
اين بودجه كفاف استان را نمى دهد
پيام قاطع استاندار براى متوليان بودجه در پايتخت 

 حدود ساعت 18:30 روز دوشنبه فروشگاه اتكا بيرجند طعمه حريق شد و دقايقى پس از آن ماشين هاى 
آتش نشان به محل حادثه رسيدند. دود غليظى از خيابان غفارى به آسمان برخاست و جمعيت زيادى 
را به اين محل كشاند. اندكى بعد مديح، شهردار بيرجند و جمعى از فرماندهان نظامى و انتظامى و ساير 

مسئوالن در محل حادثه حاضر شدند. (شرح در صفحه 7)

جزئيات مهار آتش سوزى بزرگ در بيرجند
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نخعى نژاد : اجرايى شدن 
مصوبات سفر هيئت دولت به استان 
يك مطالبه عمومى است
مصوبات سفر هيئت دولت به استان خراسان جنوبى با 
حضور معاون عمرانى استاندار، مشاور دكتر نوبخت و ....

در شوراى اتاق تجارت فراه و خراسان جنوبى عنوان شد:

هيئت تجار افغانى خواستار 
بازگشايى بازارچه ميل 73 است

شوراى اتاق تجارت فراه و خراسان جنوبى به منظور
 توسعه و پيشرفت تجارت و بازرگانى بين دو استان ... 

پيامى قاطع از استان به پايتخت

* سردبير

روز گذشته اخبار حضور هيئت افغانى در استان آنقدر 
گسترده بود كه در اين بين يك رويداد مهم از تشريح 
افتاد. هر چند رسانه ها  و اطالع رسانى كامل عقب 
رئيس سازمان  با مشاور  استاندار  ديدار  پوشش  براى 
مديريت و برنامه ريزى كشور دعوت نشده بودند و خبر 
اين جلسه فقط از روى پرتال اطالع رسانى استاندارى 
قابل برداشت بود اما جمالت قاطع و تحسين برانگيز 
استاندار در اين نشست از جمله « پيشرفت فيزيكى  
 مصوبات سفر هيئت دولت به استان قابل قبول نيست » 
نشده  تكليف  تعيين  استان  راه  كيلومتر   100 «هنوز 
 است » « تامين آب شرب در وضعيت بحرانى است» 
يافته  اختصاص  استان  آب  اعتبار  درصد  فقط 25   »
استان  نياز  پاسخگوى  جارى  سال  بودجه   » است» 
 30 درصدى   100 تخصيص  صورت  در   » نيست» 
در  استان  بودجه   » و   « داريم  بودجه  درصد كسرى 
در  است»  ناچيز  بسيار  تمام  نيمه  هاى  طرح  مقابل 
استان  آينده  فضاى نگرانى هاى متعدد در خصوص 

بارقه اميدى را ايجاد نمود. 
الزم مى دانم ضمن تشكر ويژه از رويكرد هوشمندانه 
استاندار در اين ديدار در خصوص موضوع بودجه سال 

94 خراسان جنوبى چند نكته را ذكر نمايم : 
1- ادبيات نماينده عالى دولت در استان در اين نشست 
و  وضعيت  دادن  جلوه  وارونه  مخالف  كه  داد  نشان 
و  است  موقعيت  دادن  نشان  بلبل  و  گل  ديپلماسى 
پايمال تصميمات  در جايى كه منافع استان بخواهد 
پس  نمود  خواهد  برخورد  قاطعانه  گردد   سايرين 
 مى بايست مديران ميانى و اليه هاى بعدى تصميم گيرى 
و اجرا با لحاظ اين مولفه مديريتى ايشان ، بجاى توجيه 
 برخى امور و اظهار پاسخ هايى نظير « استان هاى
ها  استان  ساير  دانيم  نمى   » كنند»  مى  فرق   ديگر 
را  تالشمان  نهايت  ما   »  ،  « آورند  مى  كجا   از 

كرده ايم » و ... (ادامه در صفحه2)  

يادداشت
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همين صفحه 

معاون والى فراه افغانستان:
زحمات كشيده شده در منطقه ويژه اقتصادى به ما دلگرمى و اميد مى دهد
 صفحه 8

جناب آقاى دكتر احمد آموزشى
فوق تخصص جراحى قلب و پرسنل اتاق عمل قلب باز بيمارستان ولى عصر (عج)

 از اين كه با سعه صدر، حس نوعدوستى و حسن خلق و به پشتوانه دانش روز

  با همت ، حميت و تالش جدى در عمل قلب باز مادر عزيزمان خانم حبيبه حسنى

 با ظرافت و دقت نظر اهتمام ورزيديد و عمرى دوباره براى زندگى عزيزمان را رقم زديد

 در كمال ادب تشكر نموده  از طبيب عشق ، براى آن طبيب مهر ، صحت و سالمت و سيادت 

و سعادت مسئلت داريم.

برادران سرفرازى- گازار

دوست عزيزم جناب آقاى 

ابوالفضل كدخدايى
 درگذشت خواهر گرامى تان 

را تسليت عرض نموده ، از درگاه 

پروردگار منان براى آن مرحومه رحمت 

 و مغفرت واسعه و براى جناب عالى 

و خانواده محترم صبورى و شكيبايى 

مسئلت مى نمايم.

خداوند قرين رحمتش فرمايد

آرمين اكبرپور

دعوت مجمع عمومى عادى
 شركت شعله بيرجند ( با مسئوليت محدود) 

ثبت شده به شماره 132

از كليه سهامداران دعوت به عمل مى آيد در تاريخ 94/5/17 ساعت 18 در محل دفتر 
شركت حضور به هم رسانند.

1- بررسى و تصويب صورت هاى مالى شركت براى سال مالى منتهى به  دستور جلسه: 
93/12/29 2- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 3- انتخاب بازرس 4- ساير مواردى كه بر 

هيئت مديره شركت شعلهعهده مجمع مى باشد.

فروش باغ روبروى مجتمع زندان 
(زينى) يا معاوضه با آپارتمان 

در مشهد

09155623000

رستوران با موقعيت عالى

 و تمامى امكانات با قيمت توافقى

 به علت تغيير شغل واگذار مى شود.

09375765115

نمايندگى چاى سياق در استان خراسان 
جنوبى تعدادى بازارياب و مدير فروش فعال 
و با سابقه كار با شرايط عالى نيازمند است.

آدرس: بلوار صياد شيرازى 
 ساختمان 112     32214452-3

قابل توجه كسبه محترم  يك واحد تجارى 22 مترى با قيمت عالى به فروش مى رسد.
آدرس: طالقانى 10، ساختمان فعلى هالل احمر       09109859871

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى
 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34    -  تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار مراسم تشييع معلم و هنرمند شهير، برادر گرانقدر شهيد 

شادروان سيد مهدى حسينى
 تا جايگاه هميشه ماندنش پنجشنبه 94/5/8 

ساعت 15 الى 16 از محل غسالخانه برگزار مى شود.

خانواده هاى: حسنى، حسينى، ساجد 
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وزير آموزش و پرورش از اعالم جزئيات طرح رتبه بندى معلمان طى يك تا دو هفته آينده خبر داد. به گزارش ايسنا، 
على اصغر فانى اظهار كرد: جزئيات طرح رتبه بندى معلمان طى يك تا دو هفته آينده اعالم خواهد شد
 اين در حاليست كه احكام رتبه بندى معلمان قطعا از اول مهرماه صادر مى شود.

زمان اعالم جزئيات طرح رتبه بندى معلمان

امروز 7 مرداد 1394 مصادف با
 12 شوال 1436 و 29 جوالى 2015

آغاز عمليات متوسط والفجر 3 در مهران (1362 ش).
طرح استيضاح دولت «رضا خان» از سوي نمايندگان 

اقليت مجلس به رهبري «مدرس» (1303 ش).
لطنه»  السَّ «صمصام  فرمان  به  كاپيتوالسيون،  لغو 

صدر اعظم احمد شاه قاجار (1297 ش).
فرار بني  صدر رئيس جمهور مخلوع ايران و رجوى 

سردسته منافقان به فرانسه (1360 ش).
بهلول  تقى  محمد  شيخ  مجاهد  عالم  رحلت 

(1384ش).
رحلت «شيخ بهايي» عالم كم نظير و دانشمند بزرگ 

عهد صفوي(1030ق).
پيروزي قيام ضد سلطنتي ملت فرانسه بر ضد «شاْرْل 

دهم» پادشاه فرانسه (1830م).
تولد «داْگ هامر شولْْد» دبير كل پيشين سازمان ملل 

متحد (1905م).
اولين حضور ورزشكاران ايران در المپيك جهاني در 

لندن (1948م).
تشكيل آژانس بين المللي انرژي هسته اي در سازمان 

ملل متحد (1957م)

تقويم مناسبت هاى  روز

روند تأثير سوابق تحصيلى در كنكور

مجلس،  تحقيقات  و  آموزش  كميسيون  عضو 
سراسرى  كنكور  در  تحصيلى  سوابق  تاثير  گفت: 
آينده  سال  است،  درصد   25 حاضر  حال  در  كه 
درصدها  اين  نهايت  در  و  رسد  مى  درصد   40 به 
صبور  سلطانى  شود.  مى  برداشته  كنكور  و  حذف 
تا  كنكور هستيم  هدفمند  دنبال حذف  به  كرد:  اظهار  مهر،  با  گفتگو  در 
درصد   15 تنها  افزود:  وى  باشد.  داشته  تمام  دخالت  تحصيلى   سوابق 
به  نياز  داوطلبان  ميان  زياد  رقابت  دليل  به  سراسرى  كنكور  هاى  رشته 
برگزارى آزمون دارد. وى تصريح كرد: اكنون در شرايطى قرار داريم كه 
با صندلى هاى خالى در دانشگاه ها روبه رو هستيم و شرايط براى حذف 

كنكور در برخى از رشته ها مهياست.

فقط 6 درصد ماليات را اصناف مى دهند

مالياتى  امور  سازمان  مستقيم  ماليات هاى  معاون 
كشور گفت: اصناف در 4 ماهه اول امسال 6 درصد 
كل ماليات هاى كشور را پرداخت كردند. به گزارش 
مهر، وكيلى افزود: اين درحاليست كه در همين مدت  
 11 بگيران  حقوق  و  درصد   41 حقوقى  اشخاص 
درصد كل ماليات هاى كشور را پرداخت كرده اند. وى با بيان اينكه 10 سال 
پيش ماليات مشاغل دو برابر حقوق بود در حالى كه  رشد مالياتى در بخش 
حقوق بگيران دو برابر شده است، گفت: در سال 81 سهم ماليات حقوق و 
دستمزد 9 دهم درصد بود كه در سال 92 به 2 و سه دهم درصد رسيد. وى 
خاطرنشان كرد: سازمان امور مالياتى كشور مجبور به توافق با اصناف است، 

زيرا در غير اين صورت ماليات اين بخش بيش از پيش كاهش مى يابد.

سوارى بنز در ايران توليد مى شود

انعقاد   از  خودرو  ايران  صنعتى  گروه  مديرعامل 
در  بنز  تجارى  و  سوارى  محصوالت  توليد  قرارداد 
ايسنا،  گزارش  به  داد.  خبر  نزديك  آينده  در  ايران 
با  هاشم يكه زارع اظهار كرد: اخيرا مذاكرات خوبى 
بنز داشتيم و اين شركت تصميم گرفته به صورت 
تمام قد وارد بازار ايران شود. وى با بيان اينكه به زودى ظرف دو سه ماه 
آينده دفتر شركت بنز مجددا در ايران راه اندازى خواهد شد، خاطرنشان كرد: 
همچنين طبق توافقات صورت گرفته به زودى قرارداد پنج ساله اى با بنز 
امضا خواهد شد كه بر اساس آن شركت ستاره ايران به عنوان واردكننده و 
شركت تاپ خودرو به عنوان توليدكننده كار واردات و همچنين توليد و عرضه 

خودروهاى بنز در ايران را آغاز خواهند كرد. 

  مشاور ارشد اقتصادى رئيس جمهور زمان لغو تحريم هاى 
انرژى  و  مالى  تكنولوژى،  تجارت،  مهم  حوزه   4 اقتصادى 
را   94 سال  و  كرد  اعالم  جارى  سال  پايانى  فصل   را 

سخت ترين سال مالى كشور دانست. 
به گزارش ايرنا، مسعود نيلى گفت: اقتصاد ايران در پساتحريم 
براى  داد:  ادامه  است. وى  انتخاب  در معرض يك  اقتصاد 
الزم  كشور  در  داده  روى  تاريخى  بزنگاه  از  بهينه  استفاده 
است با اصالح ساختارى اقتصاد به انتخاب سياست درون 
راه  ابتداى  در  اگرچه  انتخابى كه  زد.  گرا دست  برون  و  زا 
سوى  از  بردبارى  و  مسئوالن  مضاعف  تالش  نيازمند 
بهبود مستمر  و  رونق  به  تواند  اما مى  است،  عموم جامعه 
اساسى كشور  براى حل مشكالت  پايدار  اقتصادى  رشد  و 
نسبت  اميدوارى  ابراز  با  نيلى  شود.  منجر  اشتغال  جمله  از 

كشورهاى  و  ايران  اى  هسته  توافق  اجراى  روند  تداوم  به 
روند  اگر  سناريو،  ترين  خوشبينانه  براساس  گفت:   ،5+1
رود،  پيش  به  خللى  هرگونه  ايجاد  بدون  تعهدات  اجرايى 
هاى  تحريم  تمام  لغو  شاهد  جارى  سال  پايانى  فصل  در 
اقتصادى تحت 4 سرفصل تجارت، تكنولوژى، مالى و انرژى 
خواهيم بود. در اين صورت، با نگاه خوش بينانه، سال 95 
 را بدون وجود هرگونه تحريم اقتصادى آغاز خواهيم كرد لذا 
مى توان اميدوار بود نتايج عملى لغو تحريم ها در سال آينده 
 اقتصاد ايران خود را نشان دهد. اين اقتصاددان گزينه هاى 
كنونى در مقابل اقتصاد ايران را «اقتصاد برون زا و درون 
گرا»يا «اقتصاد درون زا و برون گرا» ذكر كرد و گفت: گزينه 
اول يعنى اين كه اقتصاد در شرايط پس از تحريم با محوريت 
گذارى  باشد. سرمايه  آن  از  ناشى  واردات  و  نفت  صادرات 

خارجى با محوريت شركت هاى دولتى و شبه دولتى براى 
بازار داخلى است و ورود منابع خارجى به شرط تضمين بانك 
مركزى محقق خواهد شد. نيلى در مورد گزينه دوم توضيح داد 
كه گزينه دومى كه پيش روى ماست اقتصاد درون زا و برون 
گرا است كه توسعه تجارت را با محوريت صادرات صنعتى و 
توسعه گردشگرى مى بيند. سرمايه گذارى خارجى با محوريت 
بخش خصوصى براى توسعه صادرات و تامين مالى خارجى 
هم با محوريت بخش خصوصى براى رونق توليد و توسعه 
ما سياست گذار  داد: در كشور  ادامه  كسب وكار است. وى 
همواره به اين سمت سوق داده مى شود كه به سراغ گزينه 
اول برود. يعنى نفت صادر و كاال وارد كند تا به اصطالح بهبود 
وضعيت مردم ملموس شود. در حالى كه اين كار گرهى از 

مشكل اصلى ما يعنى اشتغال باز نمى كند.

اعالم زمان لغو تحريم چهارحوزه مهم اقتصادى

 500 و  هزار   45 نقدى  يارانه  خريد  قدرت 
به  امسال  بهار  در   1389 سال  توماني 
اين  است.  رسيده  تومان   200 و  هزار   18
در  اقتصاددان  سبحاني،  حسن  را  محاسبه 
بهتر  است  معتقد  كه  مي دهد  ارايه  حالي 
است به جاي شناسايي افراد ثروتمند و حذف 
به سمت  يارانه  دريافت كننده  ليست  از  آنها 
برويم. نيازمند  اقشار  به  يارانه ها  واسپاري 

رئيس  سبحاني  حسن  تابناك،  گزراش  به 
مجلس  بودجه  و  برنامه  كميسيون  اسبق 
منابع  توماني  ميليارد  هزار   15 كسري  به 
گفت:  و  كرد  اشاره  يارانه ها  كردن  هدفمند 
برآورد مي شد كه  زماني  ميزان كسري  اين 
قيمت هاي  افزايش  براي  تصميمي  دولت 
بود  نگرفته  سوم  گام  در  انرژي  حامل هاي 
خرداد  در  قيمت ها  افزايش  به  توجه  با  اما 

اما  اعالم نمي شود  آمارها  اگرچه در   ،1394
بخشي از اين كسري جبران شده است. او با 
محاسبه قدرت خريد يارانه 45 هزار و 500 
توماني در سال جاري، توضيح داد: در بهار 
سال جاري يارانه پرداخت شده به اندازه 18 
هزار و 200 تومان قدرت خريد دارد. سبحاني 
متذكر شد: با توجه به اينكه شناسايي افراد 
شايد  است  پيچيده اي  و  دشوار  كار  پردرآمد 

بهتر باشد به سمت واسپاري يارانه به اقشار 
افراد  كه  ترتيب  اين  به  برويم.  كم درآمد 
كنيم.  نيازشان  اثبات  به  مكلف  را  نيازمند 
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: باور من 
بر اين است ضرورت دارد دولت منابعي كه 
انرژي به دست  از محل فروش حامل هاي 
مي آورد، اوال مطابق با قانون هزينه كرده و 

دوم اينكه آن را بين نيازمندان توزيع كند.

قدرت خريد يارانه نقدى 18 هزار تومان شد

تا  بيفزايند  خود  تالش  بر  كمى  صفحه1)  از  (ادامه 
انشاءا... در فرصت هاى آتى ارايه اليحه بودجه، آنچه 
از خراسان جنوبى به مركز مى رود جامع تر و منافع 

حداكثرى استان در آن ديده شود. 
2 - شايد يك روى ديگر سخن استاندار نيز در اين 
نشست با نمايندگان استان بود كه نقش آنها در كم و 
كيف بودجه مصوب مجلس را نمى توان ناديده گرفت 
انتقادات و نگرانى مردم، مديران و  و آن روى سكه 
افكار عمومى جامعه و آنچه در خصوص بودجه كم در 
گزارش شوراى برنامه ريزى آمده بود به همت ايشان 

در زمان تصويب بودجه بر مى گردد.
 3- اين ديدار بيش از يك ديد و بازديد، پيامى روشن  
به  جنوبى  خراسان  در  دولت  عالى  نماينده  سوى  از 
بدانند  كه  بود  نيز  پايتخت  در  كشور  بودجه  متوليان 
تنها تكافوى  نه  ايشان  ارسالى  اين بودجه مصوب و 
ديده  هاى  تبعيض  از  پس  بلكه  كند  نمى  را  استان 
شده در اختصاص اعتبار بين اين استان و استان هاى 
هم طراز و مشابه در جريان سفرهاى رئيس جمهور 
و همكاران ايشان، موجبات نگرانى و نا اميدى مردم 
خراسان جنوبى از رويكرد تدبير و نگاه رئيس جمهور 

و دولت خواهد بود.   

مى گويند روحانى و هاشمى، الريجانى را 
رئيس كرده اند ؛ اين توهين است 

 رئيس مجلس در پاسخ به تذكر آئين نامه اى تابش با 
بيان اينكه نمايندگان اجازه بيان نظرات خود را دارند، 
آقاى الريجانى  كردند  عنوان  برخى  جايى  در  گفت: 
نمى گذارد مسائل هسته اى مجلس مطرح شود، به اين 
دليل كه آقاى هاشمى رفسنجانى و آقاى روحانى وى 
را رئيس مجلس كرده اند، آيا اين توهين به نمايندگان 
مجلس نيست. رئيس قوه مقننه خاطرنشان كرد: شما 
اما چه دليلى دارد كه  باشيد  نداده  ممكن است رأى 
اينگونه حرف بزنيد يا در جاى ديگرى گفته اند سگ 
آقاى احمدى نژاد و مشايى شرف دارد به اينها، آيا اين 

جور صحبت درست است؟. 

نوبخت: احمدى نژاد بايد پاسخگو باشد 

دولت  گفت:  دولت  سخنگوى  نوبخت  باقر  محمد 
ايجاد كشمكش در مورد تخلفات گسترده  به دنبال 
دولت قبل نيست، ولى تا جايى كه امكان داشته باشد 
آنها را از طريق قانونى پيگيرى خواهد كرد و رئيس 
گرفته  صورت  تخلفات  مورد  در  بايد  سابق  جمهور 

مانند پرونده بابك زنجانى پاسخگو باشد.

توكلى : بازرسى محدود را پذيرفته اند

توكلى، نماينده تهران با تاكيد بر اين موضوع كه تيم 
مذاكره كننده بازرسى محدود از پايگاه هاى نظامى را 
پذيرفته اند، هشدار داد كه پذيرش هرگونه محدوديت 
در حوزه دفاعى كشور، فرو ريختن سد استوار در برابر 

تحميل جنگى ديگر بر ملت ايران است.

«نصرا...»: يقين دارم اسرائيل نابود مى شود 

دبير كل حزب ا... با بيان اينكه يقين داريم كه اسرائيل 
نابود مى شود، عراق و يمن را دو پايگاه مهم مقاومت  
با  رويارويى  اصلى  حامى  ايران،  كرد:  تاكيد  و  خواند 
در  انگارى  سهل  نصرا...  حسن  سيد  است.  اسرائيل 

برخورد با صهيونيست ها را خطرناك توصيف كرد.

كوچك زاده خود را عين اسالم مى داند 

 ارائه متن ترجمه مورد تأييد وزارت خارجه از برنامه 
جامع اقدام مشترك براى دقايقى فضاى جلسه مجلس 
را به تنش كشاند و باعث درگيرى لفظى كوچك زاده و 
جاللى شد. كوچك زاده در تذكرى گفت : گفتيد ترجمه 
هفته پيش مطلوب نيست. كسى تضمين مى كند كه 
اين ترجمه مطلوب است؟. وى در واكنش به فريادهاى 
جاللى براى بيان تذكرش خطاب به وى گفت: آقاى 
بعد  و  شود  تمام  حرفم  بگذار  نكن  شلوغ  جاللى 
خودشيرينى كن. كاظم جاللى نيز در تذكرى گفت: 
آقاى كوچك زاده خودشان را عين اسالم و صددرصد 
را خائن و غيرواليى  تابع واليت مى دانند و ديگران 

مى دانند. شما مشكل اساسى داريد.

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب / فروش لوازم داربست    

 09153637507 - 09156217507 حسينى

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه
32225807 - 32226161 - 09157615979

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 
 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 

تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 
از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

فروش ويژه         فروش ويژه        
اقساط 10 ماهه 
بدون افزايش قيمت و پيش پرداخت
  11 سال سابقه فعاليت
  تعميرات تخصصى
  3 فيلتر بخر 4 فيلتر ببر

آب شيرين كن مروج
دفتر مركزى: بيرجند – بين معلم 44 و چهارراه 
قنادى طوس   09151615329- 32442272 
دفتر نهبندان: 09152509960  -  فرشيد فيروز ى

ديگر نگران رسوب شيرآالت خود نباشيد
تصفيه ورودى ساختمان  فقط 395000 تومان

 

 : پذيردشجو ميدانبدون كنكور دانشگاهي از بين دارندگان مدارك ديپلم و پيشدر رشته هاي ذيل  94مهر براي ترم تحصيلي 

 

  كامپيوتر  مكانيك خودرو
   تأسيسات الكتريكي ساختمان –ق بر  عمران

  نقشه كشي صنعتي  برق صنعتي –برق 

  جوشكاري  تأسيسات مكانيكي ساختمان –مكانيك 

  آسانسور و پله برقي  بازرسي جوش
 

 

تماس و يا به  09153621404و يا  056-32328711_12تلفن:سب اطالعات بيشتر با شماره جهت ك

 مراجعه نماييد.  www.sanjesh.org سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني

 محترم شاغل انيدانشجو و كارمندان رفاه جهت) 20 تيلغا 14( عصر نوبت در كالس ليتشكمزايا :   
   پرداخت وام تحصيلي -معافيت تحصيلي  -بدون محدوديت نوع ديپلم 

 تخفيف شهريه براي دانشجويان برتر هر ترم  -  تقسيط شهريه 
 برخورداري از وام ازدواج دانشجويي و عمره دانشجويي در طول زمان تحصيل

  ها و مراكز آموزش عاليادامه تحصيل در سطوح باالتر در ساير دانشگاه امكان
 با همكاري اساتيد و مربيان مجرب فني و تخصصي كامالً محيطي در تحصيل

 هاي صنعتي دانشجويان در طول تحصيلحمايت از پروژه -اي حرفهوهاي مجهز مراكز فنياستفاده از كارگاه

 .شودانجام مي نيز نام اينترنتي در محل دانشگاهضمناً ثبت

 056-32328711_12تلفن: -روبروي مسجد حضرت ابوالفضل(ع) –بلوار مهر  -نشاني: بلوار صنعت و معدن

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

بورس كليه ابزارآالت
 اجاره اى رادمان
صياد شيرازى 

 بلوك 84
09151655100

056-32212980-1

پخـش نگـار
عرضه انواع برنج هندى با كارت 
قرعه كشى، برنج (آوازه، هستى، 
آريا، رونق) و انواع روغن نارين 

ورامين و قند فرشاد كاشمر

ميدان آزادى - پالك 19
09151634663 - 32319401

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه



بار اهدا خون شايد فقط چند ساعت از وقت شما را  هر 
بگيرد، اما با صرف همين مدت كوتاه، مى توان جان يك 
يا چند نفر را نجات داد. همه ما، همواره در فكر كمك به 
هم نوع به سر برده و مى بريم و در تالش هستيم تا به هر 
شكل ممكن با برطرف كردن نياز ديگران، شادى را به 
چهره خسته و نيازمندشان بازگردانيم. زمانى كه با هدف 
مى گيريم،  قرار  آزمايش  مورد  ديگران،  به  خون  اهداى 

ناخواسته وضعيت خود را نيز مورد بررسى قرار داده ايم.

يك پرسش و چند پاسخ

برخى معتقدند اهداى خون آن طور كه پژوهشگران اعالم 
به  ابتال  از  يا جلوگيرى  در كاهش  تأثير چندانى  مى كنند، 
بيمارى هاى قلبى عروقى يا حمالت قلبى ندارد، به عبارتى 
و  بوده  جانبى  عامل  يك  تنها  خون  اهداى  دارند  عقيده 
نمى توان از آن به عنوان شاخصى براى حفظ سالمت افراد 
ياد كرد. در پاسخ به اين عقايد چند نكته قابل يادآورى است: 
كاهش سطح آهن خون «فريتين» با اهداى خون به اثبات 
رسيده و از اين قاعده با عنوان «فرضيه آهن» ياد مى كنند. 
به اين معنى كه كاهش و تعادل ميزان آهن خون يكى از 
شاخص هاى كنترل كننده بيمارى هاى قلبى عروقى به ويژه 
خون  غلظت  خون،  اهداى  بار  هر  با  است.  قلبى  حمالت 
كاهش مى يابد، تعادل غلظت خون يكى ديگر از شاخص هاى 
كنترل بيمارى هاى قلبى عروقى است. پيش از هر بار اهداى 
خون سالمت اهداكننده از نظر ميزان فشار خون، ضربان 
قلب و ميزان گلبول هاى قرمز و دماى بدن سنجيده مى شود، 
به اين ترتيب بسيارى از بيمارى ها در همان مراحل اوليه 
قابل شناسايى و پيشگيرى است. در زنان يائسه اهداى خون 
جايگزين عادت ماهيانه شده و به اين ترتيب غلظت خون، 
داشته  نگاه  متعادل  سطح آهن خون و هورمون ها در حد 
مى شود. كنترل اين شاخص ها، مانع از ابتال به بيمارى هاى 

قلبى عروقى به ويژه حمالت قلبى مى شود.

كاهش سكته قلبى با اهداى خون

آكسفورد،  دانشگاه  پژوهشگران  پژوهش هاى  براساس 
اهداى خون به طور مستقيم باعث كاهش خطر حمالت 
با بررسى وضعيت  قلبى مى شود. پژوهشگران اين مركز 
2682 مرد بين 42 تا 60 سال دريافتند مردان اين رده 
اهدا  خون  بار  يك  ماه  دو  هر  مرتب،  طور  به  كه  سنى 
مى كنند نه تنها از نظر سالمت عمومى در شرايط بسيار 
مناسبى به سر مى برند، بلكه وضعيت خون آنها نيز بسيار 
نيز  فنالند  كوپيوى  دانشگاه  پژوهشگران  است.  مطلوب 
طى يك دوره پنج ساله وضعيت 153 فرد اهداكننده خون 
را تحت نظر قرار دادند، در پايان اين دوره دريافتند اهداى 
خون به صورت مرتب، خطر حمله قلبى را تا 86 درصد 
خود  همساالن  با  مقايسه  در  داده،  كاهش  افراد  اين  در 

گفت؛  توان  مى  ترتيب  اين  به  نمى كنند.  اهدا  خون  كه 
افرادى كه اهداى خون را به ضرورتى در زندگى خود بدل 

كرده اند، سالمتى شان را تضمين كرده اند.
سيگار،  كشيدن  از  امتناع  خون،  اهداى  عادت  به  اگر 
نيز  را  اعصاب  بر  تسلط  و  چرب  كم  غذاهاى  مصرف 

بيفزاييم، به شرايط ايده آلى از سالمت دست مى يابيم.

كم خونى از منظر طب سنتى

مريم نواب زاده پزشك و محقق طب اسالمى در گفتگو 
با ايسنا گفت: كم خونى به معناى كاهش توليد يا افزايش 
كسى  افزود:  وى  است.  بدن  در  صالح  دم  خلط  تحليل 
راحتى  به  باشد،  داشته  آشنايى  سنتى  اصول طب  با  كه 
عاليم،  علل،  ساده،  تعريف  همين  به  اتكا  با  مى تواند 

عوارض و راه هاى درمان كم خونى را توضيح دهد.
پزشك و محقق طب اسالمى اظهاركرد: البته در نگاهى 
دقيق تر، كاهش توليد يا افزايش تحليل هر يك از اخالط 
چهارگانه، مى تواند انواعى از اختالالت خونى را به وجود 
درمانگر  بهترين  مويز  شربت  داد:  ادامه  نواب زاده  آورد. 
براى  كه  صورت  اين  به  مى شود،  محسوب  كم خونى 
روى  زرشك  گرم   50 با  را  آب  ليتر  يك  بايد  آن  تهيه 
شعله ماليم بجوشانند تا نصف شود، صاف كنند و با آب 
ميوه هاى گريپ فوروت، سيب و انار از هركدام يك كيلو، 
مويز 500گرم و كمى شكر قرمز و به اندازه نوك قاشق 
چايخورى زعفران مخلوط كرده و سپس 10 تا 20 دقيقه 
روى شعله ماليم بجوشانند، بهتر است زعفران را در 2 
يخچال  در  شدن  سرد  از  پس  كنند،  اضافه  آخر  دقيقه 
اشاره  با  وى  كنند.  مصرف  ليوان   3 روزى  و  نگهدارى 
بالنگ به ميزان مساوى آن را  به استفاده تخم شربتى و 
تركيبى مناسب براى كم خونى و پوكى استخوان عنوان 
كرد و افزود: هر بار يك قاشق مرباخورى با نصف استكان 
گالب و نصف استكان عرق بيدمشك همراه با شكر به 

صورت شربت نموده و هر روز صبح ناشتا ميل شود.
پزشك و محقق طب اسالمى يادآور شد: اين دارو مفرح 
قلب مقوى مغز، ملين طبع و نرم كننده عروق، ضد تصلب 
شرائين، ضد تپش قلب، اضطراب و افسردگى نيز هست.

كم خونى از چه چيزى ناشى مى شود؟

دليل عدم  به  بيشتر  آهن  اينكه كمبود  بيان  با  نواب زاده 
ناشى  مناسب  غذايى  مواد  از طريق مصرف  آن  دريافت 
مى شود، گفت: الزم است كه نيازهاى روزانه  فرد به اين 
ماده  معدنى را از طريق مصرف مواد غذايى سرشار از آن 
كه به خوبى جذب بدن مى شوند، تأمين شود. وى افزود: 
كم خونى مى تواند جزئى يا خيلى جدى باشد كه تشخيص 
آن با پزشك است، در اين صورت نيز الزم است به همراه 
به  اشاره  با  استفاده شود. وى  نيز  از مكمل  مواد غذايى 

اظهار  دارند،  كمترى  خطر  جزئى  كم خونى هاى  اينكه 
كرد: در كم خونى احساس خستگى به جان فرد مى افتد و 
نمى تواند به درستى روى كار و درستان تمركز كند، كه 
اگر در اين مرحله به فكر جبران آهن خود نباشد، امكان 

دارد وضعيت بدتر شود و دچار كم خونى شديد شود.

چه كسانى بيشتر در معرض 
اين مشكالت قرار مى گيرند؟

نواب زاده اظهار كرد: بيشتر خانم ها در معرض كمبود آهن قرار 
مى گيرند به خاطر اينكه هر ماه به دليل عادت ماهانه آهن از 
دست مى دهند كه بايد به فكر جبران آن باشند.وى ادامه داد: 
نوجوانان، خانم هاى باردار، زنان شيرده يا خانم هاى در آستانه 
يائسگى، بيشتر در معرض كمبود آهن قرار مى گيرند. به گفته 
وى آهن نقش اساسى در ساخت هموگلوبين هاى خون دارند 
و زمانى كه خون از طريق خونريزى هدر مى رود،  احتمال 

كم خونى نيز بيشتر مى شود.

 چگونه مى توان آهن بيشترى جذب كرد؟

جلبك ها  از  برخى  و  گزنه  گياه  اينكه  بيان  با  نواب زاده 
بتوانيد  اينكه  براى  كرد:  تصريح  آهن هستند،  از  سرشار 
بايد  كنيد  جذب  خوبى  به  را  سبزيجات  در  موجود  آهن 
آن ها را با ويتامين C مصرف كنيد تا بيشتر جذب بدن 
شود. وى افزود: مزيت برتر گزنه اين است كه اين گياه 
خالف  بر  است،   C ويتامين  همزمان  و  آهن  از  سرشار 

عدس كه آهن دارد اما فاقد ويتامين C است.
پزشك و محقق طب اسالمى گفت: گوشت قرمز نيز سرشار 
از آهن است، اما مصرف زياد آن مى تواند به سالمتى آسيب 
برساند، عالوه بر اين بيشتر خانم هايى كه گوشت مى خورند،  
يا  دانه  كنجد  افزود:  نواب زاده  مواجه  هستند.  با كم خونى 
سويا نيز به اندازه  جگر آهن دارد، اما مشكل اين است كه 
آهن اين دانه هاى گياهى كمتر جذب مى شود. وى يادآور 
شد: جعفرى، غالت كامل مانند گندم سياه يا چاودار و ارزن، 
حبوبات مانند عدس، تخمه  آفتاب گردان و غيره نيز از منابع 

غير حيوانى خوب آهن محسوب مى شوند.

شناسايى بيش از 4 هزار
 اهداكننده مستمر در خراسان جنوبى

 سيده طاهره هاشم آبادى مسئول  بخش بسيج اهداكنندگان
سازمان انتقال خون استان نيز گفت: همه روزه در سراسر 
جهان بسيارى از افراد به خون و فرآورده هاى خونى نياز 
هر  از  مى شود  زده  تخمين  كه  طورى  به  مى كنند،  پيدا 
تزريق  به  زندگى  طول  در  نفر  يك  دنيا  مردم  نفر  سه 
به  افزود:  وى  مى كند.  پيدا  نياز  آن  فرآوده هاى  و  خون 
همين دليل انتخاب سالم ترين اهداكنندگان، جذب، حفظ 

از  تأمين خون  و  منظور سازماندهى  به  آنها  نگهدارى  و 
سالم ترين اقشار جامعه به يكى از حساسترين وظايف و 
خون  انتقال  امر  در  مسئول  سازمان هاى  مسئوليت هاى 
تبديل شده است. وى با اشاره به افزايش 16,6 درصدى 
تا  امسال  ابتداى  از  گفت:  استان،  در  اهداكنندگان خون 
كنون 4 هزار و 905 اهداكننده مستمر در استان به مراكز 

انتقال خون مراجعه كرده اند.
هاشم آبادى اظهار كرد: بخش بسيج اهداكنندگان در راستاى 
برداشتن  جمله،  از  فعاليت هايى  عمده  هدف  اين  به  نيل 
ارتباطى،  برنامه  يك  ايجاد  و  برقرارى  در  اوليه  گام هاى 
براى  برنامه ريزى  و  اطالعات  آورى  جمع  سازماندهى، 
اهداكنندگان سالم، پيش بينى و فراهم كردن ايده ها براى 
آموزش، جذب و نگهدارى اهداكنندگان خون سالم، بررسى 
وضع موجود استان از لحاظ اطالع از آمار خونگيرى، خون 
با تشكيل  مصرفى، ميزان اهداى مستمر، آموزش جامعه 
را  سالم  خون  به  جامعه  نياز  پيرامون  سخنرانى  جلسات 
انجام مى دهد.وى ساماندهى اهداكنندگان مستمر از طريق 
اهداكنندگان  فراخوانى  و  كارت  صدور  پرونده،  تشكيل 
مستمر در فواصل زمانى منظم و در مواقع اضطرارى را از 

ديگر فعاليت هاى بسيج اهدا كنندگان برشمرد.

گروه خونى  AB  منفى در صدر 
نياز بانك خون خراسان جنوبى

جنوبى  خراسان  خون  انتقال  مديركل  عاملى  محمدرضا 
نيز گفت: گروه خونى  AB  منفى در صدر نياز بانك خون 
خراسان جنوبى است. وى تصريح كرد: از ابتداى امسال 
تا تيرماه 6 هزار و 728 مراجعه كننده به پايگاه هاى انتقال 
خون داشته ايم كه 5 هزار و 696 نفر موفق به اهدايخون 
شده اند. وى با بيان اينكه مراجعه بانوان به مراكز اهداى 
خون كمتر از آقايان است، افزود: از اين 5 هزار و 297  

نفر آقا و 399 نفر خانم بوده اند.
مديركل انتقال خون خراسان جنوبى اظهار كرد: سال گذشته 
تعداد 10 هزار و 808  نفر اهداكننده مستمر داشتيم. عاملى، 
سن 18 تا 65 سال، وزن حداقل 50 كيلوگرم، عدم وجود 
كم خونى در فرد، عدم داشتن سابقه حجامت، خالكوبى در 
يكسال گذشته، عدم وجود بيمارى قلبى عروقى، اعصاب، 
تشنج و عدم ابتال به بيمارى عفونى را ازجمله شرايط يك 

فرد براى اهداى خون برشمرد. وى با بيان اينكه اهداكنندگان 
مستمر در فاصله زمانى يك سال حداقل دو بار خون اهدا 
مى كنند، ادامه داد: بيش از 50 درصد اهداكنندگان خون در 

استان اهداكنندگان مستمر هستند. 

اهداى خون در خراسان جنوبى
 17درصد افزايش يافت

عاملى با اشاره به اينكه 965 اهدا كننده براى نخستين 
بار در اين سه ماهه خون اهدا كرده اند، تصريح كرد: رشد 
خونگيرى به نسبت مدت مشابه سال قبل، 17.5 درصد 
افزايش داشته است. وى درباره توصيه هاى پس از اهداى 
خون، گفت: فردى كه خون مى دهد بايد به مدت 4 ساعت 
مايعات بيشترى بنوشند، دو ساعت پس از اهداى خون با 
احتياط رانندگى كند، به مدت 30 دقيقه سيگار نكشد، در 
صورت داشتن ضعف از مواد مقوى و غيرحجيم استفاده 
كند، اگر از محل خونگيرى دچار خونريزى شد محل را به 
مدت چند دقيقه محكم فشار داده و باال نگه دارد وسيله 
سنگين با آن دست بلند نكند، اگر احساس گيجى يا غش 
پاها قرار بدهد در  بين  را  بنشيند و سر  بايد  باشد  داشته 
صورت عدم بهبودى به پزشك مراجعه كند، به مدت 4 

ساعت به بازويى كه خون داده نيرويى وارد نكند.
توسط  خون  اهداى  مناسب  كننده  اهدا  انتخاب  عاملى، 
پر  رفتار  از  پرهيز  مورد  در  دادن  آگاهى  اهدا،   پزشك 
بر  ويروسى  آزمايشات  انجام  كنندگان،  مراجعه  در  خطر 
دفعه  هر  در  معتبر  كيت هاى  از  استفاده  با  خون  روى 
كرد.  عنوان  خون  سالمت  افزايش  راهكارهاى  را  اهدا 
سازمان  دستوالعمل هاى  اساس  بر  كرد:  خاطرنشان  وى 
انتقال خون حجامت يك رفتار پر خطر محسوب مى شود 
سال  يك  تا  كند،  عمل  اين  به  اقدام  فردى  چنانچه  و 
در  اينكه  بيان  با  عاملى  مى شود.  معاف  دادن  خون  از 
براى  حال حاضر ميزان ذخيره سازى فرآورده هاى خونى 
از  كرد:  خاطرنشان  است،  درصد   100 تاالسمى  بيماران 
در  فرآورده خونى  و 362  تاكنون 19 هزار  سال گذشته 
از  خون  انتقال  هفته  در  و  شده  جنوبى مصرف  خراسان 

اهدا كنندگان خون قدردانى مى شود.
فرامش نكنيد كه هميشه چشمان يك بيمار 

نيازمند به خون منتظر شما است

قطره قطره خون
 لحظه لحظه زندگى

پيام شماارائه خدمات پزشكى به 250 نفر در مناطق محروم استان 
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 7 مرداد 1394 * شماره 3279

فارس- از آغاز فصل تابستان تاكنون خدمات پزشكى توسط تيم هاى اعزام شده از كانون بسيج جامعه پزشكى بيمارستان وليعصر(عج) بيرجند به 250 نفر در مناطق 
محروم خراسان جنوبى ارائه شده است. عبدالهى، مسئول بسيج جامعه پزشكى اين بيمارستان اظهار كرد: در اين مدت حدود 12 روستا از خدمات ارائه شده بهره مند شدند 

سالم آوا. لطفًا پيام منو به گوش مسئوالن برسون. 3كه بيمارانى به صورت رايگان ويزيت شده و اگر نياز به انجام آزمايش باشد به بيمارستان ارجاع داده شده و از اين خدمات نيز به صورت رايگان بهره مند مى شوند.
مى  و  انتظامى  نيروى  پرسنل  به  كنم  مى  سالم 
خواستم بپرسم تمام اقتدارتان همون 2 روز بود براى 
ميدان  در  سيگار  فروشان  دست  آورى  جمع 

امام و خيابان جمهورى...
935...703

باسالم. قضاوت نسبت به شغل آتش نشانى در شنيدن 
شايد آسان باشه ولى در آتش سوزى هاى بزرگ مثل 
آتش سوزى خيابان غفارى سختى اين شغل به چشم 
مياد كه چطور آتش نشانان وقتى همه فرار مى كنند 
مجبورند به قلب آتش بزنند و همه خطرات را به جان 

بخرند! احسنت و خسته نباشى آتش نشان…
938...350

دست مريزاد به مديران و كاركنان جان بركف 
آتش نشانى. در آتش سوزى انبار اتكا شاهد بودم 
كه نيروهاى آتش نشانى، مسئولين و شهردار محترم 
در كمترين زمان ممكن حضور پيدا كردند و نسبت 
به مهار آتش اقدام كردند كه واقعًا جاى تشكر دارد.
شهردار محترم در پاسخ بعضى از افراد فرمودند اگر 
دير رسيدن آتش نشانى واقعيت داشته باشد مسئول 
مشتاقم  واقعًا  كرد  خواهند  عزل  را  نشانى  آتش 
هم  عزيزان  اين  رسيدن  موقع  به  صورت  در  بدانم 
آيا تشويقى برايشان در نظر خواهند گرفت؟ آرزوى 
سالمتى اين عزيزان را از درگاه ايزد منان خواستارم.
915...021
سالم. آقاى شهردار تا كى بايد از اين اتوبوس 
هاى دودزا بكشيم تمام شهر رو آلوده كردن خدا 
اين  به  بزنين و نگاهى  به داخل شهر  وكيلى سرى 

اتوبوس ها بيندازيد شايد تدبيرى جديد بطلبد...
915...685

يك  در  استان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره 
شهرستان  هنرى  و  فرهنگى  مجتمع  ضربتى  طرح 
پدر  از  مراسم تجليل  تا  نمايد  تكميل  را  خوسف 
دكتر غالمحسين  ايران  نوين  تربيت  و  تعليم 

شكوهى در زادگاهش برگزار شود.
915...008

سالم. مسئوالن دانشگاه علوم پزشكى شما كه حرف 
از حق وناحق و عدالت مى زنيد آيا اين حق كشى 
نيست كه 5 ماه از سال مى گذرد اما هنوز اضافه 
كار و سنوات نيروهاى قراردادى تبصره 3و4 
را پرداخت نشده! مگر قانون وزارت بهداشت دوتا 
است كه بيمارستان ها حق سنوات نيروهاى تبصره 

3و4 را پرداخت كرده اما دانشگاه نه....
930...277

فرماندهى محترم نيروى انتظامى شهرستان بيرجند: 
خيابانى  زنان  پديده  با  برخورد  عدم  مورد  در 
كه در خيابان جمهورى اسالمى باعث سلب امنيت 
نواميس و ايجاد مزاحمت براى خانواده هاى ساكنين 
با  مغاير  امر  اين  كه  اند  شده  زشت  هاى  و صحنه 
و شهيدپرور شهرستان  متدين  مردم  باالى  فرهنگ 
مى باشد آن مقام محترم چه پاسخى دارند؟ چنانچه 
انتظامى  نيروى  اجتماعى  زشت  معضل  اين  رفع  در 

پاسخگو نيست از طريق بسيج مردمى اقدام كنيم.
915...385

دو شهردار براى فضاى سبز بيرجند نامى ماندگار از خود 
گذاشتند مرحوم كاشانى كه با كاشت كاج بيرجند را به 
شهر كاج ها معروف كردند و ديگرى آقاى نخعى نژاد كه 
بيرجند را به شهر پارك ها معروف كردند. دست مريزاد.
915...939

دوربرگردان  پل  آسفالت  حال  به  فكرى  لطفًا 
بلوار  اول  و  (ع)  حسين  امام  بلوار  انتهاى 

امام خمينى (ره) مهرشهر بكنيد.
910...029

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام
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دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير (نوبت دوم)

جلسه مجمع عمومى فوق العاده " نوبت دوم" شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير يكشنبه 94/5/18 ساعت 
14/30 در محل هيئت حسينى واقع در خيابان انقالب برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم 
 نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد 
مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه 

ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. 
حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا با توجه به ثبت مجامع در سامانه 

ثبت اسناد و امالك كشور ارائه تصوير شناسنامه و كارت ملى عضو الزامى مى باشد.
دستور جلسه:

طرح و تصويب اساسنامه جديد (متعارف)

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده

شركت تعاونى توليدى توزيعى بسيجيان امام (ره)

 جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت تعاونى توليدى توزيعى بسيجيان امام (ره) 
سه شنبه 94/5/27 راس ساعت 5 بعدازظهر در محل ساختمان كارگاهى شركت واقع در خيابان خليج 
فارس بعد از پمپ بنزين برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به 
موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا 
حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت 
نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر 
فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا داوطلبان سمت هيئت مديره و بازرسى مكلفند حداكثر ظرف 

مدت يك هفته پس از تاريخ انتشار آگهى دعوت به دفتر شركت به آدرس مدرس 24 
 پالك 75 - طبقه سوم مراجعه و فرم مربوطه را تكميل نمايند.

دستور جلسه:
گزارش هيئت مديره و بازرس 

طرح و تصويب صورت هاى مالى سال هاى 89 الى 93
طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94

انتخاب بازرس اصلى و على البدل 
انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره 

طرح و تصويب آيين نامه هاى ادارى- استخدامى- حقوق و مزايا و پاداش هيئت مديره
تعيين خط مشى آتى شركت

هيئت مديره

دعوت مجمع عمومى فوق العاده شركت كارخانجات لوله و پروفيل كوير خراسان 
(سهامى خاص) به شماره ثبت 1204 و شناسه ملى 10360029387

پروفيل كوير خراسان  و  لوله  توليد  به اطالع صاحبان سهام شركت كارخانجات   بدينوسيله 
مى رساند: جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت فوق در تاريخ 94/5/19 راس ساعت 10 
صبح در محل شركت واقع در بيرجند ، كيلومتر 12 جاده بيرجند - كرمان ، جنب شركت 
كويرتاير تشكيل مى گردد. لذا حضور صاحبان سهام و يا نمايندگان قانونى آنها ضرورى است  

دستور جلسه به شرح ذيل مى باشد:
تصميم گيرى در خصوص افزايش سرمايه براى خروج از ماده 141 قانون تجارت 

ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد.
هيئت مديره شركت

مناقصه
تعاونى مسكن مركز آموزش 04 بيرجند در نظر دارد: عمليات خريد و اجراى آسفالت گرم معابر فاز يك پروژه شهيد 
صياد شيرازى خود به وزن تقريبى پنج هزار تن را با زمان اجراى عمليات يك ماهه بر اساس قرارداد خاص با تضمين 
شركت در مناقصه به مبلغ سيصد ميليون ريال از طريق مناقصه عمومى به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. به 
همين منظور از كليه پيمانكارانى كه داراى صالحيت مربوطه از مراجع ذيصالح براى انجام اين عمليات مى باشند، 
دعوت به عمل مى آيد از تاريخ 94/5/12 به مدت سه روز نسبت به تهيه مدارك مناقصه اقدام و تا پايان وقت ادارى 
94/5/20 با در دست داشتن مدارك، سوابق اجرايى، مبلغ پيشنهادى و ضمانت نامه بانكى شركت در مناقصه به 
دفتر تعاونى واقع در بيرجند- بلوار شهيد خليل طهماسبى- مجموعه كوهسنگى ارتش مراجعه و تحويل مدارك 
نمايند. تعاونى در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و به پيشنهادات ناقص، مبهم و مشروط ترتيب اثر داده نخواهد 

شد. سپرده برندگان نفر اول، دوم و سوم در صورت عدم مراجعه يا انصراف به نفع تعاونى ضبط مى گردد.
هزينه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.   

    تعاونى مسكن مركز آموزش 04 بيرجند

نقاشـى  ساختمـان  مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى    
     رجايى 8 - پالك 20        32312714 -09159617909 - تنگلى



برگزارى كارگاه آموزشى اثار و عالئم جانوران وحشى در منطقه حفاظت شده شاسكوه 

قانون ترافيك ايمنى

عابران پياده آسيب پذيرترين
 كاربران ترافيكى اند

رئيس پليس راهور استان خراسان جنوبى گفت: عابران 
پياده آسيب پذيرترين كاربران ترافيكى در معابر درون 
شهرى اند و درصد قابل توجهى از تصادفات در شهرها 

به آنها تعلق مى گيرد. 
سرهنگ عليرضا رضايى اظهار كرد: براساس آمارهاى 
اعالمى وزارت بهداشت، تصادفات به عنوان سومين علت 

مرگ و مير در كشور محسوب مى شود. 
پياده عابران  در  رفتار  اصالح  با  داد:  ادامه   رضايى 

مى توان وقوع حوادث ترافيكى را كاهش داد. بعضى از 
عابران پياده تصور مى كنند هميشه و در تمام معابر 
حق تقدم دارند و رانندگان مى بايست در هنگام تردد 
حواس شان به آنها باشد. اما واقعيت چيز ديگرى است 
پرتى  حواس  سبب  كه  دارد  وجود  زيادى  عوامل  و 
رانندگان مى شود و مى تواند حوادث ناگوارى را براى 

عابران پياده رقم بزند. 

وى اضافه كرد: عابران پياده مى بايست براى حفظ جان 
پياده،  عابر  كشى  خط  داراى  كه  هايى  محل  از  خود 
پل هوايى، زيرگذر يا روگذر است استفاده كنند. ولى 
بعضى از عابران بنا به داليل و بهانه هايى از محل هاى 
نامناسب استفاده مى كنند و در صورت وقوع تصادف 

در اين محل ها، عابر مقصر است. 
افزود:  جنوبى  خراسان  استان  راهور  پليس  رئيس 
كاهش  هدف  با  استان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس 
سوانح رانندگى عابر پياده و حفظ جان شهروندان به 
هنگام عبور از عرض خيابان توصيه مى كند كه خانواد 
 ها نحوه عبور از عرض خيابان را از دوران كودكى به

 فرزند شان بياموزند. 
وى با بيان اينكه بهتر است عابران در هنگام عبور از 
عرض خيابان با تلفن همراه صحبت نكنند، توصيه كرد: 
عابران از عجله و شتاب و انجام حركات غيرقابل پيش 
بينى هنگام عبور از عرض خيابان و همچنين از دويدن 

و پريدن ناگهانى در سطح سواره رو خوددارى كنند.

يكى از مهم ترين معضالت كشور در حال حاضر اشتغال 
و رفع بيكارى جوانان است. موضوعى كه تمام دولت ها 
براى رفع آن طرح هايى را مطرح مى كنند و اگر چه اين 
طرح ها آنچنان موفق نيست اما حداقل بخش كوچكى از 

بيكاران را صاحب شغل مى كند.
اما مهم ترين معضل فعلى كشور در بخش اشتغال و بازار 
كار؛ بيكارى فارغ التحصيالن دانشگاهى است كه عموما 
پس از فراغت از تحصيل و آماده شدن براى ورود به عرصه 
كار و توليد با مشكالت جدى مواجه مى شوند. در شرايط 
فعلى، مسائل مربوط به بيكارى تقريبا در تمامى رشته 
هاى دانشگاهى حتى در مهندسى و پزشكى نيز وجود 

دارد.
ها  خانواده  كه  پيش  دهه  دو  خبر  نهبندان  گزارش  به 
فرزندان خود را براى ادامه تحصيل در دانشگاه هاى كشور 
تشويق مى كردند هرگز فكر نمى كردند كه در آينده اى 
نه چندان دور، تحصيالت دانشگاهى به معضلى براى ورود 

جوانانشان به عرصه اجتماع تبديل خواهد شد.
روز يكشنبه اين هفته سومين كميته اشتغال شهرستان 
بيشتر  كه  برگزار شد  حال  در  جارى  سال  در  نهبندان 
اين  در  اشتغال  وضعيت  از  جلسه  در  حاضر  مسئوالن 

شهرستان اظهار نگرانى مى كردند.

معادن نهبندان يا تعطيل شده 
يا در حال تعديل نيرو هستند

رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي نهبندان در اين 
جلسه گفت: نهبندان براساس سرشماري در آمار بيكاري 
استان رتبه دوم را دارد كه آنچه شاهد هستيم آمار اشتغال 
افزود: براساس  شهرستان خوب نيست. محمد محمدي 
بررسي ها و آنچه كه تاكنون رصد شده است آمار اشتغال 

گذشته  سال  داد:  ادامه  نيست.وي  خوبي  آمار  نهبندان 
بيشترين اشتغال نهبندان در بخش معدن بوده است كه 
در سال جارى بيشتر معادن نهبندان يا تعطيل شده يا در 

حال تعديل نيرو هستند.
رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي نهبندان با اشاره به 
اينكه در حوزه صنعت هم رشد چنداني نداريم افزود: در 
نهبندان تنها 3 كارگاه صنعتي داريم كه اين كارگاه ها نيز 

در پرداخت حقوق و حق بيمه كارگران خود با مشكل رو 
برو هستند كه اگر اين روند ادامه پيدا كند خيلي از كارگاه 

هاي اين شهرستان تعطيل خواهد شد .
 وى تصريح كرد: كارگاه هاى خدماتى كه در شهرستان 
نيز وجود دارد بسيار نا بسامان است و با مشكالت زيادى 
رو برو هستند. محمدى با بيان اينكه بايد از سرمايه گذاران 
در شهرستان به هر شكلى كه مى شود حمايت كرد گفت: 

در پرداخت تسهيالت نيز مشكالت زيادى وجود دارد كه 
سرمايه گذاران به خوبى نمى توانند اعتبار دريافت كنند.

نبود زيرساخت و مشوق هاى سرمايه گذارى مهم 
ترين مشكل نبود واحدهاي صنعتى

نبود  هم  نهبندان  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئيس 
زيرساخت و مشوق هاي سرمايه گذاري در اين شهرستان 

را مهم ترين مشكل نبود واحدهاي صنعتي عنوان كرد و 
 گفت: در برخي از موارد هم نبود تسهيالت مناسب از سوي 
بانك هاي شهرستان از ديگر عوامل نداشتن رغبت براي 
سرمايه گذاري در نهبندان است و اگر در اين شهرستان 
واحدهاي صنعتي را بيشتر كنيم تا حدودي مشكل اشتغال 

معادن رفع مي شود.
قبال  معادن  مشكالت  خصوص  در  افزود:  اردونى  رضا   

تذكرات الزم داده شده بود و در حال حاضر هم اكثر كارگاه 
ها يا تعطيل است يا اگر توليد نيز دارند محصوالت خود 
را ذخيره سازى مى كنند كه اين موضوع نيز مشكالت 
ديگرى را به همراه خواهد داشت. وى تصريح كرد: با توجه 
به شرايط كنونى بايد اولويت را بر حفظ اولويت هاى شغلى 

موجود داشته باشيم تا اين اولويت ها از بين نرود.

سازمان تامين اجتماعى در نهبندان 
كارخانه سنگبرى احداث مى كند

سرپرست فرمانداري نهبندان هم در اين جلسه بر برنامه 
ريزي اصولي براي زيرساخت هاي موجود اين شهرستان 
تاكيد كرد و گفت: در بسياري از نقاط معدني نهبندان 
زيرساخت هايي مثل آب و برق را نداريم و اگر فردي 
هم قصد سرمايه گذاري در اين حوزه ها را داشته باشد 
هرگز براي فراهم كردن اين زيرساخت ها هزينه نخواهد 

كرد .
اشتغال  هاي  حوزه  مسئوالن  از  ابراهيمي  عباس   
شهرستان خواست تا زيرساخت هاي مورد نياز هر منطقه 
را به فرمانداري انعكاس دهند تا از طريق مركز استان 
شود. انجام  آن  كردن  فراهم  براي  الزم  هاي  پيگيري 

درروستاها  اجراى طرح هاى كوچك  كرد:  تصريح  وى 
عالوه بر نگه داشت مردم به ايجاد اشتغال آنها نيز كمك 
موضوع  اين  به  اجراى  هاى  دستگاه  بايد  كه  كند  مى 
توجه داشته باشند.سرپرست فرماندارى نهبندان از اقدام 
هايي براي احداث يك واحد سنگبري پيشرفته در اين 
شهرستان خبر داد و افزود: واحد سنگبري پيشرفته را 
سازمان تامين اجتماعي در نهبندان احداث مي كند كه 

تاكنون مجوزهاي آن دريافت شده است.

چهارشنبه *7 مرداد 1394 * شماره 3279 

كارگاه آموزشى آشنايى با آثار و عالئم جانوران وحشى ويژه محيط بانان و كارشناسان ادارات حفاظت محيط زيست شهرستان قاين و زيركوه با حضور 
مهندس آرامنش مديركل حفاظت محيط زيست استان در منطقه حفاظت شده شاسكوه برگزار شد . خواجوى رئيس اداره حفاظت محيط زيست 
شهرستان قاين گفت: شركت كنندگان در اين كارگاه آموزشى با آثار و عالئم جانوران وحشى و ردپاى آنان ، طريقه راه رفتن و ... آشنا شدند  4

خواندنى ها

نخستين هواپيماى ضد بمب 
جهان ساخته مى شود

يونان،  هلند،  بريتانيا،  دانشگاههاى  از  محققانى 
دارند  حضور  پروژه  اين  در  آلمان  و  ايتاليا  اسپانيا، 
جهان  بمب  ضد  هواپيماى  نخستين  نهايت  در  تا 

ساخته شود.
وقوع انفجار در هواپيماى در حال پرواز به احتمال 
بسيار زياد به سقوط و كشته شدن سرنشينان آن 
همواره  را  محققان  مساله  اين  شد.  خواهد  منجر 
افزايش  براى  مختلفى  فناوريهاى  تا  داشته  آن  بر 

شانس زنده ماندن سرنشينان و حتى حفظ هواپيما 
ارايه كنند. به تازگى كنسرسيومى متشكل از چند 
دانشگاه اروپايى ايجاد شده كه محققان آن راه حل 

جالبى براى اين منظور ارايه كرده اند.
بخشهايى  ساخت  براى  پذيرى  انعطاف  فيبر  آنها 
صورت  در  حتى  كه  اند  ساخته  هواپيماها  بدنه  از 
سهمگين،  امواج  گيرى  شكل  با  كه  انفجار  وقوع 
هواپيما  اصلى  بدنه  است،  همراه  مرگبار  و  مخرب 
مى شود.محققانى  آن  فروپاشى  از  مانع  و  را حفظ 
از دانشگاههاى بريتانيا، هلند، يونان، اسپانيا، ايتاليا 
نهايت  در  تا  دارند  حضور  پروژه  اين  در  آلمان  و 

نخستين هواپيماى ضد بمب جهان ساخته شود.

كشف كشتى 116 ساله در زير دريا 

آكايران :جوان و تاريخ: سالم كشف شدن يك كشتى 

مسافرى كه بيش از يك قرن غرق شده بود موجب 
حيرت محققان شد. يك كشتى مسافربرى كه در 
حدود  116 سال پيش در درياچه ميشيگان غرق 
زيست  محيط  حفظ  غواصان  همت  به  بود،  شده 

ميشيگان آمريكا كشف شد.
بنا به گزارش آكاايران : محققين از سالم بودن اين 
و  شدند  متحير  فيتى  حدود300  درعمق  كشتى 

علت  آن را  گرم بودن آب اعالم كردند.

كليد حل مشكل اشتغال نهبندان كجاست؟

مهدى اسماعيلى مود، كاتب قرآن كريم و دارنده درجه يك 
هنرى در گفت وگو با ايكنا، گفت: خوشنويسى را از سال 
65 در انجمن خوشنويسان خراسان جنوبى زير نظر استاد 

نيك بين آغاز كردم. 
وى بيان كرد: بعد از اتمام دوره ممتازى براى رسيدن به 
مراحل باالتر و دوره فوق ممتاز به تهران رفتم و در محضر 
اساتيدى چون كابلى، فلسفى و حيدرى آموزش ديدم تا 
ارزشيابى  شوراى  سوى  از   81 سال  در  نهايت  در  اينكه 

ارزشى  كه  هنرى  يك  درجه  مدرك  كشور  هنرمندان 
استاد هنر  را دريافت كردم.اين  دارد  با دكترى هنر  برابر 
خوشنويسى اظهار كرد: وقتى در دوره هاى ممتاز يا فوق 
ممتاز آموزش مى ديدم روزى 14 ساعت تمرين مى كردم 
و در حال حاضر نيز كه استاد اين رشته هستم ساعت هاى 
خوشنويسى  هنر  در  موفقيت  كه  چرا  است  زياد  تمرينم 

ارتباط زيادى با تالش و تمرين دارد.
چون  من  آموزان  هنر  از  خيلى  داد:  ادامه  اسماعيلى مود 

آقايان اوحدى و عمادى توانسته اند كل قرآن را كتابت كنند 
اما خود من بيشتر در عرصه تابلوهاى قرآنى كار مى كنم كه 
بسيارى از آنان در كتاب هايى چون آثار خوشنويسان جهان 

اسالم در تهران و كويت به چاپ رسيده است. 
وى درباره تعداد آثار قرآنى اش گفت: تعداد آثار قرآنى ام از 
شماره خارج شده است و فقط مى توانم به اين نكته اشاره 
كنم كه به توفيق الهى بيش از چند هزار تابلو و اثر قرآنى 

داشته ايم كه مورد عالقه تماشاگران واقع شده است.

افسون گرى قلم در خلق آيات قرآن/ روزى 14 ساعت تمرين مى كردم

دستگـاه ساب سيـار 
اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى مرمر 
گرانيت و موزاييك ساده       

09156706538

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

اقساط به دلخواه شما؟؟؟
نبش جمهورى 30 و 28 

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

- عقد قرارداد با كارخانه ها و شركت ها
- تشخيص تركيدگي و رفع بوي نامطبوع 

- ترميم كف آشپزخانه و سرويس
- لوله كشي و پيمانكاري ساختمان

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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انجمن هنرهاى نمايشى 
استان خراسان جنوبى برگزار مى كند:

كارگاه آموزش بازيگرى، كارگردانى و نويسندگى (مقدماتى و پيشرفته)

طالقانى 9 - پالك 39     تلفن: 32229965   

آخرين مهلت ثبت نام: 10 مرداد    زمان: از ساعت 17  الى 20

انجمن هنرهاى نمايشى ايران
شعبه خراسان جنوبى

اطالعيـــه مهـــم
هيئت پينگ پنگ استان با همكارى مديريت مدرسه تخصصى پينگ پنگ عليرضا حميدى برگزار مى كند
قابل توجه كليه مربيان ، داوران، بازيكنان، دبيران و دانشجويان تربيت بدنى عالقه مندان به رشته پينگ پنگ 

در استان خراسان جنوبى

با حضور استاد فريبا قوام زاده - مربى بين المللى فدراسيون پينگ پنگ ايران

كالس هاى استعداديابى ، توجيهى، آموزشى پينگ پنگ برگزار مى شود

Birjandniaz . com    .مراجعه فرماييد www.ttschool.ir : لطفا براى كسب اطالعات بيشتر به وب سايت

*  خانم ها: 5 تا 100 سال   آقايان: 5 تا 15 سال  *  تاريخ شروع و محل ثبت نام: از سه شنبه 
94/4/30 ساعت 16 الى 20   بيرجند – خيابان معلم- چهارراه خيام- سالن شهيد سرحدى 

شماره تماس : 32444460- 09151611057 حميدى        بيرجند – بازار ملك- پالك 167  
صبح 9 الى 12 و بعدازظهر 16 الى 20    شماره تماس: 32224526     

*  شروع كالس ها: شنبه 94/5/10 * به كليه شركت كنندگان گواهينامه معتبر اهدا خواهد شد.  
*  اولويت با كسانى خواهد بود كه سريع تر ثبت نام نمايند. ط 
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روابط عمومى مدرسه پينگ پنگ  
روابط عمومى هيئت پينگ پنگ استان خراسان جنوبى
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

مجرى و طراحى سقف هاى 
كاذب ، ديوارپوش، كفپوش، 

پاركت آيدا و ...
با نازل ترين قيمت در اسرع وقت

خيابان شهيد كاوه، كاوه 3، پالك 32
09158652889 - صحرانورد

مهندسى توان تهويه

خدمات پس از فروش لوازم خانگى 

در شهرستان بيرجند در مركز پكيج و كولرهاى گازى ال جى
ذيل انجام مى پذيرد:

09151648057  -  32442653    LG آدرس دفتر: چهار راه دوم توحيد- نمايندگى

بزرگ ترين و سريع ترين مركز تخصصى نصب و خدمات 
محصوالت ال جى در استان خراسان جنوبى با كادرى مجرب 

و متخصص در خدمت همشهريان گرامى مى باشد

خسروى كد 25479

عرضه انواع چرم طبيعى و مصنوعى – ابزار و يراق چرم دوزى 
سفارش كيف هاى چرمى و دست دوز پذيرفته مى شود.
بين مدرس 25 و فلكه سوم- بازارچه كشاورز    09157286427

فروشگاه آريا چرم

انواع لوله كشى (سرمايشى، گرمايشى و فاضالب)
انواع برق كشى (تك فاز، سه فاز و صنعتى)
نصب و تعمير انواع آبگرمكن ، پمپ و كولر
09151633903- دهشيبى

با كادرى مجرب خدمــات تاسيسـاتى سيـد

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)

به استناد مواد 121 و 122 – آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا ششدانگ اعيان احداث شده بر روى 
داراى عرصه يك قطعه زمين واقع در بيرجند، شهرك صنعتى، نبش تالش غربى 5، محل كارخانه انجماد و بسته بندى انواع  گوشت 

پالك ثبتى 68 فرعى از 1584– اصلى بخش دو بيرجند كه سند مالكيت پالك 1584- اصلى ذيل صفحه 483 دفتر جلد 158 به نام 
شركت شهرك هاى صنعتى خراسان جنوبى صادر و تسليم و طبق قرارداد واگذارى شماره 16816 مورخ 85/4/29 تحت قطعه 3141 
و به موجب صورتجلسه تفكيكى شماره 15652- 84/5/26 پالك 68 فرعى از آن مجزى گرديده متعلق به آقاى حسين ماجدى فرزند 
مهدى به شناسنامه شماره يك صادره بيرجند محدود به حدود اربعه زير شماال اول به طول 135 متر دوم به صورت پخ به طول 8/62 
متر درب و ديواريست به خيابان شرقا به طول 62/70 متر ديواريست به خيابان جنوبا به طول 139/92 متر ديوار به ديوار پالك 69 فرعى 
غربا به طول 69/89 متر ديواريست به فضاى سبز كه به همراه ماشين آالت و تجهيزات كارخانه و ساير وثائق غير منقول طى سند رهنى 
شماره 62377 مورخ 87/7/9 دفترخانه 6 بيرجند در قبال مبلغ 14/904/054/830 ريال به انضمام خسارت تاخير تا روز وصول موضوع 
بدهى نامبرده فوق در رهن بانك سپه شعبه مركزى بيرجند قرار گرفته است و به دليل اينكه بدهكار و راهن مذكور ظرف مدت مندرج 
در سند رهنى به تعهدات خود عمل ننموده است مستندا به تبصره 2  ماده 6 قانون اعطاى تسهيالت بانكى ، بستانكار جانشين مديون در 
قرارداد واگذارى زمين و راجع به اعيان احداثى و ماشين آالت مربوطه بانك مرتهن مستند به ماده34- اصالحى قانون ثبت از دفترخانه 
تقاضاى صدور اجرائيه نموده و پرونده اى تحت كالسه 900081 در اين خصوص نزد شعبه اجراى اداره ثبت اسناد بيرجند تشكيل و ضمن 
اعمال مواد 169 و 170 – آيين نامه اجرا پس از ابالغ مفاد اجرائيه و انقضاى 10 روز مهلت مقرر قانونى به دليل اينكه متعهد بدهى خود 
را پرداخت و يا نزد صندوق ثبت توديع ننموده بنا به تقاضاى بانك بستانكار و پس از طى تشريفات و رسيدگى به اعتراضات واصله بر طبق 
صورتجلسه مورخ 93/10/7 مامور اجراى ثبت و نظريه وارده به شماره 1393001007- 93/10/23 هيئت كارشناسان رسمى دادگسترى 
اعيان احداثى در دو قسمت شامل سالن توليد به مساحت 1877 مترمربع و ساختمان ادارى و رفاهى به مساحت 250 متر مربع بدين 
شرح : زمين محصور شده با نماى سيمانى و نرده فلزى مشتمل بر سوله با پوشش سقف با ورق فلزى گالوانيزه به انضمام سقف كاذب و 
ديواره هاى كاشى كارى شده ، سالن باسكول، سردخانه هاى زير صفر، ساختمان ادارى و آزمايشگاه ها با كف سراميك و اتاق ايزوله و نماى 
ساختمان سنگ تراورتن كه سوله مذكور يك متر برجسته و زيرسازى شده است. همچنين ساختمان نگهبانى در دو طبقه (همكف و اول) 
با نماى آجرسفال و كل فضا محوطه سازى شده با پاركينگ مسقف به مبلغ 11/240/000/000 ريال و با احتساب امتيازات منصوبه و 
تاسيسات متعلقه كه در حكم اموال غيرمنقول محسوب است و توسط كارشناس مربوطه (ماشين آالت صنعتى) به مبلغ 586/000/000 
ريال ارزيابى گرديده مجموعا به ارزش 11/826/000/000 ريال ارزيابى و قطعيت يافته و در روز چهارشنبه مورخ 94/5/28 از ساعت 
9 صبح الى 12 ظهر در محل شعبه اجراى اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند در قبال طلب بانك سپه از طريق مزايده به فروش خواهد 
رسيد. مزايده حضورى و نقدى از مبلغ ارزيابى شده فوق شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد. ضمنا حسب اعالم 
كتبى بانك بستانكار به شماره 893/94/6161 مورخ 94/4/14 مانده طلب بانك راجع به قرارداد رهنى مربوطه تا تاريخ 94/4/15 مبلغ 
19/068/376/592 ريال به انضمام خسارت تاخير تا روز وصول اعالم شده است همچنين برابر گواهى بانك بستانكار مورد مزايده فاقد 
بيمه نامه مى باشد. هزينه هاى دولتى به شرح ماده 40- آيين نامه اجرا وصول و ساير هزينه هاى احتمالى مربوط به نقل و انتقال و آب 
و برق و گاز اعم از مصرف و حق انشعاب و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن 
معلوم شده يا نشده باشد بر عهده برنده مزايده است كه در صورت وجود مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد. هرگاه متعهدين قبل از 
روز مزايده اقدام به پرداخت و يا تعيين تكليف بدهى خويش نمايند از انجام مزايده خوددارى مى گردد و چنانچه روز مزايده مصادف با 

تعطيل رسمى باشد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.

تاريخ انتشار: 94/5/7                 رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند
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پرهيز از انجام معامالت
 با دست نوشته يا قولنامه عادى

اسناد و دست نوشته هاى عادى قابل  انكار و ترديد 
تنظيم سند،  و  معامالت  انجام  براى  لذا  هستند؛ 
با  خطاپذيرند.  بسيار  اصالت،  اثبات  مرحله  در 
توجه به اينكه موارد بسيارى از اينگونه نوشته ها، 
توسط  نوشته عادى  اصالت  اثبات  جعل مى شود، 
كارشناسان بسيار مشكل است. الزم است افراد از 
دست نوشته اجتناب كنند و جايى كه دسترسى 
به دفاتر اسناد رسمى نباشد، در تنظيم سند عادى 

حتما دو نفر شاهد بگيرند.

عدم اثبات اصالت سند عادى،
 در حكم جعل است

وقتى دست نوشته يا سند عادى به دادگاه ارائه شود، 
دادگاه آن را به كارشناس ارجاع مى دهد تا اصالت 
نوشته  دست  اصالت  احراز  اگر  شود  بررسى  آن 
صورت نگيرد، سند جعلى محسوب مى شود و در 
صورت شكايت فرد ذينفع، پرونده جزايى ديگرى 
مجعول»  سند  از  «استفاده  و  «جعل»  عنوان  با 
قابل طرح خواهد بود كه مجازات هر كدام از آنها 
حداقل شش ماه حبس است. با اين مالحظات نه 
تنها حقوق مالى موجود بواسطه دست نوشته تامين 
نمى شود، بلكه جنبه كيفرى ديگرى نيز متوجه فرد 
ارائه كننده مى گردد. تنظيم رسمى سند مى تواند از 
اين مشكالت جلوگيرى كند. يكى از موارد شايع، 
بذل و بخشش مهريه با دست نوشته عادى بين زن 

و شوهر است كه معموال نتايج فوق را در پى دارد.

اشك هاى تلخى كه بر گورها مى چكند
 حرف هاى شيرينى هستند 

كه روزگارى بايد بر زبان مى آمدند

اگه من دكتر نشدم فقط به خاطر اينه 
كه از ارتفاع ميترسم درسته ربطي نداره

 ولي فعال اين تنها دليلمه

بى تو تمام ثانيه ها را شمرده ام
بى تو نگاه عمر چه كشدار مى شود

سعيد عندليب

كتابى  كه مى  خوانى
 نبايد به جاى تو فكر كند

 بلكه  بايد  تو را به فكر وا دارد

آنچه بار زندگى را بردوش
 ما سنگين تر مى سازد 

عمومًا زياده روى در خود زندگى است

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

ميان آن [دو گروه] دو دلند نه با اينانند و نه با آنان و هر كه را خدا گمراه 
كند هرگز راهى براى [نجات] او نخواهى يافت. سوره النساء، آيه 143

حديث روز  

هر آنكه طمع را شعار زندگيش سازد هر آينه خويشتن را از چشم مردم اندازد. 
امام على (ع)

پيام حقوقى و قضايى

                        

56

89573

173

14

3251

62

628

96712

46

637854192
549213867
128976354
913745286
456182973
872639415
381467529
794521638
265398741

سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.

جدول 3279طراح: نسرين كارى

و  خواند  مى  ياس  آيه  هميشه  كه  آدميست  باف  منفى 
جنبه منفى كار را مى بيند و مى گيرد و حتى المقدور 
از انجام دادن كار يا اظهار اميدوارى درباره آن خوددارى 
مى كند و بيشتر به شرح معايب و موانع و مشكالت آن 

مى پردازد.
- اعتماد به نفستان را افزايش دهيد

برخى از ما استاد منفى جلوه دادن اتفاقات مثبت هستيم! 
نفسمان  به  اعتماد  كمبود  خاطر  به  كار  اين  از  بخشى 
است. ما حس مى كنيم كه شايستگى چيزى را نداريم در 
 نتيجه مثال وقتى يكى از اطرافيان يا همكاران از ما تعريف 
مى كند سريعا در مقابل تعريفش گارد مى گيريم و تصور 
مى كنيم مشغول چاپلوسى است و يا قصد دارد به طور 

غيرمستقيم برخى از نقايص ما را به رخمان بكشد.
اين تصور كه «من دوست  با  افراد  از  از طرفى تعدادى   
به  را  رفتارهاى همسرشان  از  بسيارى  نيستم»،  داشتنى 

گونه ديگرى تعبير و تفسير مى كنند.
خانواده  با  همسر  آمد  و  رفت  حتى  افراد  از  دسته  اين   
 پدرى اش را اين گونه تفسير مى كنند: او نسبت به من 

«بى اعتنا و بى تفاوت» است.
- عيبجويى از خود را كنار بگذاريد

در مسيرتان انتظار دست انداز هم داشته باشيد و آن ها 
را بپذيريد. افكار منفى، بدگويى و عيبجويى از خود را از 
اتفاقات گذشته  و  مورد مسائل  در  كنيد.  بيرون  ذهنتان 
فكر نكنيد، فقط از آن ها تجربه بگيريد و به راهتان ادامه 

بدهيد. تغيير ديدگاهتان در مورد دنيا به شما اجازه مى 
دهد تا در مشكالت و گرفتارى ها دنبال شانس باشيد.

داريد  دوست  كه  طور  آن  درست  را  خودتان   -
باشيد، تصور كنيد

تصور  مثال  باشيد  داشته  خود  از  مثبت  تصورى  روز  هر 
خوبى  نتيجه  به  ايد  كرده  كه  ريزى  برنامه  در   كنيد 
رسيده ايد و موفق شده ايد. به موفقيت ها و شادى هاى 
گذشته فكر كرده و آنها را دقيقا در ذهنتان دوباره مجسم 

كنيد. اين كار روحيه شما را بهتر مى كند.
- خود را با شرايط وفق دهيد

زمان هايى را كه در گذشته منفى بينى به سراغتان آمده 
آن  چگونه  كه  شويد  آور  ياد  خود  به  و  آوريد  ياد  به  را 
به  مبتال  فرد  يك  براى  حتى  ايد.  گذاشته  سر  پشت  را 
اميد  هم  است  افسردگى  دچار  كه  كسى  يا  بينى  منفى 
هميشه وجود دارد. سعى كنيد اعتماد به نفستان را باال 
ببريد و با اين كار، رفتارهايتان جنبه ى مثبت بيشترى 

خواهند گرفت.
- از جمالت مثبت استفاده كنيد

و  كنيد  نگاه  آينه  در  شويد  مى  بلند  خواب  از  كه  صبح 
بگوييد: (امروز من چقدر سرحال هستم. چهره ام زيباتر 
از قبل شده است. من آنقدر باهوش و باكفايت هستم كه 
مطمئنا بيشتر مردم مرا دوست دارند.) در طول روز هم 
ايد  داده  انجام  كه  را  مثبتى  اعمال  حتى  و  مثبت  افكار 
بنويسيد. اين كار اعتماد به نفس شما را تقويت مى كند.

- از هم نشينى با افرادى كه افكار منفى را به شما 
تزريق مى كنند دورى كنيد

و  خودشان  درباره  توانند  نمى  كه  افرادى   مطمئنا 
توانايى هايشان به گونه اى مثبت بينديشند و جمالتى از 
اين قبيل استفاده مى كنند كه «من يك آدم بد شانسم 
فلج  فكرهاى  بودم»،  بازنده  يك  زندگى  در  هميشه  و 
 كننده خود را به شما نيز منتقل خواهند كرد. از طرفى
دسته اى از افراد نيز وجود دارند كه اگر چه همواره درباره 
خود مثبت انديشند اما موفق نمى شوند افكار منفى خود 
را درباره ديگران متوقف كنند. همنشينى با اين دسته از 
افراد نيز باعث مى شود شما دير يا زود تحت تاثير افكار 

منفى آن ها حتى درباره اطرافيان خود قرار بگيريد.
- افكار منفى را شناسايى كنيد

به  نسبت  تان  منفى  افكار  آن،  در  كه  را  هايى  موقعيت 
سريعا  و  كنيد  شناسايى  شود  مى  فعال  ديگران  يا  خود 
كه  زمانى  شما  است  ممكن  كنيد.  ترك  را  موقعيت  آن 
قبل شروع  از  بيشتر  ايد  قرار گرفته  تنهايى  موقعيت  در 
يا  بكنيد.  اتفاقات  يا  ديگران  درباره خود،  بافى  منفى  به 
ممكن است در موقعيت هايى كه دو نفر مشغول پچ پچ 
كردن هستند، فكر منفى تان تشديد شود كه مبادا درباره 
يا زمانى كه مثال همسرتان مشغول  زنند  من حرف مى 
يا  تلفن  با  مكالمه  روزنامه،  خواندن  تلويزيون،  تماشاى 
كه  كند  خطور  ذهنتان  به  فكر  اين  است،  پيامك  دادن 

«من ذره اى براى او مهم و دوست داشتنى نيستم و گرنه 
وقتش را با من سپرى مى كرد». چنانچه اين اتفاقات در 
زندگى سابقتان رخ داده، خود را آماده كنيد تا در زندگى 
با  و  كنيد  ترك  را  خطرناك  هاى  موقعيت  اين  دومتان 
اين روش اجازه ندهيد دوباره افكار مسموم، رابطه شما با 

همسرتان را به ورطه سقوط بكشاند.

- وضعيت خود را تغيير دهيد
زمانى  كنم  توصيه  اگر  برسد  نظر  به  دار  خنده  شايد 
و  يأس  يا  آورد  به ذهن شما هجوم مى  منفى  افكار  كه 
نااميدى بر شما غالب مى شود، وضعيت بدن خود را تغيير 
دهيد. مثال اگر نشسته ايد، بلند شويد يا اگر ايستاده ايد، 
بنشينيد و يا اگر متمايل به چپ هستيد، به سمت راست 
مايل شويد. در واقع با اين روش به افكار منفى خود نوعى 
درباره  كسى  كه  است  اين  مثل  كنيد.  مى  كجى  دهن 
موضوعى با شما صحبت كند ولى شما به او بى توجهى 

كنيد؛ او نيز ادامه نخواهد داد! 
تحقيقات نشان مى دهد افرادى كه قادرند به افكار منفى 
راحتى  به  نگاه كنند،  بيرونى  به چشم يك دشمن  خود 
مى توانند در برابر اين دشمن قرار بگيرند و با او بجنگند. 
شيوه تفكر افرادى كه در جنگ با افكار منفى و فلج كننده 
پاى چپ من درد  اگر  اينگونه است:  پيروز هستند  خود 
باشم كه پاى راستم سالم است  بايد خوشحال  مى كند 

و درد نمى كند!

راهكارهاى دور كردن ذهن از افكار منفى

يك داستان عجيب و آموزنده

روزى مردى با زن خود مشغول غذا خوردن بود 
اظهار  خانه  در  بر  سائلى  بود،  بريان  مرغ  غذا  و 
و چيزى  كرد  محروم  را  او  مرد  آن  كرد،  حاجت 
نداد، بعد از مّدتى روزگار بر او برگشت و ثروت و 
دارايى اش از بين رفت و زن را نيز طالق داد. زن 
با مرد ديگرى ازدواج نمود. از اتفاقات عجيب آن 
كه، روزى آن زن با شوهر دّوم مشغول غذا خوردن 
بر در خانه  بود كه فقيرى  بريان  از جمله مرغ   و 

خوراك خواست.
 مرد گفت: مقدارى غذا و مرغ براى او ببر. وقتى 
زن غذا را به دست فقير مى داد، ديد گويا او را 
ا...، چه مى بينم!  ديده است، دّقت كرد، سبحان 
همان شوهر اّولش بود كه به اين روز افتاده بود. 

گريه اش گرفت و برگشت.
شوهر سبب گريه را پرسيد پاسخ داد: شوهر اّول 
من بود، يك روز با او غذا مى خوردم گدايى آمد 

و او آن گدا را محروم كرد.
 مرد گفت: خدا گواه است آن سائل من بودم و 
چون تلخى نااميدى را ديده ام نمى خواهم كسى 

از در خانه ام محروم برود.

اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت       09155622188

تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

كار در ارتفاع بدون نياز به داربست
نصب ورق هاى آلومينيوم و ...

09156694379 - موذن

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153613074 -09153634767 
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

نقاشى ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099
فروش ملك تجارى - مسكونى واقع در 
روبروى رسالت 10يا معاوضه با ملك در 

مشهد  32430684 - 09151634925

 فروش خودرو 405 مدل 85 
 بيمه كامل ، بسيار تميز   فى: توافقى

09156217507

جوياى كار
راننده پايه يك با 5 سال سابقه كار با 

خودروهاى سنگين   09382015586

 يك نفر كاردان برق (آقا)
 با روابط عمومى باال نيازمنديم.

32341050 - 09151411550

 راننده پايه يك ، مدارك تكميل
 آماده كار و شراكت با 7 سال سابقه كار

09362575689
 فروش نقدى 111 نقره اى مدل 89 ، يك گلگير 
رنگ ، بيمه 6 ماه ، فنى عالى يا معاوضه با سمند 

مدل 90 به باال قيمت: توافقى 09382101811

يك نفر نيروى خانم آشنا به 
 كامپيوتر و حسابدارى براى كار
در كارگاه توليدى نيازمنديم.

32255221

فروش ساختمان تجارى واقع در 
محالتى جنب محيط زيست ، 4 طبقه  

285 متر زيربنا ، با  كليه امكانات
 فى : 800 ميليون تومان       

09158679823

آپارتمان فروشى
 سايت ادارى ، بلوك جام جم

 85 متر، با كليه امكانات (كابينت 
MDF ، پكيج، كاغذ ديوارى ، پرده 
و ...) پاركينگ ، آسانسور، طبقه 5 

 40 قسط پرداخت شده 
فى: توافقى    09153637085

 جوياى كار   حسابدارى و كارپردازى 
با نرم افزار حسابدارى محك ، هلو و ...

09371645561

يك شركت پخش معتبر تعدادى 
بازارياب با سابقه و حقوق عالى 
نيازمند است.      32220024

آماده همكارى  راننده به همراه نيسان يخچالى 
آماده همكارى با كليه نهادها ،ارگان هاى دولتى  

خصوصى و ...      09158644930

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

تعمير انواع : لباسشويى ، جاروبرقى ، چاى ساز
 كولــر و بخــارى ، ماشيــن و موتــور شـارژى

 خدمات فنى تخصصى لوازم خانگى

مهرشهر- حافظ غربى 2
32300547 - 09159611769

محســن

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

09384928910 باقرى
پاسداران 7 – چهارراه اول سمت چپ- پالك 12

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    
 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

سمســارى قيمــت شكــن
تمامى لوازم منزل و ادارى را با باالترين قيمت 
خريداريم. 09156049468 - 09393618929

گواهى موقت پايان تحصيالت 
اينجانب محمد سعيد باقرى فرزند 
محمد حسن به شماره دانشجويى 
38902179 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

الستيك اكبرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر، مقابل پايانه
32338348 - 32338354

  09155611355 

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

شركت كارت اعتبارى ايران كيش (سهامى عام) 
فعال در حوزه دستگاه هاى كارتخوان فروشگاهى 
براى تكميل كادر پشتيبان فنى از آقايان جوان 
پرانگيزه و خالق داراى شرايط ذيل به صورت 
قرارداد پيمان جزء دعوت به همكارى مى نمايد:

1- ساكن فردوس ، سرايان 
2- مسلط به نرم افزارهاى آفيس 

3- دارابودن حداقل مدرك كاردانى 
  متقاضيان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر 

 از ساعت 14 الى 17 با  شماره 32434360 تماس 
يا به آدرس بيرجند - بين توحيد 15و 17

 پالك 147 مراجعه نمايند. 

"آگهى استخدام"

                 كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

            امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى                     بجد - امالك كوروش 

نصب و تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  32315776 -  09151643778  
شهريارى

دنبال تبلت با كيفيت و قيمت مناسب
 مى گرديد؟

فروش ويژه تبلت هاى HMS با گارانتى 
365 روزه فقط به مدت 5 روز

2/700/000
قيمت فقط: 2/500/000 ريال

ميدان شهدا - موبايل ارم
مديريت: سهيل     32221232

O� پس فرصت را از دست ندهيد O�
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اخبار ورزشى

سيمرغ: برخى والدين تصور مى كنند دندان هاى شيرى اهميت چندانى ندارند، بنابراين اصول بهداشت دهان و دندان را به موقع به كودكان آموزش نمى دهند. اگرچه 
دندان هاى شيرى در سنين 6 تا 7 سالگى مى افتند و دندان هاى جديد به جاى آنها مى رويند، اما همين دندان هاى شيرى به كودك شما كمك مى كنند تا قبل از 
رويش دندان هاى دايمى به راحتى بجود، لبخند زيبايى داشته باشد و به خوبى صحبت كند. همچنين دندان هاى شيرى پايه مناسبى براى دندان هاى دايمى هستند.

دندان هاى شيرى را ناديده نگيريد

خوردن پنير با اين سبزى را 
فراموش نكنيد 

نامه نيوز: در طب سنتى آمده است كه پنير همراه 
با نعناع و ترخون مصرف شود. به گفته متخصصان 

مصرف نعناع با ترخون همراه با پنير بسيار مناسب 
است چرا كه پنير هضمش سخت است و همراه با 
سبزى هاى يادشده هضمش بهتر صورت مى پذيرد. 
اگر پنير همراه با گردو مصرف شود، چاق كننده 

است، همچنين مصرف پنير همراه با گردو، نعناع 
و آويشن نيز چاق كننده است؛ ترخون ضرر پنير 
بر بدن را از بين مى برد. زمان هايى كه گرسنگى 
طوالنى مى شود بهتر است از سبزى هايى مانند 
تربچه و پيازچه و شاهى استفاده نكنيد چرا كه 

هضم غذا دچار اختالل مى شود.

تشديدكننده كك و مك چيست؟ 

را  مك  و  كك  لك هاى  آفتاب  نيوز:  سالمت 
تيره تر مى كند و موجب تشديد آن مى شود. كك 

و مك لكه هاى كوچك قهوه اى رنگ است كه از 
سن پنج سالگى بر روى پوست فرد ظاهر شده و 
در سن بلوغ بيشتر مى شود و مهم ترين علت آن 
ژنتيك است. استفاده از ضدآفتاب و كاله آفتابى 
ضروريست و توصيه مى شود از ضد آفتاب تأييد 
درصد   30 باالى   spf و  بهداشت  وزارت  شده 
استفاده شود. به علت جنبه ژنتيكى كك و مك، 
درمان آن به صورت تدريجى است و افرادى كه 
ليزر درمانى مى كنند نيز بايد هر شش ماه يكبار 
مجددا عمل ليزر درمانى را انجام دهند. با اجتناب 
از تابش مستقيم آفتاب بر روى پوست مى توان از 

تشديد آن جلوگيرى كرد. 

تپش قلب را مهار كنيد
 

سالمت نيوز: دارچين:  اين ادويه، كلسترول مضر 
را از بدن دفع مي كند و جريان خون را افزايش 
مي دهد و غني از ماده مغذي براي حفظ سالمت 
قلب است. اين ادويه كاهش دهنده فشارخون نيز 
مى باشد. سنبل الطيب: عصاره مايع اين گياه را 
مي توان با جوشاندن آن در آب جوش به دست 
آورد. عصاره آن تپش قلب را برطرف و قلب را 
آرام مي كند. عسل: مصرف عسل طبيعي، قلب 
فروكش  عصبانيت  تا  مي كند  كمك  و  آرام  را 

يك  و  آب ليمو  شربت  ليوان  يك  روزانه  كند. 
قاشق چاي خوري عسل مصرف كنيد.

4  راه براى سفت كردن پوست
 بعد از كاهش وزن 

شود،  مى  بيشتر  سنمان  چه  هر  عصرايران: 
پوست قابليت ارتجاعى طبيعى اش را از دست 
از  اگر هنگام جوانى  دليل  به همين  مى دهد. 
پوستتان  شويد،  خالص  اضافه تان  وزن  شر 

بجاى اولش باز خواهد گشت. مانند يو يو رژيم 
گرفتن نه تنها براى بدنتان بلكه براى پوستتان 
هم خوب نيست. دائما فربه شدن و دوباره آب 
مى  قرار  استرس  تحت  را  شما  پوست  رفتن، 
دهد، پس بايد بيشترين تالشتان را بنماييد تا از 
رژيم يو يو دورى كنيد. اگر در حال مراعات و 

اجراى يك رژيم غذايى هستيد، بايد يك برنامه  
ورزشى را نيز دنبال كنيد. ورزش كردن، نه تنها 
به شما كمك خواهد كرد تا سريع تر وزن كم 
كنيد، بلكه باعث خواهد شد تا پوست شما ظاهر 

بهترى پيدا كند. ورزش منظم، قابليت ارتجاعى 
طبيعى پوست را افزايش خواهد داد، و آنرا صاف  
و نرم و سالم تر خواهد كرد.پوست سالم در واقع 
پوستى است كه هيدراته باشد. به همين دليل 
هميشه بايد يك بطرى آب در دسترستان باشد 

تا بتوانيد هميشه از آن بنوشيد. 

آرام غذا بخوريد تا 
ديرتر گرسنه شويد!

سالمانه: افرادى كه آرام تر غذا مى خورند عالوه 
بر اينكه ديرتر گرسنه مى شوند تصور مى كنند 
حجم غذايشان بيش از آنهايى است كه به سرعت 
يك بشقاب غذا را تمام مى كنند. تحقيقات پيشين 
نشان داده بود: آن دسته افرادى كه عادت به آرام 
غذا خوردن دارند كمتر به اضافه وزن دچار مى 
شوند . اما در حال حاضر متخصصان عقيده دارند 
سيرى بيشترى كه پس از صرف آرام يك وعده 
غذايى نصيب فرد مى شود عامل حفظ تناسب 
اندام اوست. از طرف ديگر، آرام غذا خوردن موجب 
مى شود فرد تمايل كمترى براى مصرف ميان 
وعده هاى اغلب چرب و شيرين داشته باشد. زيرا 
آنها پس از هر بار خوردن يك وعده اصلى مدت 

زمان بيشترى احساس سيرى خواهند داشت. 

آرام غذا بخوريد تا ديرتر گرسنه شويد!
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حوادث

شريعتى فر در هيئت هندبال استان ابقا شد

هندبال  هيئت  انتخاباتى  مجمع  فرد-  كاظمى 
مهدوى،  ابوالحسن  سيد  حضور  با  جنوبى  خراسان 
رئيس فدراسيون و اعضاى مجمع در تاالر اجتماعات 
انتخاباتى،  نامزد  تنها  و  شد  برگزار  جوانان  و  ورزش 
حاضر  اعضاى  راى  با كسب 17  فر  شريعتى  مهدى 
ابقا  سمت  اين  در  ديگر  سال  چهار  براى  مجمع،  در 
شد. بهرام عزيزاده مقدم، مدير كل ورزش و جوانان 
و نايب رئيس مجمع نيز با قدردانى از حمايت بخش 
خصوصى، صنايع شمش منيزيم فردوس و زغال سنگ 
طبس براى حضور موفق تيم هاى استان در ليگ، افق 
اميدوارانه  بسيار  را  هندبال  ورزش  توسعه  روى  پيش 
ارزيابى كرد. مهدى شريعتى فر، تنها نامزد انتخاباتى 
مجمع با ارايه گزارشى از عملكرد 4 ساله گذشته در 
تقويت حضور استان در ليگ هاى كشورى و توسعه 
منابع انسانى، به برنامه هاى پيش  رو در حوزه هاى 
آموزشى، همگانى كردن ورزش، استعداديابى و تقويت 

بخش قهرمانى پرداخت.

رقابت بانوان كونگ فو كار استان
 در مسابقات كشورى

رزمى  ورزش هاى  و  كونگ فو  هيئت  رئيس  فارس: 
در  استان  كونگ فوكار  بانوان  گفت:  جنوبى  خراسان 
ملى پوشان  مصاف  كشورى  به  قهرمانى  مسابقات 
با حضور  اين مسابقات  اظهار كرد:  مى روند. رضايى 
نهم  تا  هفتم  از  كشور  كونگ فوكار  بانوى   250
مردادماه جارى به ميزبانى سنندج برگزار مى شود.وى 
محبوبه  اكبرى ،  احرارى ،  فائزه  فاطمه  كرد:  تصريح 
احرارى ، مهين محمد دوست،  محبوبه عباسپور ، مهناز 
اين  در  استان  تيم  اعضاى  بهروزى  آمنه  و   احرارى  
بانوان  سرپرستى    و  مربيگرى  هستند.  ملى  ماراتن 
را  كشور  قهرمانى  مسابقات  در  استان  كونگ فوكار 

صديقه يارى  بر عهده دارد.

تيم ملي فوتبال جوانان ايران، 
در خراسان جنوبي اردو زد

منظور  به  ايران،  جوانان  فوتبال  ملي  تيم  ايسنا: 
آماده سازي بازي هاي آسياى ميانه در خراسان جنوبي 
اردو زد. سرمربي تيم ملي فوتبال جوانان ايران، گفت: 
اول  در  ميانه  آسياى  بازى هاى  شروع  به  توجه  با 
مى شويم.  آماده  تونس  و  نپال  كشورهاى  با  مهرماه 
تيم  همت  با  اردو  اين  افزود:  پيروانى،  اميرحسين 
و  گرفته  شكل  مربوطه  مسئوالن  و  استان  فوتبال 
تهران، خراسان  در  اردوها  نبودن  يكنواخت  دليل  به 
اين  در  اينكه  بيان  با  انتخاب كرديم. وي  را  جنوبى 
اردو دو مسابقه دوستانه با تيم استان و يك تيم در 
ليگ دسته 3 برگزار مى كنيم، تصريح كرد: بعد از اين 
اردو در شهريورماه بازى با تيم ملى عراق و جوانان 

سوريه انجام مى شود.

پليس به كالهبردارى كارمند 
اخراجى پايان داد

باشگاه خبرنگاران:كارمند اخراجى سازمان آب و فاضالب 
كه دست به كالهبردارى از مالكان ساختمان هاى در 
حال ساخت زده بود، توسط پليس شناسايى و دستگير 
شد. يكى از شهروندان با مراجعه به كالنترى 105 سنايى 
به مأموران اعالم كرد كه شخصى در پوشش مأمور اداره 
آب به وى مراجعه و به بهانه واريز پول تحت عنوان هزينه 
انشعاب آب شهرى، اقدام به كالهبردارى از وى نموده 
افتتاح حساب  كه  كردند  پيدا  اطالع  كارآگاهان  است. 
توسط يكى از كارمندان اخراجى انجام شده كه تصاوير 

اين شخص توسط مالباخته مورد شناسايى قرار گرفت. 

معدوم سازى 800 كيلوگرم 
گوشت بلدرچين در بيرجند

سرپرست شبكه دامپزشكى شهرستان بيرجند از معدوم 
سازى 800 كيلوگرم گوشت فاسد بلدرچين خبر داد. به 
گزارش ايسنا، فردين حسين زاده گفت: محموله مذكور 
پس از انجام تست هاي تخصصي در آزمايشگاه مركزي 
به علت دارا بودن بار ميكروبي باال، غير قابل مصرف 
تشخيص داده شد و پس از مراحل قانوني معدوم شد. وي 
بازرسي و كنترل هاي  واحد نظارت دامپزشكى بر مراكز 
عرضه را جلوگيري از توزيع فرآورده هاى دامي غيربهداشتي 
مهم ارزيابى كرد و افزود: نظارت هاي دامپزشكي با كمك 

گزارشات مردمي در سالمت شهروندان مهم است.

488 مورد كشف و ضبط انواع 
پرندگان و پستانداران

خراسان  استان  زيست  محيط  حفاظت  يگان  فرمانده 
جنوبى، گفت:  488 قطعه از انواع پرندگان «كبك، تيهو 
و مرغ مينا» و پستانداران «قوچ و ميش و آهو» توسط 
ماموران يگان حفاظت استان كشف شد. به گزارش ايسنا، 
مسعود مستقيم، گفت: ماموران يگان حفاظت محيط 
زيست استان در تيرماه امسال در طى عمليات گشت و 
كنترل اجراى مقررات شكار و صيد و پايش در جهت 
و همچنين  از عرصه هاى طبيعى  و حراست  حفاظت 
برخورد با مراكز غير مجاز خريد و فروش جانوران وحشى، 

18 نفر شكارچى غير مجاز را دستگير كردند. 

دستگيرى سارق اينترنتى 70 ميليونى

فارس: رئيس پليس فتا چهارمحال و بختيارى گفت: 
برداشت  موضوع  با  پرونده  فقره  يك  وصول  پى  در 
بر  مبنى  ادعاى شاكى  و  اينترنتى در فضاى مجازى 
اينكه برگه حاوى كليه اطالعات بانكى اش مفقود شده 
و اخيرا متوجه شده كه فردى از طريق اينترنت اقدام به 
برداشت از كارت نموده موضوع در دستور كار كارآگاهان 
قرار گرفت. سرهنگ جعفريان افزود: با بررسى فنى و 
تخصصى كارآگاهان متهم شناسايى و دستگير شد و 
به بزه انتسابى اعتراف كرد و گفت كه دانشجو هستم و 
برگه اى حاوى اطالعات كارت بانكى در دانشگاه  پيدا 

كردم و مبلغ 7 ميليون ريال از حساب برداشت.

انتقام گيرى «بى تالكى»

تابناك: چندى پيش فردى با ارائه مدارك به ماموران 
بى تالك  اجتماعى  شبكه  در  است  مدتى  شد،  مدعى 
او به همراه  صفحه اى ساخته شده كه شماره تماس 
خالف،  عنوان هاى  و  غيراخالقى  تصاوير  و  مطالب 
از  اينكه  عنوان  با  شاكى  است.  شده  منتشر  او  عليه 
تلفن  پيام رسان  نرم افزار هاى  و  اجتماعى  شبكه هاى 
همراه هيچ اطالعى ندارد، خواستار رسيدگى پرونده خود 
شد. با تشكيل پرونده، ماموران اقدامات خود را براى 
شناسايى متهم يا متهمان آغاز كردند و در نهايت موفق 
به شناسايى يك متهم شدند. متهم در اعترافات خود 

گفت:«انگيزه اش از اين كار انتقامگيرى بوده است.»

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       
32313600  -  09151615069 جليلى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

تورهاى ويژه مرداد 
 شمال (محمودآباد) – همدان و كرمانشاه (16 مرداد)كيش هوايى

 ضمنا رزرو اقامت شمال (محمودآباد) براى گروه ها و خانواده ها انجام مى شود.
تور ويژه خارجى هر هفته دوشنبه درياچه وان تركيه

تورهاى استانبول – آنتاليا- كوش آداسى- مالزى- دبى – هند- چين و...
شركت ميناب سير شرق- 32221719-09373751404- 09159618005

حركت كاروان پياده زيارتى كوثر
هر كه دارد 

سر همراهى ما 
بسم ا...

به مناسبت شهادت امام صادق (ع)

زمان: پنجشنبه 94/5/8 ساعت 4 بعدازظهر 
مكان: سه راه اسدى - مسجد مصلى (هيئت ابوالفضلى)

تلفن هاى تماس: 09154940449-09158671184-09151604484

به مقصد مشهد مقدس 
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خطر فاصله گرفتن نسل جديد از انقالب 
خواسته دشمن است

مناسبت  به  كه  تهران  موقت  جمعه  امام  حقانى- 
پنجم مردادماه سالروز اقامه اولين نماز جمعه كشور به 
شهرستان طبس سفر كرده است، گفت: جامعه دينى 
امروز در معرض تهديد خطرى بزرگ است كه به نظر 
مى رسد نسلى از انقالب فاصله گرفته و اگر ما گذشته 
را به درستى بيان نكنيم، اشتباه كرده ايم. آيت ا... سيد 
احمد خاتمى افزود: دشمن هميشه سعى داشته و دارد 
تا سفره دين را از كشور جمهورى اسالمى ايران جمع 
آورى كند و هميشه به دنبال سلب استقالل كشور ما 
بوده است. وى به قدرت برتر نظامى و علمى ايران در 
منطقه اشاره كرد و گفت: كشورى كه روزى به عنوان 
حامى اول صهيونيسم محسوب مى شد و كشورى كه 
شاه آن را به طرف بى دينى مى برد، امروز به بركت 
انقالب اسالمى ايران، پايگاه دين اسالم است. خاتمى 
سست كردن پايه هاى اعتقادات دينى، استهاله اخالقى 
و  سياسى  استهاله  اى،  ماهواره  هاى  شبكه  وجود  با 
حركت به سمت دشمنى با واليت فقيه و تفرقه را چهار 
هدف دشمن برشمرد كه مردم با بصيرت ايران نبايد 
بگذارند دشمن به اهداف شوم خود برسد. وى درباره 
طبس گفت: طبس شهرى است كه افتخارآن را دارد كه 
پاره اى تن امام موسى كاظم (ع) و برادر امام رضا (ع) 
را در آغوش خود دارد و مردم اين سامان بايد قدر اين 
فرصت را بدانند. گفتنى است: آيت ا...سيد احمد خاتمى، 
امام جمعه موقت تهران و عضو هيئت رئيسه مجلس 
شهرستان  به  خود  روزه  دو  سفر  در  رهبرى  خبرگان 
طبس با خانواده شهدا، ايثارگران، بسيجيان، نخبگان و 
مردم شهرهاى طبس، عشق آباد و ديهوك ديدار خواهد 
كرد و ضمن غبارروبى ضريح امامزاده حسين بن موسى 
الكاظم(ع)، در جمع طالب علوم دينى حوزه علميه امام 

جعفر صادق(ع) طبس حضور خواهد يافت.

خراسان جنوبى كمترين عوارض را
 در فساد مالى دارد

جنوبى  خراسان  دادگسترى  كل  رئيس  خبر-  گروه 
خود  تالش  ظرفيت  تمام  با  بازرسى  سازمان  گفت: 
را در استان به كار بسته كه نتيجه اين تالش ها اين 
است كه خراسان جنوبى كمترين عوارض را در فساد 
مالى دارد. صيفى در مراسم توديع و معارفه مدير كل 
بازرسى خراسان جنوبى بيان كرد: اگر دستگاه ها به 
نحو صحيح به وظايف خود عمل نكنند ما از راه هاى 
مختلف بر آن ها نظارت كرده و تخلفات آن ها از ديد 
ما پنهان نمى ماند. معاون سياسى، اجتماعى و امنيتى 
استاندار نيز در اين جلسه با تأكيد بر اينكه كار مديران 
استان بسيار سخت تر از استان هاى ديگر است، بيان 
كرد: بديهى است كه نوع نگاه مسئوالن كشورى به 
ويژه  توجه  مورد  و  باشد  مثبت  بايد  جنوبى  خراسان 
قرار گيرد. حسينى ادامه داد: به همين دليل انتظار ما 
از سازمان بازرسى اين است كه اگر به عنوان مثال 
مديرى از اعتبارات هزينه اى براى كارهاى عمرانى 
را درجيب خود مى  پول  با مديرى كه  استفاده كرد 
گذارد به يك چشم نگاه نشود. رئيس سازمان بازرسى 
شرايط  در  مالى  فساد  اينكه  بيان  با  هم  كشور  كل 
گرفتيم  كه  را  مديرى  هر  گفت:  شد،  بيشتر  تحريم 
ادعا كرد تصميم بر دور زدن تحريم داشته و  قصد 
است.  داشته  را  ها  كوچه  پس  كوچه  از  شدن  وارد 
از  ها  زنجانى  بابك  نظير  كسانى  كرد:  اضافه  سراج 
جمله اين افراد بودند در حالى كه اينگونه نبود و افراد 

از شرايط ايجاد شده سوء استفاده كردند.

بانك ها در پرداخت تسهيالت اشتغال 
همكارى بيشترى داشته باشند

بر  بيرجند  فرماندار  ريزى  برنامه  معاون  خبر-  گروه 
همكارى بانك ها در پرداخت تسهيالت قرض الحسنه 
اشتغال شهرستان تأكيد كرد. زمان زاده در كميته اشتغال 
با  مستقيم  رابطه  كارآفرينى  اينكه  بيان  با  شهرستان 
اشتغال دارد، اظهاركرد: دستگاه هاى اجرايى شهرستان 
در راستاى مهارت آموزى و بهبود وضعيت اشتغال با فنى 
و حرفه اى همكارى كنند. مدير مشاركت هاى مردمى 
بهزيستى بيرجند نيز در اين جلسه از معرفى 22 طرح 
اشتغال مددجويان بهزيستى به بانك ها طى سه ماهه 
گذشته سال جارى خبر داد و افزود: تسهيالت مورد نياز 
اين طرح ها ميزان 135 ميليون تومان بوده است. رنجبر 
ادامه داد: از اين تعداد طرح 10 نفر براى تسهيالت از 
محل وجوه اداره شده دو درصد بانك ها و 12 نفر به 
بانك كشاورزى و توسعه تعاون به مبلغ 150 ميليون 
تومان معرفى شده اند. مديركميته امداد بيرجند هم از 
جذب 66 درصد تسهيالت اشتغال سال گذشته كميته 
اظهاركرد: ميزان  داد. قريب  اين شهرستان خبر  امداد 
اشتغال سال گذشته كميته  الحسنه  تسهيالت قرض 
امداد 67 ميليارد و 670 ميليون ريال بوده است. وى 
عنوان كرد: از اين رقم 51 ميليارد و 810 ميليون ريال 
تسهيالت بانك هاى دولتى و 15 ميليارد و 860 ميليون 

ريال مربوط به بانك هاى خصوصى بوده است.

بازديد هيئت افغانستان از نمايشگاه 
گذر مهارت فنى و حرفه اى بيرجند

فراه،  والى  معاون  شامل  افغانستان  هيئت  فارس- 
مديركل اقتصاد استان فراه افغانستان و رئيس خدمات 
بندر شيخ و مرز ميل 78 در استان فراه، از نمايشگاه 
گذر مهارت فنى و حرفهاى بيرجند بازديد و از نزديك 
با توليدات هنرجويان اين مركز آشنا شدند. مديركل 
فنى و حرفه اى خراسان جنوبى در اين مراسم اظهار 
كرد: همزمان با هفته مهارت و ترويج آموزش هاى 
فنى و حرفه اى، نمايشگاه گذر مهارت (دستاوردها، 
 توليدات و دستساخته هاى كارآموزان فنى و حرفه اى)

در پنج شهرستان اين استان داير شده است.

دغدغه هاى مردم خراسان جنوبى درباره 
مؤسسه ميزان به وزير كشور منتقل شد

و خوسف  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده  خبر-  گروه 
كه  اى  جلسه  در  گفت:  اسالمى  شوراى  مجلس  در 
عصر دوشنبه با وزير كشور داشتيم؛ دغدغه هاى مردم 
خراسان جنوبى درباره سپرده هايشان در مؤسسه ميزان 
عبادى  باقر  محمد  سيد  االسالم  حجت  شد.  مطرح 
افزود: در اين جلسه كه برخى از نمايندگان سه استان 
خراسان رضوى، شمالى و جنوبى در مجلس حضور 
سپرده  بحث  و  پديده  داران  سهام  مشكالت  داشتند 
گذاران مؤسسه ميزان مطرح شد و وزير كشور در اين 
ديدار اقداماتى كه تاكنون صورت گرفته را تشريح كرد 
بيان  آينده  براى پيگيرى در  را  و راهكارها و مسائل 
امنيت ملى،  اينكه شوراى عالى  بيان  با  كرد. عبادى 
وزير كشور را مسئول بررسى و پيگيرى پرونده پديده و 
بانك مركزى را مأمور پيگيرى مشكل مؤسسه ميزان 
كرده است، اظهار كرد: نظرات و مطالب وزير كشور 
بود.  خواهد  مؤثر  بسيار  پرونده  اين  فصل  و  حل  در 
وى با بيان اينكه بنده به عنوان نماينده مردم؛ تمام 
تالش خود را براى سرعت بخشيدن در روند پرداخت 
مطالبات مردم به كار خواهيم گرفت و هيچ كوتاهى 
نخواهيم كرد، گفت: پيگير هستم تا در اجراى اقدامات 

پيش بينى شده كوتاهى و كندى صورت نگيرد.

افتتاح كارگاه تجميعى تراش سنگ هاى 
قيمتى روستاى خور در خوسف

فارس- با حضور مدير كل كميته امداد امام خمينى 
كرد  هزينه  با  و  خوسف  فرماندار  و  جنوبى  خراسان 
142 ميليون ريال كارگاه تجميعى تراش سنگ هاى 
افتتاح  خوسف  خور  روستاى  قيمتى  نيمه  و  قيمتى 
افتتاح اين  شد. مدير كميته امداد خوسف در مراسم 
دارد.  نفر ظرفيت  اين كارگاه 40  اظهار كرد:  كارگاه 
محمدرضا احمدى افزود: تعداد 20 نفر كارآموز در اين 
بينى مى شود  كارگاه آموزش خواهند ديد كه پيش 
تعداد 16 نفر از اين افراد بعد از آموزش در اين راستا 
شاغل شوند. وى تصريح  كرد: مواد اوليه مورد نياز 
اين كارگاه ها كه سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى 
است از معادن موجود در دهستان خور تأمين مى شود 

كه ارزش افزوده زياد و اشتغالزايى بااليى دارد.

برگزارى آزمون جامع دوره هاى مديريت 
فنى بند (ب) و راهنمايان طبيعت گردى 

گروه خبر- اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى استان با همكارى سازمان متبوع اقدام 
به برگزارى آزمون جامع دوره هاى مديريت فنى و 
گردشگرى،  معاون  كرد.  گردى  طبيعت  راهنمايان 
سرمايه گذارى و تأمين منابع اداره كل گفت: شركت 
كنندگان در اين دوره هاى آموزشى به منظور كسب 
گواهينامه مربوطه، در آزمون هماهنگ جامع حضور 
يافتند. عربى افزود: اين دوره ها از دوره هاى مصوب 
سازمان ميراث فرهنگى كشور مى باشد كه در استان 

31 نفر متقاضى شركت در اين آزمون جامع بودند.

كمك 30 ميليون تومانى به مؤسسات 
فرهنگى قرآن و عترت استان

گروه خبر- مدير كل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبى 
از كمك 30 ميليون تومانى به مؤسسات فرهنگى فعال 
آموزشى  دوره  از  حمايت  بابت  استان  عترت  و  قرآن 
آزمون سراسرى قرآن و عترت ارشاد خبر داد.  محبى 
با بيان اينكه اين مبالغ از محل دفتر قرآن و عترت 
شد:  يادآور  شد،  پرداخت  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
و  ترويج  در  اقدامات صورت گرفته  تمامى  اميدواريم 
گسترش فرهنگ قرآن در استان خراسان جنوبى مؤثر 
واقع شده باش. وى همچنين اظهار كرد: چهاردهمين 
دوره آزمون سراسرى قرآن و عترت پاييز امسال برگزار 
خواهد شد. وى بيان كرد: زمان ثبت نام براى اين دوره 
نام  اما هروقت زمان ثبت  از آزمون مشخص نيست 
قطعى شد از طريق سايت اداره كل فرهنگ و ارشاد 
مؤسسات  تمامى  به  همچنين  و  شده  رسانى  اطالع 

قرآن و عترت از طريق نامه ابالغ خواهد شد.

مرحله استانى شانزدهمين مسابقات ملى 
مهارت در خراسان جنوبى برگزار مى شود

گروه خبر- دبير المپياد ملى مهارت در خراسان جنوبى 
از برگزارى مرحله استانى شانزدهمين مسابقات ملى 
 9 و   8 با  همزمان  گفت:  و  داد  خبر  امسال  مهارت 
مردادماه 110 نفر در 21 رشته با يكديگر رقابت مى 
كنند. نورسى اظهار كرد: در مرحله استانى شانزدهمين 
برگزيدگان مرحله شهرستانى  ملى مهارت،  مسابقات 
با  ماه سال جارى  مرداد  نهم  و  اين مسابقات هشتم 
يكديگر به رقابت مى پردازند. وى تصريح كرد: مرحله 
شهرستانى شانزدهمين مسابقات ملى مهارت دوازدهم 
ارديبهشت ماه امسال با حضور يك هزار و 503 ثبت نام 
كننده برگزار شد كه از اين تعداد شركت كننده، 284 نفر 
نمره قبولى را كسب كردند. وى گفت: در مرحله استانى 
نيز تعداد 110 نفر  شامل 79 مرد و 31 زن در 21 رشته 
به رقابت مى پردازند. وى بيان كرد: افراد پذيرفته شده 
در مسابقات كشورى نيز از 17 تا 21 مردادماه جارى به 
عنوان تيم ملى جمهورى اسالمى ايران با 11 حرفه در 

كشور برزيل با يكديگر به رقابت خواهند پرداخت.

مجتمع توانبخشى ايثار
 شهريورماه افتتاح مى شود

تسنيم- مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان 
جنوبى گفت: مجتمع توانبخشى ايثار بيرجند تا اواخر 
بردارى مى رسد. حجت  به بهره  امسال  شهريورماه 
مجتمع  ملى  طرح  كرد:  اظهار  معصومى  االسالم 
 96 با  بيرجند  ايثار  توانبخشى  و  ورزشى  فرهنگى، 
درصد پيشرفت تا پايان شهريور در خدمت ايثارگران 
بيرجندى قرار خواهد گرفت. وى افزود: اين مجتمع 
و  مترمربع   110 و  هزار   6 مساحت  به  زمينى  در 
 2 و  طبقه   5 در  مترمربع   650 و  هزار   12 زيربناى 
پروژه هاى  رديف  در  و  است  در حال ساخت  سوله 

مهر ماندگار در دولت قبل قرار گرفته است. 

گروه خبر- مصوبات سفر هيئت دولت به خراسان جنوبى 
با حضور معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى، مشاور 
دكتر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور 
و تنى چند از مديران استانى به صورت تخصصى مورد بحث 
و بررسى قرار گرفت. معاون هماهنگى امور عمرانى در اين 
جلسه اجرايى شدن مصوبات سفر هيئت دولت به استان را 
دستگاه هاى  كرد:  تصريح  و  دانست  مطالبه عمومى  يك 
ذيربط بايد از تمام توان كارى و ادارى خود استفاده كنند تا اين 
مصوبات اجرايى و عملياتى شده و مردم استان طعم پيشرفت 
را احساس كنند. نخعى نژاد، بابيان اينكه پيشرفت هايى كه در 

بحث مصوبات سفر انجام شده رضايت بخش نيست، گفت: 
276ميليارد تومان در قالب21طرح و پروژه تعهدات سفر بوده 
كه اميدواريم مسئولين ذيربط در مركز نسبت به تخصيص 
صددرصدى اعتبارات مورد نياز پيگيرى ها و اقدامات الزم را 
صورت دهند. وى افزود: بايد با انجام اقدامات زيربنايى جلوى 
مهاجرت از استان گرفته شود و يكى از اين راه ها اجرايى 

شدن مصوبات هيئت دولت به استان است. 
وى گفت: اميد است مسئولين ذيربط در مركز نيز تالش كنند 
تا هر چه زودتر شاهد به ثمر نشستن مصوبات سفر و رشد و 

توسعه استان در تمامى بخش ها و زمينه ها باشيم.

اجرايى شدن مصوبات سفر هيئت دولت به استان يك مطالبه عمومى است 

كاظمى فرد- حدود ساعت 18:30 روز دوشنبه فروشگاه 
از  پس  دقايقى  از  پس  و  شد  حريق  طعمه  بيرجند  اتكا 
رسيدند. حادثه  محل  به  نشان  آتش  هاى  ماشين  آن  

دود غليظى از خيابان غفارى به آسمان برخاست جمعيت 
بعد مديح شهردار   اندكى  اين محل كشاند  بى  را  زيادى 
انتظامى و ساير  از فرماندهان نظامى و  بيرجند و جمعى 

مسئوالن در محل حادثه حضور حاضر شدند. 

حضور مردم و ترافيكى سنگين از معضالتى بود 
كه آتش نشانى را با مشكل مواجه كرده بود

 
هرلحظه بر تعداد ماشين هاى آتش نشانى حاضر در صحنه 
از  سنگين  ترافيكى  و  مردم  تجمع  اما  شد،  افزوده  مى 
معضالتى بود كه كار آتش نشانى را با مشكل مواجه كرد 
يكى  شهروندان حاضر در محل حادثه مى گويد با ديدن 
دود و صداى ماشين هاى آتش نشانى در محل حاضر شديم 
كه در ابتدا علت حادثه را جوشكارى اعالم كردند و گفتند 

كه به دليل پرتاب جرقه، آتش سوزى اتفاق افتاده است. 
به گفته وى از همان دقايق اوليه نيروى  هاى آتش نشانى 
از و تجمع مردم عمليات   اما پس  يافتند  در محل حضور 

آتش نشانى با مشكل روبرو شد. 
وى بيان كرد طبق گفته حاضران در محل حادثه، كپسول 
نداشته  وجود  فروشگاه  محل  در  استاندارد  نشانى  آتش 
است، اين شاهد عينى ادامه داد: سرپرست سازمان آتش 
جمعى  و  شهرسازى  و  عمران  معاون  شهردار،  نشانى، 
ديگر از مسئوالن شهردارى اولين مسوالنى بودند كه سر 
صحنه حادثه حاضر شدند و پس از آن ساير مسئوالن از 
معاون  حسينى  يوسفى،  قوام  امير  واعظى،  سردار  جمله 

سياسى و امنيتى استاندار، جزندرى سرپرست فرماندارى 
به محل حادثه آمدند.

كپسول آتش نشانى در انبار فروشگاه وجود نداشته!

اظهار كرد علت آتش سوزى جوشكارى  بيرجند   شهردار 
بوده است  مديح همچنين از نبود امكانات اطفاى حريق 
كپسول  افزود: حتى يك  و  كرد  حادثه  گاليه  در محل 
است  نداشته  وجود  انبار  داخل  در  استاندارد  نشانى  آتش 
و كپسول ها فقط در داخل فروشگاه بوده است. سرهنگ 
شجاعى فرمانده انتظامى بيرجند نيز با بيان اينكه در همان 
دقايق اوليه پس از تماس با  110مأموران نيروى انتظامى 
محدوديت هاى  گفت:  رساندند،  حادثه  محل  به  را  خود 
ترافيكى الزم در چهار راه ها و خيابان هاى منتهى به محل 
نيروى هاى  تا  اعمال شد  زمان  كمترين  در  آتش سوزى 

امدادى بتوانند به راحتى كار خود را انجام دهند.

حضور مأمورين آتش نشانى، در كمتر از 3 دقيقه 

برخى شهروندان   از  بيرجند هم  نشانى  آتش  مدير عامل 
به دليل آنچه بى انصافى در حق آتش نشانان مى دانست 
گاليه كرد و افزود: مأموران آتش نشانى در زمان طاليى 
باش  آماده  نفر  و30  محل  در  نيرو  نفر   52 با  دقيقه   3
حادثه  هرگونه  جهت  ها  ايستگاه  در  كامل  تجهيزات  با 

احتمالى حضور داشتند. 
به  دوشنبه  روز  دقيقه   18:46 ساعت  گفت:  ميرزايى 
مواد  انبار  در  درباره آتش سوزى  آتش نشانى  فوريت هاى 
غذايى فروشگاه اتكا واقع در ابتداى خيابان غفارى اطالع 
داده شد كه مأموران آتش نشانى در زمان طاليى در محل 

زمان حضور  تا  تماس  زمان  از  افزود:  يافتند. وى  حضور 
از چهار دقيقه باشد، بنده  نيروهاى آتش نشانى اگر بيش 
پاسخگو هستم. وى در پاسخ به اين ادعا كه حاضرين در 
محل حادثه گفته بودند آتش نشاني دير در محل حادثه 
تايم  و  صدا  ضبط  جمله  از  مداركى  گفت:  يافته،  حضور 
موجود  آتش سوزى  محل  ارزيابى  زمان  تا  ابتدا  از  دقيق 
است و مردم و مسئوالنى كه اين موضوع را باور ندارند، 
مى توانند در يك جلسه تخصصى حضور يابند تا موضوع 

برايشان روشن شود. 

مردم و مسئوالن عجله نكنند 
قضاوت عادالنه داشته باشند

را  آتش  عامل گسترش  بيرجند  نشانى  آتش  عامل  مدير 
انبار اعالم و  نباتى موجود در  تركيدن حلب هاى روغن  
خوراكي،  روغن  وجود  علت  به  عمليات  اين  كرد:  اظهار 
داشت  زيادى  گستردگى  برنج  و  موادشوينده  كارتن هاى 
از  استفاده  با  و  خود  خاص  مهارت هاى  با  مأموران  كه 
منابع آب فرودگاه، شهردارى و شهرك صنعتى توانستند 
آتش را مهار كنند. ميرزايى با بيان اينكه علت حادثه در 

امكانات الزم  نبود  كرد:  خاطرنشان  است،  بررسي  دست 
سيستم  سبك،  استاندارد  نشاني  آتش  كپسول  مانند 
اطفاى حريق و عدم آشنايي كاركنان با روش استفاده از 
كپسول آتش نشاني از جمله داليل پيشروي آتش بود. وى 
همچنين اظهار كرد: علت اصلى براساس كارشناسى اوليه 
سازمان آتش نشانى عامل انسانى، جوشكارى و احتماًال 

برش كارى بوده است. 
*****

عامل  مدير  حتى  و  افراد  برخى  اوليه  گفته هاى  طبق 
فروشگاه، جوشكارى و جرقه ناشى از آن علت حادثه بود 
و وجود مواد داخل انبار از جمله حلب هاى روغن باعث 
شعله ور شدن آتش عنوان شد. تقريبًا پس از مهار آتش 
بود كه چند تن از افراد حاضر در صحنه خبر آتش سوزى 
به علت جوشكارى را تكذيب كردند و گفتند: اتصال سيم 
برق باعث حادثه بوده است و جوشكارى شايعه اى بيش 
اما  از وقوع حادثه شنيده شد،  نيست. علت هاى مختلفى 
در نهايت علت حادثه به طور قطعى بيان نشد و مسئوالن 
كار  انجام  از  پس  و  بعد  به  را  بيشتر  اطالعات  دادن 

كارشناسى موكول كردند. 

جزئيات مهار آتش سوزى 
بزرگ در بيرجند

كوير تاير؛ واحد نمونه صنعتى كشور در سال 94

همزمان با روز ملى صنعت و در مراسمى با حضور وزير و مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعى از صنعتگران و معدنكاران كشور، از كويرتاير 
به عنوان واحد نمونه صنعتى كشور تجليل شد. در اين مراسم لوح و تنديس واحد صنعتى نمونه كشور در سال94 به سيد محمد حسين زينلى مديرعامل 
شركت كويرتاير اعطا شد. الزم به ذكر است كويرتاير در سال هاى 81، 83، 85 و 88  و 89 نيز موفق به كسب واحد نمونه صنعتى كشور شده است.

كاظمى فرد- همه بخش ها بايد به ورزش استان كمك كنند؛ چرا كه كار بسيار 
سنگين و گسترده اى را بر عهده دارند و هميشه اين تأكيد را داشته و داريم.

معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى خراسان جنوبى در جلسه شوراى 
ورزش استان با بيان اين مطلب اظهار كرد: براى رسيدن به اهداف توسعه و 
تقويت ورزش استان نيازمند همراهى و تعامل و كمك همه بخش ها هستيم.

حسينى با اشاره استعدادها و ظرفيت هاى استان افزود: ضرورت برنامه محورى 
مبتنى بر ظرفيت ها، واقعيات و معطوف شدن تالش ها براى اجرايى شدن و 
بررسى همه جوانب و ابعاد و دنبال كردن خروجى برنامه ها، نياز ورزش استان 
است. وى خاطرنشان كرد: هميشه در برنامه ريزى ها مى بايست به ظرفيت ها، 
امكانات و منابع انسانى توجه داشته ايم، البته طرح اين موضوعات نافى اقدامات 

و تالش هاى دست اندركاران ورزش نبوده و نيست.

نقطه تعالى همراهى و همكارى هاى فرا بخشى
توجه به منافع مردم و به ويژه جوانان است

مديركل ورزش و جوانان خراسان جنوبى نيز در اين جلسه ميزبانى رويدادهاى 
گوناگون ورزشى كشورى را در راستاى ايجاد بستر شكوفايى توانمندى هاى ورزش 
استان و پاسخ گويى به نيازها، هيجانات جوانان و توسعه نشاط و شادابى در جامعه 
 دانست و تصريح كرد: براى شناساندن ورزش استان نيازمند معرفى ظرفيت ها

هستيم و البته با توجه به شرايط خاص استان و غربت جغرافيايى، تالش و كار 
سنگينى براى متقاعد كردن فدارسيون ها انجام مى گيرد. وى تعامل و همكارى 
مديران اجرايى خراسان جنوبى را مهمترين راه پيشرفت و توسعه ورزشى استان 
قلمداد كرد و گفت: در برگزارى مسابقات قهرمانى و اردوهاى تيم هاى ورزشى از 
تمامى ظرفيت خوابگاهى و رفاهى دستگاه هاى ادارى و بخش خصوصى استان 
استفاده شده است. عزيزاده مقدم با اشاره به برنامه هاى اداره كل براى توسعه 

مراودات فرهنگى-ورزشى با واليت فراه افغانستان در قالب برگزارى اردوهاى 
مشترك و تبادل دانش و مهارت هاى فنى، به پيش بينى انعقاد بندى براى رونق 
نامه  تفاهم  نويس  پيش  در  ورزشى حسن همجوارى  فعاليت هاى  به  بخشى 

همكارى استان با كشور افغانستان خبر داد.

اميد ورزش استان به اجراى دقيق طرح آمايش سرزمينى است

مهدى عجمى نژاد، سرپرست معاون توسعه امور ورزش هم با اشاره به تدوين برنامه 
عملياتى سال 94 ورزش استان در چارچوب اجراى طرح آمايش سرزمينى، آن را 
 نقطه اتكا و اميد ورزش استان براى توسعه ورزش علم محور مبتنى بر مزيت ها

ياد كرد و اظهار كرد: در راستاى اجراى اهداف برنامه اى، تفاهم نامه همكارى 3 
جانبه اداره كل با آموزش و پرورش و بسيج منعقد مى شود و در نخستين گام، 
طرح رايگان استعداديابى ورزش در بيرجند برگزار شد. وى همكارى دستگاه ها در 
بخش هاى اياب و ذهاب، اسكان، تغذيه، تأمين امنيت مسابقات و بازتاب و پوشش 

گسترده رسانه اى برگزارى رويدادهاى كشورى را بيش از گذشته خواستار شد. 

ورزش استان، نيازمند كمك و همراهى فرابخشى است

كاظمى فرد- جلسه شوراى اتاق تجارت فراه و خراسان جنوبى 
به منظور توسعه و پيشرفت تجارت و بازرگانى بين دو استان 
خراسان جنوبى و فراه افغانستان در بيرجند برگزار شد. رئيس 
اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند در اين ديدار 
با بيان اينكه هدف از برگزارى اين جلسه آشنايى با اعضاى 
اتاق تجارت و رفع مشكالتى است كه تاجران و صادركنندگان 
با آن مواجه هستند، گفت: خواهان مبادالت بيشتر با كشور 
به  باتوجه  افغانستان  فراه  به خصوص واليت  و  افغانستان 

وجوهات مشتركى كه بين دو استان وجود دارد، هستيم. 

آمادگى استان براى پذيرش هيئت هاى تجارى افغان

خراسان جنوبى  بازرگانى  اتاق  در  كرد:  خاطرنشان  احتشام 
آمادگى كامل را براى پذيرش هيئت هاى تجارى از كشور 
افغانستان داريم و فقط هدف صادرات به كشور افغانستان 
نيست بلكه در بعضى موارد كه توانايى ها و استعدادهايى در 

كشور افغانستان وجود داشته باشد، استقبال خواهيم كرد. 
يك سوم صادرات كشور 

توسط بازارچه مرزى ماهيرود انجام مى شود

صنعت،  سازمان  تجارت  و  توسعه  بازرگانى،  امور  معاون 
سوم  يك  گفت:  نيز  جنوبى  خراسان  تجارت  و  معدن 
انجام  ماهيرود  مرزى  بازارچه  طريق  از  ايران  صادرات 
مى شود. ماهگلى اظهار كرد: اگر شرايط را روان و مناسب 
رونق  و  كار  و  كسب  براى  بهترى  فضاى  مى توان  كنيم 
از  ما  در حال حاضر  افزود  آوريم. وى  به وجود  اقتصادى 

اگر  و  نمى كنيم  دريافت  عوارضى  افغانى  كاميون هاى 
افغانستان هم از راننده هاى ما عوارض دريافت نكند شرايط 
امتيازات اختصاص يافته به  بهتر مى شود. ماهگلى درباره 
بازارچه ميل 78 اظهاركرد: تأمين سوخت ناوگان افغانستان 
سوخت  جايگاه  احداث  و  شده  انجام  استاندارد  سوخت  با 
به  اشاره  با  وى  است.  اقدام  دست  در  مباحث  از  فراه  در 
به  آوردن سوخت  فراهم  در  رتبه نخست خراسان جنوبى 
صورت كپسول هاى گازى گفت: ما مى توانيم در دراز مدت 
انتقال برق بين ايران و  با استفاده از پنل هاى خورشيدى 
افغانستان را داشته باشيم. ماهگلى افزود: در دو سال اخير 

كاهش صادرات به افغانستان را داشتيم و در اين راستا از 
ادارات و كميته هاى ذيربط خواستار هستيم تا با ايجاد تفاهم 
و مبادله خدمات در بحث راه و ساختمان، برق، مخابرات و 

كشاورزى زمينه افزايش صادرات را فراهم كنند.
مديركل گمركات استان هم اظهاركرد: هماهنگى هاى الزم 
بين حمل و نقل و تجار براى ارسال محموله انجام شده است و 
ظرف چند روز ديگر كه خرده كارى هاى پايانه مرزى ماهيرود 

پايان يابد ترانزيت خارجى انجام خواهد شد. خاشى با اشاره به 
نياز به پرسنل براى كنترل مسايل خرده فروشى تصريح كرد: 
با گذشت زمان قرار است سامانه جامع امور گمركى به سامانه 

تجارت فرامرزى ايران تغيير نام يابد.

به دنبال پيشرفت و توسعه مبادالت مرزى هستيم

محمديونس رسولى معاون والى فراه افغانستان نيز در اين 
جلسه گفت: با غنيمت شمردن اين فرصت ها بايد كار تجار 
و بازرگانان خود را تقويت كنيم تا در آينده شاهد برنامه هايى 
كه پيشرفت را به دنبال دارد باشيم تا منافع هر دو طرف در 

آن باشد. وى افزود: به هر ميزان كه صداقت همكارى بين 
طرفين وجود داشته باشد به همان ميزان شاهد پيشرفت 
خواهيم بود. وى در ادامه خواستار بازگشايى ميل 73 شد 
و تصريح كرد: بازگشايى ميل 73 باعث زندگى بهتر مردم 

اناردره كه در نزديكى ميل 73 زندگى مى كنند، مى شود.

اميدواريم جاده فراه- بيرجند به زودى تكميل شود

رئيس تجارت و صنعت واليت فراه هم تصريح كرد: بازارچه 
مرزى ميل 73 داراى محدوديت هاى زيادى است و نياز به 
بازسازى دارد. ادب يار همچنين با اشاره به تكميل پروژه جاده 
فراه- بيرجند تصريح كرد: اميد است اين جاده براى گسترش 

روابط حمل و نقلى به زودى تكميل شود.
 رئيس اقتصاد واليت فراه نيز گفت: عدم دريافت به موقع بار 
توسط تجار و اعمال محدوديت هاى ترانزيتى موجب ركود 
خادم  ظاهرشاه  است.  ماهيرود  مرزى  بازارچه  در  اقتصادى 
اظهار كرد: داشتن نظم در تجارت و بازرگانى بر روى مسير 
ترانزيتى از هر دو طرف نياز است و تا هنگامى كه حمل و نقل 

ترانزيتى منظم صورت نگيرد تجارت مناسب نخواهد بود.
محمد عسگر رئيس اتاق تجارت فراه افغانستان نيز با بيان 
اينكه داشتن اتاق تجارت مشترك بين دو استان موجب 
تقويت روابط تجارى مى شود، افزود: داشتن اتاق تجارت 
بين دو كشور از واجبات است چرا كه منافع هر دو كشور 

را در پى خواهد داشت.
به مشكالت حوزه  فراه  والى  نقل  و  رئيس حمل  فراهى 
حمل و نقل اشاره كرد: فعًال فقط مرز ماهيرود يا همان 
بندر شيخ ابونصر فراهى فعال مى باشد  و ميل 73 را هم 
كه به داليلى بسته شده بود، اميدورايم به زودى باز شود. 
به واردات  افغانستان مربوط  بيشترين تجارت  افزود:   وى 
نفت و گاز و مواد خوراكى مى باشد كه همه اينها از مرز 
ابونصر  بازارچه  رئيس  حرمت  مى گيرد.  صورت  ماهيرود 
فراهى (ماهيرود) نيز به مشكالت بازارچه و نبود امكانات 

الزم در اين بازارچه اشاره كرد.

بازگشايى بازارچه ميل 73، خواسته هيئت افغانى
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امام حسن (ع) : بزرگى  كسانى  كه  عظمت  خدا را دانستند اين  است  كه  تواضع  كنند  
و عزت  آنها كه  جالل  خدا را شناختند اين  است  كه  برايش  زبونى  كنند و سالمت  

آنها كه  دانستند خدا چه  قدرتى  دارد اين  است  كه  به  او تسليم  شوند.
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مصوبه  جنوبى  خراسان  استان  اقتصادى  ويژه  منطقه  زاده-  حسين 
مجلس و هيئت دولت است كه به عنوان فرصت طاليى به منظور 
و  شده  ايجاد  المللى  بين  تجارى  مبادالت  و  مراودات  در  تسهيل 
متشكل از يك قطعه 730 هكتارى در بيرجند و يك قطعه منفصله 

100 هكتارى در مرز ماهيرود مى باشد.

منطقه ويژه اقتصادى با هدف توسعه و تسهيل روابط 
تجارى بين المللى به ويژه با افغانستان شكل گرفته است

از  متشكل  هيئتى  جمع  در  استان  اقتصادى  ويژه  منطقه  مديرعامل 
مسئولين و تجار استان فراه افغانستان كه در منطقه ويژه اقتصادى 
خراسان جنوبى حضور يافته بودند با بيان اين مطلب گفت: منطقه ويژه 
اقتصادى قطعه اى محصور شده است كه قوانين خاصى بر آن حاكم 
و از برخى قوانين از جمله قوانين گمركى و قوانين كار معاف مى باشد 
و با هدف توسعه و تسهيل روابط تجارى بين المللى به ويژه با كشور 

افغانستان در استان خراسان جنوبى شكل گرفته است.
مهندس صفدرى زاده با اشاره به اين كه منطقه ويژه اقتصادى خراسان 
جنوبى تنها منطقه ويژه اقتصادى كشور است كه داراى قطعه منفصله 
ويژه  به  و  خارجى  تجار  منفصله،  قطعه  اين  در  افزود:  است،  مرزى 
تجار افغانستان مى توانند بدون تشريفات از شرايط و امكانات فراهم 
شده استفاده نمايند. منطقه ويژه اقتصادى استان توسط سرمايه گذار 
بخش خصوصى اداره مى شود و با توجه به نوپا بودن به شدت مورد 
توجه سرمايه گذاران داخلى و كشور افغانستان است و در بازديد سفير 
افغانستان به عنوان نقطه قوت و دروازه اى جديد براى روابط تجارى 
دو كشور ايران و افغانستان مطرح گرديد و تجار افغانستان نيز براى 
حضور و استقرار واحد تجارى در منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى 
اعالم آمادگى كردند. هم استانى هاى ما و ايرانيان داخل و مقيم ساير 
كشورها نيز با نگاه ارتباط تجارى با كشور افغانستان نسبت به ايجاد 

واحدهاى توليدى در منطقه ويژه اقتصادى اقدام نموده اند.
و  سياسى  ثبات  به  افغانستان  كشور  زاده  مهندس صفدرى  گفته  به 
آرامش رسيده است و آماده پذيرش سرمايه گذاران خارجى و نيازمند 
كاالهاى اساسى و سرمايه اى است و كشور ايران گذرى امن براى 
واردات كاالهاى مورد نياز افغانستان مى باشد و مرز ماهيرود در استان 
خراسان جنوبى مى تواند براى دو كشور و دو استان خراسان جنوبى و 

فراه به عنوان يك فرصت مورد استفاده قرار گيرد.

سرمايه گذاران داخلى با سرمايه گذارى در
 منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى از معافيت هاى 

10 ساله مالياتى برخوردار مى شوند

 وى با بيان اين كه استان خراسان جنوبى در دوره تحريم ها زيرساخت هاى 
الزم براى جهش در توسعه اقتصادى و صنعتى را فراهم كرده و در 
شرايط پس از تحريم مى تواند فرصتى عالى براى استفاده تجار داخلى 
و خارجى باشد، گفت: با توجه به فاصله كوتاه قطعه منفصله مرزى 
منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى تا استان فراه، تجار افغانستان 
نياز  مورد  توليدى كاالهاى  واحدهاى  ايجاد  در  توانند  راحتى مى  به 
كشورشان سرمايه گذارى نمايند. قطعا دغدغه سرمايه گذاران و تجار 
خارجى براى سرمايه گذارى، عدم ثبات در قوانين و مقررات و اطمينان 
نداشتن از تامين دائمى كاالهاى مورد نيازشان مى باشد كه من بدون 
اين  كه  كنم  مى  اعالم  جنوبى  خراسان  استان  و  كشور  به  تعصب 
استان به عنوان منطقه اى امن و با ثبات مى تواند مورد توجه سرمايه 
گذاران و تجار خارجى از جمله كشور افغانستان قرار گيرد. منطقه ويژه 
اقتصادى نيز عالوه بر برخوددارى از مزايا و حمايت هاى ويژه يك 
دولت بر سرمايه گذارى خارجى و تضمين سرمايه مى تواند نقش مهم 

و تاثيرگذارى را ايفا نمايد.
با  داخلى  گذاران  سرمايه  اينكه  به  اشاره  با  زاده  صفدرى   مهندس 
 سرمايه گذارى در منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى از معافيت هاى 
10 ساله مالياتى برخوردار مى شوند، گفت: از اين تسهيالت و امكانات 
براى استفاده سرمايه گذاران خارجى و به ويژه تجار افغانستان وجود 
دارد و زمينه تملك زمين در منطقه ويژه اقتصادى استان به راحتى 
امكانات  ما  نظر  از  البته  است.  فراهم  خارجى  گذاران  سرمايه  براى 

موجود در خور شأن استان هاى خراسان جنوبى و فراه نيست و اين 
امكانات قطعا بايد افزايش پيدا كند. مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى 
استان با بيان اين كه در گذشته به لحاظ نبود امكانات سردخانه اى، 
برخى توليدات و كاالها را نمى شد نگهدارى كرد و سرمايه گذار ناچار 
بود بالفاصله آنها را به فروش برساند، اظهار كرد: در حال حاضر در 
قطعه منفصله مرزى منطقه ويژه اقتصادى، زمين و سردخانه و امكانات 
در اختيار سرمايه گذار خارجى قرار مى گيرد تا امكان نگهدارى كاالها 
و فروش آن در فرصتى مناسب فراهم گردد. ضمن اين كه كاالها در 

مرز در معرض ديد تجار قرار مى گيرد.

در آينده نزديك رقابتى سالم در راستاى توسعه 
مبادالت تجارى دو استان خراسان جنوبى و فراه 

را شاهد خواهيم بود

به گفته صفدرى زاده، استان فراه افغانستان با توجه به مردم زحمتكش 
و ارجمندش شايستگى توسعه و ارتقا را دارد و خراسان جنوبى نيز به 
عنوان دومين استان امن كشور داراى مردمى با فرهنگ، فرهيخته، 
تحصيلكرده و قانع است و نيروى انسانى نيز بزرگترين سرمايه يك 
دو  مردم  تالش  و  همت  و  اراده  قطعا  شود.  مى  محسوب  كشور 
رونق  و  كرد  خواهد  گذشته  از  تر  رونق  پر  را  كشور  دو  مرز  استان، 
امنيت كمك مى كند. منطقه  ارتقاى سطح  به  نيز  مبادالت تجارى 
ويژه اقتصادى نيز چهار معاونت دارد كه از طريق معاونت اقتصادى و 
سرمايه گذارى ارتباط خوبى با سرمايه گذاران و تجار افغانستان دارد 
و آماده هست تا در راستاى توسعه مبادالت تجارى دو كشور و دو 
استان بر اساس قوانين دو دولت گام بردارد و اين انگيزه نيز در هر دو 

طرف وجود دارد.
ايران- افغانستان،  ايران-  مشترك  ميز  اندازى  راه  به  اشاره  با  وى 

براى  استان  اقتصادى  ويژه  منطقه  در  عراق  ايران-  و  تاجيكستان 
تجار  كرد:  اظهار  كشورها  اين  با  ايران  تجارى  مبادالت  در  تسهيل 
افغانستان مى توانند كاالهاى خود را از طريق منطقه ويژه اقتصادى با 
واسطه خودشان به تمام كشورهاى جهان صادر كنند و من اطمينان 
كامل دارم با وجود قطعه منفصله 100 هكتارى منطقه ويژه اقتصادى 
آينده  در  دارد  را  هكتار   200 به  توسعه  قابليت  كه  ماهيرود  مرز  در 
نزديك رقابتى سالم در راستاى رونق مبادالت تجارى را شاهد خواهيم 
بود كه به توسعه و آبادانى دو كشور كمك خواهد كرد. در حال حاضر 
نيز بيشترين كاالها از طريق مرز ماهيرود به افغانستان حمل مى شود 

و اين معبر مقام اول را در اين زمينه دارد.

بخش خصوصى دو طرف مى تواند در انتقال برق
 و آسفالت جاده منتهى به مرز كمك كند

استان  اقتصادى  ويژه  منطقه  اينكه  بيان  با  زاده  صفدرى  مهندس 
ايران و  هرگونه همكارى را براى توسعه مبادالت تجارى دو كشور 
افغانستان و به خصوص دو استان خراسان جنوبى و فراه خواهند داشت 
ابراز اميدوارى كرد: دولت افغانستان و استان فراه نيز كاالهاى مورد 
نياز خود را از طريق مرز ماهيرود به عنوان امن ترين كانال وارد كنند 
و از ظرفيت باالى منطقه ويژه اقتصادى استان خراسان جنوبى در اين 

راستا بيشترين بهره را ببرند.
وى از سفر مديران و كارشناسان منطقه ويژه اقتصادى به افغانستان 
بخش  افزود:  و  داد  خبر  نزديك  آينده  در  كشور  اين  فراه  استان  و 
انتقال  خط  كيلومتر   50 اجراى  مانند  مسايلى  كشور  دو  خصوصى 
 برق از درح تا ماهيرود و از آن سو از فراه تا مرز و آسفالت جاده را 
تا اين پروژه ها  انجام آن كمك كند  مى تواند پيگيرى نموده و در 

زودتر به نتيجه برسد.
بايد از دولت هاى دو طرف بخواهيم كه براى توسعه مراودات و رونق 
تجارى و اقتصادى و صنعت گردشگرى در اجراى اين پروژه ها تسريع 
خراسان  همجوار  استان  دو  توسعه  براى  مغتنم  فرصت  اين  تا  شود 

جنوبى و فراه فراهم شود.
كه  زحماتى  اينكه  بيان  با  هم  افغانستان  فراه  استاندار  مالى  معاون 
باعث قوت  اقتصادى كشيده شده  ايجاد و توسعه منطقه ويژه  براى 
قلب است و به ما دلگرمى و اميدوارى مى دهد، گفت: اينكه رئيس 

جمهور شما اعالم مى كند كه مى خواهيم بهترين روابط تجارى را با 
 كشور افغانستان داشته باشيم مايه اميدوارى است و بايد ديد كه چطور 
مى توانيم در اين راستا و براى رفاه حال مردم دو كشور گام برداريم.

تجار دو كشور فرصت دارند در راستاى انتفاع
 دو طرف گام بردارند

محمد يونس رسولى به ارزش چند ده تريليون دالرى منابع زيرزمينى 
افغانستان اشاره كرد و گفت: اميدواريم با توجه به دوستى و صداقت 
به  اين كشور دست  با كمك  و  (ايران)  ما  و همسايه  دوست  كشور 
انگشت حيرت  تا جهان  بزنيم  منابع عظيم  اين  استخراج  و  جستجو 

به دهان گيرد.
به گفته وى تجار و سرمايه گذاران دو كشور اين فرصت را دارند كه 
از راه تفاهم، تبادل نظر و تشريك مساعى در راستاى انتفاع دو طرف 

گام بردارند.
رسولى به شرايط نامساعد جاده اى در بحث حمل و نقل اشاره كرد 
و گفت: بيش از 90 تا 95 درصد واردات كشور افغانستان با توجه به 
فاصله كوتاه، از مرز ماهيرد انجام مى شود و ما مسايل و مشكالت بر 
سر راه مبادالت دو استان فراه و استان خراسان جنوبى را با مسئولين 
 در ميان مى گذاريم زيرا ما دو طرف نمى توانيم از يكديگر جدا باشيم.

به خاطر  و  داريم  با شما  ارتباط صميمانه اى كه  و  اعتماد  لحاظ  به 
مهربانى هاى شما و اينكه مسايل بهداشتى در توليدات شما رعايت 
از طريق كشور شما و منطقه  را  تمايل داريم واردات خود  مى شود 
ارتباط  اين  اميدواريم  و  دهيم  انجام  ماهيرود  مرز  و  اقتصادى  ويژه 
 خوب و دو طرفه با وجود مردم خوب و صميمى دو كشور و دو استان 

روز به روز بيشتر شود. 
افغانستان  تجار  و  مسئولين  از  تن  چند  سوى  از  سواالتى  ادامه  در 
به  جنوبى  خراسان  اقتصادى  ويژه  منطقه  مديرعامل  كه  شد  مطرح 

اين سواالت پاسخ داد.

بزودى عمليات احداث سردخانه در قطعه منفصله 
مرزى منطقه ويژه اقتصادى استان آغاز مى شود

منطقه  در  گذارى  سرمايه  اينكه  به  اشاره  با  زاده  صفدرى  مهندس 
خصوص  در  گرفته،  صورت  خصوصى  بخش  توسط  اقتصادى   ويژه 
هزينه هاى نگهدارى در انبارها و سردخانه هاى قطعه منفصله منطقه 
چنانچه  قطعا  ماهيرود گفت:  مرز  در  جنوبى  اقتصادى خراسان  ويژه 
سرمايه گذاران در زمين متعلق به خود در قطعه منفصله مرزى اقدام به 
احداث سردخانه يا انبار براى خود كنند هزينه هايشان به مراتب كاهش 
خواهد يافت. ضمن اين كه خواهند توانست كاالهاى ديگر تجار را نيز 
درآمدزايى  طريق  اين  از  و  كرده  نگهدارى  خود  سردخانه  و  انبار  در 
داشته باشند. اما چنانچه بخواهند از انبار و سردخانه  عمومى استفاده 
هاى  هزينه  پرداخت  به  نسبت  ويژه  مناطق  ساير  همانند  بايد   كنند 
انباردارى و نگهدارى كاال در سردخانه اقدام نمايند. با اينحال منطقه 
ويژه اقتصادى خراسان جنوبى به لحاظ هزينه ها ارزانترين منطقه ويژه 
احداث  براى  نيز سرمايه گذار  اخيرا  اقتصادى در سطح كشور است. 
سردخانه در قطعه منفصله مرز مشخص شده و بزودى عمليات احداث 

سردخانه را آغاز خواهد كرد.
وى در خصوص تسهيالتى كه در منطقه ويژه اقتصادى استان براى 
تجار صادر كننده پيش بينى شده نيز گفت: اگر شما كااليى را بخواهيد 
از طريق منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى از افغانستان به دبى 
ما  كشور  به  گمركى  عوارض  هيچگونه  پرداخت  بدون  كنيد   صادر 
مى توانيد اين كار را انجام دهيد. البته هزينه هاى انباردارى، استفاده 
از تجهيزات و ... در تمامى مناطق ويژه اقتصادى دريافت مى شود. 
ضمن اين كه ما مى توانيم در جلسات مشترك، مسايل موجود را مورد 

بررسى قرار داده و حل و فصل نماييم.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى با بيان اين كه 100 
درصد سرمايه شما توسط دولت تضمين مى شود، افزود: قطعا اگر از 
افغانستان و استان فراه براى  سوى بخش خصوصى و دولت كشور 
در  موارد  مابقى  باشد  داشته  وجود  آمادگى  تجارى  مبادالت  توسعه 

جلسات مشترك به صورت دوستانه قابل رفع است.

معاون والى واليت فراه افغانستان:

زحمات كشيده شده در منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى 
به ما دلگرمى و اميد مى دهد

تمايل داريم واردات خود را از طريق منطقه ويژه اقتصادى و مرز ماهيرود انجام دهيم / خراسان جنوبى پس از تحريم فرصتى عالى براى استفاده سرمايه گذاران داخلى و خارجى است


