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5انهدام باند مسلح مواد مخدر شرق کشور3قانون اراضی ملی باید به روز رسانی شود5اعالم آمادگی برای گسترش روابط با افغانستان

 خراسان جنوبی میزبان مهمانان کشوری

سفرهای  پیاپی معاونان  رئیس جمهور
صفحه  5

عکس:  اکبری

*هرم پور

ابزار هنر را برای معرفی 
استان فراموش نکنیم!

خانواده  که  خواندم  جایی  پیش  مدتی 
»نلسون ماندال« یک شرکت تولید فیلم 
سؤال  سه  همانجا  کنند.  می  تأسیس 
مهم به ذهنم آمد؛ اول اینکه چرا خانواده 
این رهبر جنبش ضد آپارتاید در آفریقای 
جنوبی به جای شرکت تولید فیلم برای 
تبلیغ تفکرات رهبر آزادی خواه و سیاه 
پوست خود، یک بنگاه رسانه ای بزرگ 
و جهانی ایجاد نمی کنند؟  دوم  اینکه چرا 
ما برای تبلیغ  اندیشه ها و تئوری ها و 
آرمانهای انقالبمان چنین اقدامی در سطح 
جهانی انجام ندادیم؟ و   سوم اینکه در 
مقیاسی کوچک تر، آیا برای شتاب آفرینی 
در صفحه 2 ادامه  استانی...  توسعه  به 

 

 

 

ممکن است در آینده نزدیک
به نتیجه قابل قبولی برسیم

روحانی:

صفحه  2

برای اصالحات 
حضور اصل است 

موسوی الری :

بعید می دانم احمدی نژاد 
جریان سوم شود 

ظریفیان :

صفحه  2

صفحه  2

صدور بیمه نامه شخص ثالث 
در اقساط ۱۲ ماهه 
بدون پیش پرداخت

طالقانی 3 - پالک 7 - طبقه فوقانی ال جی
3۲۲36943 -09۱5۱637۱46 بنازاده

جناب آقای دکتر امیری    معاون محترم امور مجلس ریاست جمهوری
جناب آقای معتمدیان   استاندار محترم خراسان جنوبی

سرکارخانم سرفرازی   مدیرکل محترم حوزه معاونت امور مجلس ریاست جمهوری
 معاونین محترم استاندار، مدیران کل محترم همراه و مدیران محترم بهزیستی  

از حضور گرم و امیدبخش شما در موسسه خیریه توانمندساز حضرت رسول ا... )ص( سپاسگزاریم.
 موسسه خیریه توانمندساز  حضرت رسول )ص(

مهــدی جــان 
بـرادر گلم

 یک سال بی تو بودن را تجربه کردیم
 و شامگاهان هر روز یاد با تو بودن را با مادر پیر داغدارت

 در عین ناباوری گرامی داشتیم. روحت شاد
محمد رضا پویان

دوست و برادر عزیز

جناب آقای دکتر احمد احمدی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر بزرگوارتان 

را خدمت جناب عالی و خاندان محترم تان تسلیت عرض نموده 
برای شما و خانواده  صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

نعیم خیرآبادی ، امین ا... گلرو ، امیر بنی اسدی

نقد و اقساط

نرخ سود اقساطتعداد اقساط )ماه(پیش پرداختکاربری

مسکونی 
تجاری، اداری 

سرقفلی

%40120
24%12

36%13

48%14

60%15

توضیحاتآدرسشرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیفقیمت پایهمتراژ )مترمربع(کاربریکد شناسهردیف

سرایان، خیابان امام نقد ***146.99109.50585.819.750مسکونی1306820
خمینی 19 ، پالک 20

با وضعیت موجود، ملک مشاعی )سهم بانک 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ( دارای 
متصرف، مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

سرایان، سه قلعه، حاشیه نقد61.3750.44521.285.000469.156.500مسکونی2305138
بلوار امام رضا )ع(

با وضعیت موجود، طبق سند مالکیت کاربری به صورت تجاری مسکونی
 می باشد. ملک مشتمل بر همکف و طبقه اول می باشد که طبقه اول

 ستون گذاری گردیده و قسمتی از دیوارها اجرا شده ولی فاقد سقف می باشد
 )همکف 49/14 + سرویس بهداشتی داخل حیاط 1/3 مترمربع(

نقد273.75308.451.973.850.0001.776.465.000مسکونی3306262
فردوس، حاشیه خیابان 
خرمشهر 10 ، پالک 114

با وضعیت موجود، دارای متصرف، مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به 
عهده خریدار می باشد. )72/5  مترمربع زیرزمین + 185/95 متر مربع همکف + 

50 مترمربع پارکینگ و انباری(

نقد263.17103709.686.000638.717.400مسکونی4306324
سرایان، خیابان جانبازان 

نبش جانبازان 11 
)کوچه شمس( پالک 39

با وضعیت موجود، مساحت عرصه طبق سند 263.17 مترمربع می باشد
 ملک دارای تعریض می باشد و ارزشگذاری عرصه بر اساس مساحت عرصه

 پس از اصالحی و اعیان قبل از اصالحی اعالم شده است.

نقد131.03858.275.833772.448.250قدرالسهممسکونی5306513
نهبندان، بلوار کشاورز، 
نبش کشاورز 10، مقابل 
مدیریت جهاد کشاورزی 

نهبندان

با وضعیت موجود ملک مشاعی )سهم بانک 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ(
دارای متصرف، مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار

 می باشد. مساحت آپارتمان 131/03 مترمربع که 11/91 مترمربع
 آن پیشرفتگی و 3 مترمربع آن بالکن پیشرفتگی می باشد.

سرایان، خیابان حافظنقد و اقساط***148.9179.312.031.040.000مسکونی6305214
 نبش حافظ 6

با وضعیت موجود )همکف 101/21 مترمربع و اول 78/1 مترمربع
 به صورت دوبلکس(

نقد و اقساط***277.11144590.543.5000مسکونی7305667
نیمبلوک، خیابان ولیعصر 

ولیعصر 8 ، پالک 47 
قطعه شمالی ، جنب مسجد

با وضعیت موجود دارای متصرف، مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه
 به عهده خریدار می باشد.)همکف 114 مترمربع و انبار 30 مترمربع(

نقد و اقساط391.5362.212.100.000.00010.890.000.000مسکونی8304351
بیرجند، خیابان حکیم 
نزاری، حکیم نزاری 12 
جمهوری 8 ، پالک 41

با وضعیت موجود - طبق نظر کارشناس متراژ عرصه پس از عقب نشینی
 380/5متر می باشد. )11 متر در طرح تعریض قرار دارد(

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد: امالک مشروحه ذیل در استان خراسان جنوبی را از طریق مزایده عمومی شماره 98/48 به فروش 
برساند.  متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/05/12 لغایت 98/05/20 از ساعت 8 الی 14 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. 

 آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/05/20 می باشد. ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه 98/05/28 
در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد. شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.  توضیحات:  الف( در فروش های نقدی شرایط پرداخت  به صورت %40 

پیش پرداخت ، 40% حداکثر دو ماه بعد )همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.  ب( نحوه فروش نقد و اقساط )درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ 
سود اقساط( طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.  ج( در فروش های اقساطی اولویت با باالترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای 

واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.  د( سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است. 
آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان: بیرجند - خیابان شهید محالتی -  نبش خیابان 7 تیر - ساختمان سرپرستی بانک ملت استان خراسان جنوبی - طبقه پنجم - امور اداری و ساختمان 

32446616-056 * آدرس و تلفن دفتر مرکزی : تهران - بزرگراه آفریقا -  نرسیده به چهارراه جهان کودک - کوچه ژوبین - پالک 5  /  88781317 - 888722000

نهمین سالگرد درگذشت مادر عزیزمان

 مرحومه سکینه طّیبی نژاد 
 امسال با روزهای سخت

 هجرت ابدی پدر مهربان مان

 زنده یاد غالمرضا مقبولی  
مصادف شده است  و به راستی که افسانه هستی شان اگر به پایان رسید 

خوش نامی و عزت شان را هرگز پایانی نیست.
روح شان در سایه آیه های رحمت الهی شاد

فرزندان و نوه ها

شرکت بیمه آرمان به منظور توسعه شبکه فروش و گسترش خدمات 
بیمه ای خود در خراسان جنوبی، عالقه مندان به فعالیت در صنعت بیمه 
ای را برای اخذ پروانه نمایندگی )مطابق آیین نامه 75 و 96 بیمه مرکزی 
سربیشه،  بشرویه،  طبس،  نهبندان،  قائن،  های  شهرستان  در  ایران( 
درمیان و خوسف دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان برای ثبت نام 
و کسب اطالعات بیشتر می توانند به شعبه این شرکت در بیرجند به 
نشانی خیابان مدرس، نبش مدرس 11، طبقه فوقانی بانک گردشگری 
نمایند. حاصل  تماس   32354135 های6-  شماره  یابا  و  مراجعه 
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شنبه  * 12 مرداد  1398 * شماره 4412

 ابزار هنر را برای معرفی 
استان فراموش نکنیم!
*هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1(  دوم اینکه چرا ما برای تبلیغ  

اندیشه ها و تئوری ها و آرمانهای انقالبمان چنین اقدامی 
در سطح جهانی انجام ندادیم؟ و سوم اینکه در مقیاسی 
کوچک تر، آیا برای شتاب آفرینی به توسعه استانی به 
نام »خراسان جنوبی»، ما هم در استان نیازمند تقویت و 
فراوان تر کردن ساز و کارهای خبری و افزایش تعداد 
رسانه های قوی هستیم یا نیازمند استفاده از ظرفیت 
های مهم دیگری مثل فیلم، کتاب و ابزار هنر؟ پاسخ 
سؤال اولم را ذیل توضیح تأسیس کنندگان شرکت فیلم 
سازی »ماندال« وقتی گرفتم که هدف از تأسیس این 
شرکت را آموزش و قدرتمند سازی جوامع برای کار با 
همدیگر در راه رسیدن به عدالت اجتماعی در جهان 
عنوان کرده بودند. به عبارتی روی اهدافی دست گذاشته 
بودند که قطعاً نه جزو وظایف رسانه های روزمره و نه 
جزو توانمندی های بنگاههای خبری  است و لذا بهترین 
کار و شیوه را برگزیده بودند؛ سریع االنتقال، صحیح 
االنتقال و صریح و بی واسطه برای مردم. در خصوص 
سؤال دومم، پاسخ برای خودم و برای مخاطبینم کاماًل 
مشخص است و تمایلی به توضیح بیشتر ندارم. اما در 
خصوص سؤال سوم، پاسخ ها برای خودم چند وجهی 
و قطعاً برای مخاطبم تأمل برانگیزند. یک بررسی گذرا 
و جستجو و کنجکاوی ساده در فضای رسانه ای کشور، 
مؤید یک موضوع جالب و مهم است؛ خراسان جنوبی به 
نسبت جمعیت خود، جزو معدود استانهاییست که تقریبًا 
چهار روزنامه مکتوب، تعداد فراوانی سایت های خبری و 
تعداد بی شمارتری کانال ها و صفحات خبری مجازی، 
همه روزه، اخبار، رویدادها، گزارش ها، حوادث، اتفاقات، 
مسائل و مشکالت آن را بازتاب می دهند؛ عموماً و 
متأسفانه بدون تحلیل و ارائه راهکار، صرفاً با رویکرد 
اطالع رسانی و عمدتاً هم غیر راهبردی و فاقد نگاه 
پیشبینانه، هشدار دهی یا آسیب شناسانه، و در عین 
حال غیر همپوشان و حتی گاه در جریان رقابت های 
ناسالم صنفی، مخالف مصالح استان و منافع مردم و 
عواید همدیگر! در چنین شرایطی سؤالهای مهمی 
که به ذهن هر مخاطبی می آید شاید این باشد؛ آیا 
لزوماً تعداد رسانه های مکتوب و غیرمکتوب در یک 
منطقه می تواند شتاب دهنده توسعه یا مجرای شناخت 
و آشنایی مدیران کشوری و سرمایه گذاران از مشکالت، 
نیازمندی ها و ظرفیت ها باشد یا حتی گاه می تواند اثر 
عکس داشته باشد؟ آیا حضور چند رسانه ی همپوشان 
و همراه و همسو در حوزه تفکر واحد برای توسعه استان 
و در عین حال با تنوع در نظرات و رویکردهای سیاسی 
و اجتماعی که خالء فقدان چند صدایی های معمول 
سیاسی و اجتماعی را نیز در جامعه ی استانی ُپر کند، 
کارآمدتر است یا حضور همزمان دهها وصدها رسانه 
مختلِف صرفاً خبری که هر روز، هر کدام از سایت ها 
و صفحات همدیگر، خبرها را به امانت بگیرند و تنها 
توان و ظرفیتشان، تولید »اداره نامه« های ملّون و 
»بولتن« های خبری گاهاً  فاقد بهره واقعی باشد؟ در 
چنین فضایی چه تأکیدی از طرف طیفی از مدیران  
برای افزایش چنین رسانه هایی و حمایت های پنهان 
و آشکار از آنها وجود دارد جز اینکه به نوعی کیسه 
پر زرق و برق تبلیغاتی و هیمنه ی مدیریتی شان 
را احیاناً برای خوشایند مدیران باالدستی و یا کسب 
وجهه و ماندگاری بیشتر در پست ها یا ارتقا به پلکان 
ترقی آینده پر کنند؟ در شرایطی که نه رسانه های 
استان آنقدر قوی هستند که بتوانند از نظر اقتصادی و 
استقالل مالی، روی پای خود و بدون حمایت مدیران 
و ادارات بایستند، و نه مدیران می توانند بدون رسانه 
ها نفس بکشند و از سوی دیگر، مدیران رسانه ها و 
روزنامه نگاران و خبرنگاران خراسان جنوبی این روزها 
قوی تر، با تجربه تر و دغدغه مندتر از همیشه هستند، 
استان نه برای معرفی شدن بلکه این بار برای تحمیل 
شدن به ذهن مدیران، نیازمند تالقی اضالع همنام 
یک مثلث به نام »هنر« است. من احساس می کنم 
در شرایط ویژه خراسان جنوبی و فراموشی تاریخی 
مسؤوالن کشوری از این استان، تنها نسخه نجات 
بخش ما، معرفی ظرفیت ها و نیازمندی هایمان از 
طریق تولید محتواهای عمیق هنری در قالب فیلم 
های کوتاه و بلند، مستندهای داستانی، تئاتر، ادبیات 
و حتی نقاشی، خط و پویانمایی است. باور کنیم که 
اگر دهها سال دیگر هم برای استان صرفاً خبر تهیه 
کنیم و بنویسیم و اطالع رسانی نماییم، به رگ غیرت 
برخی از عزیزان باالنشین کمتر گزندی می رسد! این، 
»هنر« وتنها  »هنر« است که با ضربه های مداوم 
به شاهرگ حیاتِی غیرت ها و دغدغه ها و عصِب 
حساِس عواطف و احساسات مدیران، و نشستن بر 
خودآگاه و ناخودآگاه تفکر مسؤوالن، به وقِت برنامه 
ریز های تاریخی، در زماِن بودجه ریزی های حیاتی، 
هنگاِم تصمیم های سرنوشت ساز و موقِع تحریر 
امضاهای طالیی، آنان را برای حرکت های بزرگ 
در مدار توسعه خراسان جنوبی، ُمجاب یا حتی مجبور 
می کند! واقعیت این است که خراسان جنوبی، بیش 
از پانزده سال است مدام »معرفی« می شود، و این 
که  است  شده  »نمدی«  »معرفی«،  ی  واژه  کلید 
برخی »مدیران« محترم  نیز به بهانه آن، »کالهی« 
از جنس ترقی و پیشرفت برای خود بسازند. متأسفانه 
فعالیت های خبرِی ِصرف، چه از طریق تقویت روابط 
عمومی ها و چه تغذیه محتوایی رسانه ها، در این سالها 
عمدتاً به جای معرفی »استان«، به معرفی »مدیران 
استان« منتهی شده و این ظلمی بزرگ در حق مردم 
استان است که شاید روزی و روزگاری، مسببان آن را 

هرگز نبخشند.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید( 

روایت تایید نشده از دلگیر شدن 
سردار سلیمانی از سریال گاندو 

محمد مهاجری در توئیتی نوشت: حاال که نهادهای 
نظام از جمله سپاه، از ظریف حمایت کرده اند، این 
خبر ناگفته را بگویم که 3-2 هفته پیش سرلشکر 
سلیمانی دلگیری اش را از سریال گاندو بیان کرده 
باید منتظر واکنش گاندوسازان ماند. منظورم  بود. 
و  کننده  تهیه  مثل  صفرهایی  سرباز  گاندوساز،  از 

کارگردان و حتی رئیس شبکه 3 نیست، البته!

روحانی: امکان دارد در هفته های 
آینده به یک نتیجه قابل قبول برسیم

مذاکرات  در  اگر  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
تعهدات  کاهش  بعدی  مرحله  نرسیم  نتیجه  به 
مان را انجام خواهیم داد، گفت: امکان دارد در 
هفته های آینده به یک نتیجه قابل قبول برسیم 
تعهدات  کاهش  بعدی  مرحله  نرسیم،  اگر  ولی 

مان را انجام خواهیم داد.

برای جریان اصالحات حضور پای 
صندوق های رأی یک اصل است 

جریان  برای  گفت:  الری  موسوی  حجت االسالم 
اصالحات که پایبند به رای مردم است، حضور پای 
صندوق های رای یک اصل است و توجهی به بحث هایی 
کرد. نخواهیم  انتخابات  در  مشروط  شرکت  مثل 

واکنش معنی دار مشاور 
جیمی کارتر به تحریم ظریف 

گری سیک نوشت: وقتی وزیر خارجه دشمن تان 
نسبت به شما دیپلمات بهتر، سخنگوی بهتر، توییت 
کشورش  برای  بهتر  ای  نماینده  و  بهتر  نویسی 
کنید. ساکت  را  او  کنید  سعی  باید  شما  است، 

دالیل مضحک بولتون 
برای تحریم ظریف 

دولت  هدف  گفت:  سفید  کاخ  ملی  امنیت  مشاور 
که  بوده  این  ایران  خارجه  وزیر  تحریم  از  آمریکا 
قابل  را  او  فعالیت های  واشنگتن  شود  داده  نشان 

تحریم می داند.

بعید می دانم احمدی نژاد 
جریان سوم شود 

غالمرضا ظریفیان با بیان اینکه امکان شکل گیری 
جریان سوم بدون تابلو و شناسنامه در ایام نزدیک به 
انتخابات وجود دارد، گفت: بعید می دانم جریان احمدی 
نژاد بتواند به جریان سوم در انتخابات تبدیل شود.

فروش نقدی و اعتباری پنج محصول سایپا از امروز

ایرنا- گروه خودروسازی سایپا با هدف تنظیم و جلوگیری از التهاب بازار، فروش نقدی و اعتباری پنج محصول خود را از ساعت 10صبح 
امروز شنبه )12مردادماه( آغاز می کند. سایپا 1۵1 با تسهیالت 4میلیونی، تیبا صندوقدار و ساینا دنده ای رینگ فوالدی با تسهیالت 
۵میلیونی و ساینا دنده ای رینگ آلومینیومی با تسهیالت 10میلیون تومانی محصوالتی هستند که به صورت اعتباری عرضه می شوند.

اتحادیه تلفن همراه: تکلیف بازار 
موبایل هفته جاری مشخص می شود 

ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل با بیان 
اینکه وضع بازار موبایل هفته جاری مشخص می شود، 
گفت: امیدواریم که روند قیمت گوشی به زودی کاهشی 
شود، در غیر این صورت مسئوالن باال دستی باید در 
این زمینه فکری کنند. درستی درباره تکلیف ۶00 هزار 
گوشی به جا مانده در گمرک افزود: مشکالت مربوط به 
این گوشی ها حل شده چرا که بیش از 90 درصد این 

گوشی ها در بازار توزیع شده است.

تدوین دستور العمل 
حذف یارانه پردرآمد ها 

تعاون،  وزارت  اجتماعی  رفاه  معاون  میدری  احمد 
کار و رفاه اجتماعی در مورد حذف یارانه پر درآمد ها 
گفت: در این خصوص قرار است دستور العملی طی 
مدت یک ماه نوشته شود. وی تاکید کرد: در آیین 
نامه مربوط به یارانه افراد پر درآمد نوشته شده دستور 
و  ارتباطات  وزارت  با  مشترک  صورت  به  العملی 
سازمان برنامه و بودجه تدوین شود که در این رابطه 

نیز اقدامات الزم انجام می شود.

گزارش دلگرم کننده “زنگنه”
 از تولید و ذخایر سوخت 

وزیر نفت گفت: تولید بنزین در سال 91 در کشور ۵2 
میلیون لیتر بود که در تیر امسال به 107 میلیون لیتر 

و مرداد به 110 میلیون لیتر در روز می رسد.

حذف صفرها از پول ملی 
چقدر طول می کشد؟ 

متوسط عمر اسکناس در ایران ۵.۵ سال است و اساسا 
به دلیل انتقال 70 نوع بیماری از طریق جابه جایی و 
گردش پول و فرسودگی اسکناس، پس از یک دوره 
زمانی مشخص معموال ۵ تا 8 ساله، باید پول از چرخه 
مبادالت خارج و امحا شود. مطابق آنچه رئیس کل 
بانک مرکزی اعالم کرده است، دوره گذار یا دوره در 
نظر گرفته شده برای جمع آوری اسکناس موجود و 
جایگزینی آن با اسکناس جدید در طرح حذف صفر 
و تغییر واحد پولی کشور حدود ۵ سال خواهد بود. 
بنابراین بانک مرکزی در همان بازه زمانی سابق و 
اسکناس  جایگزینی  برای  بیشتری  هزینه  معمول، 
های جدید انجام نخواهد داد و فقط به جای بازنشر 
اسکناس های با ارقام و واحد پولی فعلی، در جریان 
امحا و جایگزینی، اسکناس با ارقام و واحد پول جدید 

منتشر خواهد کرد.

مهدی آبادی- مدیر عامل خانه مطبوعات 
از  مطبوعات  خانه  ساخت  گفت:  استان 
ماه گذشته در استان آغاز شده و تا پایان 
سال جاری واحد های اداری این نهاد به 
بهره برداری می رسد. عصر روز پنجشنبه 

مدیرکل روابط عمومی سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای کشور با حضور در 
خانه مطبوعات از تالش های خبرنگاران 
تشکر و قدردانی کرد.  مدیرعامل خانه 
مطبوعات خراسان جنوبی در این بازدید 
با بیان اینکه جزو اولین استان ها برای 
درخواست خانه مطبوعات در کشور بودیم، 
گفت: در حال حاضر خانه مطبوعات با 203 
نفر عضو در استان مشغول به فعالیت است 
که از این تعداد 1۵۵ نفر عضو اصلی و 48 

نفر عضو افتخاری می باشند. 
ساالری افزود: ساخت خانه مطبوعات از ماه 
گذشته در استان آغاز شده و تا پایان سال 
جاری واحد اداری این نهاد به بهره برداری 
کارگروهی  قدم  اولین  در  که  رسد  می 
رسانه  اصحاب  مشکالت  بررسی  برای 
استان با حضور معاون سیاسی استانداری، 
مدیرعامل  و  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
خانه مطبوعات برگزار شد که تعداد ۶0 
نفر با حمایت استاندار از تسهیالت بانکی 
قرض الحسنه استفاده کردند. وی توجه به 
خبرنگاران را هدف مهم خانه مطبوعات 
دانست و از تقدیر اصحاب رسانه در روز 

خبرنگار خبر داد. 

به  اشاره  با  مطبوعات  خانه  مدیرعامل 
استان،  در  آموزشی  های  دوره  برگزاری 
و  مقدماتی  های  آموزش   : کرد  اضافه 
اصحاب  حداکثری  حضور  با  پیشرفته 
رسانه در استان برگزار شده که این دوره 

ها حتما برای آموزش کامل خبرنگاران 
ادامه خواهد داشت. وی به پیگیری موضوع 
مسکن خبرنگاران اشاره و عنوان کرد: این 
موضوع با همت و پیگیری خانه مطبوعات 
و حمایت استاندار خراسان جنوبی در حال 
پیگیری است. ساالری ارتباط با مدیران 
و جلب اعتماد آن ها را  از فعالیت های 
دیگر خانه مطبوعات دانست و اضافه کرد: 
با تقویت ارتباط نزدیک رسانه با مدیران، 
انعکاس اخبار و عملکرد ادارات به گوش 

مردم رسانده می شود.

برگزاری جلساتی با مدیران 
رسانه ها برای بیمه خبرنگاران

مدیرعامل خانه مطبوعات با بیان اینکه 
برای بیمه خبرنگاران جلساتی با مدیران 
افراد  کرد:  عنوان  برگزار شده،  ها  رسانه 
مطبوعات  و  ها  رسانه  دفاتر  در  شاغل 
نیز  امسال  و  بیمه شدند  توسط مدیران 
20 نفر از بیمه هنرمندان استفاده کردند و 
افراد دیگر نیز می توانند ثبت نام کنند تا 
بیمه شوند. ساالری به برپایی نشست های 
صمیمی اشاره و تصریح کرد: با حضور 
برنامه   2 هایشان  خانواده  و  خبرنگاران 

عصرانه و صبحانه خبری برگزار شده که 
باعث تبادل ارتباط بیشتر خبرنگاران خواهد 
شد. وی ادامه داد: در این نشست های 
بازگو  را  شان  مشکالت  افراد   صمیمی 
می کنند و با توجه به بازخورد مثبت این 
نشست ها برگزاری عصرانه های خبری نیز 
جزو برنامه جدید خانه مطبوعات خواهد بود. 
ساالری تورهای آموزشی و تفریحی را از 
دیگر فعالیت های این نهاد دانست و ادامه 
داد: برگزاری جشن های خانوادگی با حضور 
اعضا و خانواده هایشان نیز از دیگر اقدامات 

خانه مطبوعات بود.

فعالیت 74 رسانه در استان

مدیرعامل خانه مطبوعات به فعالیت 74 
رسانه در استان اشاره و افزود: ۶ روزنامه، 
 8 هفته نامه، ۵ دو هفته نامه، 1۵ ماهنامه ، 
دو   12 فصلنامه،   12 دوماهنامه،  یک 
فصلنامه، یک سالنامه، 21 پایگاه خبری، 
4 فصلنامه الکتریکی و یک دو فصلنامه 
الکترونیکی در خراسان جنوبی به فعالیت 
اینکه  بیان  با  ساالری  پردازند.  می 
دار  ادامه   فعالیت های خانه مطبوعات 

به  نهاد  این  فعالیت  بود، گفت:  خواهد 
طور مستمر پیگیری می شود تا نقایص 
سال های اخیر را رفع و نماینده مفیدی 

برای اصحاب رسانه در استان باشیم.  

رسانه ها چشم بینای
 اداره راهداری باشند

مهندس فخاران مشاور ریاست و مدیر کل 
روابط عمومی سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای کشور در بازدید از خانه 
مطبوعات ضمن تشکر از اقدامات موثر این 
مجموعه و مطبوعات و خبرنگاران استان  
در تعامل با سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای افزود: این سازمان با توجه به 
 خدمات شبانه روزی و مستمر به کاربران ، 
نیاز به ارتباط بیش از پیش با رسانه ها برای 
 ارتقای خدمات رسانی به شهروندان را دارد . 
مهندس فخاران با بیان اینکه رسانه ها باید 
چشم بینای سازمان  باشند، ادامه داد: این 
سازمان اصحاب رسانه را یک پتانسیل و 
فرصت برای ارتقای فرهنگ ترافیکی و 
را  ای و خبرنگاران  کاهش سوانح جاده 
در  سازی  فرهنگ  برای  همراه  بهترین 
این زمینه می داند. مشاور ریاست سازمان 
راهداری با اشاره به امیدوار کردن مردم از 
 اقدامات انجام گرفته ادارات، عنوان کرد: 
نقاط  به  پرداختن  جای  به  توان   می 
منفی، نقاط مثبت را بازگو کرد. رویکرد 
اطالع رساني،  و  رسانه اي  فعالیت  در  ما 

شفاف سازي و بیان واقعیت ها به مخاطبان 
است که خوشبختانه در این ارتباط ادارات 
کل استان ها با رسانه ها فضاي خوبي فراهم 

نموده اند.

مدیر عامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی خبر داد:

آغــاز ساخت خــانه مطبوعــات
دی

ی آبا
هد

س : م
عک
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139860308001002088- 1398/05/08 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 احمد فرهمند راد فرزند 
غالمحسین به شماره شناسنامه 248 صادره از بیرجند و شماره ملی 0651766214 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
48/27 متر مربع قسمتی از پالک 7 فرعی از 215- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت اسدا... دره میرکی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 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 ازتاریخ 
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: 1398/05/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/27
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد وامالک بیرجند 

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 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139560308001001715 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 غالم حسین نوکی فرزند اکبر به شماره 
شناسنامه 4 صادره از بیرجند و شماره ملی 0652410774 در ششدانگ یک قطعه زمین مشجر مشتمل بر اتاق به مساحت 311 مترمربع 
از پالک 55 فرعی از 284 اصلی بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد حسین نوکی و اکبر نوکی و فاطمه نوکی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 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: 1398/05/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/27

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی مزایده 
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد 
تعدادی از دام های خود را به شرح ذیل از طریق 

 مزایده به فروش برساند. لذا افراد متقاضی 
می توانند ظرف مدت 3 روز نسبت به دریافت 
فرم های مزایده،  به آدرس بیرجند، خیابان 
غفاری 5/2 فرعی اول، بنیاد تعاون زندانیان 

خراسان جنوبی مراجعه نمایند. همچنین جهت 
کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره 
09156692939 تماس حاصل فرمایند. 

ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
1- تعداد 15 راس بره نر پرواری 
و 5 راس بز نر در شهرستان بیرجند

2- تعداد 25 راس بره نر پرواری  
در شهرستان نهبندان 

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی 

آگهی تحدید حدود ثبت امالک
 یک قسمت از بخش2 شهرستان بیرجند 

به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود 
ششدانگ یک باب ساختمان پالک 16083 فرعی از 1554- اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای خانم فاطمه 
حیدری مفرد در روز  دوشنبه مورخ 1398/06/4 ساعت 10 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت 
امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره فوق الذکر 
بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در 
محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 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 و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 
قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 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. تاریخ انتشار: 1398/05/12
علی فضلی-  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

00:26 آب و رنگ
خداحافظ  تلویزیونی  فیلم   01:04

تهران-  بازپخش
0:2:45 مستند خزندگان ایرانی
04:16 اذان صبح به افق بیرجند

04:30 مراسم جمع خوانی قرآن کریم
05:32 سخنرانی

05:54 دعای عهد
06:5 شادمانه

06:37 مستند روستا
07:00 صبحانه - زنده

شمعدونی-  مجموعه  گزیده   08:10
بازپخش

09:13 علم و زندگی
09:45 سفره قندی-زنده

11:00 خبر استان
11:16 دختری به نام نل

11:45 همسفر تا بهشت

12:39 اذان ظهر
 به افق بیرجند

12:55 خروس و روباه
 - زعفرونی  های  شب  گزیده   13:18

بازپخش 
14:37 سینمایی کلید ازدواج

16:00 خبر استان
16:20 بازتاب- بازپخش

16:40 مسابقه فرمانده
17:35 سفره قندی-زنده

18:48 ناخونک - بازپخش
19:49  اذان مغرب به افق بیرجند

20:00 خبر استان
20:25 کشمو

21:10  شب های زعفرونی- زنده
22:28 بازتاب

23:00 خبر استان
23:17 مجموعه شمعدونی

جدول پخش برنامه های شبکه خراسان جنوبی

13
98

اه 
  م

اد
رد

  م
12

ه  
شنب

روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی

بلوار فرودگاه سه راه صیاد 
شیرازی  ۰91۵1۶۴23۷۷ 

 مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی 
مهـدی 

اجاره کامل لوازم قالب بندی و 
داربست بندی، قالب فلزی،جک 

سقفی،لوله بولت و.... جهت 
فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

 - 

سامانه ویژه مشاوران و روانشناسان در انتخاب رشته کنکور با رویکرد جدید و توجه
 به ساحت های مختلف تربیت و ویژگی های روانشناختی داوطلبان.

برای اولین بار مشاوران می توانند عالوه بر تراز علمی داوطلبان از ویژگی های 
شخصیتی و روانشناختی آنان برای انتخاب رشته استفاده نمایند 

 این خدمت توسط متخصصین و مشاورین مرکز مشاوره ارغوان  برای تهرانی ها و تمام 
شهرهای ایران عزیز انجام می گیرد. در صورت تمایل با شماره های زیر تماس گرفته و یا 
مشخصات خود را به شماره موبایل پیامک کنید. 09372770662  - 02144963263
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پیام شما

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

شنبه * 12 مرداد  1398 * شماره 4412

ساخت نخستین مجتمع فرهنگی و هنری طبس آغاز شد

ایرنا - ساخت نخستین مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان طبس با مساحت سه هزار و ۲۰۰ مترمربع و زیربنای ۴۵۷ مترمربع با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در این 
شهرستان آغاز شد. سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی طبس در حاشیه کلنگ زنی این طرح گفت: در فاز نخست عالوه بر  ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار مصوب سال ۹۷، یک 

محترم؛ ضمن میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است. عصاری افزود: در صورت تامین اعتبار فاز اول مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان طبس تا یک سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. استاندار  قوت  خدمت   خدا  و  سالم 
رفع  برای  شما  روزی   شبانه  زحمات  از   تشکر 
شهرستان  که  امیدواریم   ، استان  های  محرومیت 
خوسف هم در محاسبات  مسئوالن استانی وکشوری  
جایگاهی  داشته باشد. اکنون که شما  استاندار مردمی 
و پر تالش از تمامی  شهرستان های  استان به جز  
خوسف  دیدارهای  چهره به چهره  مردمی داشته اید 
امید داریم  که به شهرستان سراسر محروم  و بی پناه 
و عقب نگه داشته خوسف  بیایید که مردم شریف این 
منطقه  سخت مشتاق دیدار با جنابعالی و تیم  کاری 
شما هستند  تا با مصوبه هایی که برای این دیار خواهید 
داشت  با عملیاتی شدن آنها این شهرستان  هم  رنگ و 
بوی توسعه گرفته و باعث زدودن غبار محرومیت شود. 
ارسالی به تلگرام آوا

در  که  روز  چند  از  بعد  فرزندم  متأسفانه  آوا  سالم 
بیمارستان بستری بودن تشخیص عمل جراحی دادن 
در مشهد جراحی شد و برای کشیدن بخیه فرزندم به 
کلینیک مراجعه کردم ولی متأسفانه دکتر گفت من 
آوردن  با  کرد  را  کار  این  پرستار  یک  ندارم  فرصت 
فرزندم به خانه جای بخیه خونریزی کرد چرا کسی 

نظارت بر بیمارستان ها نمی کند ؟
ارسالی به تلگرام آوا

مسئوالن محترم بخش قهستان درمیان خواهشا  برای 
مرمت قنات روستای »لتی« اقدامی بکنند درختان و 
کشاورزی  آب  نبود  رود،  می  ازبین  مردم  محصوالت 
باعث مهاجرت مردم   است، عمال کاری انجام نمی 
گیرد. با اینکه درسفرسال قبل مسئوالن شهرستان و 
نماینده مجلس قول دادند، خسارت سیل برآورد و شرکت 
گاز که باعث ورود سیالب به قنات شده، هزینه را به 
جهادکشاورزی پرداخته و قنات بازسازی شود، اکنون 
باگذشت یک سال ازقول مسئوالن چرا مردم بخاطر بی 
مباالتی آنها باید درختانشان که نتیجه زحمات سالهاست 

خشک شود  خواهشاتصمیم عملی گرفته شود.
ارسالی به تلگرام آوا

باسالم خدمت شهردار محترم،  مهرشهر مورد بی مهری 
فراوان قرار گرفته از جمله عدم ضد عفونی و شستن 
سطلهای زباله که موجب ایجاد بوی بد وپرورش انواع پشه 
گردیده و میادین بی نام و نشان لطفا اقدامی نمایید. با تشکر
۹1۵...3۵8
با سالم و عرض خسته نباشید با توجه به زیبایی  منحصر 
به فرد سرای ناظر هریوند کاشکی اسم با مسما و زیباتری 

هم برایش انتخاب  می شد.
۹1۵...۹۰۷

با سالم خدمت فرماندهی محترم انتظامی شهرستان 
تراکنش  مرکزی  بخش  نوغاب  روستای  درمیان، 
جمعیت آن ازشهرقهستان وگزیک بیشتر است صیانت 
نیست  بخش  رضایت  و  مطلوب  شهروندی  ازحقوق 
درعملکردکالنتری اسدیه ناهنجاری های اجتماعی روز به 
روز افزایش می یابد، تدبیری بیندیشید گشت های یک 

ساعته این کالنتری، در طول شبانه روز پاسخگو نیست.
۹1۵...811
با سالم از اهالی روستای جالل ۲۰کیلومتری بیرجند 
هستم بعد از گذشت یکسال از شروع بکار هنوز 8کیلومتر 

آسفالت نشده، لطفاً رسیدگی فرمایید. 
۹1۵...1۹۹
از دولت محترم تقاضا داریم تا خانه های مسکونی اضافه 
بر سازمان افراد را شناسایی و بعد خریداری و به انسانهای 
نیازمند به مسکن بفروشد، تا مشکالت مسکن ایران حل 

و فصل شود. این امر باید در مجلس قانونی شود.
۹1۵...۵3۷
سالم قابل توجه رئیس پلیس محترم راهور و شورای 
ترافیک، مدتی قبل درچهار راه دوم غفاری تصادف جرحی 
موتور با خودرو انجام شد سؤال اینجاست، که چرا چراغ 
راهنما سه حالته نیست و خودرویی که قصد حرکت به 
سمت ظفر را دارد بایستی چکارکند؟ افسر راهور کروکی 
ترسیم و عنوان کرد راننده خودرو مقصر است ونبایستی 

گردش انجام شود. چه نهادی حاضراست پاسخگو باشد؟
۹1۵...۲33
استخر پارک نیلوفر واقع در خیابان نیلوفر ایمنی الزم را 
ندارد چون ارتفاع دیواره های آن کم بوده و  خطر افتادن 
کودکانی که در پارک بازی می کنند در آن وجود دارد. لطفا 
رسیدگی شود، قبل از اینکه حادثه غرق شدن اتفاق بیفتد.

با تشکر از پیگیری شما
۹1۵...3۷۴
با سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم لطفا در 
خصوص نصب کفپوشهای ایمن محل بازی کودکان واقع 
در پارک بهجت و باللی مهر شهر اقدامی نمایید. با تشکر
۹1۵...3۵8
سالم انتقال صنوف آالینده خیابان عدل برای مسئوالن 
چقدر کار دارد،  که مدام وعده های  پوچ می دهند و 
امروز وفردا می کنند. مسئوالنی که از پس یک خیابان 
بر نیایند  چطور می توانیم برای اداره شهرمان به آنها 
امیدوار باشیم؟ اگر از عهده ی مسئوالن مربوطه کاری 
خواهش  استاندار  جناب  از  شخصا  ما  نیست  ساخته 
کنیم وارد این مسائل هم بشوند زندگی کردن درچنین 
خیابانی واقعا کار دشواریست مگر ما مردم این محله 
هم  و  بودن  کثیف  هم  باید  که  کردیم  گناهی  چه 
سرو صداها را تحمل کنیم و در نهایت کلی اعتراض 
ها  رسانه  دیگر  و  ها  روزنامه  سرتیتر  نگاری  نامه  و 
بخوانیم وبشنویم که باز هم به آخر سال موکول شد. 
ارسالی به تلگرام آوا

چرا کسی به خرده فروشان داخل کوچه ها که با هر قیمتی 
دلشان می خواهد اجناسشان را می فروشند نظارتی نمی کند؟
ارسالی به تلگرام آوا

حسینی- بارها اعتراضات مردمی درباره اراضی ملی منابع طبیعی 
چه از طریق رسانه ها و چه مسئوالنی همچون حجت االسالم 
عبادی نماینده ولی فقیه در استان و یا استاندار مطرح شده است.  
بااین حال همچنان شاهد مشکالتی از این دست بوده ایم. در 
همین راستا نشست این هفته روزنامه آوا با موضوع “ بررسی 
شکایت های مردمی در راستای تشخیص ملی بودن اراضی “ 
با حضور نصرآبادی مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ، 
باقرپور معاون و محمدی نماینده ولی فقیه در این اداره کل، باقری 
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی، قرائی رئیس شورای استان و 
حجت االسالم موسوی رستگار نماینده مردم شهرستان خوسف در 
شورای استان برگزار شد.ابتدای جلسه ، نصرآبادی مدیر کل منابع 
طبیعی توضیحاتی درباره نحوه سازوکار این اداره کل در ارتباط 
اراضی ملی ارائه داد به گفته  وی منابع طبیعی دستگاهی حاکمیتی 
بوده و ملزم به اجرای قوانین ابالغی می باشد. که یکی از اصلی 
ترین وظایف نیز صیانت و حفاطت از منابع ملی و انفال است. در 
قرآن از انفال به عنوان آنچه که ازآن خدا و رسول اوست یاد شده،  
است در زمان حاضر انفال در مالکیت ، نماینده ولی فقیه بوده و 
ایشان نیز در همین رابطه اختیار امور را به دستگاه ها از جمله اداره 

کل منابع طبیعی واگذار کرده اند.

قانون اراضی ملی نیازمند به روزرسانی است
وی با اشاره به این که دخل و تصرف در این انفال ، غیر قانونی 
شمرده می شود، خاطرنشان کرد : قانون نیز در مجلس توسط 
نمایندگان نوشته شده و شورای نگهبان آن را تایید کرده است. 
بنابراین این که در جایی عنوان کنند این حرکت منابع طبیعی 
خالف قانونی یا شرع بوده، مخالف با آن چیزی است که در نظام 
جمهوری اسالمی تبیین شده است. از طرفی قانون جامعیت داشته 
و برای تمام کشور نوشته شده و این استان را با استان های دیگر 
مستثنی نکرده اند. در همین راستا حتی اگر قانون نیاز به روز 
رسانی داشته باشد که حتما هم دارد! تا زمان اصالح آن باید اجرا 
شود .نصرآبادی با بیان این که اختالف نظر وجود دارد و ممکن 
است زمین کشاورزی که سال ها روی آن کار شده  ، برحسب 
تشخیص کارشناس جزو اراضی ملی شناخته شود، خاطرنشان 
کرد:  کمیسیون ماده واحده در شهرستان ها با حضور نمایندگان 
جهادکشاورزی، دادستان، منابع طبیعی و کارشناسان زبده برگزار 
می شد و درصورت اختالف نظر، برای حل مشکل درباره آن نظر 
می دادند ولی سال ۹۴ طبق قانون برای کم شدن حجم پرونده 
ها این موضوع کنار گذاشته شد و اگر کسی از آن تاریخ به بعد، 
اعتراضی داشته باشد باید به شعبه ویژه ای مراجعه کند، ابتدا این 
شعبه در مرکز کشور انتخاب شد ولی خوشبختانه در هر استان یک 
شعبه برای رسیدگی در نظر گرفتند. در این حالت که یک طرف 
قانون باشد و سمت دیگر سندی که به نام اراضی ملی صادر شده 
، اگر محرز شود که در تشخیص کارشناس منابع طبیعی اشتباهی 
رخ داده حتی من به عنوان مدیر کل نمی توانم دستور ابطال سند 
را بدهم و باید پرونده به دادگستری ارجاع داده شود و قاضی روی 
آن نظر دهد. این گونه بر اساس سازوکار دادگستری، حکم یا به 
نفع منابع طبیعی صادر می شود یا به نفع مردم! حق اعتراض نیز 

برای هر دو طرف وجود دارد.

ایرادات قانونی را به اطالع
 نمایندگان مجلس رساندیم

مدیر کل منابع طبیعی پس از ارائه این توضیحات ، به اقداماتی 
که از زمان تصدی گری خود در این زمینه انجام داده است اشاره 
کرد و گفت: قانون اراضی ملی بر مبنای نقشه های پوشش هوایی 
سال ۴1 می باشد و از آن زمان تاکنون با توجه به خشکسالی های 
چندین ساله ، تغییراتی در زمین های کشاورزی رخ داده است برای 
مثال ممکن است کارشناس منابع طبیعی در تشخیص برای زمین 
کشاورزی دیمی که دیگر فرد رغبت کار در آن را ندارد ، دچار 
اشتباه شود. در همین راستا مکاتبات و نشست های متعددی با 
نمایندگان مجلس در استان داشتیم و ایرادات قانونی و مواردی که 
نیاز به بروزرسانی دارند را اعالم کردیم. همچنین در سفر اعضای 
کمیسیون کشاورزی مجلس  به استان، این موارد را به اطالع آن 

ها نیز رساندیم تا در تهران پیگیر آن باشند. 

علت بیشتر مشکالت ناآگاهی مردم از قوانین است
نصرآبادی با اشاره به این که در کنار این اقدامات، افزایش آگاهی 
دنبال کردیم،  را  قانونی وکاهش دغدغه آن ها  از موارد  مردم 
خاطرنشان کرد: جلسات متعددی با فرمانداران و ائمه جمعه شهرها 
و بخش ها در راستای تبیین نقش منابع طبیعی برگزار شد تا مطلع 
باشند کار ما فقط ملی یا مستثنی بودن اراضی نیست بلکه حوزه 
آبخیزداری، مرتع، سیالب ها، خشکسالی ها، طوفان ها، شن و 
ماسه، بیابان زدایی، حفاظت از عرصه ها و پوشش های گیاهی و 
مبارزه با آفات هم در برنامه منابع طبیعی می باشد. نشست هایی 
نیز در روستاهایی که بیشترین مشکل را داشتند برگزار کردیم 
، در بیش از ۵۷ نشست با مردم روستا شخصا حضور داشتم و 
در بسیاری موارد دغدغه مردم بر طرف شد.  وی علت بیشتر 
مشکالت پیش آمده در حوزه اراضی ملی را ناآگهی مردم از قوانین 
دانست و گفت: بسیاری حتی نمی دانستند در صورت بروز مشکل 

به کجا مراجعه کنند و راه حل به چه شکل است. 

یگان حفاظت، زمین روستاهای مرزی 
را متفاوت با حاشیه بیرجند ببیند

به گفته وی جدای از آگاهی بخشی، به یگان حفاظت منابع طبیعی 

نیز تاکید شده تا در وهله اول نیرویی ترویج دهنده و آموزش دهنده 
باشد و به کشاورز توضیح دهند چگونه عمل کند تا دچار مشکل 
نشود. همچنین بین افراد و بین مناطق تفکیک قایل شوند. برای 
مثال زمین در روستاهای دور افتاده مناطق مرزی، روستاهای 
سربیشه، قلعه زری ، خور و سایر مناطق از این قبیل را متفاوت با 
زمین در حاشیه بیرجند ببینند. مدیر کل منابع طبیعی با تاکید بر این 
که سیستم بازرسی ، عملکرد این ارگان را در قبال رفع تصرف ها 
رصد کرده و بازخواست می کند ادامه داد: در این شرایط نمی توان 
تمام کار را رها کرد. مواردی نیز بوده که فرد با قصد سوء اراضی 

ملی را تصاحب کرده است.
نصرآبادی درباره اعتراضات مردم  به قلع و قمع اشجار نیز توضیح 
داد: خوشبختانه قلع و قمع اشجار را تقریبا نداریم و اگر جایی رخ 
داده بنا به حکم قاضی و دادگاه بوده است. وی با بیان این که 
چگونگی اجرای حکم نیز اهمیت دارد، اضافه کرد: در وهله اول، 
مامور منابع طبیعی چندین بار تذکر می دهد تا درخت را در فصل 
جابه جایی ، به زمین دیگری منتقل کنند. حتی زمانی که حکم 

قطعی شده باشد نیز این مهلت داده می شود.

 بیشتر از قوانین  رفع تصرف، قوانین
 واگذاری زمین و حمایت از کشت را داریم

وی عنوان کرد در رفع تصرفات، اگر حکم قطعی نشده باشد ، 

به فرد اعالم می کنیم که می تواند به جای اعتراض، درخواست 
واگذاری زمین را برای یکی از بستگان درجه یک خود داشته 
باشد. این واگذاری طبق کمیسیون ماده ۲ و ۲1، برای زمین 
هایی است که ملی اعالم شده اما فرد سال ها  ان راکشت و 
زرع کرده و می تواند از این راهکار استفاده کند. حتی طبق نامه 
قضات، احکام از تاریخ 16/1/۹6 به قبل را هم اجرا نکردیم تا 
چرخه واگذاری را دنبال کنند. اما بعد از آن تاریخ، با تاکید صریح 
دادستان استان،  برای رفع تصرف اقدام شده است.مدیر کل منابع 
طبیعی خاطرنشان کرد: با این حال بیشتر از قوانین برای رفع 
تصرف، قوانین واگذاری زمین و حمایت از کشت را داریم. البته 
نباید فراموش کرد در مواردی که روستایی تخلیه می شود ، علت 
آن نبود آب است، در همین راستا منابع طبیعی آبخیزداری را انجام 
می دهد تا همان افراد به روستا برگردند و کشت و زرع کنند. حتی 
نهال و بذر رایگان نیز در اختیار روستاییان قرار می دهیم. این 
افراد می توانند در همان ظرفیت موجود کار کنند اگر زمینی اضافه 
خواستند نیز با طی روال قانونی از نظر ما بالمانع است اما شرکت 
آب منطقه ای در روستاهایی که قنات آن دچار مشکل است اجازه 

واگذاری زمین مازاد بر آنچه که هست را نمی دهد.
 

قانون اراضی ملی ، بر اساس مصالح عامه است
محمدی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه اداره کل منابع طبیعی 
نیز توضیحاتی درباره احکام شرعی قانون اراضی ملی ارائه داد و 
گفت: انفال مسئله ای مختص زمان جمهوری اسالمی تاکنون 
نیست بلکه از زمان رسول ا... )ص( بوده است. از سوی دیگر 
برخورد ایشان با اشجار و گیاهان الگوی ماست و باید مورد تاکید 
قرار بگیرد. قانونی هم که امروز وضع شده اگر چالشی دارد و نتوان 

با نحوه اجرا آن را اصالح کرد باید تغییر کند.
وی به روایت “ هرکسی زمین مرده ای را زنده کند و به بار بنشاند 
مال اوست اشاره کرد و ادامه داد: این روایت فقط یک جنبه قضیه 
است و پشتوانه ای هم دارد. اصل ۴۵ قانون ، انفال را مشخص 
کرده است و عنوان شده تمامی آن ها در اختیار حکومت اسالمی 
قرار می گیرد تا طبق مصالح عامه از آن استفاده شود. نه این که 
فردی که توانایی باالیی دارد و می تواند اراضی بسیاری را به بهره 
برداری بنشاند خود صاحب آن ها نیز بشود. این دیگر مصلحت 
عامه نیست. روایت ابتدای سخن نیز مشروط به این است که 

مصالح عامه در آن دیده شود.
وی با تاکید بر این که قطع اشجار در اسالم و حتی در خلق و خوی 
انسان مذموم شمرده می شود، اضافه کرد: هنگامی کاشت درخت 
در زمین ملی نیز انجام شود، همان ابتدای کار حقی برای قلع و 

قمع وجود ندارد. اگر فرد پس از اخطارها باز هم بی توجه بود منابع 
طبیعی درخت را به خزانه منتقل می کند. این را هم باید در نظر 
گرفت که اگر برخوردی نشود دیگران با خیال راحت در اراضی ملی 

کشت انجام می دهند و نمی توان دیگر کاری کرد.

نمره خوب منابع طبیعی در حوزه آبخیزداری/
فروش شن ها، بندسارها را از بین برده است

موسوی نماینده مردم شهرستان خوسف در شورای استان البته 
نظری متفاوت با این اظهارات داشت. وی در ابتدای سخن با بیان 
این که به عنوان نماینده مردم، یک واعظ و یک کشاورز و دامدار 
به اداره کل منابع طبیعی در حوزه آبخیزداری نمره خوبی می دهد، 
اضافه کرد: البته جای مدیرعامل شرکت آب منطقه ای در این 

جلسه خالی است و از ایشان گالیه داریم.
 زیرا که از رودخانه ها غافل شدند و شن ها را فروختند، این 
گونه بندسارهایی که سال ها وجود داشت از بین رفت و منابع 
انتقاد از  طبیعی مجبور به ساخت مجدد بند شده است.وی با 
کسانی که در مسیر بیرجند - خوسف، عرض رودخانه شاهرود 
را بسته و مشغول به کشاورزی شدند، عنوان کرد: در این راستا از 
منابع طبیعی کمک خواستیم ، آن ها نیز تعهد گرفتند تا این افراد 
کشاورزی در این منطقه را متوقف کنند. ولی سوال من این است 
می گویید کارشناس منابع طبیعی گاهی متوجه تصرف اراضی 

ملی نمی شود، این مسیر بیرجند تا خوسف که کامال محرز بود 
چگونه متوجه نشدید؟ 

واگذاری  با  منطقه  دامداران  برای  مشکل  ایجاد 
اراضی به بخش صنعت و پادگان 04

وی با تاکید بر این که قانون اراضی ملی مشکل دارد، اضافه 
کرد: اعالم می کنید که اراضی را واگذار کردید اما از بیرجند به 
سمت خوسف ، پس از گذر از روستاها، به زمین هایی می رسیم 
که منابع طبیعی به بخش صنعت واگذار کرده است، پس از آن 
نیز پادگان ۰۴ است که زمین های داده شده بیش از نیازشان 
آنطرف  اراضی جهادکشاورزی،  امور  از طرف دیگر  باشد.  می 
روستاهای سیوجان هکتارها زمین را به افرادی واگذار کرده که 
در مشهد ساکن هستند و حتی یکبار روی آن زمین ها کشاورزی 
این  نیز کوه ها هستند،  اراضی  این  و  پادگان  از  بعد  نکردند! 
عملکرد موجب شده دامداری در روستاهای این مسیر متوقف 
شود. وی خطاب به نمایندگان اداره کل منابع طبیعی در جلسه 
تصریح کرد: اینجا آمده اید طرف مردم را بگیرید یا حاکمیت را؟ 
در حالی که حاکمیت نظام جمهوری همان حاکمیت مردم بر 
مردم است.نماینده مردم شهرستان خوسف در شورای استان با 
اشاره به این که  به تازگی امور اراضی 11 هکتار را به فردی 
واگذار کرد تا پرواربندی گوسفند احداث کند ، خاطرنشان کرد: 
این اقدام موجب شد جوانان منطقه اعتراض کنند و اجازه کار 
ندهند، زیرا معتقد بودند زمینی با همین مساحت را می توان به 

تعداد زیادی برای دامداری داد نه به یک نفر!

گفته های منابع طبیعی متفاوت با عملکرد شان است
موسوی با بیان این که منابع طبیعی اعالم کرده در اراضی می 
توان انغوزه و زیره کاشت اما در همین منطقه جلوی فردی را که 
در حال زیره چینی بوده گرفتند، تصریح کرد: گفته های منابع 
طبیعی با عملکرد آن یکی نیست.وی به اشتباهات در تشخیص 
های کارشناسان منابع طبیعی نیز اشاره کرد و گفت: در یک 
روستا محدوده ای را زمین های روستا در نظر گرفتند و بعد 
محدوده هر چه بوده  را ملی اعالم کردند این درحالیست که 
نه تمام اراضی روستا مال مردم است و نه آنچه بعد از آن است 

همه ملی می باشند!
وی با اشاره به مثال دیگری عنوان کرد: فردی فقط ۲ هکتار 
زمین داشته اما به مرور زمان ۲۰۰ هکتار شده است و این زمین 
ها را ملی اعالم نکردید اما زمینی که کنار قنات بوده و ساختمانی 
1۰۰ ساله هم در آن احداث شده و حتی اسناد اخذ وام از بانک 

کشاورزی از سمت نظام بانکی شاهنشاهی را دارد، ملی اعالم 
کردید! این موارد موجب نارضایتی مردم می شود.  وی تصریح 

کرد: کویر خراسان جنوبی را متفاوت از ویالی کنار دریا ببینید.

قصور نمایندگان این جا محرز است!
 باید پاسخ مردم را بدهند

قرائی نماینده مردم شهرستان قائن در شورای استان نیز در ادامه   
جلسه بیان کرد: بر کسی پوشیده نیست که در استان خراسان 
جنوبی مر قانون انجام می شود و آن انعطافی که باید باشد 
نیست. وی با تاکید بر این که بایدهمه ادارات از کارشناس گرفته 
تا مدیر کل مشکالت مردم را احصاء و منعکس کنند، اضافه کرد: 
نهایتا این مشکالت برای حل در سطح استانی به استاندار ارجاع 
داده شود. در برخی موارد با تفویض اختیار حتی به شهرستان 
ها مشکل حل می شود. وی با اشاره به این که اداره کل منابع 
طبیعی چندین نشست با نمایندگان مردم داشته اما نتیجه ای 
نداشته است، تصریح کرد: قصور نمایندگان این جا محرز است! 

وباید پاسخ مردم را بدهند. 
به گفته وی خراسان جنوبی با ۲۰ سال خشکسالی باید قانونی 
متفاوت از قانون شمال کشور داشته باشد. در آن جا درخت را می 
برند تا خانه بسازند، این جا با هزار مشکل ، سعی در کاشت درخت 
دارند. قرائی با بیان این که تشخیص کارشناسان منابع طبیعی نیز 

نادرست و بر اساس اطالعات غلط می باشد، اضافه کرد: ولی 
این تشخیص وحی منزل که نیست!از طرفی اگر جلوی ساخت 
یک اتاقک در زمین را نمی دهید و آن را انفال می دانید برای 
حجم واگذاری هم باید حواستان باشد. زیرا موردی بوده که به 
اسم سرمایه گذار مساحت زیادی زمین را از طریق واگذاری در 
اختیار گرفته و پس از قطعه قطعه کردن زمین از استان رفته است!

وی همچنین از گالیه مردم درباره درست نبودن ممیزی مراتع 
سخن گفت و افزود: این حریم ها را بروزرسانی کنید تا نگرانی ها 
کمتر شود، دامداران نیز گالیه مندند مراتع قرق شده در زمان نیاز 
آزاد نمی شوند. رئیس شورای استان در پایان پیشنهاد داد: با توجه 
به جریان خوب نزوالت آسمانی امسال، در صورت امکان زمین 
هایی را به افرادی که مایل به کار کردن هستند اجاره داده شود تا 

بتوانند از عایدات آن بهره مند شوند.

هیچ یک از زمین های واگذار شده رها نمی شوند!
 در ادامه باقری مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی  با بیان  ، 
توضیحاتی پیرامون نحوه واگذاری زمین  گفت: اراضی استان به 
دو شکل واگذاری طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی تقسیم 
می شوند و موظفیم به هر فرد حقیقی و حقوقی ایرانی که دارای 
موافقت اصولی یا مجوز از مرجع مربوطه است زمین واگذار کنیم. 
البته فرد متصرفی که زمینی را تصرف کرده و رای مبنی بر استرداد 
گرفته است از این قاعده مستثنی بوده و  به استناد این رای، سایر 

مراجع صالح به رسیدگی درخواست زمین این فرد نیستند.
وی درباره نحوه رسیدگی به اراضی واگذار شده نیز توضیح داد: از 
بدو انقالب تا سال 8۹ ، برای تمام زمین های واگذار شده، با توجه 
به پیشرفت فیزیکی طرح، اجاره ها معموال  3ساله تا 1۵ و حتی ۲۰ 
ساله تمدید می شوند، زمانی که طرح پروانه بهره برداری گرفت و 
هیئت عوامل نظارتی شهرستان هم پیشرفت را تایید کردند، عرصه 
و اعیان درصورت درخواست متقاضی منتقل و مالکیت اعطا شده و 

از حالت اجاره خارج می شود.
 اما از ۲۵/6/8۹ بر اساس قاعده ای دیگر این موضوع پیگیری 
شده و تمام زمین های واگذاری در قالب اجاره خواهند بود مگر 
برای زمین شهرک های صنعتی، شهرک های کشاورزی و طرح 
های گردشگری که در قانون رفع موانع تولید مستثنی شدند. برای 
سایر زمین ها ، فقط اعیانی هایی که سرمایه گذار در راستای طرح 
مصوب ایجاد می کند پس از بهره برداری قابل انتقال به فرد است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی با تاکید بر این که هیچ یک از 
زمین های واگذار شده رها نمی شوند! اضافه کرد: چه قبل تاریخ 
مذکور چه بعد از آن، اگر سرمایه گذار متقاضی و مستاجر در انجام 

تعهدات کوتاهی کند، پس از دوبار اخطار در شهرستان، در صورت  
بی توجهی پرونده به استان آمده و در کمیسیونی شبه قضایی با 
حضور فرد رای صادر می شود. وی از صدور بالغ بر 6۰۰ رای 
استرداد در پرونده های این مجموعه خبر داد و افزود: این رای 
ظرف 3 ماه قابل اعتراض در دیوان می باشد. اگر زمین پیشرفت 
فیزیکی نداشته باشد که بالفاصله صورت جلسه و در قالب انفال 
تحویل منابع طبیعی می شود، اگر زمین دارای پیشرفت فیزیکی 
بود، ارزیابی شده و این هزینه بین مستاجر جدید و قدیم تصفیه 

حساب می شودکه در میدان عرضه دام همین اتفاق رخ داد.

رای صادر شده برای استرداد نه در 
راستای تقابل، بلکه توسعه منطقه است

باقری با بیان این که رای صادر شده برای استرداد نه در راستای 
تقابل بلکه توسعه منطقه است ، خاطرنشان کرد: این گونه مستاجر 
توانمند و دارای طرح اجرایی جای خود را به مستاجر قبلی می دهد.
وی همچنین با تاکید بر این که به لحاظ کارشناسی ایجاد هر 
سانتی متر خاک زراعی مرغوب سالیان طوالنی زمان می برد 
تصریح کرد: در همین راستا اگر سرمایه گذاری برای واگذاری 
زمین مراجعه کند، اولویت ما زمین های غیر کشاورزی و اراضی 
ملی است. موسوی نماینده مردم خوسف در شورای استان البته در 
انتقاد به ین سخن عنوان کرد: در ابتدای حفر چاه های کشاورزی 
برداشت آب ، 8 اینچ بود و با آن تمام اراضی را می شد آبیاری کرد. 
مدتی بعد به 6 اینچ کاهش یافت و نیمی از درختان را آبیاری کردند. 
وقتی که سهمیه بندی و کارتی شد که یا تماما آبیاری نکردند یا هم 
قطره ای انجام می شد. اگر بخواهید زمین های کشاورزی را واگذار 

کنید، مجبورید مجوز حفر چاه 8 اینچ هم بدهید.
باقری در پاسخ عنوان کرد: اقدام شرکت آب منطقه ای با توجه به 
بیالن منفی سفره های آب زیر زمینی منطقی بوده است، ما نیز 
به موازات این اقدام سعی کردیم با توسعه روش های نوین آبیاری 
این موضوع را پوشش دهیم.وی درباره اقدامات این مجموعه در 
راستای فنس کشی اراضی و خانه کارگری نیز به قانون جلوگیری 
از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب 8۵ و قانون حفظ کاربری 
زراعی اراضی و باغ ها مصوب ۷۴ با اصالحیه سال 8۵ اشاره کرد 
و گفت: در اراضی با مساحت هزار و ۵۰۰ متر به باال می توان 
اتاق کارگری احداث کرد و این مقدار از ۲۰ متر شروع شده و 
 هر چه سطح باغ بیشتر شود، مساحت اتاق کارگری هم بیشتر
 می شود. برای احداث نیز حتما باید استعالمات از دستگاه زیربنایی 
گرفته شود. حصارکشی نیز تا ارتفاع 1۲۰ سانتی متر برای باغات 

در صورت داشتن سند ششدانگ مجاز است. 
قرائی رئیس شورای استان اما گالیه کرد: فردی که ۲ هزار متر 
زمین دارد به راحتی می تواند اتاق کارگری و حتی خانه احداث 
کند به فکر فردی که ۲۰۰ متر دارد هم باشید! از طرفی گرفتن 
استعالمات و سند به قدری زمان بر است که فرد از انجام کار 
پشیمان می شود.باقری اما تمام این موارد را الزم و منطقی دانست 
و گفت: اگر همه به سمت سند سوق پیدا کنند تعارضات ، تعداد 
پرونده های ورودی به دادگستری و اختالفات کم می شود و  

سرمایه گذاری مردم هم به باد نمی رود.

مالکیت سند  هنوز  ها  عرصه  از  بسیاری   برای 
 به نام دولت صادر نشده است!

باقرپور معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز با بیان این 
که همه به نقص در قوانین اشاره کردند، ادامه داد: با این حال 
مستحضرید قانون 1۵ روز پس از تصویب درتمام کشور الزم 
االجراست و فرد ساکن در درح سربیشه همانند کالردشت چالوس 
دیده می شود. ما بارها مشکالت قانونی اراضی ملی را به نمایندگان 
استان و کمیسیون کشاورزی مجلس انتقال دادیم و انتظار داریم 

یک بار برای همیشه به این درخواست توجه کنند.
وی با اشاره به این که قانون ثبت در سال 131۰ و قانون منابع 
طبیعی در سال 13۴1 تصویب شد، اضافه کرد: یعنی حداقل 3۰ 
سال از ثبت اسناد عقب تر هستیم و در تمام کشور برای بسیاری 
از عرصه ها هنوز سند مالکیت به نام دولت صادر نشده است! اگر 
در راستای تثبیت مالکیت اراضی کاری انجام می شود با هدف 
نبود مشکل در واگذاری ها است.باقرپور با بیان این که تشخیص 
اراضی ملی از غیر ملی کار راحتی نیست و مراحل متعددی دارد، 
افزود: پس از صدور سند بارها شده ، اسناد معارض صادر کردیم، 
یعنی در حالتی که فرد برای قسمتی از زمین خود قبل سال  ۴1 
سند گرفته  سال ها بعد آن را به عنوان زمین ملی سند زدند و 
سند فرد باطل می شود . همان ایراد قانونی اصلی نیز در همین 
تعارضات است.به گفته وی تا قوانین اصالح نشوند فرد از منابع 
طبیعی شکایت می کند منابع طبیعی از فرد! این گونه مشکالت 
عملکرد  سیستم   ۵ که  زمانی  دیگر  سوی  مانند.از  می  باقی 
منابع طبیعی را در مقابل اراضی ملی رصد می کنند نمی توان 
کوتاهی کرد. وی از وجود بیش از 8 هزار و ۷۵6 فقره پرونده در 
کمیسیون سخن گفت و افزود: به رغم این که نتوانستیم حق 
الزحمه اعضای کمیسیون را پرداخت کنیم ولی اکنون تعداد این 
پرونده ها به هزار و ۲۹۲ فقره، مشخصا در سربیشه ، فردوس، 
منابع  کل  اداره  است.معاون  رسیده  قائن  و  نهبندان  سرایان، 
طبیعی همچنین به اعتراضات دامداران درباره ممیزی مراتع و 
اراضی اشاره و عنوان کرد: پس از کسب اطالعات جامع از تعداد 
نماینده دامداران جلسه  با  دام های هر منطقه و نوع آن ها، 
گرفته و عرصه با نظر و تایید آن ها تعیین می شود. در رابطه با 
آزادسازی مراتع نیز این کار زمانی امکان پذیر است که پوشش 

گیاهی رشد رویشی و زایشی خود را انجام داده باشد.

قانون اراضی ملی باید به روز رسانی شود
انعکاس اعتراضات مردمی درباره اراضی ملی در روزنامه آوای خراسان جنوبی:
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مدیریت شادی

زندگی مشترک

مجردها، متاهل نشوید 
تا همیشه شاد بمانید ؟!!

خيلي از افراد این اعتقاد را دارند. اما واقعيت چيست؟ 
نمي توان به قطعيت گفت که هميشه بين ازدواج و 
شادماني رابطه مثبتي وجود دارد و انسان هاي متاهل 
الزاما شادتر هستند. همچنين در مورد مجردها هم 
این موضوع صدق مي کند و نمي شود گفت که تجرد 
شادي بيشتري را به همراه دارد بلکه آن چيزي که 
در این بين اهميت دارد کيفيت نوع زندگي و روابط 
شماست. بنابراین توصيه براي شاد زندگي کردن به 
صورت منظم توصيه اي بسيار جدي است. براي مثال 
هفته اي 3 بار ورزش کنيد یا هر روز 30 دقيقه پياده 
روي کنيد یا مطالعه کنيد تا نتيجه رضایت بخشي از 
انجام آنها به دست بياورید زیرا فاصله انداختن بين 

فعاليت هاي شادي بخش از تاثيرات آن مي کاهد.

اختالل های دردسر ساز 

اختالالت روانی یکی از عوامل ناکامی در زندگی 
و  افسردگی  اضطرابی،  مشکالت  است.  مشترک 
دارد  قرار  نوروتيک  اختالالت  گروه  در  وسواس 
و اگر در حد حاد نباشد و طرفين متعهد به ادامه 
درمان تا بهبودی کامل شوند، مشکلی در زندگی 
اختالل سایکوتيک  اما  آورد.  نخواهد  پيش  آینده 
شخصيتی  اختالل  یا  اسکيزوفرنی  همچون 
که  است  اختالالتی  جمله  از  )سوءظن(  پارانویيد 
فرد کمتر حاضر به درمان شده و ازدواج با چنين 
افرادی توصيه نمی شود. بزرگترین دردسری که 
های  اختالل  کند،  می  تهدید  را  شما  زندگی 
سادگی  به  ها  اختالل  این  هستند.  شخصيتی 
متخصص  یک  تنها  و  نيستند  تشخيص  قابل 
نظر دهد.  با قطعيت  آنها  درباره وجود  تواند  می 
افراد مبتال به اختالل های شخصيتی آدم های 
اجتماعی  نظر  از  گاهی  که  هستند   باهوشی 
 موقعيت های خوب و چشمگيری هم دارند اما یکی از 
ویژگی های رفتاری آنها آزار دهنده است. مثال 
زیادی خودشان را قبول دارند و اگر به آنها کم 
ها(،  )خودشيفته  شوند  می  شاکی  کنيد،  توجهی 
دیگران  کنند  می  فکر  و  هستند  بدبين  همه  به 
کنند  درست  دردسر  آنها  برای  خواهند  می 
شکلی  به  و  هستند  گير  گوشه  )پارانویيدها(، 
جمع  از  خودمحورند،  دارند،  گرایی  تک  افراطی 
فاصله می گيرند و دیگران را از زندگی شان حذف 
می کنند )اسکيزویيدها(، اهل شلوغ بازی و هياهو 
هستند، خيلی اجتماعی به نظر می رسند اما بيش 
 از آن شلوغ کارند. )هيستریک ها( ... تشخيص این 
نيست  ای  ساده  کار  شخصيت  های  اختالل 
بنابراین حتما قبل از ازدواج به مشاور مراجعه کنيد 
تا از شما و طرف مقابل تان تست شخصيتی بگيرد.

علت سردردهای تابستانی چیست؟

بسياری از ما عامل سردردهای تابستانی را گرمای 
هوا می دانيم. واقعيت این است که تا حد زیادی حق 
با ماست. گرمای هوا باعث تعریق بيشتر و از دست رفتن 
آب بدن  می شود و کم آبی می تواند منجر به  سردرد 

شود. در عين حال گرما، به خودی خود خستگی را در پی 
دارد که خود یکی از عوامل بروز سردرد است. مهم ترین 
نکته در پيشگيری از این سردردها، مصرف مایعات به 
اندازه کافی است. دقت کنيد که مهم ترین معيار برای 
تشخيص مصرف مایعات به اندازه کافی، رنگ ادرار 
است. رنگ زرد یعنی باید آب بيشتری مصرف کنيد.

سبک زندگی ضد سرطان چیست؟

کارشناسان می گویند انتخاب سبک و الگوی زندگی 
می تواند خطر سرطانی شدن را به ميزان ۴0 تا ۵0 
درصد کاهش دهد. مهم ترین عوامل در سبک زندگی 
سالم عبارتند از: سيگار نکشيد: سيگار کشيدن و استعمال 

دخانيات ریسک ابتال به سرطان ریه را باال برده و زمينه 
ابتال به سرطان های معده، دهان،حلق، مری، لوزالمعده، 
مثانه و کليه را فراهم می سازد. چاق نشوید: روزانه 
دست کم ۱۵0 دقيقه تحرکی متعادل یا ۷۵ دقيقه فعاليت 
بدنی شدید داشته باشيد.ميوه و سبزی بخورید. کرم ضد 

آفتاب بزنيد. از مواد سرطان زا پرهيز کنيد.

خطرات ناشی از ورزش در هوای گرم

 در این روزهای گرم ورزش کردن ممکن است به ما 
آسيب های جدی وارد کند بنابراین باید با احتياط ورزش 
کنيم. یکی از عوارضی که افزایش دما در بدن ایجاد 
می کند اختالل در توزیع مایعات بدن و افزایش حجم 

خون در اندام های تحتانی بدن است که سرگيجه و 
خستگی مفرط از شایع ترین عوارض بروز این مساله 
است که در این صورت باید عالوه بر توقف تمرین و 
تأمين مایعات بدن، روی زمين خوابيده و پاها را کمی 
باالتر از سطح بدن قرار دهيد و سعی کنيد دمای بدن را 
با شستن دست و صورت و حوله خنک، کاهش دهيد.

زمان مناسب برای بیرون آمدن از خانه 

پرتو های فرابنفش نور خورشيد افزون بر تأثيراتی که 
بر پوست افراد دارد، می تواند به چشم ها نيز آسيب 
رسان باشد.  به گفته مدیر برنامه بهداشت پرتوهای 
وزارت بهداشت قرار گرفتن در سایه نيز تنها از ۵0 

می کند.  جلوگيری  افراد  به  اشعه  تابش  از  درصد 
بنابراین ضمن تاکيد بر حضور نيافتن در فضاهای 
بيرونی در ساعات ۱0 تا ۴ بعداز ظهر، استفاده از 
وسایل حفاظتی مناسب در برابر خورشيد مانند کاله، 
عينک آفتابی، کرم ضد آفتاب و لباس مناسب توصيه 

می شود.

چند روش ساده برای کاهش بوی عرق

تعریق شدید و آزاردهنده را نمی توان از تابستان جدا کرد، 
اما با راه های ساده ای می توان شدت آن را کم کرد: ۱. از 
لباس های گشاد و نخی  استفاده کنيد: لباس های تنگی 
که پوست شما را از جریان آزاد هوا محروم می کنند، 

دليل اصلی تعریق هستند و احتمال رشد باکتری ها و 
قارچ ها را هم باال می برند 2. وقتی به خانه رسيدید، 
دوش بگيرید. این کار انرژی از دست رفته را برمی گرداند 
 و مانع ماندگارشدن بوی عرق روی تن نيز می شود 3. 
کافئين و ادویه کمتر بخورید. مصرف عرقيات خنک 

مثل کاسنی، ُگرگرفتی و بوی عرق را کم می کند.

شاید شما هم جزو افرادی باشيد که در بسيج ملی اندازه گيری فشار خون شرکت داشته اید. اگر این گونه 
باشد، می دانيد که در هر بار اندازه گيری فشار خون، دو عدد به ما گفته می شود. عددی که به صورت 
معمول زیر ۱0 است و فشار دیاستولی ناميده می شود. هر زمان که ميزان این عدد، زیر 8 باشد، از دید 
متخصصان فشار خون فرد در وضعيت مناسبی است. عدد دیگر اما فشار سيستولی است و در غالب موارد 
باالی ۱0 است. البته این عدد اگر بيشتر از ۱2 باشد، مطلوب نيست. نکته ای که در این بين وجود دارد 
این است که بسياری از افراد بعد از اندازه گيری فشار خون، تمام توجه شان به عدد بزرگ تر که مربوط 
به فشار سيستولی است جلب می شود، در حالی که مطالعه ای جدید نشان می دهد عدد مربوط به فشار 
دیاستولی نيز اهميت دارد  و می تواند درباره احتمال بروز مشکالت قلبی به ما اطالعات قابل توجهی دهد.

زگيل یک ضایعه پوستی مسری است که در صورت درمان نشدن می تواند در قسمت های بسياری از بدن ایجاد شود. 
در ادامه بهترین درمان خانگی زگيل را به شما آموزش می دهيم. سير دارای خواص ضد ویروسی، ضد باکتری و ضد 
قارچی است که با عفونت های ویروسی مبارزه می کند. برای درمان زگيل یک حبه سير را خرد یا له کنيد و روی زگيل 
قرار دهيد و با یک باند روی آن را بپوشانيد و بگذارید 20 دقيقه روی آن بماند و بعد به طور کامل آن را بشویيد. این درمان 
را دوبار در روز حدود یک هفته انجام دهيد.اثر سوزاننده سير باعث می شود که زگيل تبدیل به تاول شود و از بين برود. 
زگيل های بزرگتر ممکن است زمان بيشتری طول بکشد تا بهبود یابند ؛ اگر شما بوی سير را دوست ندارید، می توانيد 
کپسول های سير را سه بار در روز برای یک هفته مصرف کنيد.سعی کنيد از قرار گرفتن سير در نقاطی از بدن که سالم 
است جلوگيری کنيد. برای این کار می توانيد به قسمت های اطراف زگيل کرم یا ژل بزنيد تا به سير آغشته نشود.

بهترین درمان خانگی »زگیل« را بشناسیددر اندازه گیری فشار خون کدام عدد مهم است؟

حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( در روز اول ذی الحجه 
توسط پيامبر اکرم )ص( به ازدواج یکدیگر درآمده اند. در آن 
زمان حضرت علی )ع( 2۱ سال داشته اند و حضرت زهرا )س( 
9 تا ۱۱ سال سن داشته اند که ازدواج در این سن برای بانوان 
آن زمان امری عادی به حساب می آمد. افراد ثروتمند زیادی 
برای ازدواج با حضرت فاطمه )س( اعالم آمادگی کردند ولی 
پيامبر)ص( تنها یک پاسخ به آنان داد و آن این بود که “در این 

خصوص منتظر وحی الهی هستم.”
تاریخ دقیق ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س(
بنا بر احادیث و روایات نقل شده از امام سجاد )ع(، یک سال 

علی  ازدواج حضرت  مدینه،  به  پيامبر )ص(  از هجرت  پس 
امام  از  نقل  به  همچنين  گرفت.  صورت  فاطمه  حضرت   و 
باقر )ع( نيز آورده شده که ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه 

در سال دوم هجری بوده است.
روز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه در ایران

در ایران زوج های بسياری هستند که روز ازدواج خود را برابر با 
سالروز  ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه انتخاب می کنند. 
چراکه مسلمانان از این روز به عنوان روزی پربرکت نام می 
برند و با ازدواج در این روز اميد دارند زندگی خوب و پربرکتی 

مثل حضرت علی و فاطمه )س( داشته باشند.

مهریه حضرت زهرا )س(  الگویی برای پیوندهای امروزی 
پيامبر گرامی اسالم )ص( ازدواج دخترش را به ساده ترین و راحت 
ترین شيوه انجام دادند تا برای همه جوانانی که در آستانه زندگی 
مشترک هستند، سرمشق نيکویی باقی بماند. مهریه ۵00 درهمی 
برای فاطمه عليهاالسالم مهتر زنان نيز، به همين هدف صورت 
گرفت. در روایات، افزون بر این مهریه که جنبه مادی و مالی دارد، 
مهریه های معنوی دیگری نيز برای آن بانوی بزرگ گفته شده 
است. در روایتی می خوانيم که حضرت زهرا عليهاالسالم از پدر 
تقاضا کرد که آن حضرت از خدا بخواهند تا مهریه اش را شفاعت از 
مسلمانان گناهکار قرار دهد که این خواسته حضرت مستجاب شد.

سالروز ازدواج حضرت علی )ع(  و حضرت فاطمه )س( مبارک 

آیه روز

و اوست خداوندی که بشر را از آب آفرید و ميان آنان خویشی و پيوند ازدواج قرار داد و خدای تو 
بر هر چيزی قدرت دارد. )سوره فرقان / آیه ۵۴(

سخن روز

هيچوقت  دیگری  و  آورد  نمی  یاد  به  را  تولدها  هيچوقت  یکی شان  که  است  نفر  دو  پيوند  ازدواج،    
آن ها را فراموش نمی کند.
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                        جدول ۴۲۷۶

افقي:۱- قسمتي از اداره - نوعي 
ماهي 2- ظرف آبخوري-  پرنده 
ستون   -3 نانخورش   - وحشي 
صادق  نوشته  رمان  فقرات-  
رودي   -۴ حبوبات  -از  کرميار  
بازي  گذر-  محل   - فرانسه  در 
 -۵ حدیث  کردن  نقل  نفسگير- 
آهو - توزیع کننده - طال 6- ميوه 
باب گلو - ادعاي دروغين - نمونه 
ساخته شده ۷- زبان مردم پاکستان 
و  روي  مرکزي-   شهرهاي  از   -
چهره 8- تخت پادشاهي - راه و 
نشانه   -9 پيشوا  و  رهبر   - روش 
الهي  -ولخرجي - بازار بي رونق 
۱0-  زود و فوري - عاقل و آگاه  
-خانه و منزل ۱۱-  حيوان وفادار-  
پارچه  و  کاغذ  روي  گروه - چاپ 
۱2-  شهر زیره  -راه شاعرپسند 
  -۱3 خارجي  چاي   - خواري   -
کاميون ارتشي-  حشره اي شبيه 
سنجاقک  -پنبه زن ۱۴- فالني 
یاسرائيل -  بن  نام دیگر سوره   -
خوشمزه و نوشين ۱۵-  توفان - از 

آثار عبدالرحمن جامي

دلتنگ  و  افسرده   -۱ عمودي: 

- از انواع خط و زبان 2- شرح و 
تفسير - خروس جنگي - در حال 
دریاچه   - پلنگ  نوعي   -3 زاري 
آلمان  - موضوع و سوژه  اي در 
 - ورود  تيغي - محل  ۴- جوجه 
باالپوش قدیمي - صفحه شبکه 
اینترنت ۵-ا نبار کشتي- امرود - 
خبرگزاري دانشجویان 6- درخت 
وحشي  خوک   - پهنا   - جوان 
از   - آویز  چراغ   - زدن  صدا   -۷
 -8 شرقي  آذربایجان  شهرهاي 
روز اول هر ماه شمسی  - بانگ 
گاز   -9 گریزنده  بلند   آواز-  و 

برف  ذوب  از  که  آبي  مهتابي-  
به وجود مي آید - غریزه حيوانی 
پيامبرا  مادر   - آذري  برف    -۱0
از کمان  کرم )ص(  - تيري که 
اندازند ۱۱-  راهنمایي - ظرفي در 
آشپزخانه-  شعله آتش ۱2-  وسط  
- تيره ای از گل سرخيان - سنگ 
  -۱3 بداختر  و  شوم  آسياب-  
انباشته  ماسه  توده   - خودستایي 
شده در بيابان یا ساحل -دریا  بي 
سر و پا ۱۴-  غاري زیبا در زاهدان 
- توانا - کوکب ۱۵-  مرکز هلند-  

پایتخت ساحل عاج

جدول کلمات

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

شماره  ۴۴۱۲

1234567891۰1112131415
کرمگهاگنبکناب1
اشارنیرمترامد2
هدنامرداناورین3
دناهزمدرو4
شوندعایاوناو5
ویلیابنکاالا6
مسایدابمربهار7
بداصتثایایندس8
ینامارتنمیربا9
تکتدحیوناهان1۰
راکریاسابکبس11
اناوتعارس12
لالقتسارادباسح13
انبانمرونادیل14
ل  یدبتراجتبیرق15

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس * 100 درصد تضمینی و شبانه روزی 
هر روز هفته با کامیون های 

۵/۵ و ۶/۵ متر - سعدی

۰936899۰722 -۰9157563875

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر   

3243۵۶8۶ - 093۶۵237014-091۵70۶3220 - خسروی  شهـرام  مداحـی 3647  363  ۰915

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

ی
مین

ض
د ت

ص
در

 1۰
۰

) مدرن برتر(

ایـزوگام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(

 و  قیـرگونـی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
091۵۵۶۵82۶8 - 091۵۶۶93۵1۵ 

نقد و اقساط

یک شرکت معتبر در استان خراسان جنوبی جهت تکمیل کادر فنی خود 
به تعدادی نیروی فعال جهت پشتیبانی دستگاه های کارت خوان 

در شهرستان های بیرجند ، قاین ، نهبندان ، درمیان ، خوسف ، سربیشه 
و طبس گلشن نیازمند است. لذا از متقاضیانی که دارای شرایط ذیل

 می باشند دعوت به همکاری می نماید.
* روابط عمومی باال * دارا بودن وسیله نقلیه 

* دارا بودن گوشی تلفن همراه با نسخه اندروید ۶ به باال
* تعهد کاری جهت انجام امور 

واجدین شرایط می توانند همه روزه با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.  
091۵93710۵3 - 0930982۵9۶8        

به یک نیروی دفتری خانم با حقوق 
ماهیانه 700 تومان نیازمندیم.

ساعت کاری: 8/30 الی  13و 17/30 الی  20/30
شماره تماس:

32447312 - 091۵3۶2010۶ 

به تعدادی پیک موتوری جهت توزیع 
غذا نیازمندیم.   091۵2۶91937

 برگ سبز خودروی پژو 40۵ به شماره پالک
 492 ج 44 ایران ۵2 به نام امیر تاجریزی به 

شماره ملی 0۶40011292 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک نفر منشی خانم جهت کار 
در دفتر بیمه نیازمندیم.

32214384 -093987247۵۵
 برگ سبز خودروی جک s۵ به شماره پالک

 8۶1 ج ۶7 ایران ۵2 به نام امیر رضا صحرایی 
به شماره ملی ۶۵20109304 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(

۰9159618581 
فاروقـی

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح2۶ 

091۵8۶24439- جانی

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
091۵3۶3۵01۵ - ناصری نژاد

عسل طبیعی باقران بیرجند
از تولید به مصرف

با تخفیف ویژه      
مفتح ۲۹ - پالک ۶۸      

۰۹۱۵۷۲۳۹۶۱۱

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

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

 کاغذ دیواری و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
091۵7411071 - باقری

درب اتوماتیک سید
فروش ویژه جک پارکینگی با اقساط چهار ماهه

خیابان شهید رجایی - نبش رجایی 1۵   091۵۵۶14880

به چند نفر کارگر ماهر جهت 
تراشکاری و فرزکاری نیازمندیم.

091۵۵119۶41
تاالر ایرانیان جهت تکمیل 
کادر مهمانداری به تعدادی 

خانم با روابط عمومی باال 
نیازمند است. 

آدرس: نبش توحید 42 
ساعت مراجعه :

9 صبح الی 12/30 ظهر

پیشرو الستیک   فرواگشه 
خیابان مدرس - جنب استانداری
  091۵1۶3۵8۶0 - کرباسچی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
091۵۶70۶۵38



۵
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استان در هفته گذشته

اخبار کوتاه

سفرهای پیاپی معاونان رئیس جمهور به استان  
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با اشاره به تذکر یک ماه 
پیش استاندار به مسئوالن دستگاههای اجرایی برای تعیین تکلیف 
اعتبارات تملک دارایی سال گذشته گفت: حدود 200 میلیارد 
تومان از اعتبارات تملک دارایی سال گذشته جذب نشده بود که 
با برگزاری جلسات و رصد ادارات ، پس از گذشت یک ماه، کامل 
جذب شد. به گزارش صدا وسیما، میرجعفریان همچنین با اشاره 
به دستور استاندار برای تسریع در آبرسانی به روستاها در شورای 
حفاظت منابع آب افزود: پس از این جلسه 15 دستگاه تانکر از 
بخش خصوصی و دولتی در اختیار آب و فاضالب روستایی 
استان قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه 6 دستگاه تانکر هم در 

پی تماس استاندار با رئیس آب و فاضالب کشور در اختیار استان 
قرار گرفت گفت:هم اکنون آبرسانی به روستا های استان با 58 
دستگاه تانکر انجام می شود. وی  اشاره به اینکه هم اکنون تعداد 
سرویسهای آبرسانی سیار، با دو برابر افزایش به 900 سرویس در 
هفته رسیده است گفت: در کنار همه اینها 500 میلیون تومان 
برای پرداخت مطالبات رانندگان و آب یاران در نظر گرفته شد 
و آب و فاضالب کشور هم متعهد شد 1 میلیارد و 700 میلیون 
تومان اعتبار آب و فاضالب روستایی استان را کامل پرداخت 
کند. وی گفت:وزارت نیرو نیز موظف شد از هر ظرفیتی مانند 
اداره کل آب و  انتقال آب  چاههای آب منطقه ای و خطوط 

تعیین تکلیف تمام اعتبارات تملک دارایی پارسال
 

برای  روزگذشته  جمهوری  رئیس  پارلمانی  غالمی-معاون 
بازدید از واحدهای اقتصادی خراسان جنوبی و دیدار با مسئوالن 
استان وارد بیرجند شد. حسینعلی امیری بدو ورود به فرودگاه 

بیرجند مورد استقبال استاندار، رئیس مجمع نمایندگان استان در 
مجلس و جمعی از مسئوالن قرار گرفت. وی سپس با حضور 
در گلزار شهدای بیرجند به مقام شامخ شهیدان این دیار با نثار 
گل ادای احترام کرد. امیری همچنین عصر  دیروز با خانواده 
شهید در بیرجند دیدار و از موسسه خیریه حضرت رسول  ا... 
وکارگاه دستان پر توان  بازدید کرد. بازدید از بازارچه، پایانه مرزی 
ماهیرود و سایت مرزی منطقه ویژه اقتصادی، شرکت در شورای 
ساماندهی مبادالت مرزی و کارگروه توسعه صادرات استان، 
بازدید از واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی بیرجند و دیدار 

با مسئوالن از برنامه های امروز وی در سفر به  استان است.

مسئول تجاری ایران و افغانستان در سازمان توسعه 
تجارت ایران گفت: باید بازار افغانستان  دوباره رصد 
نهایت  این کشور همسایه  از ظرفیت های  شود و 
استفاده را ببریم. به گزارش ایرنا، جوانمرد قصاب در 
نشست فعاالن اقتصادی افزود:  برای ماندگاری و 
سپس توسعه صادرات و تجارت باید با همکاری بخش 
دولتی و خصوصی تغییر شیوه داد و روش های جدید 

حضور در بازار افغانستان را شناسایی و عارضه یابی 
کرد. رایزن منتخب بازرگانی ایران در افغانستان هم 
اظهارکرد: فعاالن اقتصادی  این استان نباید سکوت 
کنند بلکه برای توسعه صادرات و تبادل با کشور 
همسایه باید پیشنهاد، راهکار و راه  حل ارایه دهند. 
وی عنوان کرد: استفاده از ظرفیت افغانستانی ها برای 
صادرات مجدد برخی گروه های کاالیی بسیار مهم 

است و باید برای این مهم پیگیری های الزم انجام 
شود. وی با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش گمرکات 
رسمی در خراسان جنوبی هستیم گفت: اگر قرار است 
تجارت اتفاق بیفتد بایستی زمینه های زیرساختی در 
استان فراهم شود.مشاور سازمان توسعه تجارت ایران 
نیز افزود: برای بازگشایی گمرک رسمی یزدان در حال 
پیگیری هستیم که در صورت موافقت دولت افغانستان 

به زودی راه اندازی می شود. مسئول تجاری ایران و 
افغانستان در سازمان توسعه تجارت هم یادآور شد: 
بهترین راهکار برای استان ایجاد گذر محلی و صدور 
ویزا در مرز است که اگر این مهم فراهم شود شاهد 

تحوالتی در استان خواهیم بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند 
هم با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه ها از راهبردهای 

توسعه صادرات است گفت: به دستور استاندار نمایشگاه 
محصوالت تولیدی ایران با  محوریت خراسان جنوبی  
در مزار شریف افغانستان برگزار می شود. وی افزود: 
فعاالن واحدهای تولیدی استان اصوال از ضعف بازار 
گالیه دارند و به دنبال توسعه صادرات با افغانستان 
محصوالت  تولیدکنندگان  اینکه  ویژه  به  هستند 

صادرات محور دارند.

بازار افغانستان مجدد رصد شود

۲۴۴ زوج تحت حمایت استان راهی خانه بخت شدند

برنا- مدیرکل کمیته امداد با اشاره به اینکه کمک به ازدواج جوانان و همچنین ترویج فرهنگ ازدواج آسان می تواند در پایداری زندگی زوج های جوان و کاهش آسیب های اجتماعی مؤثر باشد،گفت: از ابتدای سال جاری 2۴۴ زوج 
تحت حمایت استان با مشارکت کمیته امداد راهی خانه بخت شدند. سلم آبادی عنوان کرد: هم اکنون اهدا جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت در این استان به روز شده است.وی سقف پرداخت کمک هزینه جهیزیه به هر 
نوعروس در سال جاری را سه میلیون تومان عنوان کرد و افزود:با توجه به افزایش قیمت لوازم ضروری زندگی، امیدواریم با تالش ها و پیگیریهای انجام گرفته مبلغ کمک هزینه جهیریه به شش میلیون تومان افزایش یابد.

“خطبه های آدینه”

راه سعادت ملت ایران مقاومت
 فعال و بازدارنده است

مهر-حجت االسالم مختاری،امام جمعه موقت بیرجند 
گفت: راه سعادت ملت ایران مقاومت فعال و بازدارنده 
در برابر استکبار است.وی گفت: امروزه  استکبار جهانی 
با نهایت توان و با استفاده از روش های مختلف چون 
فریب، تطمیع، تهدید و تحریم در مسیر حق ایستاده ولی 
طبق وعده خداوند پیروزی با مؤمنان و اهل ایمان است.

برای نخستین بار؛ جراحی برداشتن 
حنجره در خراسان جنوبی انجام شد

تسنیم-مدیرعامل بیمارستان میالد بیرجند  در بازدید 
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس از 
شعبه یک سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان میالد 
بیرجند گفت: جراحی برداشتن حنجره برای نخستین 
بار در استان از هفته گذشته در این بیمارستان انجام 
شده و جراحی دیسک کمر از طریق  لیزر نیز برای 
نخستین بارانجام گرفته است. مدیرکل  تامین اجتماعی 
هم گفت: تامین اجتماعی در تمام بخش های بیمه ای و 
درمانی ارائه خدمت می کند که در سال گذشته به بیش 
از 115 هزار و 87۴ نفر بیمه شده و 117 هزار و ۴21 

مستمری بگیر خدمت ارائه شده است.

اهدای احکام بازنشستگی ۴ 
مستمری بگیر صندوق بیمه اجتماعی 

کشاورزان، روستاییان و عشایر

دادرس مقدم- احکام ۴ نفر از مستمری بگیران صندوق 
در روستای رجنوک قهستان با حضور فرج زاده مدیر 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستایان و عشایر 
و شورای بخش و جمعی از اهالی روستا به آنان اهدا 
شد.فرج زاده مدیر صندوق بیمه در این مراسم گفت: باید 
افراد فاقد بیمه در روستاها به کمک دهیاران و شورای 
بخش شناسایی شوند و  شعار هر خانوار روستایی یک 
بیمه اجتماعی محقق شود که حداقل در هر خانواده یک 

بیمه شده وجود داشته باشد. 

سکونتگاه های غیررسمی
 توسعه پیدا نکند

تسنیم-معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: 
طرح اراضی موسوی بعد از هشت سال تمام کارهای 
آن قانونی انجام شده اما شهرداری با سلیقه های خود 
می گوید این طرح مورد تایید ما نیست!، این پذیرفتنی 
نیست و بگذارید استان توسعه یابد.میرجعفریان با بیان 
اینکه استان و شهر بیرجند تبدیل به کارگاه شده و باید 
از این فضای کاری نهایت استفاده را کرد گفت: اولویت 
در ساخت وسازها با مصالح و سازندگان استان است و در 
پروژه ها از چرخه تولید و بازار استان استفاده شود.وی 
افزود: در این ساخت و سازها نیز باید کیفیت ها رعایت و 
قیمت ها کنترل شود و جلوی سوءاستفاده  کنندگان نیز از 

این فضای کاری گرفته شود.

*مردم خراسان جنوبی در سالروز شهادت حضرت جواد 
االئمه )ع( اشک ماتم ریختند.

*رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سربیشه گفت: 
در 6۴ هزار و 595 هکتار از اراضی مرتعی این شهرستان 

فاقد پوشش گیاهی است.
*رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و 
ارز تعزیرات حکومتی فردوس از رسیدگی به 89 پرونده 

قاچاق در این شعبه طی سال 97 خبر داد.
*مدیرکل فنی و حرفه ای از برگزاری نخستین دوره 

مسابقات مهارتی ویژه زندانیان در استان خبر داد.
*معاون فرهنگی ورزش و جوانان استان گفت: شاخص 
ترین برنامه در هفته ازدواج برگزاری جشنواره “زوج 
خوشبخت” است که 16 مرداد جاری در مرکز استان 
برگزار شده و از تعدادی از خادمان ازدواج و زوج های 

ویژه تجلیل می شود
*دومین دوره مسابقات کبدی استان با قهرمانی تیم 

های دختران و پسران بیرجند به پایان رسید.
*مهدی وکیل زاده از شهرستان طبس و آتنا بیگمی در 
اولین مسابقات لیگ برتر دارت کشور 10  و 11 مرداد با 

حریفانشان رقابت می کنند.
های  راه  بازسازی  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   25*
تخریب شده بر اثر قوع سیالب  در بهار امسال به 

خراسان جنوبی ابالغ شد.
*رئیس دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه 
بیرجند گفت: 90 دانشجوی خارجی از کشور افغانستان 
برای سال تحصیلی 98-99 در دانشگاه پذیرفته شدند. 
*مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با 
اشاره به اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح های 
آبرسانی به بیرجند، گفت: برای تکمیل طرح آبرسانی 
)طرح آبرسانی از دشت محمدشهر و دشت مختاران( 

نیازمند 60 میلیارد تومان اعتبار دیگر هستیم.

 از عابر پیاده خیابان دولت 
تا برکت یک بنیاد

مهدی آبادی- هفته گذشته، خراسان جنوبی  رویدادهای 
گوناگونی را پشت سر گذاشت که مهم ترین آنها در قالب 
تیترهای سازمان های نصفه و نیمه، سهمیه های برفی 
در استخدام، برپایی میز خدمت در میعادگاه های نماز 
جمعه و دوبانده شدن 50 کیلومتر دیگر در استان در 
روز شنبه منتشرشد. شهاب سنگ استانی، دالل ها 
تسهیالت  میلیون   55 دامادها،  و  عروس  خانه  درِ 
از  برداری  بهره  و  موقت  اسکان  ودیعه  و  ساخت 
تصفیه خانه فاضالب شهری بیرجند سال 99 از مهم 
ترین خبرهای روز یکشنبه بود. روزنامه های استان 
دوشنبه به عابر پیاده خیابان دولت، قیمت االکلنگی 
معکوس  شمارش  پرداختند.  تابستانه  های  نوبرانه 
برای بازگشایی گمرک یزدان، تا 1۴00 با بنیاد برکت 
و “سرای ناظر” اقامتگاه منحصر به فرد گردشگری 
در هریوند، مهم ترین تیترهای روزنامه ها در روز سه 
شنبه بود. چهارشنبه روزنامه های استان به تفاهم 
نامه 300 میلیاردی برای استان، و پرواز قیمت مرغ 
پرداختند. آخر هفته رسانه های مکتوب استان به اهدای 
بیش از 6هزار واحد خون، دستگیری مرد اروپایی در 
بیرجند،چمدان بی انصافی برخی صاحبخانه ها روی 
دوش اجاره نشین ها و 1700 بیمار در نوبت ام آرآی 
از محالت شمال  استاندار  پرداختند.بازدید و گفتگو 
شهر بیرجند با استقبال فراوان مخاطبان مواجه شد.

 استاندار خراسان جنوبی بر توسعه روابط دوجانبه با 
افغانستان تاکید و گفت: خراسان جنوبی از دیرباز مسیر 
تجارت بوده و به دلیل پیوندهای تاریخی، اشتراکات 
دینی و زبانی، عالقه مند به گسترش روابط با افغانستان 
است. به گزارش ایرنا، معتمدیان روز پنجشنبه در دیدار 
با احمد رشاد پوپل، رئیس عمومی گمرکات افغانستان 
ضمن تشریح توانمندی های قابل توجه استان در 
بخش های گوناگون معدنی، کشاورزی و جاذبه های 
گردشگری افزود: مهمترین مرز ما با افغانستان مرز 
ماهیرود است که مبادالت خوبی نیز انجام می گیرد، 
اما بعضی از موانع همچون محدودیت های صادراتی 
ایرانی  در سال گذشته، آسیب های جدی به تّجار 

همکاری های  در  باید  داد:  ادامه  وی  می کند.  وارد 
مشترک شاهد ثبات باشیم، در عین حال که شرایط 

کشور افغانستان در مسائلی مانند ناامنی را هم درک 
می کنیم لیکن باید به نقطه ایده آل نزدیک شویم. وی 

با اشاره به ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی و بازارچه 
مرزی استان عنوان کرد: آماده راه اندازی خط لوله 
مستقیم انتقال سوخت به خاک افغانستان هستیم تا 
کار سرعت یافته و رانندگان معطل نشوند. معتمدیان 
بازگشایی  زمینه  شما  سفر  امیدواریم  داد:  ادامه 
بازارچه های یزدان و میل 73 را فراهم آورد. وی 
اظهار کرد: پروژه جاده ماهیرود به فراه 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته و با تکمیل آن ۴00 کیلومتر 
به آسیای میانه نزدیک تر خواهیم شد که با توجه به 
فعالیت افغانستان در چابهار این مرز به عنوان یک 
مرز کمکی، در حوزه ترانزیت تحول آفرین خواهد 
بود. استاندار یادآور شد: شهریور امسال شاهد اولین 

جنوبی  خراسان  محصوالت  تخصصی  نمایشگاه 
و  دارد  آمادگی  ایران  و  بود  افغانستان خواهیم  در 
عالقه مند است تا روابط اقتصادی خود با افغانستان را 

بیش از پیش توسعه بخشد.
 احمد رشاد پوپل رئیس عمومی گمرکات افغانستان نیز 
با ابراز خرسندی از دیدار با استانداران خراسان جنوبی 
و سیستان و بلوچستان گفت: خوشحالیم که موارد 
خوبی در این دیدار ها مطرح شد و عالقه مند هستیم 
تا روابط تجاری با جمهوری اسالمی ایران را از طریق 
مرزهای قانونی و رسمی گسترش دهیم. وی همچنین 
با همراهی معاون اقتصادی استاندار خراسان جنوبی از 

بازارچه های مرزی  استان بازدید کرد.

اعالم آمادگی برای گسترش روابط با افغانستان

تجلیل ستاد مردمی غدیر
 ازمدیرعامل شرکت کویرتایر 

غالمی-در مراسمی با حضور حجت االسالم دهشت 
عضو ستاد مردمی غدیر و اعضای شورای مرکزی این 
ستاد، از زینلی مدیر عامل کویر تایر تقدیر شد. وی با 
بیان اینکه شرکت کویرتایر در جشن بزرگ غدیر استان 
سهیم بوده است خاطرنشان کرد: افتخار کویرتایر در 
غدیر این است که غدیر باور و غدیر یاور است. و در 
این راستا با توجه به اقتصاد امروز که دچار تالطم و 
تشویش است همت شرکت کویرتایر ستودنی است.
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جنوبی  خراسان  انتظامی  -فرمانده  جم  امین 
صبح پنج شنبه در مراسم نمایش کشفیات اخیر 
عملیات  طی  کرد:  بیان   استان،  در  موادمخدر 
در  سال ها  که  موادمخدر  مسلح  باند  پلیس  
بلوچستان  و  یزد، کرمان و سیستان  استان های 
فعالیت می کرد، شناسایی و منهدم شد ، به گفته 
سردار مجید شجاع 1۴ نفر از رابطان و سه نفر 
اشرار شناسایی شده ودر این عملیات  6 قبضه 
سالح گرم از آنان کشف شد. وی  عنوان کرد: 
از این باند 167 کیلوگرم شیشه در استان یزد و 
127 کیلو شیشه در خراسان  جنوبی کشف شد که 
با توجه به کشف ۴97 کیلوگرم شیشه از ابتدای 
امسال میزان کشفیات 2 برابر شده است.وی با 
بیان اینکه طی هفته گذشته در 25 عملیات 65 
نفر دستگیر شده اند ، ادامه داد: در مجموع نیز 
2 هزار و 126 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف 

اینکه مهمترین  با بیان  شده است.سردار شجاع 
این عملیات ، کشف هزار و 375 کیلوگرم مرفین 
دستگاه   23 داد:  ادامه  است،  بوده  طبس  در 

خودرو نیز طی چند عملیات توقیف شده است.
تاکنون  ابتدای سال جاری  از  وی تصریح کرد: 
30 باند موادمخدر در استان رهگیری و شناسایی 

شدنداز ضربات وارده با این باندها  خبرداد که بیشتر از 
مرزهای جنوب شرقی وارد استان شده بودند.گفتنی 
از مهمترین  آبکار  است مرفین، تریاک، شیشه و 

کشفیات نیروی انتظامی در هفته گذشته بوده است.

 کمترین میزان ورودی مواد مخدر
 از مرزهای استان است

استاندار خراسان جنوبی نیز در این بازدید با بیان اینکه 
خراسان جنوبی با توجه به آمادگی نیروی انتظامی، 
  : گفت  دارد  وجود  مرزها  بر  خوبی  بسیار  اشراف 
مرزهای  از  را  مخدر  مواد  ورودی  میزان  کمترین 
استان داریم. معتمدیان با اشاره به هماهنگی خوب 
بین بخش ها، تصریح کرد: این هماهنگی و همکاری 
باعث شده تا کمترین ورود مواد مخدر از مرز خراسان 
جنوبی را داشته باشیم.وی یادآور شد: خراسان جنوبی 
در مسیر دو کریدور اصلی کشور قرار دارد و با اشراف 
مواد  ورود  کمترین  پلیس شاهد  اطالعاتی خوب 
مخدر از مرز استان هستیم و عمده کشفیات  از 

مبادی ورودی سایر استان ها است.

انهدام باند مسلح مواد مخدر شرق کشور

جم
ن 

 امی
س:

عک

شعبه 1: نبش معلم 50     شعبه 2: ورودی بلوار معلم     
شماره تماس مرکزی: 05631101

 گرامیداشت یاد و خاطره
 شهید ناصری در بیرجند 

صداوسیما-یاد و خاطره سردار سرلشکر پاسدار شهید 
محمدناصر ناصری  در حسینیه جماران بیرجند  گرامی 
داشته شد. عزت ا... ضرغامی، عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی در این مراسم با اشاره به بیست و یکمین سالگرد 
شهادت این سردار رشید افزود: شهید ناصری فرماندهی 
بزرگ و در نوع خود استثنایی بود که در باالترین سطوح 
فرماندهی کشور جایگاه داشت و ماموریت هایی خاصی 
بر عهده گرفت.  وی با بیان اینکه سپاه قدس در کشور 
جایگاه ویژه ای دارد و شهید ناصری یکی از ستون های 
سپاه قدس بود افزود: دشمنان به خوبی این سپاه را 
می شناسد و می داند چه فرماندهان قدرتمندی در این 
سپاه هستند و دشمنان در مقابل آن ها زانو می زند.
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توسعه ی سبز در مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد
ابراز رضایت نماینده مجلس شورای اسالمی از طرح توسعه ی مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد / باید مدیران استان با تمام توان به تولید کننده کمک کنند

محمودآبادی- نماینده مردم بیرجند ، خوسف 
و درمیان در مجلس شورای اسالمی از روند 
اجرای طرح تولید کاغذ سلولزی و کربناتی 
و  بازدید  فرزاد  سرامیک  و  کاشی  مجتمع 

پیشرفت کار را مورد تحسین قرار داد. 
پنجشنبه گذشته حجت االسالم و المسلمین 
و  خوسف   ، بیرجند  مردم  نماینده  عبادی 
درمیان در مجلس شورای اسالمی و همچنین 
زیرساخت  های  شرکت  مدیران  از  تعدادی 
شهرستان بیرجند از روند اجرای طرح تولید 
و  کاشی  مجتمع  کربناتی  و  سلولزی  کاغذ 
بازدید کردند. مهندس علی  سرامیک فرزاد 
اکبر فالحی مدیر صنایع کاشی و سرامیک 
فرزاد با کادری مجرب ، متخصص و دلسوز 
نشیب  و  فراز  تمام  با  گذشته  سنوات  طی 
های اقتصادی توانسته مشکالت را از پیش 
رو بردارد و باز هم در خط مقدم توسعه و 

تولید گام های موثری را در راه اشتغال استان 
بردارد. این کارآفرین نمونه ملی و استانی با 
طرح  استان  این  در  تولید  و  اشتغال  هدف 
توسعه مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد را با 
طرحی  داد.  ارائه  زیستی  محیط  رویکردی 
که در آن می تواند با بازیافت کاغذ و مقوای 
باطله، مجدد به محصوالتی رسید که نه تنها 
نیاز کشور را برطرف می کند، بلکه زمینه های 
صادراتی نیز دارد. علی اکبر فالحی در بازدید 
نماینده مردم بیرجند ، خوسف و درمیان و 
همراهانش از سازه های سوله کارخانه کاغذ 
با اشاره به اجرای طرح توسعه ای  سلولزی 
کارخانه تولید کاغذ سلولزی از ضایعات کاغذ 
این  سوله  درصدی   30 پیشرفت  از  مقوا  و 
کارخانه خبر داد و افزود : اکنون فونداسیون و 
ستون های سوله اجرا شده و پیش بینی می 
 شود ظرف 8 ماه تا یکسال آینده به مرحله 

بهره برداری برسد. 

پیش بینی اشتغال برای ۱۰ هزار نفر 
در طرح توسعه ای کارخانه

و  مستقیم  صورت  به  اینکه  بیان  با  وی 
غیرمستقیم برای ۱0  هزار نفر در این طرح 
اشتغال ایجاد خواهد شد، گفت : این طرح 
که  داشت  خواهد  مختلفی  های  کاربری 
تولیدات آن به کشورهای مختلف صادر و در 
فازهای مختلف اجرایی خواهد شد که میزان 
آن   برای  شده  بینی  پیش  گذاری  سرمایه 

۱44 میلیارد تومان می باشد.

چشم انداز طرح توسعه 
برای کل کشور دیده شده است

اینکه در فاز اول که 45 تا 50  با بیان  وی 
میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد و 
ماهانه 5  و ساالنه 60 هزار تن کاغذ بسته 
بندی تولید می شود، افزود: مساحت پروژه 

در مجموع 30 هزار مترمربع و در فاز اول ۱0 
هزار مترمربع است، هم اکنون ماشین آالت 
کارخانه نیز خریداری شده و تا 5 ماه آینده 
وارد استان می شود.  وی با اشاره به تولیدات 
کاغذ سلولزی از ضایعات کاغذ و مقوا گفت: 
با بهره برداری از این پروژه نه تنها خواهیم 
توانست نیاز کارخانه را به کاغذ بسته بندی 
نیاز  بلکه  سازیم،  مرتفع  سرامیک  و  کاشی 
استان و هم چنین استان های هم جوار و در 
سطح گسترده تر نیاز کشور را هم به تولید 

کاغذ بسته بندی مرتفع سازیم.

با تمام توان باید کمک کنیم

حجت االسالم والمسلمین عبادی نیز با تقدیر 
از مهندس فالحی و تحسین تالش مجدانه او 

در سرعت اجرای طرح توسعه گفت: از دیدن 
این تولیدکنندگان که به راستی تنها عشق به 
کار توانسته آنها را با وجود مشکالت فراوان 

نگه  پایدار  تالش  و  کار  عرصه  در  اقتصادی 
دارد احساس شادی و خرسندی می کنیم. 
وی با اشاره به طرح توسعه مجتمع کاشی و 
سرامیک فرزاد افزود: توجه به تعداد اشتغالی 
که در این واحد تولیدی خواهد بود مسئولیت 
مدیران شهرستانی و استانی را برای کمک به 

این تولیدکننده بیشتر می کند. 
وی با تشکر ویژه از مدیرانی که این کارآفرین 
تولید  این  داد:  ادامه  کردند،  همراهی  را 
راستی جهادگرانی هستند که  به  کنندگان 
را  هایشان  خواسته  باید  استان  توسعه  در 
در چارچوب قانون عملیاتی کنیم. فالحی با 
توجه به پتانسیل های معدنی استان گفت: 
با توجه به معادن آهکی که در استان داریم 
وجود  اولیه  مواد  برای  نگرانی  جای  هیچ 
ندارد،از طرفی بازارهای جهانی نیز به سمت 
استفاده از محصوالت محیط زیستی تمایل 
اول  گزینه  محصوالت  این  که  کردند  پیدا 

انتخاب خواهد بود. 
مدیر عالی کاشی و سرامیک فرزاد از  مشتری 
مداری  و توجه به  کارگران به عنوان سرمایه 
های کارخانه یاد کرد و گفت: در این مجموعه 
تالش می شود تا قدمی در توسعه استان و 
کشور برداشته شود که تحقق این هدف به 
گفته مقام معظم رهبری از راهی جز همدلی 
و همزبانی به دست نمی آید. فالحی با بیان 
این عبارت که من به همه صنعتگرانی که در 
شرایط اقتصادی فعلی فعالیت دارند خداقوت 
می گویم، افزود: انتظار می رود مسئوالن هم 
به وظایف شان عمل کنند و همه دست در 
رفع  راستای  در  نقد سازنده  با  و  دست هم 
مشکالت صنعت گام بردارند. در این بازدید 
از بخش  والمسلمین عبادی  حجت االسالم 
های مختلف مجتمع کاشی و سرامیک فرزاد 
کار  به  مشغول  کارگران  به  و  کرد  بازدید 

خداقوت گفت.

آگهی فراخوان مزایده عمومی امالک مازاد  )مدیریت شعب پست بانک خراسان جنوبی(
پست بانک استان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد چهار رقبه امالک تملیکی را از طریق  مزایده عمومی به صورت صد درصد نقد و به شماره فراخوان 209800۱62700000۱ 

به فروش برساند. متقاضیان جهت شرکت در مزایده صرفا به آدرس www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند.

از  تاریخ ۱398/۰5/۰7 تا  ساعت ۱9 روز یکشنبه ۱398/۰5/2۰  مهلت بازدید و دریافت اسناد مزایده

از تاریخ ۱398/۰5/۰7 تا ساعت ۱9 روز چهارشنبه ۱398/۰5/3۰مهلت تحویل پیشنهادات

روز شنبه ۱398/۰6/۰2 ساعت ۱۰ صبح در محل ساختمان سرپرستی پست بانک به نشانی بیرجند - انتهای پاسداران-تقاطع محالتی نشست گشایش پاکت ها

روز شنبه ۱398/۰6/۰2 ساعت ۱2اعالم برندگان

* پرداخت هزینه چاپ و نشر آگهی و هزینه کارشناسی ملک برعهده برنده مزایده می باشد. 
* کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسد.

* متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پست بانک ایران به نشانی www.postbank.ir  بخش سایر موارد/ مزایده ها و مناقصه ها مراجعه نمایند و یا با شماره 32435380-056 مدیریت 
شعب خراسان جنوبی تماس حاصل نمایند.
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شرکت
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شماره پالک 
متراژ آدرسثبتی

عرصه
متراژ 
متصرفتخلیه کاربریاعیان

خراسان جنوبی۱
87 فرعی از   

434 اصلی
2.327.738.۰۰۰۱۱6.386.9۰۰*زمین-2۰24.۱2بخش دو بیرجند - بجد

خراسان جنوبی2
۱۰ فرعی از 
3۰۱8  اصلی

بیرجند - خیابان جمهوری 
6۰۰.۰۰۰.۰۰۰3۰.۰۰۰.۰۰۰*مسکونی58.86۰ جمهوری 32 - چهارراه اول پالک 4

خراسان جنوبی3
8 فرعی از 
3۰۱8 اصلی

بیرجند - خیابان جمهوری 
۱.2۰۰.۰۰۰.۰۰۰6۰.۰۰۰.۰۰۰*مسکونی۱23.۱۰95 جمهوری 32 - چهارراه اول پالک 4

5237 فرعی خراسان جنوبی 4
از یک اصلی

نهبندان - خیابان شهدا
55۰.۰۰۰.۰۰۰27.5۰۰.۰۰۰*مسکونی268/6۱۱۱۰ کوچه شهید هاشم زهی


