353۴  
تاریخ انتشار ۹۸/4/5 می باشد.

آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع( وابسته به
 موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع( برگزار می کند:
 * کالس های تقویتی - همه دروس- ابتدایی - دوره اول و دوم دبیرستان

* کالس های کنکور
* کالس های دروس فنی هنرستان و کاردانش

* مشاوره تحصیلی و تقویت حافظه
آدرس: میدان ابوذر- نبش شهید اسدزاده 3
تلفن: 32232۹۴3 همراه: 0۹15۷5۷1۸۶۶

شغلی نوین، کم هزینه با درآمد عالی
تکثیر و پرورش زالوی طبی، 

فروش زالوی طبی، 
همراه با موسسه زالوپروران شرق 

تلفن تمـاس : 322۱3272- ۰۹۰2۱632273
بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی ، مجتمع تجاری میرداماد واحد 125 - مهندس اکبری

 شماره ثبت: 443

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی 3۰ هـزار تومـان

انجام کلیه مصنوعات چوبی
Decoart056 :اینستاگرام

0۹3۷0۹3۷33۸

سرویس کولر در اسرع وقت 
۰91۵۰9۰2993

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره 
۱3986030800۱00098۱ - ۱398/2/30 هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمد سیادت فرزند بزرگ به شماره شناسنامه ۱5۴ صادره از بیرجند 
و شماره ملی 0650999657 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 278/۱8 مترمربع قسمتی از پالک ۱396- اصلی بخش 2 بیرجند از محل 
مالکیت نوروز دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۸/3/25  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۸/4/۹        علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 
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پیام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

یکشنبه * 9 تیر  1398 * شماره 4383

احداث ۸ سیل بند در مناطق مرزی تا پایان سال

فارس - غالمعلی تناکی فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید ناصری در شرق کشور از کلنگ زنی و احداث ۲۵۰ 
واحد مسکونی برای محرومان و معلوالن مناطق مرزی خبر داد و گفت: تا پایان سال هشت سیل بند برای 

جمع آوری آب های سطحی و سرریز سدها احداث می شود.

جوابیه شرکت توزیع نیروی برق استان

احتراما در پاسخ به پیامک شهروند محترم در روزنامه 
آوای خراسان جنوبی به شماره 4348 مورخ 98/۲/۲4 
در خصوص تامین برق کوچه ظفر 7 به اطالع می 
رساند: شبکه برق کوچه مذکور پس از جدول کشی 
و تحویل مسیر معبر اجرا شده و در زمان حاضر تامین 

برق انجام شده است.

سالم.واقعا در تعجبم از این همه هماهنگی!!! بین 
هزار  با  میان  اول  بیرجند.  های  اداره  و  دستگاها 
کنن  چاله می  بعد  روز  دو  میکنن،  آسفالت  زحمت 
یا  مثال خیابان شعبانیه  به عنوان  گاز.  و  برای آب 

دور میدان ولی عصر)عج( غفاری.
91۵...989

مسئوالن محترم لطفا سرانجام سهامداران بالتکلیف 
شرکت پدیده شاندیز  را که سالهاست منتظرند و  سرمایه 
و زندگی خود را بر باد داده اند را مشخص کنید. ما چه کار 

کنیم  یا به کی مراجعه  کنیم؟ خدا خیرتان بدهد.
93۵...8۵9

فضای  خصوص  در  ارزشمند  بسیار  یادداشت  آوا 
بدم  پیشنهاد  خواستم  بودید  کرده  چاپ  مجازی 
نشستی با این موضوع با حضور مسئوالن مربوطه 
برگزار کنید تا حداقل جوانان با باید ها و نبایدهای 
بدون  مطالب  بازیچه  و  شوند  آشنا  مجازی  فضای 

سند در این فضا قرار نگیرند.
91۵...11۲

در  مشکل  یک  رفع  بواسطه  شب  پنجشنبه  سالم 
خیابان قائم تماسی با سامانه 11۰ داشتم. خواستم 
و  اپراتور  خوب  بسیار  پاسخگویی  از  کنم  تشکر 
همینطور سرعت عمل نیروهاشون. سهم ما دعای 

خیر برای شما.
939...۲16

جناب آقای شهردار،معصومیه پایین در یک کیلومتری مرکز 
استان قراردارد یک خیابان اصلی داشته و رفت و آمد به 
آن هم زیاد است ، نه جدول کشی و نه آسفالت مناسب 
دارد. حتی دریغ از فضای سبز! لطف بفرمایید محله های 
محرومی چون ما را هم ببینید.امیدوارم کاری   انجام  گیرد 

و تحولی در دید باال به پایین برخی شاهد باشیم.
939...91۵

برای  فکری  چرا  روستایی  فاضالب  و  آب  مسئوالن 
قطعی آب در روستای »غیوک« برنمی دارند؟ از اول 
تیر تا ششم تیر در دونوبت و دو روز آب در شبکه نبود. با 
اتفاقات آب تماس می گیریم مشکل تابلو و برق عنوان 
می شود و اخیرا بالفاصله عنوان می کنند آب جیره بندی 
شده است. درسال های قبل جیره بندی نبود امسال که 
خداوند نزوالت آسمانی را فرستاده بحث جیره بندی 
مطرح شده؟ آقایان زحمت بکشند موضوع را بررسی 
کنند و برای  رفع مشکل اقدام کنند. روستاهایی که در 
مجاور شهر هستند و جمعیت شهری دارند از آب همین 
مجتمع پسوچ استفاده می کنند. آیا آنجا هم جیره بندی 
شده و قطعی آب دارند یا هرجا سنگه به پای لنگه و 
باز هم روستاها باید تاوان بی برنامگی آقایان را بدهند؟؟ 
ما که از آب لوله کشی بهره ای نبرده ایم و همیشه 

مشکالت بوده است.امید که گشایشی شود.
91۵...897

عنوان  با  شما  زیبای  بسیار  مطلب  جم  امین  آقای 
را خواندم  در فضای مجازی  خوراکی های مسموم 
این  در  اتفاقات  پاسخگوی  بگوئیم کسی  ، خواستم 
فضا آلوده نیست و گاهی با انتخاب نام های خاص 
در توجیه کردن مطالب کذب منتشره شده خود می 

باشند
91۵...۵1۲

بودن  استان  مرکز  وجود  با  دارد  تاسف  واقعاجای 
آزادی که ورودی اصلی شهر است یک  در میدان 
سرویسی  همان  نیست.  مناسب  بهداشتی  سرویس 
هم که دارد واقعا افتضاح است لطفا رسیدگی کنید.
93۵...61۲

تقاضا داریم با توجه به تردد زیاد کامیون و سواری 
در جاده های ارتباطی به خصوص جاده آیسک به 
جاده  این  چون  بیرجند  به  قلعه  سه  و  دوحصاران 
استان  مرکز  به  بشرویه  و  فردوس  مسافران  مسیر 
ابتدای  آیسک  کمربندی  در  راهنما  تابلوی  است، 
نشان  که  به طوری  نمایند  نصب  دوحصاران  جاده 
دهنده جاده بیرجند باشد.  هدایت کننده و جهت نما 
به سمت بیرجند در کمربندی آیسک نصب شود تا 

مردم راحت تر مسیریابی کنند.
91۵...791

 ، ماخونیک  روستای  اهالی  که  است  سال  چند 
نام  از دست حیوانات وحشی به  شهرستان سربیشه 
)شغال( امان ندارند، از غروب خورشید به بعدگله ای 
داخل روستا می چرخند و گوسفند و مرغ برای اهالی 
اند که در جدیدترین حمله تعدادی بزغاله  نگذاشته 
را در ساعات اولیه شب از داخل آغل یکی از اهالی 
دریده و تکه تکه کرده اند.تا حدی این حیوانات اهلی 
شده اند که حتی روِز روشن هم داخل کوچه ها پرسه 
می زنند.از مسئوالن مربوطه خواهشمندیم فکری به 

حال اهالی این روستا کنند.
93۵...۵33

شهرستانی  سفر  در  استاندار  از  زیبا  بسیار  تصاویر 
جهادی  دهنده  نشان  که  است  شده  منتشر  ایشان 
بودن و مردمی بودن عالی ترین نماینده دولت در 
استان است خواستم بگویم به عنوان یک بازنشسته 
تا  کردم  خدمت  اجرایی  دستگاه  در  سال  سی  که 
قوت  خدا  ندیدم.  این خصوصیات  با  مدیری  کنون 

آقای استاندار و اجرتان با خدا.
936...۵63

درخصوص  محترم  شهرداری  زحمات  از  ممنون 
اخیرا  شهری  عمران  برای  که  خوبی  های  برنامه 
بزرگ  میدان  و  ملی  باغ  مثل  شده  رسانی  اطالع 
دره  بند  و  جنگلی  پارک  سازی  آماده  یا  اجتماعات 
پس از سالها انتظار و وعده های توخالی امیدواریم 
واقعا به سرانجام برسد و در دوره مسئولیت تان این 

خیلی مهم ها رقم بخورد تا جاودانه شوید.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

ضرورت اهتمام جدی برای تحقق مصوبات شورای عالی آب
حسینی- شروع فصل تابستان، یکم تا هفتم تیر را با عنوان “هفته صرفه 
جویی” نامگذاری کرده اند تا اهمیت مدیریت مصرف آب در فصل گرما 
بیشتر نمودارشود. به بهانه این هفته روزنامه آوا نشستی با موضوع بررسی 
“راهکارهای مدیریت منابع آبی” با حضور هاشمی مقدم مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب شهری، صفوی نژاد مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی، سروری معاون مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان، نصرآبادی 
مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، اله پور معاون فنی اداره حفاظت از 
محیط زیست و قربان زاده معاون مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی 
برگزار شد. در ابتدای جلسه اشاره ای به مشکالت آبی خراسان جنوبی پس 
از ۲۰ سال خشکسالی، تبخیر 9۰ درصد از آب های سطحی، آسیب های 
 کشاورزی سنتی و هدررفت حجم باالیی از روان آب های استان شد. 

 وسپس در راستای این موضوعات، مدعوین جلسه به اظهار نظر پرداختند.
تعدد کارگروه ها، آسیبی برای مدیریت منابع آب استان

درابتدای سخن  استان،  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  مدیرکل  نصرآبادی 
باید  یا کارگروه  گفت: در مباحث مربوط به آب در هر گفتمان، جلسه 
اساس  بر  و  پذیرفت  را  کارشناسی  و  بینانه  واقع  فرابخشی،  نگاه  اصل 
اصل  را  موجود  های  داشته  به  توجه  همچنین  کرد.  صحبت  آن 
اندیشی  مصلحت  از  خروج  و  نگری  آینده  دیگر،  سوی  از  داد.  قرار 
 موضعی در کوتاه مدت باید مد نظر قرار گیرد. معتقدم در موضوع آب 
نباید نگران ایجاد دغدغه در مردم بود بلکه باید تشویش و نگرانی نسبت به 
آب ایجاد شود. وی با اشاره به این که باید آسیب شناسی کرد که چرا در 
موضوع مدیریت منابع آب به موفقیت الزم دست پیدا نکردیم، اضافه کرد:   
از آسیب های موجود تعدد کارگروه هایی است که به موضوع آب می پردازند، 
کارگروه هایی همچون خشکسالی و بالیای طبیعی، سیل و طغیان رودخانه 
ها، شورای حفاظت از آب و جدیدا کارگروه سازگاری با کم آبی هم ایجاد شده 
است. اشکال عمده تمام این کارگروه ها هم این است که مدیریت در حوزه 
آب به طور کامل دیده نمی شود و باالی 8۰ درصد آن ها متمرکز بر مدیریت 
مصرف آب از چاه های کشاورزی شده اند. مدیر کل منابع طبیعی با انتقاد از 
این که چرخه کامل هیدرولوژیکی آب در هیچکدام از کارگروه ها دیده نمی 
شود، خاطرنشان کرد: باید برای هر کدام از مرحله های این چرخه از قطره 
های باران گرفته تا مرحله برداشت ، مصرف، نفوذ، پساب و ... برنامه ای در 
نظر گرفت.وی افزود: 9۰ درصد تبخیر آب های استان رقم کمی نیست که 

متاسفانه در هیچ کجای این مدیریت قرار نگرفته است.
مدیریت باید بر مبنای چرخه هیدرولوژیکی آب باشد

نصرآبادی، آسیب سوم را نبود مدیریت واحد دانست و اضافه کرد: اولین 
بر مبنای  ایجاد مدیریت واحد  استان،  آبی  برای حل مشکالت  راهکار 
چرخه هیدرولوژیکی و با عنوانی همچون “ مدیریت جامع آب” به ریاست 
استاندار به شکل ثابت و دبیری شرکت آب منطقه ای است. تمام ارگان 
های اثرگذار نیز باید عضو این کارگروه باشند. مدیریت نیز فقط فنی نباشد 
تا فقط دستگاه های متولی آب را ببیند، بلکه مشارکتی با بهره برداران 
باشد. یا کشاورزی   آب چه در بخش شرب روستایی، شهری، صنعتی 
وی دیگر راهکار را ارائه برنامه آموزشی و هشداردهی درباره کمبود و بحران 
آب دانست و افزود: در خیلی موارد، با افزایش قیمت، مصرف باالی یک کاال 
کنترل می شود، باید این موضوع برای آب نیز اتفاق بیفتد. زیرا اکنون اختالف 
هزینه تامین آب با هزینه دریافت شده از مصرف کننده بسیار متفاوت بوده، 
در حدی که گویی آب رایگان در اختیار مصرف کننده قرار گرفته است. به 
گفته وی آموزش و پرورش و دانشگاه باید وارد عمل شده و اهمیت آب را به 
عنوان سرفصلی در دروس از همان ابتدای تحصیل آموزش دهند.  نصرآبادی 
با اشاره به این که جنگ آب سال ها پیش اتفاق افتاده و حتی  گاه در خراسان 
جنوبی بین روستاها سر قنات دعوا می شود، یادآور شد: متاسفانه مساکن 
مهر در استان ساخته می شوند اما هنوز تفکیک آب شرب و بهداشتی آن 
ها انجام نشده است. وی به 1۵۰ لیتر پساب شهر بیرجند اشاره کرد و گفت: 
سال هاست که مسئوالن، بر روی این که چه کسی و کجا از این پساب 
استفاده کند به جمع بندی نرسیده اند.  مدیر کل منابع طبیعی عنوان کرد: با 
انجام این راهکارها و مدیریت بر اساس چرخه هیدرولوژیکی آب، مشکل در 
استان و حتی کشور حل می شود و دیگر نیازی به انتقال آب از عمان، خزر 
یا اورنگ یزد و یا حفر چاه های ژرف در کوتاه مدت نداریم، زیرا مبنا را حفظ 

داشته ها قرار داده ایم.
برداشت استان از منابع آبی دو برابر حد بحرانی!

سعید سروری معاون مدیر عامل شرکت آب منطقه ای نیز با بیان این که میزان 
آب قابل دسترس استان از ۵۰۰ سال پیش تاکنون ثابت بوده اما مصرف آن 
روز به روز افزایش می یابد، عنوان کرد: اکنون در مرحله ای هستیم که میزان 
برداشت از منابع آبی در چرخه خیلی بیشتر از حجم موجود است. در استاندارد 
جهانی برداشت تا 4۰ درصد از میزان آب تجدیدپذیر مجاز بوده، باالی 4۰ 
درصد وارد تنش شده و به 6۰ درصد که برسد وضع بحرانی می شود. اکنون 
در استان این میزان نزدیک به 11۰ تا 1۲۰ درصد است! که اگر بخواهیم 
به ثبات و پایداری در منابع آبی برسیم راهکاری جز صرفه جویی نیست، در 
همین راستا کارگروه سازگاری با کم آبی تشکیل شد و هر استان باید برنامه 
عملیاتی خود را تدوین کند تا در یک برنامه ۵ ساله میزان کسری مخزن صفر   
و در برنامه ۲۵ ساله میزان برداشت به 7۰ درصد منابع آبی تجدید پذیر برسد. 
در خراسان جنوبی نیز جلسات متعددی برگزار و برنامه تدوین شده و در حال 
تکمیل است و امیدواریم با همکاری تمام دستگاه ها، کاهش مصرف آب به 
 گونه ای باشد که لطمه ای به روند پیشرفت و توسعه ای استان وارد نشود.
کاهش 117 میلیون متر مکعب در بخش کشاورزی با نصب 

کنتورهای هوشمند
سروری، باال رفتن ارزش اقتصادی آب را نیز در ایجاد اهمیت برای مصرف 
کننده موثر دانست و افزود: در بخش کشاورزی و منابع آب زیرزمینی ریالی 
از کشاورز گرفته نمی شود. برق نیز با کمترین تعرفه در اختیارشان قرار دارد 
به گونه ای که خیلی از کشاورزان تا دو سال پیش، به دلیل این که خاموش 
و روشن کردن کنتور باعث استهالک آن می شود کنتور را خاموش نمی 

کردند! البته با نصب کنتور هوشمند و مدیریت برداشت در حد دبی مجاز 
پروانه ها، این موضوع کنترل شد و طی 3 تا 4 سال گذشته نزدیک به 117 
میلیون متر مکعب ، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش پیدا کرد. 
این میزان تقریبا دو برابر مصرف آب شرب استان است! همچنین با توجه 

به آمار اداره برق، ۲۵ درصد نیز مصرف برق در کشاورزی کاهش داشت.
چاه ها خون زمین را مکیده اند!

مهدی اله پور معاون فنی اداره کل محیط زیست نیز با انتقاد از این که حداقل 
دستورات قانونی و شرعی نسبت به آب عمل نمی شوند، تصریح کرد: درباره 
کاالیی صحبت می کنیم که به هیچ عنوان تولید مصنوعی ندارد و برای آن 
فقط باید منتظر باران بود. وی با تاکید بر این که باید جامع نگری داشت و 
آب را برای همه موجودات زمین بخواهیم، اضافه کرد: سایر سهم بران آب را 
هم باید در نظر گرفت زیرا هر جا که سهم دیگری حذف شود، اولین ضربه را 
انسانی خواهد خورد که پشت میز این تصمیم را گرفته است. وی با اشاره به 
این که برای مدیریت منابع آبی استان باید اقلیم و سرزمین خراسان جنوبی را 
مد نظر قرار داد ، یادآور شد: ما قابل قیاس با حداقل دو سوم دیگر نقاط کشور 
نیستیم، شرایط اقلیمی استان فوق العاده شکننده است و جزو کم بارش ترین 
و پربیابان ترین استان های کشور هستیم. اله پور با بیان این که باید به تجربه 
گذشتگان که استفاده از قنات و بندسارهای خاکی به عنوان راهکار مدیریت 
منابع آبی بود، توجه کرد،اما متاسفانه قانون ایجاد چاه ها در تمام کشور مصوب 
و خون زمین مکیده شد. از طرفی مردم همان ابتدا تقاضای احداث چاه می 
کنند و فرهنگ استفاده از قنات را فراموش کردند. آن ها آسان ترین راه را به 
جای بهترین راه می خواهند. وی با اشاره به این که رشد جمعیت در منطقه 
خراسان جنوبی مشهود بوده و مصرف آن ها قابل محاسبه است، اضافه 
کرد: اما اکنون برداشت از منابع آبی، خیلی بیشتر از سرانه مورد نیاز برای 
 خراسان جنوبی است که هم از دید مسئوالن و هم مردم مغفول مانده است.

به صورت مقطعی آب را قطع کنید!
معاون فنی اداره کل محیط زیست نیز مانند دیگران از بهای کم آب انتقاد کرد 
و گفت: چرا زمانی که می دانیم سطح منابع آبی استان کم شده است، ولی 
هر زمان که شیرآب را باز کردیم آب با بیشترین فشار خارج شد؟ این گونه 
هیچوقت فرزندان ما متوجه نمی شوند این آب همیشگی نیست. خواهشمندم 
مقطعی آب را قطع کنید تا این دغدغه و نگرانی ایجاد شود. به گفته اله پور 

جای خالی تشکل های آب بران و سمن هایی برای حمایت از آب در استان 
برای رصد موارد تخلف آب و هشدار به مدیران مشهود است. وی افزود:گفتند 
“بیرجند شهر کشاورزی نیست” اما نمی توان به راحتی آن را کنار گذاشت. 
قربان زاده معاون مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی هم با بیان این که راه حل 
مدیریت آب بسیار ساده بوده اما اجرای آن به خصوص در حوزه کشاورزی 
کاری دشوار و حتی فراتر از اختیارات مسئوالن استان است، خاطرنشان کرد: 
برای مثال برای تولید هر کیلو گندم حداقل هزار و ۵۰۰ لیتر آب مصرف 
می شود. گندم را نیز کیلویی هزار و 7۰۰ تومان می خرند یعنی هزینه آب 
مصرفی برای هر کیلو، 4 هزار و ۵۰۰ تومان است. اما مگر می شود بگویند 
گندم نکارید؟! مگر این که کشاورز در خانه بنشیند و آب را مصرف نکند و 
همین مبلغ را مجانی به او بدهیم که نمی شود! به گفته وی سال 7۰ دکتر 
حافظ نیا در جلسه ای در فنی و حرفه ای فریاد زد: “بیرجند شهر کشاورزی 
نیست! هر چه آب دارید برای صنعت و خوردن بگذارید” ولی نمی توان به 
این راحتی کشاورزی را کنار گذاشت. وی با انتقاد شدید از حفر چاه، بیان کرد: 
در دولت قبل، مجوز احداث 3۰۰ چاه به استان داده شد ، همین االن نیز 
چاه را به عنوان راحت ترین و کم هزینه ترین کار ممکن ترجیح می دهند.  
قربان زاده در ادامه با اشاره به این که صرفه جویی از دید جهاد کشاورزی به 
معنای مصرف کمتر آب نیست بلکه افزایش بهره وری آب است، اضافه کرد: 
در این شرایط که هم دولت و هم کشاورز چندین سال سرمایه خود را برای 
کشاورزی گذاشته اند، نمی شود حال از آن ها بخواهیم دیگر ادامه ندهند.  
تمام مصرف آب صنعت و شرب قابل مقایسه با کشاورزی نیست ولی نمی 
توان آن ها را به عنوان شغل جایگزین کشاورزی تعریف کرد. اگر شرکت 
آب خواهان کاهش مصرف آب کشاورزی است طبق مصوب شورای عالی 
حفاظت از آب ،می تواند آن را بخرد. برای مثال یک راهکار این است که 
1۰ تا 1۵ چاه را خود خریداری کند و مدیریت آب داشته باشد. وی به رایگان 
بودن آب کشاورزی اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم به آب ارزش بدهیم 
 قیمت محصوالت کشاورزی باال رفته و بار آن بر دوش جامعه خواهد بود،

آب رایگان برای رفاه جامعه تبیین شده است. 
صادرات محصوالت پرآب بر فاجعه است

معاون مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی صادرات محصوالت پرآب بر 
همچون هندوانه به سایر کشورها را فاجعه دانست و گفت: وقتی محصول با 
آب رایگان از این کشور خارج می شود، باید پول آب آن را هم حساب کرد 

ولی االن چه کسی می تواند روی آب قیمت بگذارد؟
تاریخ  یا  الگوی کشت  تغییر  ای همچون  اقدامات سازه  به  زاده  قربان 

نوین  های  سامانه  همچون  ای  غیرسازه  و  نشایی  کشت  و  کشت 
اراضی  هکتار  هزار   14۰ از  مجموع  در  گفت:  و  کرد  اشاره  آبیاری 
اند.  شده  آبیاری  نوین  سامانه  به  مجهز  هکتار  هزار   ۲۵ ، کشت   زیر 
البته سروری معاون مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ، اجرای سامانه های 
نوین آبیاری را مانعی برای جذب 3۰ درصد آب داخل سفره های زیر زمینی 
دانست. اله پور معاون فنی اداره کل محیط زیست هم با انتقاد از این که چرا 
اجازه   داده شده به جای محصوالت  راهبردی استان، محصوالت پرآب 
بر کشت شوند، اضافه کرد: فردی که در کرمان پسته می کاشت، اکنون 
که چاه هایشان خشک شده به سرایان و نهبندان آمده و اینجا پسته ای 
که در هر هکتار بالغ بر 7 هزار متر مکعب آب می خواهد می کارد! پروانه 
بهره برداری برای کشت محصوالت متناسب با منابع آبی صادر می شوند، 
ولی در عمل غیر از این رخ می دهد. قربان زاده اما این گونه پاسخ داد: 
 وقتی کشاورز مجوز برداشت برای مثال 4 هزار مترمکعب را دارد می توانیم
است! نکرده  تغییر  که  او  آب  مصرف  میزان  اما  بکارد،  چه   بگوییم 
تحقق مصوبات شورای عالی آب کشور، نیازمند تعامل بیشتر 

ذینفعان آب
هاشمی مقدم مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری نیز به مبحث آب 
هم به عنوان کارشناسی که ۲۵ سال تجربه کار در این حوزه را دارد و هم 
به عنوان متولی آبفا، اشاره کرد. وی با بیان این که نگرانی ها درباره آب ،  
مختص استان نیست، اضافه  کرد: سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده از 
هر 3 نفر ساکن کره زمین، یک نفر به آب سالم و بهداشتی دسترسی ندارد 
و این مشکل در فاضالب بیشتر هم دیده می شود. لذا نگرانی ها جهانی 
هستند و برای پیدا کردن راهکار، نیاز به نگاه جهانی هم داریم. باید دید 
کشورهای دیگرچه تجربیاتی دارند و از آن ها بهره ببریم. به گفته وی ده 
ها سال است که مدیریت آب مبتنی بر چرخه هیدرولوژیکی تحت عنوان 
مدیریت یکپارچه و جامع آب توسط سازمان ملل متحد و یونیسف تبیین 
شده است. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری در بخش دیگری از 
سخنانش با بیان این که مجموعه مدیران مصرف کننده آب که متولی دولتی 
هستند نمی توانند به راحتی و بدون حضور ذینفعان درباره زندگی کشاورزان 
تصمیم بگیرند، یادآورشد: اگر به فردی سال ها قبل مجوز حفر چاه و برداشت 
3۰ لیتر بر ثانیه آب داده شده و آن زمان او را توجیه نکرده ایم اکنون بعد از 

3۰ سال که مشکالت بروز کردند نمی توان بگوییم آب انفال است و نباید 
برداشت کرد. باید به فکر اشتغال جایگزین او باشیم. سواالت بسیار دیگری 
نیز در این باره وجود دارد که باید پرسید. برای مثال، وقتی آب نداریم آیا نباید 
خیلی از محصوالت را تولید کنیم؟ تکلیف تولید محصوالت  راهبردی  چه 
می شود؟ چگونه به بهره وری آب بپردازیم؟ آیا فکری برای هزینه های 
بهره برداری و نگهداری از خطوط لوله آبرسانی به روستاها که بعد از ۲۵ 
سال عمر مفیدشان تمام شده، کرده ایم؟ آب موجود را به صنعت اختصاص 
 دهیم یا کشاورزی؟ به نظر من مصوبات شورای عالی آب و تصمیمات 
 حاکمیتی با واقعیت های موجود فاصله زیادی دارند و باید به هم نزدیک شوند . 
این موضوع را نیز در اختیار مدیران حوزه آبریز بگذارند تا آن ها با ذینفعان آب 

چه صنعتگر و چه کشاورز برنامه های مدون و پایداری را اجرا کنند. 
به  منازل  اتصال شبکه  برای  ها  بانک  الحسنه  قرض  وام 

انشعاب  فاضالب
هاشمی مقدم با اشاره به این که به عنوان متولی آبفا نمی توان فردی که در 
بافت قدیمی ساکن بوده و توان مالی ندارد مجبور کنیم به انشعاب فاضالب 
متصل شود، عنوان کرد: اما می توان از بانک ها کمک گرفت و فرد را به 
بانک معرفی کرد و بانک ها نیز وام های قرض الحسنه به مجری ذیصالح 
کار برای اجرا بدهند، اقساط هم دراز مدت از فرد گرفته شود. این گونه عالوه 
بر حل مشکل، مسئولیت زیست محیطی انجام شده و هم پساب تولید می 
شود. وی با تاکید بر این که باید در برنامه ریزی برای یک قطره آب، باور 
قلبی داشت، خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی در وضع بحرانی است اگر در 
دیگر نقاط کشور دو مرحله آب چرخانده می شود ما باید 3 مرتبه از آن استفاده 
کنیم. همچنین سیاست های آب محافظه کارانه بوده، واقع گرایانه نیست و 

جای کار بسیاری دارد.
 فاصله بین کشاورز و مجموعه کشاورزی، بسیار زیاد است
 مدیرعامل آبفا در ادامه با اشاره به این که از اصطالح “هدررفت روان آب” استفاده 
 نکنیم، اضافه کرد: باید روان آب هایی که از دسترس ما خارج می شوند را با طرح های 
آبخیزداری و آبخوان داری مهار کرد. کاری که انتظار می رود در مناطق 
خشک و کویری با کمک دستگاه های متولی و مشارکت مردم انجام شود. 
هاشمی مقدم همچنین با انتقاد از این که متخصصان جهاد کشاورزی ، به 
اندازه کافی در روستاها مستقر نشدند تا به راهنمایی و بهبود تولید و افزایش 
بهره وری آب بپردازند، عنوان کرد: فاصله بین کشاورز و مجموعه کشاورزی 
به رغم این همه متخصصی که داریم، بسیار زیاد است. شاید حتی کشاورز 
سنتی حرف هایش کاربردی تر از مهندس این رشته باشد. به خاطر دارم در 

جایی دیدم چاه آب کشاورزی را در تابستان دو هفته خاموش کرده بودند، 
علت را پرسیدم گفتند خاموش کردن چاه در این ایام باعث می شود پنبه ای 
که کاشتیم با تنش آبی مواجه شده و رشد ریشه بیشتر شود تا در مرحله بعدی 

نیاز به آب کمتری داشته باشد.
برای هر مترمکعب 677 تومان ضرر می کنیم

وی در ادامه به بخش اقتصادی حوزه آب اشاره کرد و گفت: شرکت آبفا 
خصوصی بوده و خود باید منابع را تامین کند. بخش بیشتر پولی که دولت 
بابت طرح های عمرانی می دهد بعد از تکمیل، تحت عنوان طرح های 
انتفاعی باید به دولت بازپرداخت شود. به گفته وی طبق آمار صورت های 
مالی حسابرسی قیمت تمام شده برای هر مترمکعب آب هزار و 448 تومان 
است اما قیمت فروش ما 77۰ تومان می باشد. یعنی در سال 97 ، مترمکعبی 
677 تومان ضرر کردیم. البته قیمت تمام شده بیش از این بوده و شرکت 
آب منطقه ای برای هر مترمکعب آب بیرجند ، بالغ بر 7۰۰ تومان هزینه 
می کند. در بخش فاضالب نیز همین مشکل را داریم، با وجود این که 
بسیاری از دارایی ها همچون تصفیه خانه فاضالب بیرجند و خط انتقال 
 هنوز به بهره برداری نرسیدند و در قیمت تمام شده لحاظ نمی شوند، 
هر مترمکعب فاضالبی که جمع آوری و تصفیه می کنیم 11 هزار و 4۲3 
 ریال است اما قیمتی که از مردم می گیریم 4 هزار و 947 هزار ریال می باشد.

آب را به عنوان کاالیی اقتصادی باید دید
متولی آب و فاضالب شهری استان از درگیری این شرکت با ۲ هزار و 
۵۰۰ کیلومتر شبکه آب که حدود ۵۰۰ کیلومتر آن فرسوده است ، افت آب 
زیرزمینی، جابه جایی چاه ها و چند برابر شدن قیمت تجهیزات سخن گفت و 
پرسید: چگونه یک سازمان خصوصی با این مشکالت ادامه حیات دهد؟ اگر 
بخواهیم آب جایگاه خود را داشته باشد ، در حالت عادی آن را باید به عنوان 

کاالیی اقتصادی دید.
هاشمی مقدم به آنچه آبفا در حوزه فعالیت ها و وظایف سازمانی خود انجام 
داده اشاره کرد و افزود: سرانه تمام مصرف استان از 183 لیتر به 177 لیتر 
به ازای هر نفر کاهش داشت. همچنین موفق شدیم با برنامه های مدیریت 
تقاضا، تولید آب را 3 درصد نسبت به مدت مشابه در سال 96 کاهش دهیم. 
 اقدامات ما در حوزه کاهش هدررفت نیز منجر به بازیافت 8۵۰ هزار متر مکعب

 آب شد.
 صنعت و گردشگری، شغل های جایگزین کشاورزی شوند
وی به توپوگرافی ناهمگون بیرجند اشاره کرد و ادامه داد: بین خط القعر شهر 
به عنوان دورترین نقطه تا خط الراس تاسیسات ما، حدود 16۰ متر اختالف 
ارتفاع است و باید به گونه ای مدیریت شود که در نقاط   گوناگون شهر 
تعادل فشار آب داشته باشیم. در همین راستا ابتدا طرحی مطالعاتی در 8 زون 
شهر انجام شد و سپس زون ها جدا سازی شده و در هر کدام تجهیزاتی 
همچون فشارشکن ها را نصب کردیم. از سوی دیگر دستگاه های نشت 
یابی در شهرهای استان به تدریج در حال نصب شدن هستند و تا پایان سال 
تمام شهرها مجهز خواهند شد. در سال 97، بیش از 4 هزار رشته بازسازی 
و نوسازی شد که عمدتا با همین دستگاه های نشت یاب شناسایی شدند. 
وی همچنین از نصب بیش از 3 هزار و 6۰۰ قطعه تجهیزات کاهنده در 
اماکن عمومی، مساجد ، مدارس و ادارات در سال گذشته خبر داد و گفت: 
امسال نیز همین برنامه را داریم. از سویی ، سازمان نظام مهندسی نیز باید بر 
روی نصب این تجهیزات در ساخت و سازهای جدید نظارت کند. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب شهری در پایان تصریح کرد: از آنجایی که در خراسان 
جنوبی صنعت می تواند شغل پایدارتری ایجاد می کند باید مسئوالن تدبیری 
کرده تا منابع آب به سمت صنایع با شغل پایدار و کم آب بر بروند. همچنین 
 گردشگری استان را فعال کنند تا اشتغال جایگزین کشاورزی ایجاد شود.

ما درست نقطه مقابل مصرف هستیم!
صفوی نژاد مدیرعامل آبفار نیز با اشاره به این که ۵ سال پیش ، برنامه ریزی در 
حوزه آب استان انجام و سند توسعه ای تهیه شد، اضافه کرد: برگشت به عقب 
ما را در نقطه صفر کاری نگهمی دارد، لذا به روز رسانی همین سند می تواند 
موثر باشد. وی با بیان این که سال 93 در شورای شهر بیرجند عنوان کردم“ 
هنوز مسئوالن ما به باور کم آبی نرسیدند” ، اضافه کرد: در جایی که با تانکر 
 آبرسانی می کنیم زمین کشاورزی به مردم می دهند ، آن ها نیز وام گرفته 
و اصرار به کاشتن دارند! هر قدر هم دستگاه ما کلنجار برود، تا اراده مردم 
و هماهنگی  خود ما مدیران نباشد کاری پیش نمی رود. اکنون وضع در 
روستاها اصال خوب نیست و مصارف رو به افزایش است. ما درست نقطه 
مقابل مصرف هستیم! صفوی نژاد با انتقاد از این که متاسفانه متوجه نیستیم 
وضع منابع آبی بسیار بد است، تصریح کرد: با این حال باز هم مجوزهایی 
به عناوین  گوناگون به واحدها داده می شود. برای مثال شورای فنی و امور 
زیربنایی مجوز احداث بارگاه زرشک می دهد از ما آب می خواهند. ما نیز به 

لحاظ مباحث اجتماعی مجبوریم آبرسانی کنیم.
به گفته وی حداکثر برداشت مجاز برای آب شرب روستایی بین ۲7 
تا 3۰ میلیون متر مکعب در سال است. در راستای مدیریت مصرف 
آب نیز نشت یابی ها و تعویض کنتورها را داشتیم. همچنین بر روی 
ممیزی مشترکان پر مصرف کار شده است. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب روستایی با اشاره به این که سال 79 ، برای آبیاری تحت فشار 
، 3۵۰ هکتار شناسایی شد ، اضافه کرد: آن زمان اجرای این شبکه ها 
به راحتی نبود موانعی همچون نبود کیفیت خوب آب یا سهم کم مانع 
اجرا می شد اما اکنون که ۲۵ هزار هکتار برای اجرای سیستم نوین 
آبیاری شناسایی شده، بدون ترمز و مانع کار انجام می شود! صفوی 
نژاد با انجام مقایسه ای عنوان کرد: روستاهای تهران 8۵3 هزار نفر آدم 
با ۲3۰ منبع و ایستگاه پمپاژ  و 1۲۰۰ کیلومتر خط انتقال دارد اما در 
خراسان جنوبی با 31۵ هزار نفر روستایی که ۲8۰ هزار نفر تحت پوشش 
ما هستند، 3۵۰ ایستگاه و ۲۰۲ حلقه چاه با 4 هزار و ۲۰۰ کیلومتر خط 
انتقال داریم. هزینه این حجم از خدمت رسانی قابل محاسبه نیست. 
وی در پایان به سند جامع آب اشاره کرد و گفت: این سند در حال به 
 روز رسانی است اما بین سند تهیه کردن و اجرای آن فاصله داریم.

عکس: حسینی

دورهمی متولیان آب استان در روزنامه آوای خراسان جنوبی:



موفقیت و انرژی

الیق دوست داشتن

محدودیت های خود را بپذیرید 

روش هایی برای گول زدن ذهن و بدن تان برای 
افزایش خالقیت وجود دارد اما گاهی اوقات فقط باید 
بنشینید، نفس عمیقی بکشید و این حقیقت را بپذیرید 
که شما نیز محدودیت هایی دارید. تجربه نشان داده 
است که هر قدر برای مفید ساختن آن لحظات تهی 
تالش کنیم، باز هم اگر این طور فکر کنیم که همه 
چیز را تحت کنترل داریم، بیشتر دچار خستگی و 

ناامیدی می شویم.
هر از گاهی به خود یادآوری کنید که شما سوپرمن 
نیستید و محدودیت هایی دارد که یکی از آنها، این 
است که نمی توانید کاری برای آن لحظات تهی تان 
انجام دهید. این موضوع را بپذیرید. به خود کمی زمان 

بدهید و سپس کم کم شروع به کار کنید.

شما الیق دوست داشته شدن هستید 

اولین قدم برای غلبه بر ترس  از رها شدن این است 
که بفهمید هیچ کس کامل نیست و همه آدم ها به 

یک اندازه الیق دوست داشته شدن هستند.
این به آن معنا نیست که همه باید دوستدار شما باشند 
اما در نهایت شما می توانید یک نفر را پیدا کنید که 
واقعا دوست تان داشته باشد. یادتان باشد هویت شما 
وابسته به رابطه نیست و اگر جدا شدید و تنها ماندید 

باز هم انسانی ارزشمند هستید. 
ریشه ترس را پیدا کنید. در این صورت می توانید بر آن 
غلبه کنید. البته ممکن است نتوانید ریشه ها و عوامل 
ترس را از زندگی تان حذف کنید اما شناخت دالیل 
آن می تواند به شما کمک کند تا بپذیرید که آنها 

گذشته اند و اغلب غیرواقعی هستند. 
و  احساسات  مسئول  عاطفی  شریک  باشد  یادتان 
عواطف شما نیست. این شما هستید که باید رفتار 
کنترل گر خود را اصالح کنید بنابراین نباید از دیگری 

بخواهید تا به شما احساس امنیت بدهد. 
فکر کردن با خود بسیار قدرتمند است. با خودتان 
تمرین کنید تا به جای ترس از رابطه به ویژگی های 
مثبت خودتان و رابطه ای که در آن قرار دارید توجه 
کنید. البته بسیار مهم است که ویژگی های مثبت 

خودتان را هم در نظر بگیرید و آنها را برجسته کنید. 
هر آدمی ممکن است به هر دلیلی تنهایی را تجربه 
کند. تنهایی یک مشکل و ضعف نیست. آدم تنها هم 
به اندازه فردی که در رابطه است خوب و ارزشمند 
است. تنهایی یک غول بزرگ نیست و شما نباید آن را 

به یک مساله وحشتناک تبدیل کنید.
باشد  گسترده تر  دوستی هایتان  دایره  قدر  هر 
اعتمادبه نفس بیشتری پیدا خواهید کرد. سعی کنید 
روابط اجتماعی خود را افزایش دهید. در اینصورت از 

تنهایی و رها شدن وحشت نمی کنید. 

کمتر تلویزیون ببینید 
و به اخبار گوش دهید

شاید ارتباط تماشای تلویزیون و گوش دادن به اخبار را با 
تجمع سموم در بدن درک نکنید. اما اگر وضعیت فکری 
و روحی تان در شرایط خوب و خوشایندی نباشد، احتمال 

اینکه کارهایی انجام دهید و احساساتی داشته باشید که 
منجر به جمع سموم در بدن شود، بیشتر خواهد شد. تمام 
تبلیغاتی که شما بین برنامه ها می بینید، سعی دارند حسی 
به شما بدهند که باور کنید برای کامل بودن به چیزی نیاز 
دارید. اگر فکرتان را با تصاویری پر کنید که پیام مثبتی 

ندارند، سطح سمی بودن بدن تان را باال خواهید برد.

با رژیم غذایی سبک 
اسید بدن خود را تنظیم کنید

رژیم غذایی و سبک زندگی خود را برای کاهش میزان 
اسید بدن تغییر دهید. در اینجا بهترین گام هایی که می 
توانید برای جلوگیری از اسیدیته بدن بردارید معرفی شده 

است:هر روز مقادیر زیادی آب تصفیه شده بنوشید. این کار 
باعث دفع سریعتر سموم از بدن می شود.غذاهای اسیدی 
را از رژیم تان اگر به طور کامل حذف نمی کنید، مصرف 
آنها را بسیار محدود کنید. مواد غذایی مانند نوشابه ها، پاپ 
کورن، لبنیات چرب، شیرینی، قهوه، سرکه سفید، شیرین 

کننده ها و گوشت  تولید اسید می کنند.

روش متوقف کردن 
خونریزی های جزئی

کاهش جریان خون به متوقف کردن خونریزی کمک 
می کند بنابراین محل جراحت را در صورت امکان 
باالتر از سطح بدن قرار دهید. در صورتی که دست یا 

شانه آسیب دیده می توان آن را باالی سر نگه داشت. 
همچنین در صورتی که اندام های تحتانی دچار آسیب 
شده اند باید دراز بکشند و محل آسیب دیده را به باالتر 
از سطح قلب بلند کنند.قرار دادن یخ در محل زخم: 
گذاشتن یخ روی محل زخم رگ های خونی را منقبض 

کرده و اجازه می دهد  خونریزی متوقف شود.

چگونه می توان
 از لنز نگهداری کرد؟

کسی که لنز دارد، باید در کیف خود جالنزی و مایع لنز 
داشته باشد زیرا در طول روز ممکن است با باد و گردوغبار 
تماس داشته باشد و اینها داخل چشم برود. گرد و غبار 

می تواند به قرنیه بچسبد و اگر کثیف و عفونی باشد در لنز 
عفونت ایجاد می کند. بنابراین باید این مواد همراه فرد باشد 
و هروقت احساس کرد گردوغبار داخل چشم رفته، لنز را 
دربیاورد و شست وشو دهد، چشم را تمیز کند و دوباره لنز را 
داخل چشم بگذارد. اگر خوب نشد، نشان می دهد، عفونتی 

در کار است و  باید سریع به پزشک مراجعه کند.

اگر جرم گوش پوسته پوسته است
 می تواند نشانه اگزما باشد

اگر جرم گوش و کانال گوش شما پوسته پوسته و 
خشک است، این می تواند نشانه ای از اگزما باشد. 
اگزما مبتال  به  نیز  توانند در گوش خود  مردم می 

شوند، اما درمان آن بسیار آسان تر است.این شرایط 
جرم گوش که احتماال با درد همراه است،حتما باید به 
پزشک مراجعه کرد. بیماران به طور معمول از ابتال به 
این بیماری آگاه هستند، زیرا خارش های پوستی را در 

نقاط دیگر بدن مشاهده خواهند کرد.

فرد مبتال، بر اثر درد به هنگام راه رفتن، سعی می کند فشار زیادی به پای مبتال وارد نسازد؛ در نتیجه لنگان لنگان 
راه می رود و این لنگ راه رفتن، به مرور زمان و در صورت عدم درمان، موجب پیدایش ناراحتی هایی در قسمت 
تحتانی کمر و زانو می شود. بنابراین خار پاشنه را باید حتما مداوا کرد. اصول درمانی خار پاشنه ساده و شامل این 
موارد است: استراحت: اولین قدم در درمان خار پاشنه، استراحت است در بسیاری از موارد دیده شده که استراحت 
به تنهایی حتی دردهای شدید را از بین برده است. همچنین بیمار باید از ایستادن طوالنی مدت هم خودداری کند.

کاهش وزن نیز در درمان خارپاشنه موثر است. استفاده از پد پاشنه: پد مخصوص خار پاشنه را می توانید از 
داروخانه ها تهیه نموده، به طور دائم در کفش خود استفاده کنید. پد، باعث کاهش فشار بر روی پاشنه و بهبود 

درد پا خواهد شد.

از غذاها و نوشیدنی هایی که باعث ترشح زیاد اسید می شوند پرهیز کنید، از جمله غذاهای پرادویه، قهوه، آب میوه 
ترش، باید کنار گذاشته شود و مصرف غذاهای چرب نیز محدود شود.

غذا را در وعده های بیشتر و حجم کمتر میل کنید.
در چه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟ اگر بلع غذا مشکل تر شود، اگر هنگام سوزش سر دل خون باال آورده 

شود و یا اگر سوزش سر دل علیرغم درمان های خانگی ادامه یابد.
در صورتی که عالئمی مانند تنگی نفس، تعریق، درد در فک، گردن و دست، تهوع یا استفراغ، احساس سرما و 
رطوبت همراه سوزش سر دل وجود داشته باشد، ممکن است واقعا حمله قلبی رخ داده باشد. در هر شرایط و در 

مورد مصرف هرگونه دارویی، با پزشک خود مشورت کرده و از خود درمانی پرهیز کنید.

رژیم غذایی برای درمان سوزش سردلدرمان خار پاشنه

آدم  بیشتر  که  است  چیزی  کردن  فردا  و  امروز  یا  تعلل 
چقدر  نمی کند  فرقی  دارند.  را  تجربه اش  بیش  و  کم  ها 
احتمال  این  حال  هر  به  باشید،  مسئولیت  و  انضباط  اهل 
وجود دارد که گاهی ساعت ها انجام کار مهمی را به تاخیر 
بیندازید و در عوض به کارهای جزئی و کم اهمیت مشغول 
گوش  پشت  را  پروژه ای  روی  کارکردن  چه  شما  باشید. 
بیندازید و چه کارهای مربوط به خانه را، به هر حال تعلل 

می تواند تاثیر اساسی روی کار و زندگی تان داشته باشد.
نیستیم  آگاه  به درستی  امروز و فردا کردن:  دالیل اصلی 
چقدر زمان برای انجام کار خود داریم، به درستی نمی دانیم 

پیامدهای منفی تاخیر یا نتایج مثبت ِ به موقع انجام دادن 
کاری چیست.

نیاز  زیادی  زمان  به  انجام کاری  اغلب تصور می کنیم  ما 
می شود  باعث  که  دهیم  انجامش  می توانیم  بعد  و  ندارد 
به  تا  داریم  فرصت  خیلی  هنوز  که  بقبوالنیم  به خودمان 
آن بپردازیم. یکی از بزرگترین عواملی که منجر به امروز 
و فردا کردن می شود این باور است که فکر می کنیم باید 
حتما انگیزه یا رغبت انجام کاری را در زمان خاصی داشته 
فردا  و  امروز  در  مهمی  نقش  می تواند  هم  تردید  باشیم 
چگونه  نیستید  مطمئن  هنوز  وقتی  باشد.  داشته  کردن 

تردید  توانایی های خود  به  یا نسبت  انجام دهید  را  کاری 
دارید، ممکن است مشغول انجام کارهای دیگری شوید و 

از انجام آن کار اصلی طفره بروید.
تعلل ها  این  متاسفانه  کردن:  فردا  و  امروز  منفی  تاثیر 
بگذارند،  زندگی  جوانب  از  خیلی  بر  جدی  تاثیر  می توانند 
مثال وضعیت روانی فرد را به خطر بیندازند. امروز و فردا 
کردن نه تنها بر سالمت شما تاثیر منفی دارد بلکه می تواند 
انجام  در  تاخیر  با  بزند.  آسیب  اجتماعی تان هم  روابط  به 

امور در واقع باری بر دوش اطرافیان خود می گذارید. 

چرا امروز و فردا می کنیم؟

آیه روز

بگو کافی است  خدا میان من و شما شاهد باشد آنچه را که در آسمانها و زمین است می  داند و آنان که به 
باطل گرویده و خدا را انکار کرده  اند همان زیانکارانند. سوره عنکبوت / آیه  )۵۲(

سخن روز

 در دنیا جاي کافي براي همه هست پس به جاي اینکه جاي کسي را بگیري سعي کن جاي خودت را پیدا کني. 
)چارلي چاپلین(
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افقی: 1- اطراف - استانی در جنوب 
کشورمان ۲- روز - مطلب چاپی اول 
مجله یا روزنامه - سود نامشروع بابت 
طلب 3- نوشیدنی، آشامیدن - نام 
پسرانه ترکی 4- روستایی از توابع 
تربت حیدریه - خفیف و کم وزن - 
فلز چهره ۵- نامی  پسرانه - جاندار، 
جانور - نام کوهی در غرب کشور 
اطراف شهرستان خلخال 6- گرو 
گذاشتن - نام سرزمینهای آسیای 
مرکزی تا شمال ایران و افغانستان 
- گیاه بدبو خوراکی 7- تکرار یک 
دادن  آتش - هدیه  زبانه   - حرف 
- حرف ندا 8- سخن - قاعده و 
قانون 9- اکنون - یاری - روز بعد 
از امروز 10- اسامی بی انتها - سقف 
و پوشش خانه - اشاره 11- میان و 
وسط - مخفف سیاه - کلمه تنبیه در 
مقام آگاه ساختن یا تاکید - زشتی 
1۲- تازه و تو - نویسنده آمریکایی 
شاهکار  با  میالدی   1913 دهه 
شیرهای جوان - جنس به اصطالح 
قوی 13- مبدا - میوه ای شبیه توت 
14- از ادیان الهی - حرکت هوا - 
جنایات بی انتها 1۵- به گروه سنی 

بین 1۲ تا ۲۵ سال اطالق می شود
عمودی: 1- مقابل سواره روی - 
نیما  زادگاه   -۲ خوشحالی  شادی، 
- غزال - زندانی - جهت 3- رم 
دادن، ترسانیدن - بزرگ، گنده، شیخ 
4- منسوب به مس - جمع الم و به 
معنی درد  و رنج - از ماههای پاییزی 
۵- از فلزات - فربه  و تنومند - هنر 
هفتم 6- دعای زیر لب - مخالف 
حالل - یادگیرنده، باهوش 7- خیس 
- مارکی برای ساعت - ازسبزیجات 
ساالدی - آنچه به وسیله بینی و 
قوه شامه احساس شود 8- کوهه 
زین - شتر - بیابان و ویرانه 9- خان 
بی انتها - نوعی حرکت در ورزش 

کارانه - مرد روحانی نزد مصریان 
واحد  عددی 10-  ورزش   - قدیم 
مقیاس جریان الکتریسیته - نهی 
داشتن  از  مرخم  مصدر   - کننده 
جویای   - زن  پنبه   - کمان   -11
نام، شهرت طلب 1۲- صدا - جمع 
مواد  تجاری  شرکت  یک   - اسیر 
غذایی که در سال 137۲ تاسیس 
و  غذا  بهداشت  استاندارد  و  شد 
دارو آمریکا را گرفت - از سبزیهای 
خوردنی با طعم تند و تیز - دانا و 
شاعر - معدن 14- اجداد - ظاهر 
ساختمان - رسیدن، مراجعت کردن  
- حرف انتخاب 1۵- کری، کربودن 

- پایتخت جمهور ارمنستان

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
یجنگینشورمتسر1
اربمبسارمرایس2
زیرومسارما3
نادیپساکینوخام4
نیترمتوه5
شاباشتولدانسا6
هبرلنالیشهبارس7
ربزوابلیکلوف8
ینیمزمادابناید9
هدلاونراسانسن۰1
نابزومرم11
واچینابتیمانید12
الاکراهاندبال13
راقوهراداریسی14
وسورایریبیلاو15

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

اشتغال قطعی در کانال زیر
@ jobfaradid

به یک راننده کمپرسی تک جهت کار 
در استان با حقوق قانون کار و بیمه 

نیازمندیم.     0915۷5۷8315

آگهی استخدام

شرکت صنایع کاشی آیدا سرام
 واقع در شهرک صنعتی بیرجند

 جهت تکمیل کادر فنی خود به افراد 
واجد شرایط ذیل نیازمند است.

1- کارشناس یا کاردان برق صنعتی 
2 نفر

2- کاردان یا دیپلم مکانیک 2 نفر
متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره های
 4- 32255590 صنایع کاشی
آگهـي استخـدام آیدا سرام تماس حاصل نمایند.

شركت پخش تك ستاره خاوران
  تعدادي بازاریاب آقا و خانم از بین واجدین 
شرایط استخدام مي نماید. شرایط استخدام:

1-داراي مدرک تحصیلي  دیپلم وباالتر
2-داراي کارت پایان خدمت

ضمنا افراد داراي تجربه فروشندگي وافرادي 
که داراي مدارک بازاریابي و مدیریت بازرگاني 

هستند  در اولویت هستند 
افراد استخدام شده از مزایاي بیمه ، حقوق 

ثابت،پورسانت و عیدي ، پاداش و سنوات
 برخوردار خواهند شد. متقاضیان

 مي توانند رزومه کاري خود را به شماره 
09122۷30380 - 09151601002

روي واتساب بفرستند و یا از ساعت 9صبح 
تا2بعدازظهر به دفتر شرکت واقع در بیرجند 
خیابان شهدا4، ساختمان مقابل مسجدالنبي 

طبقه دوم ،واحد6شخصا مراجعه نمایند.
اموراداري شرکت پخش تک ستاره خاوران

به یک نیروی خدماتی خانم جهت کار 
در ساندویچی نیازمندیم.

شیفت صبح، واقع در خیابان 
پاسداران، تقاطع محالتی، ساندویچ 

آقای میم.    09155625828
05632425448

برگ سبز خودروی وانت پیکان به شماره پالک 
93۷ ص 1۷ ایران 52 به نام علی اسفرقی

 به شماره ملی 6529662189 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب عزت واعظی نسب
 به شماره 95211050224029 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشمند خودروی کامیونت 
جک آراز به شماره 2204989و 
شماره پالک 518 ع 31 ایران 52
 به نام زهرا اختر دانش به شماره 

ملی 0652251099 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب سیده ریحانه احمد 
زاده صفار به شماره 95211050224001 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

صبح صادق برفت و زین ماتم     شد سیه پوش عالم و آدم

شرکت صبا پخش سپهر مهام
دارای نمایندگی های داخلی و خارجی 

جهت راه اندازی شعبه خراسان جنوبی از افراد واجد شرایط ذیل 
دعوت به همکاری می نماید:

نمایندگی انحصاری محصوالت تاپیس، یاران گناباد، نایسود، ناگو، سن سون و ...
شرایط عمومی تعدادجنسیتپست سازمانیردیف

سابقه حداقل مدیر یا مسئول فروش حداقل 2 1آقامدیر شعبه1
سال

سابقه مدیر یا سرپرست فروش حداقل 2 سال1 آقامدیر فروش 2

سرپرست 3
فروش

سابقه سرپرستی یا سوپروایزری حداقل 2 سال3آقا

سابقه فروشندگی در صنعت غذایی حداقل 2 سال10خانم/آقاویزیتور4

سابقه در شرکت های پخش حداقل 2 سال1آقاحسابدار 5

مسلط به نرم افزارهای آفیس و سابقه حداقل 2 1خانم/آقااپراتور فروش6
سال

شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر 05136025406 -  داخلی 500
ارسال رزومه به شماره تلگرام 093648390۷0

آگهـی استخـدام
یک شرکت معتبر تولیدی واقع در 
شهرک صنعتی بیرجند جهت تکمیل 
کادر حسابداری و امور مالی خود به 

یک نفر کارشناس حسابداری با تجربه 
کاری باالی 5 سال جهت پست رئیس 

حسابداری مالی مسلط به قوانین و کار با 
نرم افزارهای مالی به صورت تمام وقت 
نیازمند است. متقاضیان محترم مدارک 

الزم شامل مشخصات فردی، رزومه 
تحصیلی   و شغلی، دوره های آموزشی 

مرتبط، آدرس و تلفن تماس خود را
 به نشانی اینترنتی

  reza1578 @                           

ارسال  کنند.

gmail .com
@gmail .com saeedazadi . s58
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خبرویژه

اخبار کوتاه

ارزآوری 66 میلیون دالری 
صادرات کاال در استان

به خارج  از گمرکات خراسان جنوبی  کاال  صادرات 
از کشور، از آغاز امسال 66 میلیون و 122 هزار دالر 
ارزآوری داشته است.به گزارش صداو سیما ،  مدیرکل 
گمرکات استان مقدار کاالهای صادراتی را 530 هزار و 
520 تن اعالم کرد و گفت: صادرات 3 ماهه از لحاظ 
ارزش 66 درصد و از لحاظ وزن 42 درصد کاهش 
داشته است.خاشی با بیان اینکه 311 هزار و 958 تن 
به ارزش 21 میلیون و 848 هزار دالر از این مقدار، 
صادرات قطعی گمرکات خراسان جنوبی بوده، افزود: 
گازوئیل، سیمان، هیدروکربن سبک، روغن سوخت 
تقطیری، کاشی و سرامیک، صیفی جات، قیر، تسمه 
آهنی، رب گوجه فرنگی و رول گالوانیزه اقالمی است 
که عمده آنها به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان 
و ترکمنستان صادر شده است.وی ارزش اقالم وارداتی 
به خراسان جنوبی را نیز 25 میلیون و 925 هزار دالر 
اعالم  و گفت: از آغاز سال 627 تن کاال که عمدتا 
پانل های خورشیدی و گوسفند بوده است از چین و 
افغانستان وارد استان شد. در این مدت همچنین 63 
هزار و 800 کیلوگرم گاز مایع از کشور عراق از طریق 
گمرک ماهیرود به کشور افغانستان ترانزیت شده است.

شهدا فضیلت حیات انسانی را درک کردند
ایرنا -پیکر مطهر سه شهید گمنام روز جمعه وارد 
بیرجندشد و شنبه همزمان با سالروز شهادت امام 
گردید. تشییع  مردم  دستان  بر  )ع(  صادق  جعفر 
این شهدا در سه منطقه عملیانی سومار، شرهانی 
و شرق بصره تفحص شدند که  شنبه با حضور 
جنوبی،  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده  و  استاندار 
خانواده  مسئوالن،  انتظامی،  و  نظامی  فرماندهان 
شهدا، ایثارگران و قشرهای گوناگون مردم تشییع و 
در 2 نقطه شهرک چهکند و سپاه انصارالرضا )ع( 
به خاک سپرده شدند.با احتساب میزبانی از این سه 
شهید تاکنون خراسان جنوبی از 149 شهید گمنام در 

56 نقطه استان میزبانی کرده است.

ماهیت تفکر استکباری
 برای مردم روشن است

حجت االسالم محمد مختاری شامگاه جمعه در 
آیین بزرگداشت شهدای هفتم تیر و وداع با شهدای 
گمنام در مسجد امام حسین )ع( بیرجند ، با بیان 

اینکه امروز بعد از 40 سال ماهیت تفکر استکباری با 
ریاکاری و خشونت، برای مردم روشن است. افزود: 
همه اینها از برکات تالش علما و شهدایی است 
که این مسیر را برای ما هموار و روشن کردند. وی 
با تاکید بر اینکه امروز استکبار مستقیم قدرت ضربه 
زدن به کشور ما را ندارد گفت: جنگ جواب نداده و 
خودشان هم هرگز جرات نمی کنند گزینه جنگ را 
اجرا کنند لذا از طریق تحریم های ظالمانه و فشار 
وارد عمل شده اند. امام جمعه موقت بیرجند با بیان 
اینکه مردم با تجربه 1400 ساله ماهیت استکبار و 
نفاق را در طول تاریخ به خوبی شناخته بودند افزود: 
برای همین هرچه دشمن سعی کرد مردم را فریب 
دهد موفق نشد لذا خشونت و تزویر را به کار برد و 
شهادت شهید بهشتی و 17 هزار شهید ترور نتیجه 
این اتحاد نامیمون استکبار با جریان نفاق در کشور بود.

شهدا فضیلت حیات انسانی را درک کردند
در  خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده 

مجلس شورای اسالمی  روز شنبه در آیین تشییع 
سالروز  با  همزمان  گمنام  شهید  سه  تدفین  و 
شهادت امام جعفر صادق )ع( در مدرسه علمیه 
رضویه بیرجند گفت: شهدا فضیلت حیات انسانی 
را درک کردند و این روند، متفاوت از فرهنگی 
است که امروز استکبار جهانی اشاعه می دهد. 
حجت االسالم عبادی افزود: استکبار جهانی و در 
راس آن آمریکای جنایتکار دم از تمدنی می زنند 
که سراسر غارتگری است.وی گفت: افرادی که 
دنباله رو تفکر غرب هستند مطمئناً نمی توانند با 
فضایل فرهنگ اسالمی ارتباط برقرار کنند زیرا 
انسانی  حیات  از  مرده  فرهنگی  غرب،  فرهنگ 
مهمترین  از  غارتگری  و  جنایتگری  که  است 
تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  آنهاست.عضو 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: حیات انسان 
است  جمادی  و  نباتی  حیوانی،  حیات  از  باالتر 
انسان وجود دارد و  اما تمامی این حیات ها در 
هر انسانی الزاماً حیات انسانی ندارد زیرا نزدیک 

بودن به فضایل اخالقی، عبودیت و توحید حیات 
انسانی را به وجود می آورد.وی یادآور شد: برخی 
انسان ها حیات دارند اما حیات حیوانی دارند و 
فضیلتی در اینها پیدا نمی شود؛ مگر در آل سعود 
می توان حیات انسانی یافت آنها حیوانات انسان 
نما هستند لذا در مورد کفار در تعبیر قرآن برخی 
انسانی  با خوی حیوانی حیات  ها  انسان  این  از 
ندارند اما شهدا زنده اند.عبادی گفت: شهدا هر 

جا می روند حیات ایجاد می کنند و فضیلت و 
کمال حضرت حق در شهدا متجلی است و در هر 
جامعه ای که وارد شوند فضیلت ها را زنده می  
اینکه زمانی گفتند دانشگاه جای مرده  نه  کنند 
ها نیست در حالی که مرده خودشان هستند و 
عکس این عمل در پژوهش ها و پایان نامه های 
دانشجویی نسبت به تاثیر فضیلت های شهدا در 

دانشگاه ها ثابت شد.

طرح آسمان در ۱۴ روستای نهبندان در دست اجراست

ایرنا - فرماندار نهبندان در دیدار با معاون مشارکت های اقتصادی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( گفت: بنیاد برکت در قالب 
اجرای طرح آسمان در 14 روستای شهرستان نهبندان 26 صندوق خرد روستایی راه اندازی کرده است.وی گفت: بیش از 2 هزار و 150 نفر از روستاییان 

شهرستان جذب طرح آسمان بنیاد برکت شده اند و 6 نفر تسهیل گر نیز مجری طرح های اشتغال بنیاد برکت هستند.

»خطبه های آدینه«

تفکر و بصیرت راه مصون ماندن 
در تقابل حق و باطل است

های  خطبه  در  بیرجند  موقت  جمعه  امام  ایرنا- 
نمازجمعه اظهار کرد: مهمترین خطری که نخبگان 
و عموم مردم را تهدید می کند، همین تقابل جبهه حق 
و باطل است و نباید از این تضاد و تقابل غافل شویم 
و گرنه آسیب خواهیم دید.حجت االسالم مختاری 
افزود: اگر بخواهیم در این صحنه پیروز شویم و مثل 
حادثه کربال و کوفه شرمنده تاریخ نباشیم باید اهل 

تفکر و بصیرت باشیم.

پرونده های دعاوی خانوادگی
 در خراسان جنوبی افزایش یافت

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب شهرستان 
بیرجند گفت: پرونده های دعاوی خانوادگی سال 97 
نسبت به مدت ماقبل آن 10 درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایرنا ، محمد جعفر عبداللهی روز جمعه در 
سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه بیرجند  عنوان 
کرد: سال گذشته چهار هزار و 758 فقره پرونده مربوط 
به دعاوی خانوادگی رسیدگی شد که شامل طالق، 
مهریه، جهیزیه، اجرت المثل و غیره می شود.وی بیان 
کرد: سال 97 به یک هزار و 188 فقره پرونده طالق 
رسیدگی کرده ایم که پنج درصد نسبت به سال 96 
کمتر بود.رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب 
شهرستان بیرجند با بیان اینکه 22 درصد از پرونده 
های دعاوی طالق سال گذشته ختم به سازش شده 
است گفت: هر پرونده طالق منجر به افزایش آسیب 
های اجتماعی برای زوجینی که از هم جدا شده و 

فرزندان طالق می شود.

اتوبوس های  بیرجند سوخت 
یورو ۴ دریافت کردند

غالمی -رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری بیرجند اظهار کرد: بنا به پیگیری های  
انجام گرفته از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی استان و باهدف کاهش آلودگی هوا و جلوگیری 
و  در حمل  فعال  اتوبوس های  به  ایراد خسارت  از 
یورو 4  سوخت  توزیع  بیرجند،  شهری  درون  نقل 
شد.   شروع  جاری  سال  تیر  از  اتوبوسرانی  ناوگان 
ناوگان  بیان کرد: به دنبال نوسازی  یدا... غالمپور 
بوس های  مینی  و  اتوبوس ها  خرید  و  اتوبوسرانی 
و  یورو4  موتور  ساخت  استاندارد  دارای  که  جدید 
یورو 5 هستند و ضرورت مصرف سوخت استاندارد 
مساعدت  و  همکاری  با  اتوبوس ها  اینگونه  برای 
شرکت توزیع نفت استان، سوخت مصرفی  تمام 
یافت. تغییر  یورو 4  به  بیرجند  اتوبوسرانی  ناوگان 

یرنا
س: ا

عک

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی 
گفت: با توجه به اهمیت توسعه متوازن روستایی و 
باید به  تولیدات  افزوده  ارزش  پایدار،  ایجاد اشتغال 
جیب تولیدکنندگان برود.سید کمال الدین میرجعفریان 
در نشست بررسی راهکارهای بهبود شرایط کسب و 
کار در حوزه فرش خراسان جنوبی افزود: از مهمترین 
دغدغه ها در خراسان جنوبی اشتغال روستایی است 
هرچند در این زمینه خدمات زیادی انجام گرفته اما 
میانگین مهاجرت  اینکه  بیان  با  نیست.وی  کافی 
روستایی خراسان جنوبی پایین تر از نرم کشوری است 
تصریح کرد: 60 درصد جمعیت استان در روستاها 
و  دولت  برای  خوبی  فرصت  که  می کنند  زندگی 
مجلس است تا از ظرفیت روستا به عنوان قشر مولد 
استفاده شودوی یادآور شد: با توجه به این ظرفیت ها با 
هزینه های بسیار پایین می توان صنعت فرش و صنایع 
دستی را توسعه داد و پایدار کرد اما این مهم نیازمند 
پشتوانه محکمی است که باید از طریق مدیران با 

فراهم کردن خرید تضمینی محصوالت  انجام گیرد. 
خراسان  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
جنوبی هم گفت: با توجه به قدمت دیرینه صنعت 
فرش بافی در استان و تولید فرش های مرغوب و کم 
نظیر این ظرفیت باید در بازار هدف بیشتر معرفی شود.

۵۰ هزار بافنده فرش دستباف
در استان فعالیت می کنند

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی گفت: در زمان حاضر 50 هزار بافنده 
فرش دستباف در استان فعالیت می کنند که از این 
کارت  دارای  و  ثبت  در سامانه  نفر  تعداد 17 هزار 
اینکه سه  بیان  با  شناسایی هستند.الیاس جویبان 
هزار و 700 بافنده بیمه هستند افزود: در مجموع 42 
مجتمع غیر متمرکز، 45 واحد فروش، 36 واحد فروش 
مواد اولیه و سه تعاونی فرش دستباف در استان فعال 
هستند.وی گفت: سال گذشته 720 نفر تسهیالتی را 
در قالب مشاغل خانگی بالغ بر 50 میلیارد ریال دریافت 

کردند.جویبان با بیان اینکه فرش مود و قهستان 
خراسان جنوبی به عنوان برند خراسان جنوبی ثبت 
جهانی شده اند اظهار کرد: سال گذشته در نمایشگاه 
فرش ایران 250 متر مربع به فرش خراسان جنوبی 
اختصاص یافت که تمامی فرش ها در همان ساعات 

اولیه به فروش رفت.
۱۸ هزار میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید 

به توسعه روستایی اختصاص یافت
معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت 
توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری نیز 
در این جلسه گفت: دولت تدبیر و امید تاکید زیادی 
به توسعه روستایی دارد و 1.5 میلیارد دالر از صندوق 
توسعه ملی معادل 18 هزار میلیارد تومان در این دولت 
است.منوچهر  یافته  اختصاص  روستایی  توسعه  به 
رزمجوافزود: 260 میلیارد تومان سهم خراسان جنوبی 
از این اعتبارات است که تاکنون 90 درصد آن جذب 
شده اما 10 درصد از این اعتبارات به فرش و صنایع 

دستی اختصاص یافته که خراسان جنوبی می تواند 
از این ظرفیت بهره مند شود.وی گفت: تسهیالتی 
هم در این زمینه در اختیار کمیته امداد است که می 
توان استفاده کرد و تسهیالت دیگری هم از محل 
صندوق کارآفرینی امید و بانک سینا در اختیار است 
که می توان گفت برای ارتقای فرش خراسان جنوبی 

هیچگونه مشکلی در زمینه تسهیالت وجود ندارد. وی 
با بیان اینکه خراسان جنوبی ظرفیت خوبی در زمینه 
الگوی خوشه ای دارد افزود: بخش فرش را به راحتی 
می توان در قالب الگوی خوشه ای مدیریت کرد که 
برگزاری نمایشگاه و تامین بازار فروش از محورهای 

این الگو است.

معاون استاندار: ارزش افزوده به جیب تولیدکنندگان برود

طرح استعدادیابی ورزشی
 در خراسان جنوبی در دست اجراست

ایرنا - معاون توسعه امور ورزشی اداره کل ورزش و 
جوانان خراسان جنوبی با تاکید بر لزوم توسعه و ارتقای 
ورزش در استان گفت: در این زمینه طرح استعدادیابی 
ورزشی در استان در حال انجام است.محمدرضا مهران 
پور در نشست دبیران هیات های ورزشی خراسان 
جنوبی با موضوع هماهنگی برنامه های اوقات فراغت 
افزود: برای دستیابی سریع تر و دقیق تر به عناوین 
جهانی و المپیک باید از روش های گوناگون استعدادیابی 
و پرورش استعدادها استفاده کنیم.وی بیان کرد: در این 
و  شود  می  آماده  استان  ورزشی  سالن  زمینه 135 
استعدادهای ورزشی در المپیاد ملی یا استانی شرکت 
خواهند کرد و مقام آوران از حمایت های اداره کل و 
وزارت ورزش و جوانان برخوردار خواهند شد.معاون 
توسعه امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
جنوبی با اشاره به تقویم ورزشی هیات های ورزشی 
استان گفت: هیات های ورزشی با استفاده از امکانات و 
ظرفیت های موجود استان بایستی برنامه هایی را مصوب 
کنند.وی بیان کرد: خراسان جنوبی در حوزه ورزش 
همگانی رتبه پنجم کشور و در ورزش های سازمان 
یافته رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

* 50 مرسوله پستی صادراتی از آغاز امسال از خراسان 
جنوبی به خارج از کشور ارسال شد .

* دو مستند هم نفس و دختران آرزو ساخته احمد نیک 
فرجام و محمد عبداللهی از تولیدات سیمای خاوران به 
سومین جشنواره فیلم مستند خراسان جنوبی راه یافت .

* آیین یادبود مرحوم آیت ا... سید محمد تقی نقوی 
با حضور قشرهای  گوناگون مردم در مسجد جامع 

شهر قاین برگزار شد.

7۵ هزار نفر در استان
 برای کارت ملی اقدام نکرده اند

احوال  ثبت  کل  اداره  سرپرست   - فارس 
ملی  کارت  مزایای  به  اشاره  با  خراسان جنوبی 
پیاده سازی طرح کارت  با  هوشمند، اظهار داشت: 
هوشمند ملی، این امکان فراهم می شود که خدمات 
به روشی ساده، سریع و با کیفیت باالتر به مردم ارائه 
و موجب افزایش رضایت مندی مردم از دولت شود.

علیرضا مهرآور بیان داشت: در استان خراسان جنوبی 
حدود 577 هزار نفر واجد شرایط دریافت کارت ملی 
دریافت  برای  نفر  هزار  تعداد 502  که  دارد  وجود 
کارت ملی اقدام کرده و حدود 75 هزار نفر هنوز  

برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام نکرده اند.

معترضان »منابع طبیعی« به شعبه ویژه 
دادگستری استان مراجعه کنند

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  فارس-مدیرکل 
خراسان جنوبی از کاهش چشمگیر پرونده های اراضی 
اختالفی در استان خبر داد و مطرح کرد: دربیشتر موارد 
تشکیل پرونده نداده و اشخاص را راهنمایی کرده و 
اگر جایی محرز شد که فرد نتوانست سندی برای 
رسیدگی بیاورد به دادگاه ارجاع نمی دهیم و به جریمه 
ای مختصر اکتفا و اراضی خلع ید می شود. علیرضا 
ادعا دارد  نصرآبادی اعالم کرد: هر شهروندی که 
زمینش ثبت ملی شده و اعتراض به مستثنی بودن 
زمین دارد می تواند به شعبه ویژه دادگستری استان 
مراجعه و بر علیه منابع طبیعی اعتراض نماید  البته باید 
شواهد و مستندات مانند گواهی شورا، تأییدیه معتمدان 

محل، ارث نامه و غیره را داشته باشد.

مسئولیت پذیری ناجیان خانه امید

 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند بر 
بازدارندگی در روند اجرای قانون تاکید کرد و گفت: اصوال 
تخلف و قانون شکنی نوعی بیماری است که باید از سرایت 
این بیماری به جامعه پیشگیری کرد.به گزارش ایرنا ، حجت 
االسالم سید علیرضا عبادی روز پنجشنبه در دیدار مدیرکل 
دست  کردن  کوتاه  کرد:  اظهار  استان  حکومتی  تعزیرات 
ستمگران از مظلوم اثر مهم کار دستگاه های قضایی است 
که باید به درستی انجام شود.وی بیان کرد: برخورد نکردن، 
سهل انگاری، تسامح و رابطه به جای ضابطه به نحوی که 
متصور شود در جامعه حساب و کتابی نیست باعث گسترش 
بیماری بی قانونی می شود.امام جمعه بیرجند افزود: در زمان 

آیت ا... خلخالی به واسطه اعدام هایی که انجام گرفت و جو 
ایجاد شده حتی یک معتاد در خواب، مرحوم خلخالی را دیده 
بود و ترک اعتیاد کرد لذا باید نیروهای قضایی جایگاه خود را 

محکم نگه دارند.

سال گذشته ۱۴ پرونده احتکار تشکیل شد
مدیرکل تعزیرات خراسان جنوبی نیز در این دیدار با اشاره به 
افزایش 138 درصدی برخورد با پرونده های قاچاق کاال گفت: 
اختالف قیمت سوخت موجب رشد مجدد قاچاق در این زمینه 
شده است.حسین اشرفی اظهار کرد: عالوه بر پرونده های خرد، 
قاچاق سوخت  در حوزه  نیز  پرونده کالن  سال گذشته چند 
تشکیل و یکی از این پرونده ها معادل 50 میلیارد تومان جزای 
نقدی محکوم شد.وی پرتکرار ترین تخلف حوزه کاال و خدمات 
در استان را درج نکردن قیمت، گرانفروشی، ارایه نشدن فاکتور 
و تقلب اعالم  و گفت: سال گذشته 14 پرونده احتکار تشکیل 
شد که متخلفان عالوه بر عرضه کاال به بازار یک میلیارد و 500 

میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

تخلف و قانون شکنی بیماری است
در  سالمندان  امید  خانه  سرپرستار  حسنی   - کاری  نسرین 
گفتگو با خبرنگار آوا گفت: طبق معمول کار هر روزه در حال 
معاینه خانمی سالمند بودم که یکی از همکاران مرا صدا زد و 
گفت حال یکی از آقایان سالمند بد شده است و عالئم حیاتی 
ندارد. فورا خود را به اتاقش رساندم و دیدم  فرد مذکور در 
حال صحبت با  نازنین صمیمی )مسئول فنی( و مسعود بنی 
اسدی )مددیار( است، وقتی حال سالمند را جویا شدم دریافتم 
این دو همکار توانا وقتی متوجه ایست قلبی او شده اند طبق 
آموزش ها و تجربیات خود قبل از رسیدن من، سعی در احیای 
قلبی - ریوی بیمار کرده اند  که با این  احیا  سالمند دوباره 
به زندگی خود بازگشته است. وی تاکید کرد: آنها طبق وظیفه 
کاری  می توانند  تا آمدن من دست نگهدارند ولی از آنجا 
که تمامی پرسنل این مجموعه دلسوز و باتجربه هستند، از 
هر لحظه برای بهبود حال سالمندان غفلت نکرده و بزرگان 
مسئولیت  این  که  کنند  می  امیدوار  زندگی  به  را  خانه  این 
پذیری جای سپاس ویژه دارد.مدیرعامل مجتمع توانبخشی 
حضرت علی اکبر )ع( بیرجند هم یادآور شد: موسسه خیریه 

توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( در مهر سال 95 با همت و 
یاری همیشگی خیرین و هزینه 30 میلیارد ریالی در زمینی به 
مساحت 5 هزار  متر مربع ، زیر بنای 3 هزار و 600  متر مربع ، 
در 3 طبقه، سرای سالمندان با هدف حفظ کرامت انسانی، امید 
به زندگی و رفاه حال سالمندان و نیز تامین نیازهای مالی این 
مؤسسه، به نام خانه امید را بنا  نهاد. اکبری مطلق ادامه داد: 
امتیازات خاص خانه امید نسبت به سایر خانه های سالمندان 
در استان باعث شد، توجه خیلی از مسئوالن و همشهریان 
معطوف به آن و قابل تحسین باشد.وی با اشاره به اینکه این 
مجتمع عظیم آپارتمانی و هتلینگ، اکنون با 48 سوئیت و 
ظرفیت نگهداری 100 سالمند با امکانات پزشکی،  پرستاری، 
بسیاری  و  مددکاری  روانشناسی،  توانپزشکی،  آزمایشگاه، 
امکانات دیگر در خدمت سالمندان است، خاطر نشان کرد: 
اکنون 50 سالمند مقیم این مکان هستند و پذیرش از تمام 
کشور آزاد است.اکبری افزود:  قابل توجه است سوئیت های 
مجموعه بنا به درخواست سالمند و یا خانواده وی می تواند 

یک الی سه تخته باشد.
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کسب دو مدال طال و یک نقره ورزشکاران 
استان در اولین روز مسابقات قهرمانی 

جانبازان و معلوالن کشور

 امین جم - در اولین روز مسابقات قهرمانی کشور، 
جانبازان و معلوالن تیم خراسان جنوبی 2 مدال طال 
و یک مدال نقره کسب کردند. در این مسابقات که به 
میزبانی تهران برگزار شد آقایان علی اشتری در ماده 
پرش طول مقام اول ، محمد درکی در ماده دو 100 
متر مقام اول و مسعود سارانی در ماده دو 100 متر 

مقام دوم را کسب کردند.

سومین جشنواره قهرمانی پینگ پنگ 
بازنشستگان  استان برگزار شد

غالمی - به گزارش روابط عمومی هیئت پینگ 
پنگ ،  مسابقات قهرمانی پینگ پنگ بازنشستگان 
کشوری استان )بانوان( با حضور 11 بازیکن در سالن 
سرحدی بیرجند برگزار و خانم ها فرحناز آشوری ، 
طاهره زمانی پور و سیمین بهدانی به ترتیب مقام 
مسابقات  در  کردند.  کسب  را  سوم  تا  اول  های 
استان  )مردان(  بازنشستگان کشوری  پنگ  پینگ 
نیز که با حضور  25 بازیکن  انجام شد ، به ترتیب 
آقایان علیرضا مومن،محمدرضا چمنی و علی ایوبی 
مقام های اول تا سوم را کسب کردند.گفتنی است 
نفر اول این مسابقات آبان به تهران اعزام خواهد 
شد.همچنین از نفرات برتر و عوامل اجرایی مسابقات 

در شهریور ماه تجلیل می شود. 
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 اشتغال12 هزار نفر درصنعت استان
توزیع  و خدمات مشترکین شرکت  فروش  معاون  ایسنا - 
مدیریت  زمینه  در   گفت:  جنوبی  خراسان  برق  نیروی 
و  شهرستانی  تیم  امسال 11  و  گذشته  سال  برق  مصرف 
یک تیم استانی به دستگاه های اجرایی استان مراجعه و به 
تذکر  نکرده اند،  رعایت  را  الگوی مصرف  که  دستگاه هایی 
می دهند. محسن بخشایی یادآور شد: براساس مصوب هیئت 
برق  توزیع  ادارات، شرکت های  ساعت  تغییر  برای  وزیران 
اداری  دستگاه های  به  دارند  وظیفه  ویژه  بازرس  عنوان  به 
مراجعه و به دستگاه هایی که بد مصرف هستند یا الگوی 
مصرف را رعایت نکرده اند تذکر داده شود. وی با اشاره به 
سایر  و  تجاری  مشترکان  بخش  در  برق  مدیریت مصرف 

مصارف، اظهار کرد: قسمت عمده این مشترکان، بانک ها 
و   واحد های تجاری هستند. که بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری که در تعرفه سایر مصارف قرار می گیرند، براساس 
باید  دولت  سوی  از  ابالغی  دستورالعمل  و  اداری  مصوبه 
مشمول  نیز  ساعت  تغییر  و  دهند  کاهش  را  خود  مصرف 
معاون  می شود.  نیز  اعتباری  و  مالی  موسسات  و  بانک ها 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مشترکین  خدمات  و  فروش 
خراسان جنوبی بیان کرد: برای مغازه ها و واحد های تجاری 
روش محاسبه قبوض مشابه تعرفه خانگی است، یعنی روش 
را  مصرف  میزان  اگر  و  است  پلکانی  برق  قبض  محاسبه 
کاهش دهند، تعرفه ارزان تری برای آنان محاسبه می شود.

کنترل مصرف برق در دستگاه های اجرایی 
تسنیم - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
شامگاه پنجشنبه گذشته در نشست برنامه ریزی هفته صنعت و 
معدن در بیرجند اظهار کرد: 12 هزار نفر در بخش صنعت استان 
اشتغال دارند که این تعداد 0.5 درصد اشتغال بخش صنعت 
کشور است. داوود شهرکی گفت: 541 واحد صنعتی در خراسان 
جنوبی فعال است که از این تعداد 12 واحد صنعتی بزرگ، 
16 واحد متوسط و 513 واحد نیز واحدهای کوچک است.وی 
با بیان اینکه 21هزار و 243 میلیاردی دربخش صنعت استان 
سرمایه گذاری شده است افزود: این میزان 0.7 درصد از حجم 
سرمایه گذاری بخش صنعت کشور را شامل می شود.شهرکی 
وگفت:   کرد  اشاره  استان  تولیدی  محصوالت  مهمترین  به 

تایر خودرو، سیمان، کاشی و سرامیک، مواد شوینده، چینی 
بهداشتی، کنسانتره مس و زغال سنگ، خوراک دام و طیور 
و بلوک های سبک گازی از جمله ابن محصوالت است. وی 
به رتبه دوم خراسان جنوبی در تولید کاشی و سرامیک، اشاره 
کرد وافزود: در حال حاضر ساالنه بالغ بر 21میلیون مترمربع 
انواع کاشی و سرامیک در استان تولید می شود. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار کرد: وجود دو 
گمرک رسمی زمینی، یک گمرک در مرز مجاز هوایی فرودگاه 
با زیرساخت  بازارچه مرزی  بین المللی بیرجند و وجود چهار 
مناسب در مرز با افغانستان موجب کاهش هزینه های حمل 
از استان به بازار افغانستان نسبت به سایر استان ها شده است.
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مژده به همشهریان عزیز خراسان جنوبی:
 تاالر پذیرایی سی کاج با سالن های مجلل و به روز 

* تخفیف ویژه برای زوج های همشهری
*  کیفیت عالی با قیمت مناسب

 اتالر پذریایی سی کاج

آدرس:  معصومیه - حاشیه میدان ابن حسام - تاالر سی کاج 
تلفن: 32358223-09155600562 

قابل توجه همشهریان بیرجندی مشاوره، خرید و فروش ، بازسازی و تعمیرات ساعت پاسخگویی: 8:30 الی 13 و 15:30 الی 20:30
امالک بیرجندی ها در مشهد مقدس     ۰۹۱۵۱۶۱۳۹۱۷  - جعفر خسروی

افتتاح سالن ورزشی امام صادق)ع( در روستای حاجی آباد
 مهدی آبادی - عصر چهارشنبه گذشته ، 
سالن ورزشی امام صادق )ع( در اراضی 
حضور  با  آباد  حاجی  روستای  موقوفه 
معاون بهره وری اوقاف و امور خیریه 

افتتاح شد.
پرویز بخشی پور مدیرکل اوقاف و امور 
سالن  افتتاحیه  آیین  در  استان  خیریه 
امام صادق )ع( گفت: مساحت  ورزشی 
این زمین 5600 متر بوده که برای ساخت 
آن، این اداره با آقای حسن امیر آبادی 
پور  بخشی  است.  کرده  همکاری  زاده 
افزود: با توجه به نظر آقای امیر آبادی زاده 
این سالن ورزشی برای استفاده جوانان 
روستای حاجی آباد ساخته شده و اداره 
آن پس از مدت زمانی در اختیار اوقاف 
و امور خیریه خواهد بود. وی ادامه داد: 
آقای امیر آبادی زاده برای رفع مشکالت 
جوانان و آباد کردن این زمین متروکه به 
ساختن این مجتمع اقدام کردند تا جوانان 
با استفاده از آن از نیروی جوانی بهترین 
استفاده را ببرند و نیز جامعه سالمی داشته 
خیریه  امور  و  اوقاف  کل  مدیر  باشیم. 
استان با بیان اینکه احیاء و سرمایه گذاری 
در زمین های موقوفه از برنامه های این 
در  ها  زمین  این  افزود:  است،  سازمان 
سال های گذشته بالاستفاده مانده و این 
اداره با توجه به نیازهای روز جامعه، این 
برنامه را در اولویت کاری خود قرار داده 
تا  خیر و برکت صدقه جاریه وقف، به 

مردم به ویژه محرومین برسید. 
رئیس شورای اسالمی روستای حاجی آباد  
نیز در این مراسم با بیان اینکه ورزش از 
مهم ترین  مولفه های سالمت در جامعه  

می باشد،گفت: همزمان با شهادت امام 
به  این مجتمع ورزشی که  صادق )ع(، 
نام این امام معصوم نام گذاری شده، در 
حاجی آباد افتتاح شد. حاجی آبادی افزود: 
قیمت این زمین 1/5 میلیارد تومان است 
و برای ساخت آن نیز 1/5 هزینه شده 
است و کتابخانه ای نیز در کنار این سالن 
ورزشی ساخته خواهد شد. وی ادامه داد: 
مطلوب  روستا  این  در  ورزشی  سرانه 
باید  و  هستیم  کار  ابتدای  در  نیست، 
حاجی  در  نیز  دیگری  ورزشی  سالن 
آباد ساخته شود. رئیس شورای اسالمی 
با اشاره به طرح هادی در  آباد  حاجی 
کرد: 197  عنوان  آباد  حاجی  روستای 
هکتار وسعت طرح هادی در حاجی آباد 
بوده که با اجرای این طرح فعالیت های 
آسفالت  همچون  مهمی  ساختی  زیر 
این روستا  در  و...  معابر، جدول کشی 
انجام گرفته است. حاجی آبادی با بیان 
اینکه کارهای مهم فرهنگی، اجتماعی 
گرفته  روستا شکل  این  در  ورزشی  و 
در  مسجد   4 وجود  کرد:  اظهار  است، 
مقاومت  پایگاه های  نیز  و  روستا  این 
و شوراهای فرهنگی و اجتماعی فقط 
باشد.  می  ها  فعالیت  این  از  قسمتی 
اولین زورخانه  با اشاره به ساخت  وی 
آباد  حاجی  در  استان  روستاهای  بین 
کمک  و  هماهنگی  بدون  داد:  ادامه 
مردم کارهای بزرگی نمی توان انجام 
ادامه داشته  این حمایت ها  اگر  داد و 
باشد، اتفاق های خوبی مانند افتتاح این 
روستای  در  ورزشی  فرهنگی،  مجتمع 

حاجی آباد باز هم شاهد خواهیم بود.

عکس: مهدی آبادی

همزمان با شهادت امام جعفر صادق)ع( انجام شد:

ظریف: ثابت قدم خواهیم ماند

ظریف در توئیترش نوشت:” در ۲۸ ژوئن، ما سالگرد 
ایرانی  غیرنظامیان  به  شیمیایی  دهشتناک  حمله 
در سردشت را گرامی می داریم. ما هرگز فراموش 
پشتیبانی  از صدام  غرب  دنیای  که  کرد  نخواهیم 
به تسلیحات شیمیایی مسلح کرد.  را  و حتی وی 
شورای امنیت هرگز حمله شیمیایی صدام به مردم ما 
را محکوم نکرد. ما آن زمان، ثابت قدم ماندیم؛ اکنون 

هم خواهیم ماند.”

توهین پامپئو به رئیس جمهور ایران

وزیر امور خارجه آمریکا در اقدامی توهین آمیز، اظهارات 
اخیر رئیس جمهور ایران در واکنش به تحریم های 

آمریکا را »بچه گانه و نابالغ« توصیف کرد.

ضرغامی: راهبرد مقاومت
 دشمن را دیوانه کرده است

ضرغامی با بیان اینکه مقاومت تنها راه ایستادگی 
در مقابل دشمن است، عنوان کرد: مذاکره راه حل 
مناسبی نیست و آن چیزی که جواب داده و دشمن 

را دیوانه کرده راهبرد مقاومت است.

قطعا اصولگرایان شانس
 بیشتری در انتخابات دارند

نقوی حسینی درباره اینکه کدام جریان در انتخابات 
آینده شانس بیشتری دارد، گفت: اگر مردم بخواهند 
مملکت  امور  حاضر  حال   در  کنند،  فکر  جریانی 
دست جریان اصالحات است. اگر از وضع موجود 
راضی هستند، از آنها استقبال می کنند و اگر راضی 
نباشند، قطعاً از رقبا استقبال می کنند. او تاکید کرد: 
قطعاً مردم به شدت از وضع موجود ناراضی هستند. 
اصولگرا،  جریان  یعنی  آنها،  رقبای  حتماً  بنابراین 

شانس بیشتری خواهند داشت.

وزیر خارجه ونزوئال: می توانیم
 مانند ایران پیروز شویم

با  امور خارجه ونزوئال گفت: ما می دانیم که  وزیر 
که  ایران  مانند  شویم؛  پیروز  می توانیم  استقامت 
سالیان زیادی است با اتکا به توان خود پیشرفت های 

خوبی را به دست آورده است.

اعتماد مردم به اصولگرایان
 بعد از احمدی نژاد از بین رفت

حسین کنعانی مقدم گفت: اعتماد مردم به جریان 
اصولگرایی به علت حمایت این جریان از احمدی نژاد 

صدمه دیده و می بایست این اعتماد باسازی شود.

ترامپ: درباره ایران عجله نداریم

ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان یک گفتگوی 
دوجانبه با نخست وزیر هند مدعی شد در خصوص 

ایران عجله ندارد.

کارت کنکور سراسری ۹۸ 
امروز توزیع می شود

تعداد یک میلیون و ۳5۳ هزار و ۳۲4 کارت ورود 
به جلسه آزمون سراسری سال 9۸ از 9 تیرماه تا 
1۲ تیرماه 9۸ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر 

می شود.

بانک مرکزی با افزایش
 وام مسکن موافقت کرد

وزیر راه و شهرسازی از پیگیری افزایش تسهیالت 
مسکن خبر داد و گفت: این امر مورد موافقت بانک 
مرکزی قرار گرفته است. اسالمی ادامه داد: وزارت راه 
وشهرسازی تالش کرده است که تسهیالت بانکی در 
حوزه ساخت مسکن قابل انتقال به خریدار باشد و هفته 
آینده مصوبه ای تکمیلی خواهیم داشت که اگر زوجی 
تا پنج میلیون تومان توانایی بازپرداخت وام مسکن در 
ماه را داشته باشد، بتواند در قالب توافق سه جانبه بین 
بانک، سازنده و خریدار بیشتر از 160 میلیون تومان 

تسهیالت مسکن از بانک دریافت کند.

مصرف برنج خارجی
 برنج ایرانی را ارزان کرد

 رئیس انجمن برنج ایران گفت: در پی افزایش کاذب 
قیمت برنج داخلی، مردم به مصرف برنج خارجی 
روی آورده اند که نتیجه آن کاهش تقاضا و کاهش 

قیمت برای برنج داخلی بوده است.

خبر خوش به مشموالن سهام عدالت

خصوصی سازی  سازمان  رئیس  مشاور   - فارس 
گفت: سود سهام عدالت برای باقیمانده مشموالنی 
که تاکنون سود سال 96 را دریافت نکرده اند، به 

زودی واریز می شود.

اقساط وام طرح خانه دار شدن 
کارکنان دولت چقدر است؟

ساختمان  و  مسکن  معاونت  اعالم  اساس  بر 
ویژگی های طرح کمک به تامین مسکن کارکنان فاقد 
مسکن در دستگاه های دولتی ، شامِل تامین هزینه 
آماده سازی زمین و اخذ پروانه از محل آورده اولیه 
متقاضیان در اقساط پنج ساله است. همچنین تامین 
کل هزینه ساخت توسط شریک سازنده و پرداخت 
قیمت عرصه یا عرصه و اعیان در اقساط ۲0 ساله از 
دیگر ویژگی های این طرح است. اتمام ساخت در این 

طرح حداکثر دو سال پیش بینی شده است.


