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5کسب 6 رتبه برتر کشور در جشنواره نوجوان خوارزمی1۲5 پروژه ورزشی در خراسان جنوبی افتتاح و کلنگ زنی می شود3افتتاح 106 طرح عمرانی و خدماتی در استان

ری
 اکب

س :
عک

حسینی- دوشنبه هفته گذشته بود که استاندار از تصویب 
آغاز عملیات اجرایی راه آهن شرق کشور در هیئت دولت 
خبر داد. راه آهنی که سال ها آرزوی این مردم بوده و مطالبه 
به حقی است که گام به گام به تحقق آن نزدیک تر می 
شویم. پروژه راه آهن شرق کشور با هدف توسعه محور 
شرق و اتصال چابهار و سرخس ، شروع شد و این میان 
در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی 
اقداماتی نیز صورت گرفت. در سفر قبلی رئیس جمهور به 
خراسان جنوبی، خواسته مردم برای شروع عملیات اجرایی 
راه آهن در این استان مطرح شد و ایشان دستور پیگیری 
مطلب را به وزارتخانه راه و شهرسازی داد. پس از آن با 
پیگیری های معتمدیان استاندار خراسان جنوبی ، نوبخت 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اواخر سال گذشته 
دستور  سفر،  این  در  وی  شد.  جنوبی  خراسان  مهمان 
ریاست جمهوری را مورد پیگیری ویژه خود قرار داد. به 
دنبال آن، در سفر وزیر راه و شهرسازی به خراسان جنوبی، 
اتصال راه آهن بیرجند به بافق-مشهد مطرح شد، البته 
به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، وزارتخانه 
به دنبال فرصتی بود تا منابع مالی بیشتری برای پروژه 
تامین کند. نهایتا با این اقدامات و پیگیری های شبانه 
روزی استاندار و دیداری که با رئیس جمهور و معاون اول 
ایشان داشتند، قول مساعد برای... ادامه در صفحه 5( 

وعده ریلی استاندار ازایستگاه مناقصه هم گذشت
در آغازين روزهاي هفته دولت با پيگيري هاي شبانه روزي معتمديان تحقق يافت

*کاری

ضرورت نبرد جهانی
 با کیسه های پالستیکی

از  استفاده  ممنوعیت  قانون   
کیسه های پالستیکی از ابتدای سال 
گذاشته  اجرا  به  اتریش  در   ۲۰۲۰
کشور  سومین  شد.اتریش  خواهد 
اروپایی است که مصرف کیسه های 
پالستیکی را ممنوع اعالم کرد و بر 
قانون  این  اجرای  با  برآوردها  طبق 
ساالنه پنج تا هفت هزار تن پالستیک 
کمتر استفاده خواهد شد.اتریش در 
جایگزین  مواد  یافتن  با  دارد  نظر 
بسته بندی  های  پالستیک  برای 
مواد غذایی، این تعدیل در مصرف 
پالستیک را به..  مشروح در صفحه ۲

 

 

 

دولت میزان تحقق 
وعده های خود را شرح دهد

بادامچیان :

صفحه  6

از چین در برابر جنگ تجاری
 با آمریکا حمایت می کنیم

ظریف: 

تبانی در خرید 6 هزار خودرو
 وظیفه نمایندگی است؟

احمد توکلی:

صفحه  6

صفحه  6

صفحه 3

برگزاری نخستين همايش ملی عناب

نسل  جدید کولرهای آبی 
* 50% بازده خنکی بیشتر

* 44% صرفه جویی انرژی مصرفی
* 32% صرفه جویی در مصرف آب

* عایق سقف و کف- سیستم کاهش رسوب فن توربو
* 5 سال گارانتی طالیی )تعویض موتور(

* حمل رایگان تا منزل مشتری
* نصب رایگان

آدرس:خراسان جنوبی، بیرجندخیابان انقالب، نبش انقالب 1  
جهت هماهنگی تماس بگیرید 09155618398 - 05632237077

فروش آژانس شهاب با 15 سال سابقه کار، با زنگ خور باال و موقعیت عالی 
سجادشهر- فلکه دوم      09307688228

آگهـی اجاره
مدیریت آموزش و پرورش بیرجند در نظر دارد امالک و مدارس بالاستفاده 
و مازاد روستاهای بخش مرکزی را برابر مقررات و به صورت اجاره سالیانه 

و برای سال 99-98 واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 
98/6/۲8 به مدیریت آموزش و پرورش بیرجند، کارشناسی پشتیبانی 

مراجعه فرمایند.

آگهـی مزایـده
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی درنظر دارد محصوالت باغ پسته خود را به صورت سردرختی 
 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 توانید با 
شماره 09156692939 تماس حاصل فرمایید. ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده 

مزایده خواهد بود.

شماره تماسهکتار پستهشهرستان

1109154951077بیرجند
309151۲0۲005فردوس
1/509133735803طبس

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی

اطالعیه مهم و فوری : قابل توجه کلیه اشخاص 
حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی

چنانچه تا تاریخ  07/30/ 1398
نسبت به پرداخت مانده بدهی مالیاتی قطعی شده خود اعم از 
 اصل بدهی و جرائم غیر قابل بخشش اقدام نمایید، می توانید 
از بخشودگی 100 درصد جرائم مالیاتی قابل بخشش برخوردار 
شوید. لذا در اسرع وقت جهت برخورداری از بخشودگی 
ذکر شده و کسب اطالعات بیشتر به ادارات امور مالیاتی 
محل سکونت خود مراجعه و  یا با مرکز پاسخگویی تلفنی 1526 

اداره کل تماس حاصل نمایید. 

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی
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فروش انواع روشویي ، توالت فرنگي و ایراني با تخفیف استثنایي 
 گالري آریا       نماینده انحصاري چیني بهداشتي ایساتیس در خراسان جنوبي

  خیابان امام موسي صدر شرقي - تقاطع خیابان رسالت
09155405574-32462444 

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
بدین وسیله مراتب سپاس و قدرشناسی خویش را از تمامی عزیزانی که در غم درگذشت 

مادر مهربان مان

 شادروان ربابه قربانی
 به هر طریق ممکن و حضور در مراسم خاکسپاری، هفتم و چهلم آن مرحومه با اهدای 
تاج گل، نصب بنر، ارسال متن تسلیت، درج آگهی تسلیت و ... ابراز همدردی نمودند، 
اعالم می نماییم. از آنجا که به علت تالمات روحی امکان تشکر و سپاس حضوری از 
همه بزرگواران میسر نمی باشد، پوزش طلبیده و از درگاه قادر متعال برای شما دوستان، 

همکاران و آشنایان عزیز آرزوی سعادت، سالمت و اجر عظیم داریم.

ابزار صنعتی قربانی

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان حاج محمد حسن فوائدی 
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 98/6/4 

از ساعت 16/30 الی 17/30 در محل هیئت محترم 
ابوالفضلی )مصلی( برگزار می شود 

تشریف فرمایی سروران عزیز موجب امتنان می باشد. 

خانواده های: فوائدی، سفری مقدم، زنجیری 
و سایر فامیل وابسته

آگهی مزایده اجاره کارخانه آسفالت و تأسیسا ت شن و ماسه شهرداری اسدیه
شهرداری اسدیه حسب مجوز شماره 65 و 68 شورای محترم اسالمی شهر اسدیه در نظر دارد اماکن مورد نظر 
به شرح ذیل را از طریق برگزاری مزایده کتبی و عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط به صورت 
اجاره یک سال شمسی به طور مجزا واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس 
شهرستان درمیان - شهر اسدیه - بلوار وحدت - شهرداری اسدیه مراجعه و یا برای کسب اطالعات بیشتر با 

شماره 32125914- 056 تماس حاصل نمایند. 
1 - اجاره کارخانه آسفالت و تاسیسات شن و ماسه به همراه ماشین آالت شامل ۲ دستگاه لودر و  3 
دستگاه کامیون )با 8 نفر اپراتور و راننده( و کلیه تاسیسات و تجهیزات موجود با عرصه حدود 50000 

مترمربع * مبلغ پایه اجاره ماهیانه : 1/457/200/000 ریال و سالیانه 17/486/400/000 ریال
۲ - اجاره زمین محصور کارگاهی حاشیه بلوار امام رضا )ع( با عرصه حدود 1500 مترمربع

مبلغ پایه اجاره ماهیانه: 7/500/000 ریال و سالیانه 90/000/000 ریال
3 - سایر شرایط مزایده: تضمین شرکت در مزایده : پیشنهاددهندگان برای شرکت در مزایده می بایست 
جهت اجاره هر یک از مکان ها به طور مجزا معادل مبالغ ذیل را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 
سپرده شماره 878254015 نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری اسدیه به طور نقدی یا ضمانتنامه بانکی با 
حداقل سه ماه اعتبار با چک تضمینی تسلیم شهرداری نمایند. سپرده شرکت در مزایده کارخانه آسفالت:  

مبلغ 874/320/000 ریال بابت سپرده شرکت در مزایده، زمین کارگاهی مبلغ 4/500/000 ریال
مهلت دریافت اسناد و مدارک مزایده: از تاریخ 1398/05/27 لغایت 1398/06/9

محل و مهلت  تحویل اسناد : متقاضیان می بایست کلیه اسناد و پاکت حاوی قیمت پیشنهادی خود را تا ساعت 
10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/06/20 به دبیرخانه شهرداری به صورت سربسته و مهر و موم شده تحویل 

نمایند. تاریخ بازگشایی پاکت ها: روز چهارشنبه مورخ 1398/6/20 ساعت 12 ظهر می باشد.
شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. کلیه هزینه های آگهی، کارشناسی و هزینه های دیگر به 

عهده برنده مزایده می باشد. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.
عابدینی - شهردار اسدیه

جناب آقای مهندس علیرضا آینه دار
 مدیر کل محترم صدا و سیمای خراسان جنوبی 

و عضو هیئت امنای مردمی ستاد دیه خراسان جنوبی
موفقیت شایسته و افتخار آفرینی آن مرکز در بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز صدا و 
سیما به عنوان مرکز برتر کشور در حوزه پژوهش و کسب دیپلم افتخار در بخش های 
خبر و فضای مجازی که حاصل مدیریت، همت بلند و تالش های ارزشمند کارکنان واالهمت 

آن مجموعه می باشد را خدمت جناب عالی، برگزیدگان این جشنواره و کارکنان پرتالش آن مرکز 
تبریک عرض نموده، سربلندی و توفیق روزافزون تان را از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزو داریم.
مدیریت و پرسنل اداره کل زندانها ، ستاد دیه ، انجمن حمایت و بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی

برادر بزرگوار حضرت حجت االسالم و المسلمین
 جناب آقای حاج ابراهیم حمیدی

 با عرض سالم و احترام، انتصاب مسرت بخش جناب عالی را به عنوان

 رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی
  که مبین مراتب شایستگی و تجارب چندین ساله خدمت صادقانه شما در دستگاه قضایی کشور است ،تبریک عرض 
می نماییم. مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی ضمن آرزوی دوام توفیقات و سربلندی حضرت 
عالی در این مسئولیت مهم و حیاتی، همانند گذشته آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری با آن مجموعه محترم 
 اعالم می دارد، امید است در سایه عنایات حضرت ولی عصر)عج( و نایب برحقش حضرت آیت ا... خامنه ای
)مدظله العالی( بتوانید بار دیگر با روحیه بسیجی و انقالبی خود در اعتالی دستگاه قضایی موفق و موید باشید.

احمد بیکس - رئیس و اعضای هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی استان خراسان جنوبی

مادرمان که یادش برای ما تداعی کننده مهربانی و ایثار است
 در 4 فروردین همراه با شکوفه های بهاری پا به این دنیای بزرگ نهاد 

و در چهارمین روز شهریور این دنیا را به قصد دیدار دوست ترک کرد اما نام و یادش
 تا محبت و عشق باقیست، در دل و جان مان ماندگار خواهد بود. 

در اولین سالگرد پرواز ابدی مادر بزرگوارمان 

روانشاد حاجیه زینب اربابی 
)همسر شادروان حاج علی اکبر اربابی(

یادش را گرامی می داریم و برای روح بزرگش شادی و رحمت الهی آرزو داریم. با احترام 
به خواسته همیشگی ایشان هزینه مراسم سالگرد صرف امور خیریه خواهد شد. از تمام 
عزیزانی که در این یک سال همراه و همدم ما بودند صمیمانه تشکر نموده و برایشان 

شادی و طول عمر با عزت آرزو می کنیم. 
فرزنـدان

باقیست
او 

شكوفايي يك به يك وعده هاي مقام عالي دولت در خراسان جنوبی
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مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد تمدید شد

مهر-  انتخاب رشته متقاضیان رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی، شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۹۸ تا روز سه شنبه 
 ۵ شهریور تمدید شد.تمامی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال ۹۸ که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی هستند، 

می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی http://azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

ضرورت نبرد جهانی
 با کیسه های پالستیکی
*کاری

قانون ممنوعیت استفاده از کیسه های پالستیکی از 
ابتدای سال ۲۰۲۰ در اتریش به اجرا گذاشته خواهد 
شد. اتریش سومین کشور اروپایی است که مصرف 
کرده اعالم  ممنوع  را  پالستیکی   کیسه های 

و طبق برآوردها با اجرای این قانون ساالنه پنج 
تا هفت هزار تن پالستیک کمتر استفاده خواهد 
شد. اتریش در نظر دارد با یافتن مواد جایگزین 
برای پالستیک های بسته بندی مواد غذایی، این 
تعدیل در مصرف پالستیک را به شصت هزار تن 
برساند. این یک خبر خوب محیط زیستی است که 
روزهای گذشته  در خبرگزاری ها اعالم شد. امید 
است که فرهنگسازی برای این حرکت نه فقط 
در کشورهای بزرگ و پیشرفته بلکه در ایران و 
باالخص خراسان جنوبی نهادینه شود. استفاده از 
کیسه های پالستیکی برای جمع آوری زباله ها 
و نگهداری مواد غذایی مناسب است، اما به دلیل 
برگشت ناپذیر بودن به محیط زیست و طوالنی 
بودن مرحله تجزیه آن عرصه زندگی را روز به روز 
بر مردم تنگ تر می کند. متاسفانه علیرغم نیاز ، 
تشویق همشهریان برای رعایت این موضوع خیلی 
کمتر در بیلبوردها ، صدا و سیما و جاهای شلوغ 

تبلیغ می شود.
بر اساس گزارش ها، میزان تولید پالستیک دو 
سال گذشته در داخل کشور برابر با ۲4۸ هزار تن 
و میزان مصرف مواد پالستیکی اعم از تولیدات 
داخلی و وارداتی بالغ بر ۲.1 میلیون تن در سال 
برآورد شده است. این در حالی است که در ایران 
جای خالی قوانین سختگیرانه در حوزه ممنوعیت 
استفاده از کیسه ها و مواد پالستیکی احساس 
می شود. جالب است بدانیم که دولت سنگال 
قصد دارد ممنوعیت های جدیدی برای استفاده 
از پالستیک ها وضع کند که اقالم بیشتری را 
در برگرفته و آن ها را اجرایی کند. طبق قوانین 
جدیدی که قرار است در این کشور اجرایی شود 
پلیس می تواند فروشگاه هایی را که از کیسه های 
پالستیکی استفاده می کنند مبلغی بین ۵۰ هزار تا 
۲۰ میلیون فرانک سنگال جریمه کرده و حتی با 

مجازات حبس شش ماهه روبه رو کند. 
از مدت ها قبل آسیب ناشی از استفاده از کیسه 
گوشزد  هایی  کمپین  اندازی  راه  با  پالستیکی 
شده بود. کما اینکه در خراسان جنوبی  از چند 
سال قبل به طور داوطلبانه طرح “نه به استفاده 
از کیسه های پالستیکی “  اجرا شده و حتی 
با خود  برای مشتریانی که  فروشندگان  برخی 
کیسه پارچه ای همراه بیاورند تخفیفات ویژه ای 
در نظر گرفته اند. حتی جمعی از حامیان طبیعت، به 
مناسبت روز جهانی “نه به پالستیک“ کیسه پارچه 
ای خرید بین شهروندان بیرجندی توزیع کردند. 
در این طرح حدود ۵۰ کیسه پارچه ای با هزینه 
۲3۰ هزار تومان، در راستای فرهنگ توزیع کیسه 
های پارچه ای خرید در بیرجند برای حفظ محیط 
زیست، به صورت رایگان بین مردم در برخی از 
فروشگاه ها توزیع شد. گرچه این طرح ادامه پیدا 
نکرد ولی فرهنگسازی خوبی است که می تواند 
برای آگاه سازی همشهریان برای استفاده از کیسه 
پارچه ای به سبک و سیاق مادر بزرگ هایمان 
مفید باشد.  در خراسان جنوبی علیرغم اینکه در 
کل تولید زباله نسبت به سایر استان های کشور 
پایین و حدود 4۰۰ تا ۶۰۰ گرم برای هر نفر در 
شبانه روز است، اما در موضوع مصرف پالستیک 
در زمره پرمصرف ها هستیم. اگر در زمینه استفاده 
از مواد پالستیکی تدبیری نیندیشیم به زودی تمام 
جاذبه ها و چشم اندازهای جذاب و منابع طبیعی 
ما مملو از زباله خواهد شد. بازیافت پسماندهای 
پالستیکی کمتر از یک درصد است و تاکنون در 
خراسان جنوبی برای کارخانه بازیافت پالستیک 
پروانه بهره برداری صادر نشده است. با وجود اینکه 
این استان به تمیز ترین شهر ایران مشهور است 
ولی برای تفکیک زباله از مبدا هنوز آنچنان که 
باید و شاید فرهنگسازی نشده است. امید است 
همان طور که نام پاکیزه ترین شهر ایران را در 
کارنامه استان ثبت کرده ایم اولین استانی باشیم 
که با حذف کیسه پالستیکی مهر تایید دیگری 

بر افتخارات محیط زیستی خراسان جنوبی بزنیم.
پیشنهادات  و  نظرات  گرامی  خوانندگان 
تلگرام آیدی  به  سرمقاله  این  درباره  را   خود 

 Avaeiran1 @ ارسال کنید.

دولت میزان تحقق وعده های
 خود را برای مردم شرح دهد

بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی گفت: 
هفته دولت فرصت مناسبی است که دولت 
عملکرد خود و رئیس جمهور در میزان تحقق 
وعده هایی که در انتخابات ها مطرح کرده است 
را برای مردم شرح دهد. به نظر ما این حق مردم 
است که در برابر رأیی که داده اند، بخواهند که 

دولت اعالم کند چه اقداماتی انجام داده است.

در جاهایی جاسوس کشف کردیم 
که مسئوالن دچار شگفتی شدند

علوی وزیر اطالعات گفت: در هیچ زمانی مانند 
سال های اخیر، تقرب و نزدیکی به دشمن را به 
عناصر خودی نداشتیم، در جاهایی جاسوس 
به  را  آن  گزارش  وقتی  که  کردیم  کشف 

مسئوالن دادیم دچار شگفتی شدند.

از چین در برابر جنگ تجاری
 با آمریکا حمایت می کنیم

محمد جواد ظریف در یاداشتی برای »گلوبال 
تایمز« روزنامه پر تیراژ انگلیسی زبان چین 
و  تعامل  بتوانند  باید  چین  و  ایران  نوشت: 
با یکدیگر داشته باشند. بر  ارتباطی فراگیر 
با  تجاری  از چین در جنگ  ما  مبنا  همین 

آمریکا حمایت می کنیم.

تبانی در خرید ۶ هزار خودرو
 وظیفه نمایندگی است؟

احمد توکلی در نامه ای به نایب رئیس هیئت 
خواستار  نمایندگان  رفتار  بر  مجلس  نظارت 
توضیح برای عموم در دفاع از تخلفات مالی و 
خودرویی دو نماینده ابهر و زنجان شد و نوشت: 
آیا تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به صورت رانتی و 
چند صد کیلو طال جزو وظایف نمایندگی است؟

در میان اصولگرایان سیاستمداری
نیست که بتوان به او امید بست

اصولگرایان  میان  در  گفت:  هاشمی  فائزه 
سیاستمداري نبوده و نیست که بتوان به او 
امید بست که اگر سکان اداره دولت را در دست 

مي گرفت، قطعا موفق مي شد.

ماجرای کارت سوخت
 به کل کشور رسید

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت: از اول شهریور ماه میزان سوختگیری با 
کارت آزاد جایگاه ها در کل کشور کاهش یافته 
است و افراد در هر بار سوختگیری می توانند 3۰ 

لیتر سوخت دریافت کنند.

آغاز پرداخت پاداش بازنشستگان
 با اولویت فرهنگیان

محمدباقر نوبخت در ابالغیه ای به وزارت آموزش 
و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها 
اعالم کرد که بخش اول اعتبارات مورد نیاز برای 
پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان تامین 
شده است. در این ابالغیه تاکید شده که تخصیص 

اعتبار به میزان صد در صد است.

معلمان حق التدریس بخوانند

تسنیم- معاون وزارت آموزش وپرورش با اشاره 
به اینکه ۵۰ درصد اعتبار پاداش پایان خدمت 
فرهنگیان بازنشسته تامین و ابالغ شده،  درباره 
استخدام معلمان حق التدریس گفت:  این افراد 
باید در دوره یک ساله آموزشی دانشگاه فرهنگیان 

شرکت کنند.

ثبت احوال: به زودی تمامی کارت ها 
در کارت هوشمند ملی خالصه می شود

مهر- سخنگوی سازمان ثبت احوال با بیان اینکه 
تا پایان سال،  ۹ میلیون کارت هوشمند ملی 
تحویل داده می شود، گفت: در آینده ای نزدیک 
تمامی کارت ها تجمیع و ارائه خدمات فقط با 

کارت هوشمند ملی انجام می شود.

کاهش تقاضا قیمت دالر را پایین آورد

ایسنا- یک عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه دولت باید تالش کند منابع تامین ارز در 
بازار داخلی را مستحکم کند، اصلی ترین عامل 
را  گذشته  هفته های  در  دالر  قیمت  کاهش 
کاهش تقاضا قلمداد کرد. ناصر ریاحی  تاکید 
کرد: اگر بنا باشد کاهش یا ثبات نرخ دالر، اثرات 
مثبتی بر اقتصاد ایران بگذارد، این اتفاق جز با 

ثبات طوالنی مدت قیمت ها رخ نخواهد داد.

ترین  محوری  عنوان  به  “ایران”  بحث 
موضوع سران گروه 7، به محل اختالف 
سران کشورهای عضو با آمریکا بدل شده 
در حالی که ۶ عضو گروه هفت بر سر 
انتخاب مکرون به عنوان نماینده مذاکره 
کننده با ایران تاکید دارند، رئیس جمهور 
آمریکا ساز مخالف کوک کرد و زیر بار 
این ماجرا نرفت. این درحالیست که رسانه 
رسمی اتحادیه اروپا )یورو نیوز( از توافق بر 
سر مذاکره رئیس جمهور فرانسه به عنوان 
نماینده گروه هفت خبر داده بود. به گزارش 
فارس، منابع دیپلماتیک گفته اند رهبران 
گروه 7 که هم اکنون در شهر »بیاریتز« 
فرانسه جمع شده اند »توافق کرده اند که 

ماکرون با طرف ایرانی مذاکره کند و پیام 
آنها را به تهران منتقل کند«.

ترامپ: ماکرون نماینده گروه 7 نیست
ترامپ«  »دونالد  که  حالیست  در  این 
رئیس جمهور آمریکا گزارش های منتشر 
»امانوئل   7 گروه  اینکه  بر  مبنی  شده 
برای  را  فرانسه  رئیس جمهور  ماکرون« 
تحویل پیام به ایران مأمور کرده، تکذیب 
کرد. او که در حاشیه اجالس سران گروه 
7 در جمع گروهی از خبرنگاران صحبت 
می کرد، در پاسخ به این سؤال که آیا او 
پذیرفته ماکرون به نمایندگی از این گروه 
با ایران صحبت کند، گفت: »نه، من در 

این مورد بحثی نکرده ام. من چنین کاری 
»من  افزود:  وجود  این  با  نکرده ام.«وی 
از  نخست وزیر ژاپن برای تعامل با ایران 
ایران  با  دارد  هم  او  کردم.  حمایت  هم 
صحبت می کند... ما خودمان هم تعامل 
خواهیم داشت. اما شما نمی توانید از اینکه 
افراد با هم گفت وگو کنند، ممانعت کنید. 
اگر می خواهند ]با ایران[ صحبت کنند، 
می توانند این کار را کنند.« این اظهارات 
ترامپ پس از مصاحبه مکرون مطرح شد.

همه خواهان اجتناب از درگیری
 امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در 
مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی گفت: 
همه اعضای گروه 7 خواهان اجتناب از 
درگیری با ایران هستند و »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا نیز به صورت بسیار 
این  کرد.  اعالم  را  موضع  این  شفاف 
که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات 
شامگاه  فرانسه  ریاست جمهوری  دفتر 
شنبه با صدور بیانیه ای اعالم کرده بود 
که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 

ماکرون« همتای  با »امانوئل  در دیدار 
فرانسوی خود با بیان اینکه تمایلی به 
شروع جنگ با ایران ندارد، تصریح کرد: 
خواستار توافق جدیدی با ایران است. به 
نوشته وبگاه شبکه »الجزیره« ماکرون 
نیز در این دیدار به ترامپ پیشنهاد داده 
که برای کاهش تنش ها، واشنگتن به 
تهران اجازه دهد که صادرات نفت خود 
را به صورت محدود و برای مدت زمان 
معینی ادامه دهد اما به شرط اینکه ایران 
نیز دست از غنی سازی اورانیوم بردارد.

در حالی مطرح شده که  اظهارت  این 
دفتر ریاست جمهوری فرانسه پیش تر 
در بیانیه ای گفته بود رئیس جمهور این 
کشور که در حاشیه نشست گروه 7 با 
رئیس جمهور آمریکا دیدار داشته درباره 
موضوع ایران اختالف نظر دارد. رئیس 
شورای اروپا نیز در نشست سران گروه 
پیرامون برجام  با اشاره به تحوالت   7
گفته بود: سران گروه 7 باید برای یافتن 
زبانی مشترک درخصوص ایران بیشتر 

تالش کنند.

اختالف در گروه »جی 7« بر سر ایران

رایگان  کامال  اربعین  به  اعزام  میزان- 
نیست و جهت اعزام به عتبات باید در 
سامانه سماح به صورت رایگان ثبت نام 
کنید. اما هزینه اعزام به اربعین ۲۲ هزار 
تومان بابت خدمات بیمه و درمان است. 
با توجه به لغو دریافت ویزا برای شرکت 
در مراسم اربعین میزان قابل توجهی از 
هزینه شرکت در مراسم اربعین برای زوار 
حذف شده است، اما با این وجود برای 
بسیاری از افراد این سوال پیش آمده که 
شرکت در پیاده روی اربعین کامال رایگان 

است یا خیر؟

زیارت  و  حج  سازمان  عتبات  مدیرکل 
ثبت نام،  زمان  در  باید  زائران  گفت: 
درمانی  خدمات  و  بیمه  هزینه های 
)هالل احمر( را پرداخت کنند که این 
دفتر  حق الزحمه  همراه  به  هزینه ها 
خدمات زیارتی حدود  ۲۵ هزار تومان 
خواهد بود که البته در صورت مراجعه 
نکردن به دفاتر خدمات زیارتی و اقدام 
شخصی برای ثبت نام، سه هزار تومان از 
این مبلغ کم می شود و متقاضیان باید ۲۲ 
پرداخت کنند. جهت ثبت  تومان  هزار 
نام به درگاه اینترنتی سامانه سماح به 
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 مراجعه کنید و متقاضیان از طریق دفاتر 
زیارت  و  حج  سازمان  زیارتی  خدمات 
اینترنت خانگی  با  یا  در سراسر کشور 
می توانند به این سامانه وصل شوند و 

عملیات نام نویسی را انجام دهند.
زائران می توانند از 1۹ شهریورماه )دهم 
آبان )3۰ صفر  تا هفتم  الحرام(  محرم 
1441( بدون نیاز به روادید، تنها به شرط 
ثبت نام در سامانه سماح، همراه با گذرنامه 
معتبر برای زیارت اربعین حسینی وارد 

عراق شوند. 

  حجت االسالم رحمانی، مدیرکل عتبات 
سازمان حج و زیارت روند ثبت نام اربعین 
را بدون مشکل ارزیابی کرد و یادآور شد: 
متقاضیان باید بعد از نام نویسی در سامانه 
سماح، رسید اینترنتی و کارت زائری را 
دریافت کرده و آن را در طول سفر همراه 

داشته باشند.

هزینه شرکت در راهپیمایی اربعین ۹۸ چقدر است؟
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آگهی اخطاریه افراز پالک 7354 فرعی 
از 1554- اصلی بخش 2 بیرجند

نظر به اینکه آقای غالم احمد خسروی و غیره 
مالکین مشاعی یک قطعه زمین پالک 7354 فرعی از 1554- 
اصلی واقع در بخش 2 بیرجند درخواست افراز سهام مشاعی 
خود را از پالک مذکور از این اداره نموده اند و چون دسترسی 
به آدرس سایر مالکین مشاعی پالک فوق مقدور نمی باشد، لذا 
مراتب به کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور اعالم که در تاریخ 
1398/6/23 ساعت 10 صبح در محل این اداره یا وقوع ملک 
مذکور به آدرس بیرجند - پشت میدان تره بار- طرح 55 هکتار 
کارگاهی حاشیه بلوار حاضر تا عملیات افراز وفق مقررات انجام 

گردد. ضمنا عدم حضور مانع از اقدامات قانونی نخواهد بود.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک 
شهرستان بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه 
 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 139860308308000054 مورخ 98/05/15 
 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد محسن شیخ زاده 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 5 صادره از در یک باب منزل مسکونی به مساحت 430/76 مترمربع پالک 2902 فرعی از 19 فرعی از 28 - اصلی واقع در بخش 6 سربیشه خریداری از وراث مالک رسمی 
مرحوم موسی شربت دار فرزند محمدحسین 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 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 : 98/05/20         تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/06/04 
محمدحسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان 

قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران 
سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

چلو کوبیده
چلو جوجه
چلو پاچین
چلو بال

کوبیده
جوجه
پاچین
بال

   کبـابی محمـد )ابوترابی(
پیک رایگان

برنج ایرانی درجه یک
آدرس: بین مدرس ۴۹ و ۴۹/1 

روبروی پمپ CNG مدرس 
0۹3۶50۴5۹۶2 - 32۴3۶۹7۹

طبخ زغالی
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پیام شما

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

دوشنبه * 4 شهریور  1398 * شماره 4430

عرضه تولیدات صنایع دستی خراسان جنوبی در نمایشگاه تهران

صدا و سیما- هنرمندان حوزه صنایع دستی استان تولیدات صنایع دستی خود را در نمایشگاه ملی صنایع دستی در تهران عرضه می کنند.معاون صنایع دستی اداره کل 
میراث فرهنگی،گفت: در این نمایشگاه 10 هنرمند از شهرستانهای طبس، نهبندان، قاین، بیرجند و خوسف در 7 غرفه آثار صنایع دستی خود را به نمایش گذاشتند.عباس زاده 

آقای استاندار محبوب وپرتالش خراسان جنوبی  افزود: در غرفه های صنایع استان محصوالتی از جمله حوله بافی، مله بافی، سفال لعاب دار، پخل بافی، جاجیم بافی،بافته های داری و سنگ های تزئینی عرضه می شود.
شاید مسئوالن بشرویه درسفرتان به بشرویه وقت 
نکردند مشکالت روستای کهن وتاریخی رقه 
رابه استحضارجنابعالی برسانند ولی این روستای 
کهن که قابلیت گردشگری دارد 70درصد معابر 
آن هنوز خاکی و درآثار تاریخیش همچون مسجد 
جامع هزارساله وقلعه دختر و قلعه گازرگاه  و بافت 
تاریخی روستاخبری از رسیدگی  و آبادانی نیست .
ارسالی به تلگرام آوا

با سالم و با تبریک هفته دولت،  یاد خاطره شهید 
باهنر و رجایی راگرامی می داریم خدمت فرماندار 
محترم شهرستان درمیان جناب مهندس بشیری 
باالی  مرکزی  بخش  نوغاب  روستای  زاده 
هزارخانوار روستایی ساکن تراکنش جمعیت این 
روستا ازشهر قهستان وگزیک بیشتر است ما هم 
در این شهرستان حق و حقوق شهروندی در این 
شهرستان داریم ولی ازکوچکترین خدمات که 
مطالبه به حق شهروندان است محروم2500نفر 
کتابخانه  و  بهداشت  ازخانه  نوغاب  درشهرک 

محروم اند تدبیری بیندیشید.
915...811
شماره  اولین  انتشار  سالگرد  سومین  و  بیست 
روزنامه آوای خراسان جنوبی که به حق در طی 
این سنوات یاری گر و همراه همیشگی مردم 
و  گر  تالش  خبرنگاران  خدمت  است،را  بوده 
پرسنل محترم آن روزنامه تبریک عرض نموده و 
از ایزدمنان پیشرفت روزافزون آن رسانه و خدمت 

برای مردم و محرومان را خواستاریم.
915...1452

با سالم خدمت عوامل زحمت کش شهرداری 
چرا نسبت به جمع آوری وتخلیه سطلهای زباله 
خیابان ابوذر غفاری مهر شهر اقدام نمی کنند 

مثال بیرجند تمیز ترین شهر کشور است.
915...151
سالم آنقدر برای اخذ امتیازگاز روستایی کاغذ و 
کاغذ بازی درشورای بخش مرکزی را دیدم که 
خدا می داند ضمنا ازآقای استاندارعزیزودلسوز 
زمینهای  تکلیف  تعیین  درخواست  عاجزانه 
معروف ... بیرجند را دارم سالیانی پیگیربودم اما 

نتیجه نداشته است.
915...707
اهالی فاز 2شهرک امام علی )ع( منازل ارتش نیز 
ازشهروندان بیرجند محسوب میشیم لطفا  رسیدگی 

کنید واقعا نبود سطل زباله دیگه شرم آوره.
991...015
با سالم دربلوار پیامبراعظم )ص( دوعدد دوربین 
نصب شده که کم هست مخصوصا شبها ماشین 
کنند.کورس  می  رانندگی  باال  سرعت  با   ها 
می گذارند توجاده سالمت امنیت نداریم پیاده روی 
کنیم بین فلکه سراب وفلکه دانشگاه آزاد رفت و 
برگشت دو دوربین نیاز هست بین فلکه سراب و 
فلکه بزرگ سمت سپاه تویک الین دوربین نیاز 
هست راهنمائی و رانندگی برای کنترل سرعت 

دوربین نصب کند.
915...402

کمر ما جوانان شکست از گرانی و بیکاری.
905...886

با عرض سالم و خسته نباشید درخصوص جمع 
آوری سگ های ولگرد در سایت اداری وچکهند 

کاری انجام دهید زیبنده شهر نیست.
915...969
میالد،  بلوار  انتهای  نباشید  وخسته  سالم  با 
شهرک های فرهنگیان فضای خاکی وجود دارد 
اما آن را آسفالت نمی کنند با اینکه بقیه بلوار 
بخاطر مسیر خاکی  آژانس ها   ، آسفالت شده 
قبول نمی کنند به این منطقه بیایند اتوبوس 
هم که کال چهار تا بیشتر نیست و تمام روز 
 را باید در انتظار بمانیم تا بیاید و آنوقت هم که

می رسد باید کل شهر را دور بزنیم تا به مقصد 
برای  باید  ما  مهر هستیم  اول  نزدیک  برسیم 

رساندن فرزندان به مدرسه و دانشگاه چه کنیم؟ 
یک شهروند

** برخود الزم می دانیم از محبت شما مردم عزیز 
که در طی این چند روز با حضور در دفتر روزنامه یا 
ارسال پیام و ... سالگرد انتشار روزنامه آوای خراسان 
جنوبی را تبریک عرض نموده اید ، تشکر نماییم. 
بابت عدم امکان درج تمامی پیام های محبت آمیز 
شما عزیزان که نشان از لطف شما به این روزنامه 

است نیز مراتب عذرخواهی مارا پذیرا باشید.

محمودابادی-  نخستین همایش ملی عناب با حضور 
مسئوالن کشوری و استانی در بیرجند برگزار شد.

درخت عناب مقاوم ترین میوه در مقابل خشکسالی است. 
درختی که کامال با اقلیم خراسان جنوبی جفت شده است 
 و  از 10 هزار سال قبل تاکنون در سخت ترین شرایط  
سایه اش را از سر کشاورزان این استان نستانده تا جایی 
که امروز به 400 رقم شناخته شده رسیده است. حال بعد 
از فریاد های بلند محققان و اقلیم شناسان و البته گیاه 
شناسانی که تاکنون کتاب ها از خواص عناب نوشته اند. 
اولین همایش به دور این درخت زندگی بخش بر گزار شد.

۴ هزار نفر ساعت تالش
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در این همایش 
گفت: همایش ملی عناب ثمره 4 هزار و 800 نفر ساعت 
برنامه ریزی، کار و پژوهش است. جالل الدین صادقی 
افزود: در زمان حاضر 95 تا 97 درصد تولید عناب کشور 
در سطح سه هزار و 600 هکتار از  اراضی مربوط به 
خراسان جنوبی است. وی تولید ساالنه این محصول 
در استان را 6 هزار و 500 تن عنوان کرد و گفت: این 
در حالیست که هنوز عناب به دو صورت میوه خشک و 
تازه به فروش می رسد.به اعتقاد رئیس جهاد دانشگاهی 
خراسان جنوبی محصول عناب در سطح ملی و منطقه ای 
آنگونه که شایسته است شناسانده نشده در حالیکه دارای 
خواص فراوان است.وی عناب را برای خراسان جنوبی 
فرآورده های  که  دانست  استراتژیک  فوق  محصولی 
حاصل از آن می تواند اقتصاد منطقه را دگرگون کند. وی 
یاد آور شد : توجه به تولیدکنندگان این محصول ضریب 
ماندگاری مردم در روستاها را فراهم خواهد کرد. صادقی 
توصیه کرد: باید مراکز علمی و تحقیقاتی مانند جهاد 
دانشگاهی با همکاری سایر دستگاه ها و حمایت مسئوالن 
به طور جدی برای ایجاد باغ های نمونه عناب، آموزش 
کشاورزان، فرآوری و تولید ورود کنند. وی با اشاره به 
اینکه جهاد دانشگاهی استان چهار سال است که با ایجاد 
مجتمع گیاهان دارویی و جذب نیروهای متخصص به 
این موضوع پرداخته است.گفت:حال برای برند سازی این 

محصول باید همت کنیم.
رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی  افزود: جهاد 
دانشگاهی با همکاری سازمان تجاری سازی، فناوری 
این موضوع  به  استراتژیک خود  اشتغال و خدمات  و 
پرداخته است. وی گفت: همچنین باید سطح آگاهی 
عمومی و خواص معجزه آسای این محصول افزایش 
منتشر شود. و  معرفی  کتاب  قابل  در  یافته ها  و  یابد 
صادقی ادامه داد: همچنین نیاز است فرآورده های مبتنی 
بر تحقیقات علمی در خصوص این محصول به نمایش 
گذاشته شود و ایده های فناورانه تحت پوشش و حمایت 
قرار بگیرند. وی با ابراز افتخار از اینکه با همکاری های 
مشترک، این همایش در استان در حال برگزاری است 
گفت: امیدواریم مسئوالن با توجه به نگاه بلند رهبری 
این ثروت ها را به گونه ای حمایت و توسعه دهند که 

جایگزین مناسبی برای نفت شود.

ترویج فناوری
رئیس جهاد دانشگاهی کشور نیز در این آیین با اشاره 
در  گفت:  دانشگاهی  جهاد  تحقیقات  و  ها  تالش  به 
سایر حوزه ها  از جمله کشاورزی سعی کرده ایم برنامه 
ریزی کنیم در همه استان ها براساس مزیت های همان 
باشند که در خراسان  اقدامات شاخص داشته  منطقه 
جنوبی محصوالت استراتژیک انتخاب شده است. وی 
اهمیت ترویج علم و فناوری را مورد توجه قراد داد و 
افزود: با ترویج حوزه فناوری می توان از همه ظرفیت های 
کشور با بهره وری باال استفاده و از این طریق مشکالت 
اقتصادی از جمله اشتغال را حل و فصل کرد. وی اضافه 
کرد: چرا نباید نفت را با دانش، تجهیزات و امکانات خود 
استخراج کنیم و می توان نفت را با استفاده از توسعه 
فناورانه به محصوالت با ارزش افزوده بسیار باال تبدیل 
و این سرمایه ملی را برای آیندگان نیز حفظ کرد. طیبی 
افزود: با توسعه علم و فناوری در هر حوزه ای به ویژه 
قبیل  از  محصوالت کشاورزی، معادن و محصوالتی 
عناب نیز می توان از ظرفیت های کشور استفاده کرد. 

وی گفت: در کشورهایی مانند چین که اخیرا توسعه 
یافته اند مدیران خواسته اند اقتصاد کشور متکی بر تولید 
داخل باشد لذا تالش کردند تولید ملی آنها متکی بر 
تا  باشد  علم و فن و روش های معقول و غیرمعقول 
بدهند  رانت  اگر مجبور شدند  و  دانش شوند  صاحب 
به واردات رانت دادند.وی افزود: مدیران باید بخواهند 
جامعه دانش بنیان اداره شود و مبنای همه تصمیمات 
کار کارشناسی باشد، از تصمیمات احساسی و شخصی 
پرهیز شود و توکل بر خدا زمانی باید باشد که همه 

کارهای علمی و کارشناسی درست انجام شده باشد.

پیگیر تدوین سند جامع محصوالت
 استراتژیک  هستیم   

استاندار خراسان جنوبی نیز در این همایش از دغدغه های 
فروش این محصول خبر داد و این که عدم فرآوری عناب 
باعث شده که سود اصلی از فروش عناب به جیب دالالن 
برود. محمدصادق معتمدیان ادامه داد:شاید در نگاه اول 
خراسان جنوبی یک استان محروم به نظر برسد ولی از 
نعمت های معدنی و انرژهای تجدیدپذیر و محصوالت 
استراتژیک برخوردار است. وی افزود: در سال گذشته 
صادرات ایران به 27 کشور اروپایی)به جز نفت و فرآورده 
های نفتی( کمتر از یک میلیارد دال ر بوده این در حالی 
به  خراسان جنوبی  از  صادرات  گذشته  سال  که  است 

افغانستان سه میلیارد دالر بوده است.
معتمدیان با اشاره به اینکه بیش از 97 درصد عناب کشور 
در خراسان جنوبی تولید می شود، اضافه کرد: کشور چین 
از فراوری عناب بیش از ۳0 محصول تولید می کند ولی 
خراسان جنوبی از این مزیت مطلق بهره برداری اقتصادی 
نداشته است.استاندار با بیان اینکه پیگیر تدوین سند جامع 
محصوالت استراتژیک خراسان جنوبی هستیم، گفت: 
میزان درآمد و ارزش اقتصادی محصوالت استراتژیک 

خراسان جنوبی هزار و 700 میلیارد تومان است.
استاندار در ادامه با بیان این که توجه به محصوالت 

استراتژیک از اولویت های ما در استان است ، خاطرنشان 
اقتصادی  معاونت  در  را  کمیته ای  زمینه  این  در  کرد: 
استانداری تحت عنوان کمیته محصوالت استراتژیک 
تشکیل دادیم و یکی از مهم ترین محورهایی که در 
این کمیته دنبال می کنیم، تدوین طرح هایی در رابطه با 
زرشک و عناب و زعفران است تا در نهایت منجر به 
تشکیل سند جامع محصوالت استراتژیک استان شود.

به گفته وی برگزاری اولین جشنواره عناب در روستای 
تولید  از قطب های  یکی  عنوان  به  سیوجان خوسف، 

تحقیقات  در مرکز  بانک ژن عناب  و تشکیل  عناب 
جهاددانشگاهی، از دیگر برنامه ها در این حوزه است.

 به عناب کم لطفی شده
مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد 
دانشگاهی کشور در این آیین درباره مقاله های رسیده 
به همایش گفت:9۳ مقاله به دبیرخانه همایش ملی عناب 
رسید که از این تعداد 65 مقاله برای شرکت در همایش 
پذیرفته شد. داراب یزدانی افزود: همایش ملی عناب در 
خراسان جنوبی این پیام را دارد که این استان رویشگاه 
اصلی این محصول است. وی تصریح کرد: عناب مقاوم 
در برابر خشکی، شوری و گرما است و از این جهت کشت 

آن بسیار مناسب اقلیم خراسان جنوبی است.

کمبود آب، بحران قرن
وی بحران قرن، را مسئله مهم و حیاتی آب عنوان کرد و 
افزود: بسیاری از اراضی کشور در اقلیم خشک و فراخشک 
قرار دارند و از طرف دیگر اراضی کشاورزی به آب وابسته 
است. یزدانی گفت: خراسان جنوبی از چهار استان کم باران 
کشور محسوب می شود و متوسط بارندگی در آن تنها 114 
میلی متر است. وی با اشاره به اینکه بهینه سازی تولید و 
فرآوری زرشک، عناب و زعفران در جهاد کشاورزی از 
سال 95 آغاز شد، ادامه داد: اما متأسفانه در حوزه فرآوری 
به عناب کم لطفی شده است. وی با توجه به صدور مجوز 

6 شربت عناب به عنوان داروی طب سنتی افزود: به جز 
این موارد اقدام خاص دیگری در حوزه فرآوری عناب 

صورت نگرفته است.

از پژوهش بهره گرفته نشده
دانشیار موسسه جنگل ها و مراتع کشور نیز در این همایش 
اظهار کرد: در ایران امروزه طب سنتی به طب گیاهی 
تغییر نام داده است و تأکید طب سنتی بر استفاده از 
گیاهان دارویی متعدد است. ولی ا... مظفریان ادامه داد: 

400 گونه گیاه دارویی در بازار طب سنتی وجود دارد و 
مورد استفاده مردم قرار می گیرد. دانشیار موسسه جنگل ها 
و مراتع کشور ادامه داد: اطالعات بیشتر افراد در حوزه 
گیاهان دارویی بر اساس شنیده ها است و کمتر از پژوهش 
اگر  افزود:  است. مظفریان  گرفته شده  بهره  کاربردی 
عناب و زعفران وارد سفره غذایی مردم شود، بی شک 
بود.  خواهد  آفرین  نقش  جامعه  سالمت  افزایش  در 

معرفی خراسان جنوبی به عنوان 
قطب ملی عناب 

دبیر مجمع بین المجالس آسیایی با تأکید بر معرفی 
خراسان جنوبی به عنوان قطب ملی عناب اعالم کرد: 
گردشگری در کشور و استان میراث پایه بوده و هم 
اکنون چهار بسته گردشگری عناب، زعفران، زرشک 
و آلو در حال ساماندهی است.محمدرضا مجیدی نیز 
از ظرفیت های طبیعی استان  همایش عناب را یکی 
عنوان کرد  که در عرصه بین الملل به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: عناب باید جایگاه دیپلماسی و گردشگری 
را در کشور پیدا کند.وی یادآور شد: همچنین  در عرصه 
اقتصادی،  و   وفناوری  علمی  فرهنگی،  دیپلماسی، 
کارهای  و  کسب   و  گردشگری  عنوان  با  کمیسیونی 
وابسته در اتاق بازرگانی بیرجند تشکیل شده است.دبیر 
مجمع بین المجالس آسیایی با اشاره به اینکه عناب  یکی 
از محصوالت ویژه استان بوده اعالم کرد:این محصول 

به  ایران  شناساندن  برای  جدیدی  پنجره  تواند  می 
کشورهای همسایه باز کند.به اعتقاد مجیدی محصول 
عناب باید بیشتر از این در سطح جهان شناخته شود 
بنابراین برگزاری اینگونه همایش ها ظرفیت مناسبی 

برای معرفی این محصول به نسل آینده است.
دبیر مجمع بین المجالس آسیایی تاکید کرد: امروز معاونت 
دیپلماسی اقتصادی و اداره جذب گردشگری خارجی در 
وزارت امور خارجه تشکیل شده که با شناختن عناصر 
گردشگری استان می توان این حوزه را توسعه داد.وی 
عناب را  یکی از داشته های استان در حوزه دیپلماسی 
فرهنگی دانست اما آنچنان که باید معرفی نشده است.

مجیدی تاکید کرد: با وجود این همه ظرفیت باید خراسان 
جنوبی به عنوان قطب ملی عناب معرفی شود.دبیر کل 
مجمع مجالس آسیایی و رئیس کمیسیون گردشگری 
اتاق بازرگانی گفت: اگر بودجه را با کمترین وابستگی به 
نفت ببندیم نقش سایر مؤلفه ها چون عناب و گردشگری 

در اقتصاد روز افزون تر خواهد شد.
مجیدی افزود: اگر گردشگری را با محوریت عناب راه 
اندازی کنیم در فصل برداشت این محصول شاهد ورود 
گردشگران زیادی به شرق کشور و خراسان جنوبی خواهیم 
بود.وی با اشاره به اینکه عناب حتی در داخل کشور نیز 
شناخته شده نیست، تاکید کرد: در صورت بهره گیری از 
فرصت ها حتی همین عنابستان های خراسان جنوبی با 
جذب گردشگر می توانند نقش مهمی در رونق دیپلماسی 
این  اینکه  بیان  با  مجیدی  باشد.  داشته  گردشگری 
سمپوزیم و همایش باید به برنامه ملی عناب ختم شود، 
اظهار کرد: هر چند عناب برای کل کشور است ولی اینکه 
استان دیگری به عنوان پایلوت پروژه های این محصول 
مطرح شود، کم لطفی به خراسان جنوبی است. وی افزود: 
در حوزه محصول عناب در کنار صنایع بسته بندی باید به 
فرآوری های مرتبط با آن توجه ویژه ای شود . مجیدی با 
تاکید بر اینکه خراسان جنوبی قطب تولید عناب در کشور 
است، گفت: این معنا ندارد که یک استان دیگر به پایلوت 
تولید عناب در کشور تبدیل شود؛ امیدواریم مسئوالن 

مربوطه به این موضوع رسیدگی جدی داشته باشند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز بیان کرد: ثروت های 
خدادادی چون عناب باید به گونه ای توسعه یابد که بتواند 
جایگزین مناسبی برای نفت شود. غالمرضا قوسی ادامه 
داد: عناب نه تنها یک محصول استراتژیک بلکه فوق 
استراتژیک است و زمینه ماندگاری روستائیان را به وجود 
می آورد. در پایان این همایش از تمبر عناب و کتاب عناب 
)از کاشت تا فرآوری( با حضور مسئوالن استانی و کشوری 

رونمایی شده و از هشت مقاله برگزیده نیز تجلیل شد.

پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
به اولین همایش ملی عناب

گفتنی است وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز روز گذشته  
با صدور پیامی به اولین همایش ملی عناب عنوان کرد: 
برگزاری همایش ها و سمپوزیوم های علمی در رابطه با 
محصوالت مهم کشاورزی از جمله گونه های بومی، در 

مناطق مختلف کشور کار پسندیده ای است.
منصور غالمی،  اظهار کرد: محصولی مانند عناب که 
این نشست علمی برای بررسی مسائل حول این رقم 
مهم گیاهی تشکیل شده به عنوان یکی از اقالم ویژه در 
مناطق مختلف کشور شناخته می شود، خصوصا در استان 
خراسان جنوبی که تولید این محصول در شهرهای این 
استان صورت می گیرد. وی بیان کرد: نزدیک به 94 
درصد تولید عناب کشور مربوط به این منطقه است و 
در دنیا کشورهای مختلفی از جمله کشور چین به این 

محصول توجه دارند.
اینکه بررسی  بیان  با  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
همه  از  شد:  یادآور  است،  مهم  بسیار  عناب  مسائل 
کسانی که در زمینه های مختلف علمی برای فرآوری 
از محصوالت عناب و این گیاه تالش می کنند، تشکر 
ویژه دارم. به گفته وی در کشور گونه ها و ارقام زیادی از 
محصوالت مختلف باغی داریم که در نوع خود منحصر 
به آب و هوای خاص و در مناطق ویژه است که می توانیم 
ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی خوبی را برای تولید در 

مناطق مختلف فراهم کنیم.

اولین قیام برای درخت زندگی 
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مجیدی دبیر مجمع بین المجالس آسیایی،  با تاکید بر اینکه خراسان جنوبی قطب تولید عناب در کشور است، گفت: این معنا ندارد که 
یک استان دیگر به پایلوت تولید عناب در کشور تبدیل شود؛ امیدواریم مسئوالن مربوطه به این موضوع رسیدگی جدی داشته باشند.
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موفقیت و انرژی

تغییر رفتار  

فکر و عقیده خود را تغییر دهید

اکثر ما مدام فکر می کنیم که کسی ديگر از بیرون 
 بايد بیايد و عقیده ما را تغییر دهد، ولی ما به شما 
می گويیم که خودتان می توانید براي خود عقیده 
های تازه خلق کنید و آن ها را براي زندگی تان 
انتخاب کنید. درصورتی که عقیده شما اين است 
که مدام بايد غمگین باشید، مدام چیزی براي 
سايرين شما  مدام   ، دارد  وجود  غمگین شدن 
را ناراحت مي کنند ، هیچوقت  نمی توانید شاد 
زندگی کنید. بدين ترتیب، شما همانی را دريافت 
می کنید که باور داريد. حقیقت اين است که چالش 
ها و مسايل همیشه هستند و هیچوقت از بین نمی 
روند. اين قانون زندگی است. بدين ترتیب، فکر از 
بین بردن چالش ها را از ذهن خود بیرون کنید و به 
آن بینديشید که چه طور می توانید با وجود همین 

چالش ها راحت تر زندگی کنید.

رفتارها و عادت های خود را تغییر دهید

بسیاري از ما غمگین هستیم و براي اين غم 
هزاران علت داريم که دست کم از نظر خودمان 
اين  مسئله  ولی  هستند.  ای  کننده  قانع  علل 
از  است؟بسیاري  همین  زندگی  آيا  که  است 
راحت  از  و  دائمی  راه  از  خواهند  می  اشخاص 
ها  آن  کنند.  حاصل  را  ها  بهترين  راه،   ترين 
می خواهند بدون اين که مسیر دائمی خود را 
تغییر دهند به مقصدی متفاوت برسند. بهتر است 
تان  دست  روی  را  پاکی  آب  معروف،  قول  به 
بريزيم و بگويیم که» هیچگاه توقع نداشته باشید 
با تکرار مسیرها، روش ها و عادت های قديمی 
به مقاصدی متفاوت برسید«.شما هر کاری انجام 
دهید، نتیجه همان کار را می گیريد. درصورتی که 
عادت به غصه خوردن داريد، پس مدام غصه می 
خوريد. چنانچه کارهايی انجام می دهید که ناراحت 
تان مي کند، پس مدام ناراحت خواهید شد. بدين 
ترتیب، قسمتی از زندگی و حال شما محصول 
رفتاری است که انجام می دهید و محصول عادتی 
است که پیدا نموده ايد. خبر خوش اين است که 
می توانید عادت های خوب را جايگزين عادت 
خود  حال  تغییر  شاهد  سپس  کنید.  بد  های 
خواهید بود. لیستی از تمام رفتارها و عادت های 
ناراحت کننده خود تهیه کنید. آن گاه به اين فکر 
کنید که چه رفتارها و چه عاداتی را می توانید 
جايگزين آن ها کنید که شادمان تان کند. در 
پايان، از همان لحظه آغاز کنید و رفتارها و عادت 
های تازه را تمرين کنید تا جايگزين عادت های 

قديمی شما شوند.

آسیب شنوایی دائمی 
در اثر مواجهه زیاد با سر و صدا

ايجاد  زمانی  کار  محل  در  گوش  به  آسیب 
در  استاندارد  حد  از  بیش  افراد  که  می شود 
می کنند.  پیدا  حضور  صدا  و  سر  پر  محیط 

بین  80-90  صوت  شدت  در  فردی   چنانچه 
دسی بل بیشتر از هشت ساعت حضور داشته باشد، 
عوارض شنوايی در وی ايجاد خواهد شد و اگر ادامه 
يابد منجر به اختالالت شنوايی می شود. در افرادی به 
دلیل نوع شغل مجبورند زياد حرف بزنند و يا خواننده ها 
مواردی پیش می آيد که البته قابل درمان است.

سیر را در رژیم 
غذایی تان بگنجانید

از  يکی  روز  در  سیر  حبه  دو  يا  يک  خوردن 
فشارخون  آوردن  پايین  برای  راه ها  آسان ترين 
است. استفاده از سیر بسیار سريع خود را نشان 

تا   1 بین  اغلب  فشارخون  کاهش  و  می دهد 
3 ماه اتفاق می افتد. غذاهايی مصرف کنید که 
چربی های اشباع آن کم باشد. از مصرف زياد 
از  کنید.  و غذا خودداری  پز  و  در پخت  نمک 
روغن های امگا سه به جای روغن های جامد 
استفاده کنید ماهی بهترين منبع امگا سه است.

تغییرات صورت
 را جدی بگیرید

اگر متوجه تغییراتی در صورت شديد، ممکن 
زمانی  و  استراحت  تقاضای  شما  بدن  است 
برای تجديد نیرو را داشته باشد. عدم کنترل 

و مديريت صحیح استرس می تواند مشکالت 
برای  باشد.  داشته  پی  در  را  جسمانی  متعدد 
شود  می  توصیه  مشکل،  اين  با   مقابله 
بگیريد،  پیش  در  را  ريلکسیشن  های  روش 
کمی بخوابید و مقدار بیشتری آب بنوشید.اگر 

موارد حاد بود نیز به پزشک مراجعه کنید.

مهار کم خونی 
با درمان گیاهی

است  کم خونی  امروزی  رايج  بیماری های  از  يکی 
که ارتباط مستقیمی با تغذيه دارد،  اما عالوه بر تغذيه 
می توان از طريق درمان گیاهی اين بیماری را مهار کرد. 

انگور به علت داشتن آهن، منگنز و منیزيم برای درمان 
کم خونی بسیار موثر است.کسانی که دچار کم خونی 
هستند يک روز در میان بعد از وعده غذايی پنج، شش 
عدد فندق خام بخورند. برگ های کلم سبز و قرمز که 
دارای کلسیم و گوگرد فراوان بوده را به صورت ساالد 

قبل از هر وعده غذايی میل کنید.  

اگردر هواپیما دچار
 تهوع می شوید، بخوانید

مسافرت  بیماری  دچار  سفرها  حین  که   افرادی 
می شوند، بهتر است ساعتی قبل از شروع مسافرت 
و حین مسافرت از خوردن و آشامیدن زياد بپرهیزند 

داروهای  مصرف  مورد  در  خود  پزشک  با  و 
مخصوص اين وضع مشورت کنند. عالوه بر دارو، 
اين مسافران بايد از هوای سرد تهويه شده به طور 
مستقیم در صورت ايجاد اين حالت استفاده کنند و 
برای گم شدن احساس عدم تعادل و سرگیجه به 

خط افق خیره شوند. 

راه مشخص و ثابت شده ای برای رفع حرف زدن در خواب وجود ندارد. اما کاهش استرس و خواب کافی 
احتماال می توانند کمک تان کنند کمتر در خواب حرف بزنید. توصیه می کنیم پیش از مراجعه به پزشک، 
الگو های خواب تان را به مدت دو هفته يادداشت کنید، مثال اينکه چه زمانی به رختخواب می رويد، چه زمانی 
احساس خواب آلودگی می کنید و چه زمانی از خواب بیدار می شويد، چه دارو هايی و در چه زمانی از روز 
مصرف می کنید، چه نوشیدنی های طی روز می نوشید مخصوصا نوشیدنی های کافئین دار و اينکه چه زمانی 
ورزش می کنید.خوب و کافی نخوابیدن می تواند باعث شود در خواب حرف بزنید. به گفته دانشمندان افرادی 

که به اندازه کافی استراحت نمی کنند به سختی می توانند مراحل خواب را طی کنند.

ديرتر بخوابید: سندرم پای بیقرار باعث سخت خوابیدن می شود.برای داشتن خواب عمیق، کمی ديرتر به 
رختخواب برويد و صبح ها بیشتر بخوابید. سر ساعت معینی بخوابید و بیدار شويد. قبل از خواب پاهای خود 
را ورزش دهید.  دوش آب گرم بگیريد،  مواد کافئین دار نخوريد، پاهايتان را سرد يا گرم کنید، هر روز ورزش 
کنید، مغز خود را ورزش دهید، پاهای تان را حرکت دهید وقتی پاهای تان درد می گیرند، حرکت دادن آن 
ها، احساس ناراحتی را کاهش می دهد. به طور عمیق نفس بکشید. قبل از خواب، تلويزيون را خاموش کنید.، 
پاهای خود را ماساژ دهید.  ببینید نیاز به قرص آهن نیاز داريد يا نه.  با حرکات يوگا، درد خود را کم کنید.  

داروهای مصرفی خود را چک کنید.

درمان خانگی برای سندرم پاهای بی قرارچه کار می توان کرد تا کمتر در خواب حرف بزنید؟

بودن،  موفق  برای  می گیرد.  افکار سرچشمه  از  اعمال 
افکاری که در ذهن می پرورانید را درست و با دقت انتخاب 
توانايی هايتان،  خودتان،  درباره  شما  که  افکاری  کنید. 
دستاوردهای مالی تان )يا شکست های مالی  تان( داريد و 
همچنین تصوری که در ذهن  تان نسبت به توانايی تان 
برای رسیدن به موفقیت داريد، در نهايت در زندگی تان 

عملی خواهند شد.
آماده سازی ذهن:  شما بايد ياد بگیريد که خودتان را برای 
يک وضعیت ذهنی مثبت آماده کنید. افکاری که از ايمان 

و عقیده و قدرت درونی تان سرچشمه می گیرد را جايگزين 
افکار ترس آور و ناامیدکننده  تان کنید. برای اين کار بايد 
تمرکز خود را بر توانايی هايتان بگذاريد. اين کار باعث 
می شود که از حرکت باز نايستید و به تالش ادامه بدهید.

عامل انگیزه خود را کشف کنید: در جست وجوی چیزهايی 
باشید که به شما انگیزه  تالش و کوشش می دهد. زمانی 
که بتوانید به خودتان برای يک هدف انگیزه بدهید، باعث 
می شود سريع تر در مسیرتان حرکت کنید و در نهايت 
موجب خواهد شد که موفقیت های بیشتری به دست آوريد.

الگوهای ذهنی تان را انتخاب کنید: الگوهايی برای خود 
انتخاب کنید که به تجسم اهداف تان کمک کند تا برای 
رسیدن به آن ها، مهارت های خود را افزايش دهید. برای 
حفظ نگرش مثبت و مشتاقانه، الگوهايی برای موفقیت 

خلق کنید و مدام درباره  آن ها فکر کنید.
به تحقق يافتن هدف تان باور داشته باشید: هرقدر عمیق تر 
به تحقق يک هدف باور داشته باشید، احتمال بیشتری برای 
محقق شدن آن وجود دارد. من معتقدم که شما به شکل 

طبیعی برای آنچه که تجسم می کنید، تالش خواهید کرد.

راهکارهایی برای مثبت اندیشی

آیه روز

آنگاه فرجام کسانی که بدی کردند ]بسی[ بدتر بود ]چرا[ که آيات خدا را تکذيب کردند و آنها را به 
ريشخند می  گرفتند. )سوره روم/ آيه 10(

سخن روز

موفقیت مثل ستونی است که نیمۀ راه آن به سمت باال پر از روغن است. می توانی تمام راه را به پايین 
بلغزی يا اينکه مبارزه کنی تا به باالی آن برسی. )شان پال(
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04:50 مراسم جمع خوانی قرآن کریم
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) مدرن برتر(

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

  شهـرام  مداحـی 3647  363  0915

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰91۵1۶4۲3۷۷  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 

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

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج
  نبش مفتح26 

09158624439- جانی

تخریب و بازسازی ساختمان    
09157203117  -09155614365

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

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

 کاغذ دیواری و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

تولید کننده انواع کیف مدارس  
کوله پشتی - مسافرتی و ...
آدرس : بازار - پشت بانک 

تجارت - سه راه اسدی
4258 662  0936  - مظفـری

تعمیر یخچال فریزر در منزل     
09153635015 - ناصری نژاد

استخدام همکار خانم ساده
 برای فست فود     32342315
ساعت تماس 12 ظهر تا 4 عصر

استخدام حسابدار پاره وقت 
خـانم یـا آقـا

حداقل 10 سال سابقه کار اجرایی
ارسال رزومه و مشخصات به 

شماره تلگرام  09353962974

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(
09159618581 

فاروقـی

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

0915   866   8002 

سقف کاذب ، 
کناف، بازسازی، 

طراحی و مشاوره 
0111  561  0915  - رحیمی

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری، بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره 2- جا به جایی 

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: 09156633230 

 علـی برگـی

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز   

09156655054 - مهدی برگی

به چند نفر کارگر ثابت با قدرت بدنی 
باال با حقوق عالی برای بارگیری و 

تخلیه نیازمندیم.  09157553748
به یک اکیپ قالب بند و آرماتوربند

 جهت کار در شهرستان بیرجند نیازمندیم.
 )همراه با قالب(   09155615015



۵
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خبر ويژه

حوادث

اخبار کوتاه

کسب 6 رتبه برتر کشور در جشنواره نوجوان خوارزمی

صدا وسیما- 6 تیم دانش آموزی استان  موفق به کسب رتبه های اول تا سوم در پنجمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی کشور شدند. مدیر کل آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان استان در 
محور بازارچه کسب و کار دانش آموزی، رتبه اول کشور، در محورهای پژوهش و فعالیت های آزمایشگاهی رتبه دوم و در محورهای زبان و ادبیات فارسی، محصوالت سخت افزاری و زبان 
خارجی،  رتبه سوم کشور را بدست آوردند.واقعی افزود: در این جشنواره 43 هزار و 652 نفر در مرحله آموزشگاهی شرکت کردند که در نهایت 11 نفر در قالب 6 تیم به مرحله کشوری راه یافتند.

* مسئول بسیج کارمندان از اجرای طرح “رسم 
ابرار” به منظور گسترش ارزش های اسالمی 
و تحقق انتظارات رهبری در بیانیه گام دوم 
انقالب در زمینه گسترش معنویت و ارتقای 

وحدت امت اسالمی در استان خبر داد.
*نمایشگاه نوشت افزار ایرانی اسالمی تا پنجم 
امام  کاردانش  هنرستان  محل  در  شهریور 

خمینی )ره( بیرجند برپا است. 
*معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
سطح  از  عناب  برداشت  آغاز  به  اشاره  با 
عنابستان های استان، گفت: پیش بینی می شود 
برداشت شود.  عناب  تن  هزار  امسال شش 
*جانشین انتظامی شهرستان خوسف از کشف 
31 تن گندم احتکار شده و دستگیری 2 محتکر 
گندم طی مرداد ماه در این شهرستان خبر داد.

*اعضای بدن یونس اکبرزاده جوان 27 ساله 
بیرجندی در تهران به بیماران نیازمند اهدا شد. 
*واحد نانوایی در طبس به علت کم فروشی به 

پرداخت جریمه 12 میلیون ریالی محکوم شد.
*مأموران انتظامی شهرستان درمیان در بازدید 
از یک کامیون هزار و 430 قطعه مرغ فاقد 

مجوز در این شهرستان کشف کردند.
*بیشترین حوادث از آغاز فصل تابستان در 

شهرستان قاین رخ داد. 
*2۸ میلیارد و ۹34 میلیون ریال تسهیالت از 
شروع امسال تاکنون برای 220 طرح مشاغل 

خانگی در استان پرداخت شده است.
*125 کیلوگرم گوشت قرمز غیرقابل مصرف 

در کشتارگاه دام قاین معدوم شد.

افتتاح 106 طرح عمرانی و خدماتی در استان

وعده ریلی استاندار
از ایستگاه مناقصه هم گذشت

ادامه از صفحه یک ( برای تامین منابع 
مالی پروژه از طریق صندوق توسعه ملی و 
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را گرفتند. 
معتمدیان در گفتگو با خبرنگار ما ، به فاز اول 
پروژه اتصال بیرجند به ایستگاه یونسی به 
طول 32 کیلومتر و با اعتبار ۹0 میلیارد تومان 
اشاره کرد و گفت: پس از تکمیل مطالعات، 
مقدمات پیمان سپاری این قطعه انجام گرفت 
و طی 2 ماه وارد مرحله مناقصه شد. وی خبر 
داد: نهایتا روز گذشته نتیجه مناقصه ای که 
از طریق شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
“ویسا”  اعالم و شرکت  برگزار شد،  کشور 
برای انجام قطعه اول پروژه راه آهن بیرجند 
به  که  این  بیان  با  معتمدیان  انتخاب شد. 
اذعان شرکت ساخت و توسعه ، این شرکت، 
از پیمانکاران خوب کشور در زمینه ساخت راه 
آهن است، اضافه کرد: مقدمات عقد قرارداد 
و شروع عملیات اجرایی در حال طی شدن 
جنوبی  خراسان  استاندار  است  است.گفتنی 
در صحبت های اخیر خود از پیگیری برای 
قطعه دوم راه آهن نیز خبر داده و عنوان کرده 
بود: ادامه پروژه از محل کنسرسیومی متشکل 
از 5 شرکت و با تامین منابع مالی از طریق 
بانک ها انجام خواهد گرفت. به گفته وی، 
4 هزار میلیارد تومان اعتبار الزم برای تکمیل 
این پروژه است که از این مبلغ 20 درصد آورده 
مالی  منابع  از محل  ، 70 درصد  5 شرکت 
بانک ها  و 10 درصد از محل شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهای کشور به نیابت از دولت 
می باشد.الزم به ذکر است مقدمات قرارداد و 
عملیات کاری ادامه مسیر دنبال می شود. این 
اخبار خوش ، نشان دهنده نگاه ویژه هیئت 
دولت به خراسان جنوبی و تحقق وعده های 
استاندار است که امید و حس خوب را در بین 

مردم ایجاد می کند. 

واگذاری دبیرخانه کمیته تخصصی 
آموزش استان به جهاددانشگاهی

ایسنا-  رئیس جهاد دانشگاهی گفت:دبیرخانه 
به  استان  آموزش  تخصصی  کمیته 
جهاددانشگاهی واگذار شد. صادقی بیان کرد: 
تسهیل اجرای تصمیمات شورای عالی مرتبط 
از جمله شورای عالی آموزش و پرورش، شورای 
عالی انقالب فرهنگی و شورای عالی آموزش و 
تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، پایش و پیگیری 
وضع کمی و کیفی مراکز آموزش عالی در 

استان از وظایف این کمیته است. 

آغاز توزیع کتب  درسی 
متوسطه اول در استان

دوره  درسی  کتاب های  توزیع  وسیما-  صدا 
متوسطه اول برای پایه های هفتم ، هشتم و 
نهم از امروز در استان آغاز شد. رئیس اتحادیه 
فروشندگان نوشت افزار و کتابفروشان بیرجند ، 
تعداد کتاب های هر پایه را 13 جلد اعالم کرد 
و گفت: این کتاب ها از طریق کتابفروشی ها و 
نوشت افزارفروشی ها عرضه می شود که در 
شهر بیرجند 62 عامل توزیع ،کتابهای مورد نیاز 

این سه پایه را به فروش می رسانند.

جشنواره فرهنگ رانندگی و 
انضباط ترافیکی برگزار می شود

کاوش- جشنواره فرهنگ رانندگی و انضباط 
ترافیکی در بخش های فیلم کوتاه ، عکس ، 
انیمیشن و موشن گرافیک پیرامون موضوعات 
سرعت غیر مجاز ، سبقت غیر مجاز، عدم توجه 
به جلو، خستگی و خواب آلودگی  مهر امسال 
برگزار می گردد.  ناجا  راهور  پلیس   از سوی 
عالقه مندان می توانند تا 15 شهریور ۹۸ آثار 

خود را به www.tb98.ir ارسال کنند.

فاز اول پارک جنگلی بیرجند
تا پایان سال افتتاح می شود

تسنیم-رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری بیرجند گفت: بهسازی پارک 
جنگلی به مساحت 40 هکتار در دستور کار قرار 
دارد و فاز اولیه این پروژه تا پایان امسال جهت 
استفاده شهروندان آماده می شود. قالسی مود 
در جلسه پیگیری مصوبات حوزه زن و خانواده 
شورای امر به معروف شهرداری بیرجند اظهار 
کرد: پارک بانوان بیرجند از نظر مسائلی از قبیل 
رعایت امنیت اجتماعی، محصور بودن و مشرف 
نبودن ساختمان های اطراف پارک ویژگی های 
فعالیت های  به  وی  دارد.  فردی  به  منحصر 
ورزشی و فرهنگی و هنری بانوان در فضایی 
امن و سالم اشاره کرد و گفت: مقرر شده 10 
هزار و 500 مترمربع به فضای فعلی پارک بانوان 
افزوده شود که با افزایش این متراژ در مجموع 
مساحت کل پارک بانوان به 3.5 هکتار می رسد.

سارق اطالعات کارت های بانکی 
شهروندان دستگیر شد

 ایرنا - فردی که با راه اندازی درگاه پرداخت 
اطالعات  سرقت  به  اقدام  جعلی  اینترنتی 
در  می کرد،  شهروندان  بانکی  کارت های 
شهرستان بیرجند دستگیر شد.رئیس پلیس 
فضای تولید و تبادل اطالعات )فتا( استان روز 
یکشنبه اظهار کرد: با رصد فضای سایبری، 
اطالعاتی به دست آمد که فردی با راه اندازی 
درگاه پرداخت اینترنتی جعلی اقدام به سرقت 
اطالعات کارت های بانکی شهروندان می کند 
که موضوع پیگیری و شناسایی این فرد آغاز 
شد. سرهنگ محمدپور گفت: ماموران با اقدامات 
سایبری متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام 
قضایی محل سکونت وی را بازرسی کردند 
که در بازرسی از محل، تجهیزات دیجیتالی و 
مخابراتی از متهم کشف شد و برای بررسی در 
اختیار دایره ادله دیجیتال پلیس فتا قرار گرفت.

حسینی- مدیرکل ورزش و جوانان خراسان 
جنوبی از کلنگ زنی و افتتاح 12 پروژه ورزشی 
در هفته دولت خبر داد و افزود: رویکرد اصلی 
ما در این هفته پروژه هایی هستند که ظرف 
مدت کوتاه تری بتوان آن ها را به سرانجام 
رساند. عزیزی روز گذشته در نشست خبری 
عمده پروژه های کلنگ زنی را زمین تنیس 
بلواری شهید ناصری بیرجند، احداث سالن 
سقف کوتاه در 4 شهرستان خوسف، سربیشه، 
چمن  زمین   2 احداث  نهبندان،  و  طبس 
کبودان  و  درمیان  منصورآباد  در  مصنوعی 

قلعه  باستانی در سه  زیرکوه و احداث گود 
سرایان عنوان کرد و گفت: چهار زمین چمن 
مصنوعی نیز افتتاح خواهند شد. وی با بیان 
این که اکنون بالغ بر 100 پروژه ناتمام و 74 
پروژه خیرساز ورزشی در حال احداث است، 
اظهار کرد: در این زمینه محدودیت های منابع 
مالی داریم اما تالش می شود تا پایان سال ۹۹ 

بخشی از آن ها را به اتمام برسانیم.
مدیر کل ورزش و جوانان همچنین توسعه 
را  بانوان  محوریت  با  خانواده  در  ورزش 
رویکرد اصلی کار خود اعالم کرد و گفت: 

سهم ورزش در سبد خانوار ها به عنوان یک 
اولویت باید جانمایی شود.

در استان ، توسعه نهادمند ورزش
در حوزه سیستماتیک نداریم

عزیزی با انتقاد از این که در استان چیزی 
حوزه  در  ورزش  نهادمند  توسعه  عنوان  با 
سیستماتیک نداریم، خاطرنشان کرد: توسعه 
ورزش تربیتی از دیگر اهداف پیش روی ما 
است، لذا استعدادیابی ها را تقویت خواهیم کرد. 
به گفته وی در راستای توسعه ورزش قهرمانی، 
تاکنون بالغ بر ۹6 نفر به مسابقات استعدادیابی 
برتر کشور اعزام شده اند. وی با تاکید بر این که 
بر اساس سند توسعه ورزش، باید 20 درصد از 
جمعیت استان تحت پوشش ورزش همگانی 
باشند، افزود: مهم ترین چالش پیش روی ما، 
عدم تخصیص منابع و اعتبار الزم برای اعزام 
تمام تیم های ورزشی به مسابقات است و 
ناچارا باید برخی تیم ها که اهمیت بیشتری 
دارند را حمایت کنیم. البته استاندار قول کمک 
برای تخصیص 100 درصدی اعتبارات را داده 

است. مدیر کل ورزش و جوانان با بیان این 
که در زمان حاضر نگاه هیئت های ورزشی به 
کمک های موردی و محدود اداره کل ورزش 
و جوانان بوده که باید اصالح شود، یادآور شد: 
همچنین باشگاه داری دچار مشکالتی بوده 
باشگاه  فرآیند صدور  تسهیل  دنبال  به  که 
های ورزشی هستیم.  وی بر بهره برداری از 
سهم 50 درصدی بانوان از ورزش تاکید کرد و 
افزود: که این امر باعث ارتقاء جایگاه این قشر و 

معرفی توانمندی های استان می شود.  

احصای 13 شرکت بخش خصوصی 
برای اسپانسرینگ

مدیر کل ورزش و جوانان در ادامه از تعداد 
سخن  جنوبی  خراسان  پوشان  ملی  کم 
ملی   6 فقط  تاکنون  شد:  یادآور  و  گفت 
پوش و 12 دعوت شده به اردوی تیم ملی 
برای  که  این  بیان  با  عزیزی  ایم.  داشته 
تخصیص اعتبارات، تمرکز روی رشته های 
جدیدالتاسیس، موفق و دارای مدال می باشد، 
اضافه کرد: 13 شرکت بخش خصوصی برای 

اسپانسرینگ و کمک در رده های پایه و تیم 
داری احصاء شده اند و با آن ها رایزنی خواهیم 
کرد. مدیر کل ورزش و جوانان به منطقه بندی 
شهرستان ها به 3 بخش اشاره کرد و گفت: هر 
بخش تحت پوشش یکی از معاونان اداره کل 
می باشد. عزیزی با تاکید بر این که هدف دیگر 
ما از منطقه بندی احصا پروژه های پر چالش 
همچون استخر قائن و سربیشه و گود حاجی 
آباد می باشد، خاطرنشان کرد: این پروژه ها را 

در اولویت اجرا قرار دادیم. 
خراسان جنوبی جزو 4 استان ویژه 

برای حمایت وزارتی
وی با بیان این که وزیر ورزش ، وزیر معین 
خراسان جنوبی می باشد، خاطرنشان کرد: در 
همین راستا این استان جزو 4 استان ویژه برای 
حمایت وزارتی است. عزیزی از جلب مشارکت 
حداکثری اقشار جامعه خصوصا جوانان برای 
رویداد سیاسی پایان سال نیز سخن گفت و 
افزود: با برگزاری رویدادهای ورزشی، فرهنگی 
و اجتماعي و ایجاد نشاط و سرزندگی حضور 

حداکثری مردم در انتخابات را شاهد باشیم.

۱۲ پروژه ورزشی در خراسان جنوبی افتتاح و کلنگ زنی می شود

پوشش 99.۵ درصدی
طرح  غربالگری شنوایی

نوزادان در خراسان جنوبی

کاری- مدیرکل بهزیستی با بیان این که طرح 
هنگام  زود  مداخله  و  تشخیص  غربالگری، 
شنوایی نوزادان و شیرخواران از جمله برنامه 
های ملی سازمان بهزیستی کشور بوده و از 
سال ۸4 در کشور آغاز شده است، خاطرنشان 
کرد: در استان از نیمه دوم سال ۸7 با پوشش 
۸ درصدی شروع و اکنون با همکاری تنگاتنگ 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و اداره کل ثبت 
احوال استان به پوشش ۹۹.5 درصدی جامعه 
هدف رسیده است. عرب نژاد با اشاره به این 
که  در راستای اجرای این برنامه ، پوشش کامل 
موالید در زایشگاه های استان و مراکز  خدمات  
بهداشتی درمانی انجام گرفته است، ادامه داد: 
تالش شده تا حداکثر کودکان شناسایی شوند 
و اگر نیاز به درمان باشد در راستای پیشگیری 
از معلولیت هاي ناشي از کم شنوایي و ناشنوایي 
و ارتقاء سطح سالمت کودکان اقدام شود. در 
همین راستا نیز تفاهم نامه همکاری و اجرایی 
بین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و ثبت احوال 
با اداره کل بهزیستی هم زمان با هفته دولت از 

دوم شهریورماه در کل استان اجرایی شد.

۷ کاروان سالمت به نقاط مختلف 
استان  اعزام می شوند  

احمر  هالل  جمعیت  معاون  مقدم-  دادرس 
خراسان جنوبی از اعزام هفت کاروان سالمت 
به نقاط محروم شهرستان های استان تا پایان 
تابستان سال جاری خبر داد. بخشی با اشاره 
به اهمیت سالمت و بهداشت روستاییان بیان 
کرد: با توجه به دور بودن بسیاری از روستاهای 
خراسان جنوبی از مرکز استان و شهرستان 
ها، روستاییان در درمان بیماری ها از مراجعه 
به پزشک سرباز می زنند. وی با بیان اینکه 
منابع  همچنین خشکسالی های چند ساله 
درآمدی بسیاری از روستاییان را از بین برده 
است، افزود: این امر سبب شده سطح استفاده 
روستاییان از خدمات مختلف درمانی، رفاهی و 
بهداشتی کاهش یابد.بخشی اعزام کاروان های 
سالمت به نقاط مختلف استان را یکی از گام 
های هالل احمر در خدمت رسانی به محرومان 
عنوان کرد و افزود: کاروان سالمت جمعیت 
هالل احمر به منظور ارائه خدمات بهداشتی، 
درمانی، مشاوره و آموزشی رایگان به مناطق 

محروم اعزام می شوند.

بهره برداری از پروژه گاز رسانی به 7 واحد صنعتی وتولیدی شهرستان سرایان
غالمی- در دومین روز از هفته دولت طی 
امور  هماهنگی  معاون  حضور  با  مراسمی 
پروژه  جنوبی،  خراسان  استانداری  عمرانی 
تولیدی  و  صنعتی  واحد   7 به  گازرسانی 

شهرستان سرایان به بهره برداری رسید.
مدیرعامل شرکت گاز استان با گرامیداشت 
یاد وخاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته 
مقدس  نظام  برکت  به  کرد:  اظهار  دولت 

 100 حاضر  زمان  در  اسالمی  جمهوری 
درصد جمعیت خانوارهای شهری در سرایان 
از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. هاشمی 
اظهار کرد:۹4 درصد خانوار های  روستایی 
طبیعی  گاز  نعمت  از  نیز  شهرستان   این 
بهره مند می باشند. وی به مشخصات این 
پروژه اشاره کرد وگفت: برای بهره برداری از 
پروژه، 21 کیلومتر خط تغذیه وشبکه توزیع 

و6  احداث  گیری  اندازه  ایستگاه  یک  اجرا، 
انشعاب گاز نصب شده است.

در  که  این  بیان  با  شرکت  مدیرعامل 
سرایان  در  صنعتی  واحد  حاضر26  زمان 
گازدار هستند، بیان کرد: 21 میلیارد ریال 
اعتباربرای گاز رسانی به7 واحد تولیدی این 
شهرستان ازمحل اعتبارات شرکت ملی گاز 

نیایران  سرمایه گذاری شده است.
قربا

س : 
عک

۳۰۰ نفر از پرسنل نیروهای مسلح در  جشنواره مالک اشترتجلیل شدند
فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی  

از پرسنل نیروهای مسلح  گفت: 300 نفر 
استان در هشتمین جشنواره مالک اشتر تجلیل 
شدند.به گزارش تسنیم، سردار قاسمی صبح 
 دیروز در هشتمین جشنواره مالک اشتر سپاه

 انصارالرضا )ع( گرامیداشت یاد سردار شهید 
جابری اظهار کرد: به یاری خدا 12 یادواره 
شهرستانی و تیپ برگزار شده که هر کدام 

ویژگی خاص خود را داشت و در همه این 
برنامه ها  نامه 53 مالک اشتر قرائت شده است.

 دبیر جشنواره مالک اشتر سپاه انصارالرضا 
)ع( نیز با بیان اینکه توسعه فرهنگ شایسته 
از  تقدیر  و  معرفی  شناسایی،  با  ساالری 
موفق  یگان های  و  نیروها  سازمان ها، 
پایش  و  رصد  بر  مبنی  مسلح  نیروهای 
عملکرد آنها از اهداف جشنواره مالک اشتر 

است افزود: هدف جشنواره معرفی برترین و 
موفق ترین رده های سپاه و بسیج به صورت 
ساالنه و با انگیزه ایجاد رقابت و الگوسازی 
در بین رده ها است. سرهنگ چهکندی نژاد 
از وجود 41 کارگروه و ارزیابی سه ماهه و 
جمع بندی عملکردها خبر داد و بیان کرد: 
نیروی  تکریم  نماد  اشتر  مالک  جشنواره 

انسانی است که دراستان برگزار می شود. یما
وس

دا 
 ص

س :
عک

در دومین روز از هفته دولت انجام شد

نی
سی

: ح
س 

عک

در تماس تلفنی با مدیر حج و زیارت استان صورت گرفت؛

دادرس مقدم-حجت االسالم عبادی نماینده 
ولی فقیه در استان و استاندار طی تماس 

های تلفنی با مدیر حج و زیارت استان در 
مکه مکرمه  وضعیت زائرین حج استان را 
جویا شدند. مقامات عالیه استان ضمن  ابالغ 
سالم گرم خود به زائرین و آرزوی سالمتی و 
حجی مقبول برای آنان، جویای احوال 3 نفر 
از زائرین که در حال گذراندن دوران نقاهت 

خود می باشند شدند.
استان  طی  زیارت  و  مدیر حج  نوفرستی 
این ارتباط تلفنی ضمن ارائه گزارش از روند 
خدمات ارائه شده به ضیوف الرحمن بیان 
کرد: امسال یک زائر به دلیل سکته قلبی به 

رحمت خدا رفتند که با رضایت خانواده در 
مکه مکرمه به خاک سپرده شد .

نقاهت  زائری که دوران  نوفرستی وضع 3 
خود را پشت سر می گذرانند رضایت بخش 
توصیف نمود و افزود این زائرین به کاروانهای 
خود  ملحق شده اند  و بقیه زائرین استان در 
سالمت کامل بسر می برند. وی به زمان 
بازگشت کاروانها اشاره و افزود: تعداد 2 هزار 
و 500 زائر طی 10 پرواز از فرودگاه جده به 
استان مراجعت خواهند نمود  وطبق برنامه 
اولین گروه در ساعت 2 با مداد 4 شهریور و 

آخرین گروه ساعت 1 بامداد ۹ شهریور وارد 
فرودگاه بین المللی مرکز استان خواهند شد. 
مدیر حج و زیارت استان در ارزیابی خود از حج 
امسال، ارتقاء  روند خدمات دهی به زائرین را 
در مقایسه با سال قبل یکی از نکات بارز حج 
امسال برشمرد.نوفرستی به مدت زمان سفر 
زائرین اشاره و بیان داشت علیرغم افزایش 
مدت زمان سفر کاروانها به بیش از 40 روز 
شاهد رضایت قابل توجه زائرین استان از این 
سفر معنوی هستیم.وی اظهار امیدواری کرد: 
دعای زائرین در حق همه دستگاهها و افرادی 

که در اعزام زائرین و استقبال از آنان تالش 
نمودند مورد قبول درگاه حق تعالی واقع شود. 
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پیگیری نماینده ولی فقیه و استاندار از آخرین وضعیت سالمت حجاج استان 

گروه خبر-طرح بهسازی محور بیرجند - سه 
قلعه در دومین روز هفته دولت با حضور معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار افتتاح شد. 
رسولی مقدم فرماندار سرایان روز یکشنبه در 
آیین افتتاح این طرح که با حضور جمعی از 
شد،  برگزار  شهرستان  و  استانی  مسئوالن 
گفت: بهسازی و آسفالت محور بیرجند - سه 
قلعه به طول 7.4 کیلومتر و با اعتبار 2 میلیارد 
و ۹60 میلیون تومان به بهره برداری رسید. 
عملیات اجرایی پروژه اصالح مسیر و ایمن 
سازی تقاطع همسطح جاده عمرویی با محور 
دو بانده سرایان - آیسک آغاز شد. میرجعفریان  
در سفر به شهرستان سرایان، کلنگ اجرای این 
طرح عمرانی را به زمین زد. همچنین سایت 
اینترنت پرسرعت روستایی چاه غیاث سرایان 

نیز به بهره برداری رسید.
با سرمایه گذاری  دولت  هفته  در  ۸2 طرح 

در  ریال  میلیون   ۸۹5 و  میلیارد   260
شهرستان فردوس افتتاح می شود. فرماندار 
این شهرستان  افتتاح ساختمان مرکز رشد 
واحدهای فناور، مدرسه 6 کالسه استثنایی، 
پایگاه اورژانس 115 مهوید، ترمینال ضبط 
و  مهوید  روستای  معابر  آسفالت  پسته، 

بهسازی جاده دسترسی به زندان را از جمله 
گفت:  میرزایی  کرد.  عنوان  پروژه ها  این 
همچنین در هفته دولت پروژه های آبرسانی 
به زون یک فناوری فردوس، اصالح شبکه 
آبیاری کم فشار، پرورش شتر،  آب شرب، 
فشار  شبکه  اصالح  گاوی،  شیر  پرورش 

پروژه های  گستیج،  و  بیدسکان  ضعیف 
شرکت برق و پرورش ماهی گرمابی نیز به 
بهره برداری می رسد. فرمانده ویژه طبس نیز 
بیان کرد: همزمان با هفته دولت ۸5 پروژه با 
اعتبار 4۸ میلیارد تومان در شهرستان طبس 
به بهره برداری می رسد. فالحی افزود: افتتاح 
همزمان طرح گازرسانی به ۹ واحد صنعتی 
هزار  یک  بتنی  مخزن  افتتاح  تولیدی،  و 
فرستنده  ایستگاه  افتتاح  آب،  مترمکعبی 
دیجیتال تلویزیون روستای سرند، ماودر و 
چیروک،  روستای  آبخیزداری  طرح  نایبند، 
بهره برداری از چاه مجتمع کشاورزی روستای 
اصفهک و مجتمع آبرسانی کویر شهرستان 

طبس از جمله این پروژه ها است.
 31 بهره برداری   از  نیز  کوه  زیر  فرماندار 
روز  دومین  در  خدماتی  و  عمرانی  طرح 
میلیارد و 550  اعتبار چهار  با  هفته دولت 

میلیون تومان در بخش شاسکوه شهرستان 
زیرکوه خبرداد مدیرکل امور عشایری هم 
کرد:  عنوان  عشایری  منطقه  از  بازدید  در 
در هفته دولت 1۸ پروژه در امور عشایری 
استان با اعتبار بالغ بر 2.1 میلیارد تومان به 
بهره برداری می رسد که 5 هزار و 725 خانوار 
گفتنی  می شوند.  بهره مند  پروژه ها  این  از 
است 106 طرح عمرانی و خدماتی در اولین 
هفته دولت در استان به بهره برداری رسید 
که برای بهره برداری از این طرح ها 32 
میلیاردو۹64 میلیون و۹00هزار تومان هزینه 
شد که از این تعداد ، 27 طرح در شهرستان 
سرایان ، 24 طرح در شهرستان زیرکوه ، 
22 طرح در شهرستان قاین، 14 طرح در 
شهرستان نهبندان ، 7 طرح در شهرستان 
طبس ، 7 طرح در شهرستان بشرویه و 5 

طرح در شهرستان سربیشه افتتاح شد.
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به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ، 
حجت االسالم پرویز بخشی پور در جمع خبرنگاران، پیرامون شناسایی و اخذ 
اسناد موقوفات گفت: چنانچه موقوفه ای به هر علتی مورد تصرف قرار گرفت 
حریم  از  حفاظت  لذا  می باشد  موقوفه  احیای  و  تصرف  رفع  اوقاف  وظیفه 

موقوفات مهم ترین وظیفه اوقاف است.
وی آشنا کردن مردم با توانمندی ها و فعالیت های سازمان اوقاف و امورخیریه 
را امری ضروری دانست و بر آن تأکید و بیان کرد: شناساندن خدمات وقف و 
اوقاف و اهمیت آن به مردم و نیز آشناسازی مردم با ظرفیت ها و فعالیت های 
شد. خواهد  وقف  فرهنگ  ترویج  سبب  خیریه  امور  و  اوقاف   سازمان 

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در خصوص وظایف متولیان 
در قبال موقوفه عنوان کرد: متولیان موقوفات باید پیگیر پرونده های حقوقی 

موقوفات تحت تولیت خود باشند و نیات واقفین را دقیقا اجرا نمایند.
بخشی پور اضافه کرد: شناسایی رقبات موقوفات یک ضرورت است و در 
شناسایی پالک های مجهول باید از افراد آگاه و خبره و کارشناسان بازنشسته  

ثبتی، نقشه های هوایی و سایر منابع مهم کمک گرفته شود.
وی از حل مشکل ۲۰ ساله اوقاف و آستان حسین بن موسی الکاظم)ع( 
طبس خبر داد و گفت: ششدانگ از پالک روستای دولت آباد پالک 4 اصلی 
بخش یک طبس طبق صورت مجلس تجدیدی 13۲3/4/۲4 تحدید حدود 

تاریخ 1368/9/19 سند  اداره زمین شهری به نمایندگی دولت در  شده و 
مالکیت پالک 469۲ اصلی را اخذ نموده و سپس برابر سند شماره -45659

 1377/۲/13 دفتر 15 طبس پالک فوق به آستان حسین بن موسی الکاظم)ع( 
طبس منتقل گردیده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ادامه داد: از آنجایی که اداره 
اصلی  مالکیت پالک 4  اخذ سند  برای  در سال 1376  استان  اوقاف  کل 
اقدام نمود، مشخص شد که قسمتی از پالک 469۲ اصلی مربوط به آستان 

با پالک 4 اصلی بخش یک طبس روستای  الکاظم)ع(  حسین بن موسی 
دولت  آباد موقوفه امیرحسنخانی تداخل داشته که بدین منظور رفع تعارض 
اداره کل اوقاف و آستانه در مراجع قضایی طرح  در سال 1376 از سوی 

دعوی گردید.
بخشی پور با بیان اینکه این موضوع در نهایت منجر به صدور دادنامه در 
تاریخ 1395/1/7 از شعبه 18 دیوان عالی کشور شد، افزود: پیرو این مهم 
حکم دیوان عالی کشور به نفع موقوفه امیرحسنخانی به مساحت 467 هزار 
ابطال سند مالکیت قبلی  مترمربع و رفع تعارض در محدوده دو پالک و 

گردیده است.
وی با بیان اینکه بزرگترین موقوفه شهرستان طبس موقوفه امیرحسنخانی 
است که ۲ هزار و 468 رقبه و 44 نیت دارد، تبیین کرد: پرونده دولت آباد که 
بیش از ۲۰ سال در گردش بود باالخره نتیجه داد و این اراضی ششدانگ 

وقف است که حکم آن به نفع اوقاف صادر شده است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ضمن تقدیر و تشکر از تعامل 
و همکاری مدیرعامل آستان مقدس حسین بن موسی الکاظم)ع( طبس در 
استان ضمن  و مسئولین  امیدواریم مردم  این مشکل، گفت:  راستای حل 
آشنایی با مسئله وقف در جهت احیا و ترویج این فرهنگ و همچنین اجرای 

امینانه نیات واقفین، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان را یاری کنند.

پس از 20 سال، وضعیت اراضی وقفی دولت آباد طبس تعیین تکلیف شد
با پیگیری های اداره کل اوقاف استان صورت گرفت؛

همکارگرامی جناب آقای حاج محمد فوائدی
با نهایت تاسف درگذشت برادر عزیزتان شادروان حاج محمد حسن فوائدی 
را تسلیت عرض نموده، در جوار خانه خدا برای علو درجات آن روانشاد و صبر بازماندگان دعا می کنیم

 خداوند به پاس خدمات شما برای ضیوف الرحمن، ایشان را مشمول عنایات خاص خود قرار دهد.
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تحریـر فـدک

میزبان شما در نمایشگاه نوشت افزار 
ایرانی  اسالمی هستیم

همنورد  عزیز سرکار خانم
دکتر لیلی علیزاده

صعود پیروزمندانه و افتخارآفرین شما را 
به قله دماوند بزرگترین قله ایران

 تبریک گفته، برایتان از درگاه الهی صعودهای بلند 
همراه با سالمتی و تندرستی آرزومندیم.

فامیل و دوستان همنورد


