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 بسيج؛ پرصالبت ترين
 فرياد تاريخ

*سردبير 
 

خدا،  و  بود  مهربان  خودش  مثل  هم  نامش   
همراهش كه خودش گفته بود «يدا...مع الجماعه». 
و اين جماعت ساقى عشق بودند و جام محبت در 
دست، ترازوى مهر را به دوش مى كشيدند و قدم 
نه چشمداشتى  ادعايى،  نه  گذاشتند.  مى  تراب  بر 
انقالب.  از  سهمشان  واسطه  به  طمعى  نه   و 
رنجى  و  بودند  پيشقراول  آمد،  مى  كه  ها  سختى 
كه به مردم مى رسيد، پيش مرگش، آنان. از مردم 
 بودند و براى مردم تحفه اى عالمتاب كه آسمان 
حماسه آفرين ايران را به شوق حضورشان، ستاره 
 باران مى كردند و زمين را ميهمان باران محبت شان. 
وقت صلح  به  و  غرنده  شير؛  كارزار، چون  گاه  به 
از  پر  و  بخشنده  نسيم؛  از  سرشار  صبح  همچون 
خالق  برابر  در  خدا.  زيباى  هاى  فصل  چون  اميد 
عبدى خاضع و صالح و براى خلق، خادمى خالص 

و همواره پر نشاط. 
  آن پير بت شكن، بنيان هميشه استوارى را سامان داد كه 
 نام بسيج، زيباترين و ماندگارترين مسماى تاريخى اش 
انقالب، اين  شد و حاال، در كنار همه زيبايى هاى 
نام، درخشش ديگرى دارد كه به دنياى بت پرستى 
توان  مى  هم  برهنه  پاى  با  كه  كرد  ثابت   مدرن 
 الت و منات و هبل هاى زمانه را به زير كشيد، مى توان 
با دست خالى، بر سر دشمن كوفت و با سالح ايمان، 
با توكل، بر زندگى روبه صفتان روزگار و  با اشك، 
آورد.  زلزله  و  شد  سيالب  تاريخ،  سيرتان  گرگ 
از آرمان  مى توان هشت سال در برابر همه جهان 
يك انقالب دفاع كرد و مى توان سنگر به سنگر، 
بار هفت آسمان فرهنگ و علم و رزم و  زير  شانه 
اقتصاد و اجتماع و اعتقاد و سياست گذاشت و بارى 
اش  زمان، سنگينى  مدعيان  بر دوش كشيد كه   را 

را بر نتافتند و كمر خم كردند. (ادامه در صفحه 2)

استاندار در بازديد از كتابخانه هاى عمومى 
شهرستان بيرجند عنوان كرد؛

گفتمان منطقى ما 
رهاورد كتاب هاى 

انديشمندان ماست   

اعالم آمادگى كامل تمامى دستگاه هاى ذيربط براى مقابله با بحران هاى احتمالى

خيالتان آسوده، مسئوالن آماده اند

صفحه 7

 افتتاح همزمان 470 كارگاه 
كمك اشتغال روستايى استان

صفحه 4

عمليات دو خطه شدن مسير
 راه آهن شرق آغاز مى شود

صفحه 7

در مورد رد صالحيت ها، بايد بگويم 
مسير احقاق حق باز است

صفحه 2

صفحه 3

جناب آقاى يزدان شناس
 عضو انجمن خيريه پيشگيرى و حمايت از بيماران ژنتيكى
 با كمال تاسف و تاثر مصيبت وارده را خدمت جناب عالى و خانواده محترم 
تسليت عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال علو درجات براى آن مرحومه 

و صبر و شكيبايى براى شما و ساير بازماندگان مسئلت داريم.

انجمن خيريه  پيشگيرى و حمايت از بيماران ژنتيكى

برادر ارجمند جناب آقاى مهندس ناصرى
فرماندار محترم شهرستان بيرجند

انتصاب ارزشمند جناب عالى را كه حاصل شايستگى و توانمندى اجرايى شما مى باشد، صميمانه 
تبريك عرض نموده، سربلندى و توفيق روزافزون شما را در مسئوليت جديد از درگاه خداوند سبحان 

آرزو دارم.

سيد محمد حسين زينلى- مديرعامل شركت كويرتاير

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند در نظر دارد: اجراي 
عمليات ابنيه،تأسيسات مكانيكى و برقى طرح توسعه اورژانس و بلوك زايمانى 
بيمارستان هاى شفاء بشرويه و شهيد چمران فردوس را به صورت سرجمع 
(بخشنامه 100/6405 -89/02/04) به پيمانكاران واجد شرايط داراى پايه 
واگذار نمايد. بدين منظور از شركت هاي داراي رتبه حداقل 5 ابنيه و تأسيسات 
با ظرفيت آزاد و تجربه انجام كارهاي مشابه دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 
يك هفته پس از انتشار آگهي نوبت دوم براى دريافت اسناد ارزيابي به مديريت 

توسعه منابع فيزيكي و امور عمراني دانشگاه مراجعه نمايند.
مشخصات كلي پروژه 

موضوع پروژهرديف
 متراژ

(مترمربع)
محل
 اجرا

 مدت
 اجرا
(ماه)

 مبلغ تقريبى برآورد
(براساس فهرست
 بهاى 94) (ريال)

1
 طرح توسعه اورژانس

و بلوك زايمانى
 بيمارستان شفاء بشرويه

1223/000/000/000بشرويه1150

2
 طرح توسعه اورژانس و

 بلوك زايمانى  بيمارستان
شهيدچمران فردوس

1538/000/000/000فردوس1900

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

فراخوان عمومى ارزيابي كيفى پيمانكاران 
شماره (38-94 و 94-39)

آگهى دعوت براى انتخاب حسابرس مستقل
شهردارى بيرجند به استناد بند 2 مستخرجه از صورتجلسه شماره 94/8/9-111 
شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد: نسبت به انتخاب حسابرس براى حسابرسى 

سال هاى 1392 و 1393 شهردارى مركز، مناطق دوگانه و 9 سازمان تابعه خود اقدام نمايد. لذا از 
كليه شركت هاى حسابرسى عضو جامعه حسابداران رسمى ايران كه از نظر آخرين جدول رتبه بندى 
كيفيت (سال 1393) در رده هاى الف و ب قرار دارند، دعوت به عمل مى آيد جهت دريافت شرايط و 
فرم پيشنهاد قيمت به سايت www.birjand.ir مراجعه و پس از تكميل ،كليه مدارك خود را تاپايان 
وقت ادارى 94/9/15 ساعت 14:30 به آدرس: بيرجند- ميدان ابوذر- شهردارى مركزى – دبيرخانه 
 محرمانه حراست تحويل نمايند. جلسه بازگشايى پاكت هاى متقاضيان 94/9/16 راس ساعت 10 

در محل سالن جلسات شهردارى بيرجند برگزار مى شود.
در صورت نياز به كسب اطالعات بيشتر با شماره 32210040 (واحد مالى) تماس حاصل فرماييد.

دكتر عباسعلى مديح - شهردار بيرجند

فروش ويژه انواع بخارى ژاپنىگازى و نفتى
با ضمانت و تعميرات تخصصى  آدرس: نبش سجاد 13

«هوالباقى»
چهل روز اشك از فراق دسته گلى ريختيم كه هر شاخه از 
وجودش، جوانه هاى پاكى، صداقت و خدمت را براى آينده اى 
اميد بخش نويد مى داد. اينك با شما دوستان و آشنايان كه 
دعاى خير و اظهار همدردى تان مرهمى بر قلب پاره پاره مان 

گرديد در مجلس اربعين  

دكترحميدرضا 
عبدالرزاق نژاد 
 سه شنبه 94/9/3 از ساعت 15 الى 16 در محل مسجد 
امام حسين (ع) به يادبود عزايش به سوگ مى نشينيم.

خانواده هاى: عبدالرزاق نژاد ، فلكى ، ابوالحسن نژاد

مرحومه شهال ناصح 
"همسر آقاى على كاظمى  دبير بازنشسته آموزش و پرورش"

 را به اطالع عموم مى رساند: مراسم تشييع و تدفين آن عزيز
 از دست رفته امروز دوشنبه 94/9/2 ساعت 2 الى 3 بعدازظهر

 از محل غسالخانه برگزار مى گردد.
خانواده هاى: كاظمى ، ناصح و ساير بستگان

الباقى
با نهايت تاثر و تاسف درگذشت همسر، مادر و خواهر عزيزمان                هو

مزايده بزرگ ترين مجموعه استخر
 شناى سرپوشيده استان خراسان جنوبى

(دانشگاه آزاد اسالمى)
دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند در نظر دارد: بزرگ ترين سالن استخر شناى سرپوشيده استان 
به همراه كافى شاپ (طبقه فوقانى استخر) را به اشخاص واجد شرايط و صالحيت از طريق 
مزايده كتبى بر اساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد مزايده و براى مدت يك سال 
در قالب اجاره واگذار نمايد. از متقاضيان واجد شرايط دعوت مى شود براى دريافت اسناد 
مزايده و اطالع دقيق از شرايط و بازديد از محل به نشانى: بيرجند انتهاى بلوار آيت ا... غفارى 
طرح جامع دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند، ساختمان مركزى دفتر معاونت عمرانى مراجعه 
نمايند. مهلت دريافت اسناد و عودت آنها و ارائه پيشنهاد قيمت به همراه مدارك از تاريخ 
درج آگهى به مدت يك هفته مى باشد. ميزان تضمين شركت در مزايده مبلغ يكصد 
ميليون ريال مى باشد كه بايد به صورت ضمانت نامه معتبر بانكى و يا چك تضمين شده 
در پاكت مربوطه ارائه شود. ضمنا قيمت پايه اجاره بهاى ساليانه براى سالن استخر 
مبلغ 1/440/000/000 ريال و براى كافى شاپ مبلغ 84/000/000 ريال تعيين و اعالم 

مى گردد. دانشگاه در قبول و يا رد پيشنهادات داراى اختيار تام مى باشد.
 در ضمن هزينه درج آگهى و كارشناسى انجام شده بر عهده برنده مزايده  مى باشد.

   روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند

جناب آقاى 
مهندس على ناصرى

انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

 فرماندار شهرستان بيرجند 
تبريك عرض نموده

 از خداوند متعال توفيق روزافزون تان را مسئلت مى نماييم.

هيئت مديره و كاركنان شركت دان و علوفه شرق

مرحوم حاج اسدا... موذن 
"موذن مسجد حائرى"

 را به اطالع عموم مى رساند: مراسم تشييع و تدفين آن عزيز
 از دست رفته امروز دوشنبه 94/9/2 ساعت 1 بعدازظهر

 از محل غسالخانه برگزار مى گردد.
خانواده هاى موذن و ساير بستگان

الباقى
با نهايت تاثر و تاسف درگذشت                 هو

جناب آقاى دكتر غالم عباس عزيزى
مدير كل محترم بهزيستى خراسان جنوبى

با كمال مسرت، انتصاب جناب عالى را كه نشان از تعهد و مديريت 
و شايستگى شما مى باشد، صميمانه تبريك عرض نموده
 توفيقات روزافزون تان را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

انجمن خيريه پيشگيرى و حمايت از بيماران ژنتيكى

مشاور وزير صنعت ، معدن و تجارت در بازديد از منطقه ويژه اقتصادى استان:

منطقه ويژه اقتصادى ستون فقرات توسعه تجارت خارجى است / صفحه8
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 بسيج؛ پرصالبت ترين
 فرياد تاريخ

 (ادامه از صفحه اول) چرخش روزگار، در عين مظلوميت 
چون  را  الهى  هديه  اين  حضور  عظمت  بسيج، 
 خورشيد هر روز بر مدار توجه جهانيان پر فروغ تر 
كف  در  نيز  آينده  خواند.  مى  تأللو  به  پيش،  از 
دستان اين پر صالبت ترين فرياد تاريخ بر اسالم 
خوش  جا  دلهايى  رواق  بر  آينده  است.  ستيزان 
خواهد كرد كه بسيجى باشند و تفكر بسيج را كه 
تفكر آزادى خواهى، عدالت و برابرى، نوع دوستى 
و يارى از مظلومان است دنبال كنند. آينده، ميدان 
فرا  پرستى  بت  تفكر  و  بسيج  ميان  بزرگ  كارزار 
مدرن و جهالت پيش تاخته بر ارزش هاى انسانى 
خواهد بود كه اين يادگار معمار انقالب، قطعًا از آن 

 

سر افراز بيرون خواهد آمد.
هستيم  آن  مدعى  هم  اى  منطقه  عرصه  در   
سر  را  سامان  اين  توان  مى  بسيجى  تفكر  با  كه 
ترى  بزرگ  هاى  قدم  توان  مى  داد،  سامان   و 
جنوبى  خراسان  پيشرفت  و  عمران  راه  در 
اقتصادى  و  علمى  هاى  حلقه  توان  مى  برداشت. 
و  كرد  متصل  هم  به  بسيج  نام  به  را  ديار  اين 
تر  سهل  و  تر  سريع  و  زودتر  را  توسعه   شاهراه 
آواى  روزنامه  خود،  سهم  به  كه  خرسنديم  پيمود. 
مكتوب  مطبوعه  اولين  عنوان  به  جنوبى،  خراسان 
استان افتخار راه اندازى پايگاه بسيج روزنامه را به 

خود اختصاص داده و بر اين افتخار مى باليم.
 در چهارمين روز از هفته بسيج، ياد و خاطره همه 
به رهروان  را گرامى مى داريم و  شهداى بسيجى 
حقيقى اين تفكر ناب و عزيز گراميداشتى از صميم 

قلب تقديم مى نماييم.

يادداشت

دوشنبه* 2 آذر 1394*شماره 3376 

مركز آمار نرخ تورم آبان را منتشر كرد.به گزارش انتخاب، بر اين اساس نرخ تورم ساالنه 13,1 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 10,8 درصد رسيده است. از ميان 
كاالها و خدمات مورد استفاده خانوارها، باالترين تورم مربوط به تورم بخش آموزش است كه 17,6 درصد گزارش شده است. بعد از آن تورم مربوط به مبلمان و 
لوازم خانگى و نگهدارى آنهاست كه 16,8 درصد است. مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها هم تورم 16 درصدى داشته اند كه سومين رتبه تورم باال را دارد. 

تورم آبان اعالم شد؛آموزش باالترين ميزان تورم را به خود اختصاص داد 

امروز ٢ آذر ١٣٩٤ مصادف با
 ١١ صفر ١٤٣٧ و ٢٣  نوامبر ٢٠١٥

هم پيمان شدن حضرات آيات بهبهاني و طباطبايي 
به منظور نيل به مشروطه (١٢٨٤ ش).

تشكيل «كميته دفاع ملي» در قم در جريان جنگ 
جهاني اول (١٢٩٤ ش).

هجوم وحشيانه ايادي رژيم پهلوي به حرم مطهر 
امام رضا(ع) (١٣٥٧ ش).

قرار گرفتن پرچم ايران براي نخستين بار بر فراز 
قطب شمال (١٩٥١م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

محسنى اژه اى: تاييد بازداشت فرزند 
يكى از مسئوالن پيشين 

محسنى اژه اى، سخنگوى قوه قضائيه در خصوص 
هنوز  كرد:  اظهار  مهاجرانى  عطاءا...  پسر  بازداشت 
بررسى ها ادامه دارد اما وى در بازداشت و در زندان 
است. وى در مورد ادعاى مطرح شده در مورد سعيد 
توسط  شده  گرفته  حقوق  از  من  گفت:  مرتضوى 
نيز  وى  بودن  رها  ندارم؛  اطالعى  مرتضوى  سعيد 
ناصحيح است و مرتضوى در حال محاكمه است، 
اگر كسى مدعى حمايت وى از بابك زنجانى است با 
ارائه مدرك حرف بزند و اعتماد مردم را بر هم نزند.

در مورد رد صالحيت ها، بايد بگويم 
مسير احقاق حق باز است

آستانه  در  استانداران  تغيير  درباره  كشور  وزير 
انتخابات، اظهار كرد: اين تغييرات هيچ تاثيرى در 
بيان كرد:  انتخابات نخواهد داشت.رحمانى فضلى 
رد  كه  دارند  موضوعاتى  و  ها  پرونده  افراد  برخى 
صالحيت مى شوند، اينها مى توانند اعتراض كنند 
حق  احقاق  مسير  كنند،  دنبال  قانون  طريق  از  و 
باز است و مشكلى ايجاد نشود.وى تاكيد كرد: ما 
مصر هستيم با ورود جريان پول كثيف به انتخابات 
انتظار داريم  ايم و  مقابله كنيم و اليحه هم داده 

مجلس هر چه سريعتر آن را تصويب كند.
 

قول مى دهيم خاورى را باز گردانيم 

در  كشور  بازرسى كل  سازمان  رئيس  سراج  ناصر 
 خصوص پرونده آقاى خاورى گفت: ما قول مى دهيم 
كه خاورى را به كشور بازگردانيم. دولت جديد كانادا 
تغيير كرده  به جمهورى اسالمى  موضعش نسبت 
است كه اميدواريم بتوانيم ورود كنيم و افرادى را 

كه پناهنده شده اند به كشور بازگردانيم.

انهدام دو تيم تروريستى دركشور 

معاون امنيت داخلى وزارت اطالعات گفت : در پى 
سلسله اقدامات اطالعاتى و عملياتى سربازان گمنام 
تيم  يك  بلوچستان،  و  سيستان  در  زمان(عج)  امام 
تروريستى با ضربه اطالعاتى، منهدم شد.وى گفت: 
همچنين با هوشيارى و اقدامات اطالعاتى سربازان 
 گمنام امام زمان(عج) تيم تروريستى گروهك هاى 
ضدانقالب كه با هدف اقدامات تروريستى و خرابكارانه 

وارد كشور شده بود در آذربايجان غربى منهدم شد.

باراك اوباما: تامين كنندگان مالى
 داعش را نابود مى كنيم 

اين كشور و  رئيس جمهور آمريكا، گفته است كه 
برنمى دارند  از جنگ عليه داعش دست  متحدانش 
و رهبران و تامين كنندگان مالى اين گروه را از بين 
خواهند برد.باراك اوباما، همچنين ابراز اميدوارى كرد 
كه روسيه با تغيير رهبرى در سوريه كه به معناى 

كنار رفتن بشار اسد از قدرت است، موافقت كند.

رانندگان خاطى، حق بيمه بيشتر پرداخت مى كنند 

رئيس سنديكاى بيمه گران گفت: طبق آيين نامه بيمه شخص ثالث ، 
از اين به بعد حق بيمه بيشترى  رانندگان خاطى 
اكبر  نيوز،على  بولتن  گزاش  كنند.به  مى  پرداخت 
اوليا افزود: طبق آيين نامه جديد، ريسك خودرو كه 
بخش كوچكى از حوادث جاده اى است به راننده 
هم منتقل مى شود و ويژگى هاى راننده در پرداخت 
حق بيمه لحاظ خواهد شد.وى ادامه داد: از اين به بعد، رانندگانى كه خطر 
بيشترى ايجاد مى كنند ، بايد حق بيمه بيشترى پرداخت كنند.وى افزود: 
با وجود اينكه بيمه شخص ثالث يك بيمه اجبارى است اما تعداد زيادى از 
خودروها هنوز فاقد اين بيمه نامه است و نيروى انتظامى از اين به بعد به 

كمك بيمه مركزى از تردد خودروهاى فاقد بيمه جلوگيرى مى كند.

يارانه نقدى برخى كارگران ساختمانى هم قطع شد

كرد:  اعالم  ايران  كارگران  صنفى  انجمن هاى  عالى  كانون  دبيركل 
قطع  هم  ساختمانى  كارگران  برخى  نقدى  يارانه 
شده است. عباسى در گفتگو با مهر، با بيان اينكه 
متاسفانه تاكنون يارانه برخى گروه هاى كم درآمد 
مانند كارگران ساختمانى نيز در مواردى قطع شده 
اينگونه مسائل و حذف  آمدن  پيش  است، گفت: 
يارانه برخى كارگران اين نگرانى را به وجود آورده كه در ماه هاى آينده 
يارانه برخى گروه هاى ديگر نيز حذف شود، در حالى كه بيشتر كارگران 
از اقشار كم درآمد و ضعيف جامعه هستند.حاال هم اگر قرار است دولت به 
صورت آرام و آهسته يارانه ها را قطع كند، بهتر است به يكباره اين كار را 

انجام دهد تا بيشتر از اين گروه هاى كم درآمد دچار استرس نشوند.

ايرانى ها بيشتر از تمام دنيا ميوه مى خورند

در  ميزان  اين  كه  است  كيلوگرم   134 ايران  در  ميوه  مصرف  سرانه 
كشورهاى ديگر 75 كيلوگرم مى باشد. به گزارش 
هاى  ميوه  كل  مدير  تن  روئين  رمضان   ايرنا، 
سردسيرى و خشك وزارت جهادكشاورزى همچنين 
سرانه توليد ميوه در ايران را 200 كيلوگرم عنوان 
كرد و افزود: اين سرانه در جهان 97 كيلوگرم است.

وى سطح باغ هاى كشور را دو ميليون و 600 هزار هكتار عنوان و اظهار 
كرد: از مجموع اين ميزان 390 هزار هكتار ديم و دو ميليون و 21 هكتار 
نيز آبى است. وى مجموع توليدات محصوالت باغى را 16 ميليون تن 
عنوان كرد و گفت: از نظر توليد ميوه در دنيا رتبه يازدهم را داريم. وى كل 

ميزان صادرات ميوه را نيز يك ميليون و 100 هزار تن عنوان كرد.

رئيس اتحاديه لوازم خانگى گفت:  بانك مركزى اعالم 
كرده بود كه در اين هفته كارت هاى اعتبارى را براى 
خريد لوازم خانگى توزيع خواهد كرد، اما ظاهراً درگير 

بروكراسى هاى ادارى نحوه توزيع شده اند. 
محمد طحان پور در گفتگو با فارس، در مورد آخرين 
بسته  ايرانى كه در  لوازم خانگى  وضعيت طرح خريد 
گفت:  شده،  گرفته  نظر  در  دولت  ركود  از  خروج 
طرح  اين  اعتبارى  جزئيات  و  اجرا  نحوه  از  اطالعى 
با بيان اينكه بيش از 700  به ما اعالم نكرده اند.وى 
فعال  كشور  در  خانگى  لوازم  توليد  كارخانه   800 تا 
هستند، خاطرنشان كرد: بايد پرسيد چرا فقط نام 25 
كارخانه بعد از تمام رسانه اى شدن موضوع در فهرست 
خريد اعتبارى كاال وجود دارد و آيا اين بدان مفهوم 

الزم  كيفيت  داخل  توليد  كارخانجات  بقيه  كه  است 
كارت  توزيع  نحوه  به  اشاره  با  طحان پور  ندارند؟.  را 
اعتبارى و خريد لوازم خانگى گفت: بانك مركزى بر 
بروكراسى  درگير  آن  توزيع  و  كارت  نحوه صدور  سر 
ادارى شده و اينكه چه سازمانى را متولى توزيع كارت 
كه  فروشگاهى هايى  چراكه  بگيرد؛  نظر  در  اعتبارى 
مجهز  بايد  شده اند  تعيين  كاال  اعتبارى  خريد  براى 
به دستگاه هاى پوز مخصوص باشند، تا امكان انتقال 
اعتبارى مستقيم به توليدكننده وجود  پول كارت هاى 
وى  دارد.  پى  در  را  سنگينى  هزينه  كه  باشد  داشته 
اعتبارى  طرح  كه  كرد  اشاره  نكته  اين  به  همچنين 
لوازم خانگى نمى تواند همانند طرح تسهيالت خودرو 
ميزان  مركزى  بانك  جدول  طبق  چراكه  شود؛  اجرا 

پايه  براساس  و  ماه   18 در  لوازم خانگى  اعتبار خريد 
يكسان  همه  براى  و  مى شود  مشخص  افراد  حقوق 
خودرو  تسهيالت  طرح  در  آنكه  بر  مضاف  نيست، 
در  اما  مى ماند،  باقى  كارخانه  رهن  در  خودرو  سند 
كارمندان  تسهيالت  وصول  اطمينان  براى  طرح  اين 
آموزش و پرورش، بازنشستگان و كارمندان دولت در 
كارت  طرح  مزيت  تنها  وى  هستند.  تسهيالت  صف 
احتمالى  سوءاستفاده هاى  از  جلوگيرى  را  اعتبارى 
افزود:  و  كرد  عنوان  فروشى  فاكتور  از  پرهيز  و 
اميدواريم روش هاى جديدى براى دور زدن اين طرح 
تسهيالتى كه هدف آن رونق در توليدكنندگان لوازم 
است،  مردم  خريد  قدرت  افزايش  و  داخلى  خانگى 

ايجاد نشود.

  پيچ و خم ادارى بانك مركزى در توزيع كارت اعتبارى

مشاور رئيس كل سازمان خصوصى سازى 
ميزان   1395 سال  دوم  نيمه  در  گفت: 
شهروندان  به  عدالت  سهام  بدهى  مانده 
اعالم مى شود تا آنها در خصوص پرداخت 
سهم  ميزان  دريافت  يا  و  بدهى  مابقى 
سبحانى  كنند.  تصميم گيرى  شده  آزاد 
حدود  تاكنون  گفت:  ايسنا،  با  گفتگو  در 

از مجموع يك ميليون تومان  36 درصد 
از محل سود  دارد  ايرانى  سهمى كه هر 
است  و  شده  واريز  خزانه  به  شركت ها 
بايد مابقى سود سال هاى 1393 و 1394 
واريز  خزانه  حساب  به  درصد   14 معادل 
تاكنون  با 36 درصد سودى كه  شود كه 
اين  بينى مى شود  پيش  است  واريز شده 

با  وى  برسد.  درصد   50 به  سود  ميزان 
بيان اينكه جزئيات اين طرح در نيمه دوم 
سال 1395 اعالم مى شود، اظهار كرد: بر 
دارند كه  ماه فرصت   6 افراد  اساس  اين 
در صورت تمايل مابقى بدهى خود را به 
حساب اعالمى سازمان خصوصى سازى 
يك  معادل  آنها  كل سهم  تا  كنند  واريز 

ميليون تومان آزاد شود. وى در خصوص 
عدالت  سهام  نشدگان  نام  ثبت  تكليف 
گفت:ممكن است برخى از افراد ثبت نام 
نكرده و يا عده اى فوت كرده باشند و يا 
فرزند جديدى متولد شود كه تمامى اين 
موارد در اليحه دولت ديده شده و بعد از 
تصويب از سوى مجلس اعالم مى شود. 

جزئيات آزادسازى سهام عدالت و تكليف ثبت نام نشدگان 

مناقصه عمومى يك مرحله اى - نوبت اول
 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراسان جنوبى در نظر دارد: عمليات احداث بخشى از سالن ورزشى
 كارگران قاين (فاز 1) واقع در شهرستان قاين- منطقه گردشگرى بوذرجمهر قاينى را از طريق مناقصه عمومى
 به پيمانكاران داراى صالحيت از معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى و حداقل داراى پايه

:5 رشته ابنيه با شرايط ذيل واگذار نمايد
 مبلغ برآورد اوليه پروژه : 3/177/126/857 ريال براساس فهرست بهاى سال 94 (انعقاد پيمان به صورت
 سرجمع موضوع بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 89/2/4 معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس
 جمهورى) مدت اجراى پيمان: 2 ماه مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 17/000/000 ريال (هفده
 ميليون) صرفا به صورت ضمانت نامه بانكى محل دريافت اسناد مناقصه: بيرجند- انتهاى بلوار صنعت و
 معدن – سايت ادارى- طبقه همكف - دفتر فنى اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى مهلت دريافت اسناد
 مناقصه: تا پايان وقت ادارى يكشنبه 94/9/8 به همراه معرفى نامه كتبى از شركت آخرين مهلت عودت
 اسناد تكميل شده: پيشنهاد دهندگان بايد پاكت هاى اسناد مناقصه را يكشنبه 94/9/22 تا ساعت 9 صبح
 به واحد حراست اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى تحويل دهند. زمان بازگشايى پيشنهادات: يكشنبه

94/9/22 ساعت 10 صبح                                  اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراسان جنوبى

دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
موسسه خيريه صديقين بيرجند 

 از كليه اعضاى هيئت امناى موسسه خيريه صديقين بيرجند ثبت شده به شماره 76
 دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى كه به طور فوق العاده در تاريخ 94/9/27 راس
 ساعت 16 در محل دفتر موسسه واقع در بيرجند خيابان شهدا- شهدا 4- جنب مسجد

.النبى (ص) برگزار مى گردد، حضور به هم رسانند

:دستور كار جلسه به شرح ذيل مى باشد
تصويب صورت هاى مالى سال هاى 1392 و 1393

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

انتخاب دو عضو جديد هيئت امنا به جاى دو عضو متوفى
 انتخاب روزنامه براى درج آگهى هاى موسسه

ساير مواردى كه در صالحديد مجمع فوق مى باشد
 ضمنا افراد داوطلب براى عضويت در هيئت مديره، هيئت امنا و بازرس مى توانند درخواست

.خود را تا تاريخ 94/9/26 به دفتر موسسه تحويل دهند

هيئت مديره موسسه خيريه صديقين بيرجند

داربست مهـدى  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

 در اجراى دستور شماره 11652-94/6/21 رياست اداره ثبت بيرجند ذيل تقاضاى تعداد 73 از
 مالكين مشاعى ششدانگ پالك 4 فرعى از 1560- اصلى بخش دو بيرجند مبنى بر افراز حصه
اخطاريه پيرو  و  گرديده  تسليم  و  صادر  آنها  مشاعى  مالكيت  اسناد  كه  نامبردگان   مشاعى 
 301/94/11819-94/6/23 اينجانبان رضا عارفى و سعيد شاملو به عنوان نماينده و نقشه بردار
ثبت به معيت وكيل رسمى مالكين آقاى مهدى بنى اسدى برابر وكالت رسمى 87702-
 92/4/30 دفتر 6 بيرجند و نماينده محترم اداره راه و شهرسازى بيرجند آقاى قصاب فرد به
 محل وقوع ملك مراجعه و ضمن بررسى سابقه ثبتى و ترسيم نقشه ملك و معاينه محل مراتب
 رسيدگى به شرح ذيل به استحضار مى رساند: ششدانگ يك قطعه زمين موات به مساحت
 3497800 مترمربع پالك 4 فرعى از 1560– اصلى بخش دو بيرجند دشت فوداج و مزگ به
 استثناى قطعات چهارگانه مستثنيات به مساحت 75500 مترمربع و باقيمانده اراضى موات به
 مساحت 3422300 مترمربع در صفحه 182 دفتر 197 به نام وزارت كشاورزى به نمايندگى
 دولت جمهورى اسالمى ايران ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده و از پالك مذكور
 قطعاتى تفكيك و به اشخاص مختلف انتقال گرديده و برابر اسناد رسمى متعدد سهامى به
 صورت مشاعى به اشخاص عديده انتقال گرديده است و حدود و مشخصات كل پالك مذكور
 برابر سند صادره بدين شرح است: شماال به طول 950متر مرزيست به اراضى شهردارى شرقا
 1-0 به طول 360 متر 2- به طول 320 متر 3- به طول 190 متر 4- كه شمالى است به طول
 25 متر مرزى است به راه خاكى اسفهرود 5- به طول 470 متر مرزيست به اراضى سيد آباد
 پالك 429- اصلى 6- به طول 540 متر 7- به طول 620 متر مرزيست به جوى 8- به طول
 423 متر مرزيست به استخر و خانه 9- كه شمالى است به طول 95 متر به استخر و خانه 10-
 به طول 475 متر مرزى است به رودخانه جنوبا به طور غير مستقيم يك به طول 805 متر 2-
 به طول 340 متر 3- كه شمالى است به طول 25 متر 4- كه شرقى است به طول 50 متر
 مرزيست به رودخانه 5- به طول 535 متر 6- به طول 350 متر مرزيست به اراضى كالته على
 اصغر 7- به طول 194 متر 8- به طول 340 متر 9- به طول 460 متر مرزيست به راه مزگ
 10- به طول 660 متر مرزى است به اراضى مزروعى 11- به طول 320 متر مرزى است به
 ارتفاعات غربا 1- به طول 637 متر 2- به طول 462 متر 3- به طول 310 متر 4- به طول 470
 متر مرزى است به رودخانه و راه خاكى حقوق ارتفاقى حريم راه هاى فوداج به بيرجند و راه
 فوداج به على آباد راه فرعى مزگ و اسفهرود و راه اسفهرود به بيرجند و حريم مسير تيرهاى برق
 منتهى به مزگ و حريم دكلهاى فشار قوى مورد گواهى است. تعداد مالكين مشاعى يعنى 73
 نفر درخواست افراز سهام مشاعى خود را نموده اند كه ضمن ترسيم نقشه افراز كه در قسمت
 شمال شرقى پالك 4 فرعى واقع مى باشد مراتب با ارسال تصوير نقشه طى شماره 13579-
 94/7/16 از اداره محترم راه و شهرسازى بيرجند استعالم گرديد و اداره مذكور طى شماره
 5778-94/7/18 با افراز موافقت نموده است و همچنين مراتب طى شماره 15015-94/8/5 از
با افراز  مديريت جهاد كشاورزى استعالم و آن مديريت نيز طى شماره 94/8/5-34/7191 
 موافقت نموده است لذا مساحت و حدود قطعه افرازى پس از اختصاص پالك 267 فرعى كه
 متناسب با سهم مشاعى شركا بوده به شرح ذيل تعريف مى گردد: ششدانگ يك قطعه زمين به
 مساحت 51950 متر مربع پالك 267 فرعى از 4 فرعى از 1560- اصلى واقع در مرتع مزگ و
 فوداج بخش دو بيرجند شماال: به طول 200 متر مرزى است به باقيمانده 4/12 فرعى شرقا به
 طول 263/75 متر مرزى است به حريم جاده اسفهرود جنوبا : به طول 200 متر مرزى است به
 باقيمانده 12 فرعى از 4 فرعى غربا به طول 263/75 متر مرزى است به باقيمانده 12 فرعى از 4
 فرعى حقوق ارتفاقى ندارد و اسامى مالكين مشاعى كه درخواست افراز نموده اند با ميزان سهام
آنها و شماره اسناد رسمى آنها به شرح ذيل آقاى سعيد دقيقى برابر سند رسمى 16430-
 75/8/24 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 35 دفتر 202 و آقاى مسعود حسينى برابر سند رسمى
 16428- 75/8/24 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 416 دفتر 202 آقاى عبدالرضا رضائى گزيك
 برابر سند رسمى 16271- 75/8/19 دفتر 4 بيرجند ثبت شده در صفحه 86 دفتر 202 (انتقالى
 به آقاى مهدى على آبادى) و آقاى غالمرضا عباسى برابر سند رسمى 16469-75/8/27 دفتر 4
 بيرجند ثبت شده در صفحه 62 دفتر 202 و آقاى محمد على حاجى پور برابر سند رسمى
 شماره 16453-75/8/26 دفتر 4 بيرجند ثبت شده در صفحه 488 دفتر 202 و آقاى كاظم
 روشنى زرمهرى برابر سند رسمى 16552-75/9/1 دفتر 4 بيرجند ثبت شده در صفحه 395
 دفتر 202 و آقاى هادى مددى برابر سند رسمى 16468-75/8/27 دفتر 4 بيرجند ثبت شده
 در صفحه 494 دفتر 202 و آقاى عبدالحسين زنگوئى برابر سند رسمى 16496-75/8/28 دفتر
 4 بيرجند ثبت شده در صفحه 137 دفتر 203 و آقاى عليرضا رزگى برابر سند رسمى 16522-
 75/8/29 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 125 دفتر 203 و آقاى محمدرضا مرتضوى برابر سند
 رسمى 16553-75/9/1 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 107 دفتر 203 آقاى سيد غالمرضا
 يوسفيان برابر سند رسمى 16497- 75/7/28 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 491 دفتر 202 و
 آقاى حميد بهدانى برابر سند رسمى 16427- 75/8/24 دفتر 4 بيرجند ثبت شده در صفحه

 95 دفتر 203 و آقاى حسن كشتبان برابر سند
بيرجند  4 دفتر   75/8/11  -16219  رسمى 
وآقاى دفتر 202   ثبت شده در صفحه 497 
 محسن آرزومندان مفرد برابر سند رسمى 16418- 75/8/24 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 428
 دفتر 202 و آقاى سيد غالمحسين حسين نژاد برابر سند رسمى 16268- 75/8/19 دفتر 4
 ثبت شده در صفحه 89 دفتر 202 و آقاى مهدى فيروزى برابر سند رسمى 16270- 75/8/19
 دفتر 4 بيرجند ثبت شده در صفحه 425 دفتر 202 و آقاى سيد ابوالفضل رضوى برابر سند
 رسمى 16470- 75/8/27 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 362 دفتر 202 و آقاى اسماعيل معتمد
 برابر سند رسمى 16498- 75/8/28 دفتر 4 بيرجند ثبت شده در صفحه 71 دفتر 202 و آقاى
 مهدى نخعى برابر سند رسمى 16417- 75/8/24 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 32 دفتر 202 و
 آقاى محمد ابراهيم دستجردى برابر سند رسمى 16530-75/8/29 دفتر 4 ثبت شده در صفحه
 113 دفتر 203 و آقاى على جعفرى برابر سند رسمى 16425- 75/8/24 دفتر 4 ثبت شده در
 صفحه 38 دفتر 202 و آقاى غالمرضا رضائى برابر سند رسمى 16467- 75/7/28 دفتر 4 ثبت
 شده در صفحه 383 دفتر 202 و آقاى غالمرضا جوان برابر سند رسمى 16490- 75/8/28
 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 83 دفتر 202 و آقاى حسن رزگى برابر سند رسمى 16551-
 75/9/1 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 110 دفتر 203 و آقاى احمد فاطمى برابر سند رسمى
 16260- 75/8/19 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 485 دفتر 202 و آقاى داريوش كلثومى برابر
 سند رسمى 16527- 75/8/29 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 104 دفتر 203 (انتقالى به آقاى
 حميد فرخى) و آقاى غالمحسين بهدانى برابر سند رسمى 16422-75/8/24 دفتر 4 بيرجند
 ثبت شده در صفحه 134 دفتر 203 و آقاى محمود خزاعى بازديد برابر سند رسمى 16267-
 75/8/19 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 20 دفتر 202 و آقاى محمد مطلبى پور برابر سند رسمى
 16463- 75/8/27 دفتر 4 بيرجند ثبت شده در صفحه 422 دفتر 202 و آقاى محمد دادرس
 برابر سند رسمى 16550- 75/9/1 دفتر 4 بيرجند ثبت شده در صفحه 23 دفتر 202 و آقاى
 سيد محمد على موسويان برابر سند رسمى 16464 – 75/8/27 دفتر 4 ثبت شده در صفحه
 398 دفتر 202 و آقاى على اكبر خورشيدى زاده برابر سند رسمى 16529- 75/8/29 دفتر 4
 ثبت شده در صفحه 65 دفتر 202 و خانم زهرا مجنونى برابر سند رسمى16416- 75/8/24دفتر
 4 ثبت شده در صفحه407 دفتر 202 و آقاى عباسعلى ابراهيمى برابر سند رسمى 16528-
 75/8/29 دفتر 4 بيرجند ثبت شده در صفحه 374 دفتر 202 (و سهام خانم زهرا مجنونى به
 آقاى حسين معتمدى راد انتقال گرديده) و آقاى سيد مهدى موسوى نسب برابر سند رسمى
 16429- 75/8/24 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 368 دفتر 202 و آقاى حسين اصغرى برابر
 سند رسمى 16526- 75/8/29 دفتر 4 بيرجند ثبت شده در صفحه 74 دفتر 2020 و آقاى
 نظر رحيمى برابر سند رسمى 16499- 75/8/28 دفتر 4 بيرجند ثبت شده در صفحه 77 دفتر
 202 و آقاى مهدى بهدانى برابر سند رسمى 16262- 75/8/19 دفتر 4 ثبت شده در صفحه
 404 دفتر 202 و آقاى غالمرضا وارسته برابر سند رسمى 16266- 75/8/19 دفتر 4 ثبت شده
 در صفحه 26 دفتر 202 و آقاى حبيب اله بادى پور برابر سند رسمى 16274- 75/8/19 دفتر
 4 ثبت شده در صفحه 410 دفتر 202 و آقاى محمد حسين كيوان شكوه برابر سند رسمى
 16466- 75/8/27 دفتر ثبت شده در صفحه 431 دفتر 202 و آقاى مهدى يوسفى برابر سند
 رسمى 16524 – 75/8/29 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 365 دفتر 202 و آقاى عبدالكريم
 سخاوتى برابر سند رسمى 16431-75/8/24 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 116 دفتر 203 و
 آقاى رحمان نظرى برابر سند رسمى 16261- 75/8/19 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 482 دفتر
 202 و آقاى غالمرضا گندمى برابر سند رسمى 16525- 75/8/29 دفتر 4 ثبت شده در صفحه
 98 دفتر 203 و آقاى سيد عليرضا حسنى برابر سند رسمى 16264-75/8/19 دفتر 4 ثبت
 شده در صفحه 131 دفتر 203 و آقاى محمد عظيم قربان زاده برابر سند رسمى 16492-
 75/8/28 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 29 دفتر 202 (انتقالى به آقاى مجيد سندروس) و آقاى
 ناصر رحيم آبادى برابر سند رسمى 16419- 75/8/24 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 419 دفتر
 202 (انتقالى به آقاى داريوش كلثومى و غالمرضا ضابطى نيا بالمناصفه) و آقاى غالمحسين
 نژادى برابر سند رسمى 16465- 75/8/27 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 119 دفتر 203 و آقاى
 سيد محمد خوشرو برابر سند رسمى 16491-75/8/28 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 122 دفتر
 203 (انتقالى به آقاى سيد محمد ولى زينلى به ميزان 390 سهم و آقاى مصطفى ضابطى نيا به
 ميزان 381/25- 75/8/19 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 377 دفتر 202 و آقاى غالمرضا بى نا
 برابر سند رسمى 16523- 75/8/21 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 101 دفتر 203 و آقاى
 غالمرضا نظام دوست برابر سند رسمى 16265- 75/8/19 دفتر 4 بيرجند در صفحه 377 دفتر
 202 و آقاى ابراهيم براتى برابر سند رسمى 16420-75/8/24 دفتر 4 ثبت شده در صفحه
 413 دفتر 202 و آقاى على على زاده برابر سند رسمى 16531- 75/8/29 دفتر 4 ثبت شده در
 صفحه 392 دفتر 202 و آقاى عليرضا طاحونه برابر سند رسمى 16272- 75/8/19 دفتر 4
 ثبت شده در صفحه 68 دفتر 202 و آقاى محمد اميرآباديزاده برابر سند رسمى 16424-
 75/8/24 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 80 دفتر 202 و آقاى غالمحسين احسانى برابر سند
 رسمى 16423- 75/8/24    دفتر 4 ثبت شده در صفحه 401 دفتر 202 و آقاى حاجى محمد

 حسن فرهمند راد برابر سند رسمى 16273-75/8/19 دفتر 4 ثبت شده در
برابر سند رسمى 16426-  صفحه 386 دفتر 202 و خانم شراره شيبانى 
 75/8/24 دفتر 4 بيرجند ثبت شده در صفحه 202 دفتر 500 و آقاى محمد

 حسين مطلبى پور برابر سند رسمى 16495-75/8/28 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 14 دفتر
 202 و آقاى محمد حسن پايانى برابر سند رسمى 16493- 75/8/28 دفتر 4 ثبت شده در
 صفحه 17 دفتر 202 و آقاى محمود اطلسى برابر سند رسمى 16263-75/8/19 دفتر 4 ثبت
 شده در صفحه 128 دفتر 203 و آقاى محمدرضا حسين پور فرد برابر سند رسمى 16494-
 75/8/28 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 11 دفتر 202 و آقاى ابراهيم يزدانى برابر سند رسمى
 16421- 75/8/24 دفتر 4 بيرجند و آقاى رضا محمدى و حسين صديق نژاد هر كدام از مالكين
رسمى  17179- سند  برابر  زراعتگر  يوسف  آقاى  و  مشاع  سهم   781/25 ميزان  به   فوق 
 75/10/13  دفتر 4 ثبت شده در صفحه 356 دفتر 207 و خانم طاهره كدخدا برابر سند رسمى
 17184- 75/10/13 دفتر 4 بيرجند ثبت شده در صفحه 83 دفتر 206 و آقاى خداداد قربانى
 برابر سند رسمى 17183-75/10/13 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 77 دفتر 206 (انتقالى به
 آقاى حسين سبزه كار) و آقاى على كوثرى نيا برابر سند رسمى 17177-75/10/13 دفتر 4
 ثبت شده در صفحه 350 دفتر 207 و آقاى نوروز مرادى برابر سند رسمى 75/10/13-17181
 دفتر 4 بيرجند ثبت شده در صفحه 80 و دفتر 206 و خانم زهرا رضوانيان برابر سند رسمى
 17182-75/10/12 دفتر 4 ثبت شده در صفحه 518 دفتر 206 و آقاى محمود هريوندى برابر
 سند رسمى 17178 - 75/10/13 دفتر 4 هر كدام به ميزان 750 سهم مشاع مالكند و ساير
 مالكين مشاعى پالك 4 فرعى از 1560- اصلى بخش دو بيرجند عبارتند از: آقايان و خانم ها
 رستم كارگر- حسن رضائى- برات پيرتاج- محمد حسن سورگى- على فرسادى- سيد حسن
 شمس آبادى – غالمحسين بهمدى- محمد على عليمى- غالمحسين بهدانى- زهرا ظهيرى-
 عليرضا عربى- سيد محمد شمس آبادى- على اكبر دادرس مقدم- محمد كوزه گر گسك-
 فرشته هنرى- اسداله ميكانيكى- محمد هزارى- نوراحمد خسروى- محمد رضا صابر تنها-
 محسن آرامجو- محمد مهدى كورگى- غالمحسين نادرى- مهدى يعقوبى- رمضان قديرى
 گسك- سيد ابراهيم حسينى نژاد- محمد حسين كرمانى- عباس كاوه بيرجندى- كوروش
 كيانفرد- سيد حسين ميرزايى- على دالكه- نساء عباسى بيژائم – على نخعى – سيد محمدرضا
 موسوى- حسن عربى- عفت صمدى- اكبر عباسيان – غالمحسين عباسى- محمد انجيرى-
 حسن رضا حقداد- رضا قلى براتى- شهين ناصح- عبدالحميد ناصح – محمد بهمدى- آزيتا
محسن آرزمجو- محمدرضا عربى-  نخعى- محمد حسين ابراهيم زاده- حسين رحيمى – 
 محمود بازارى- رسول طوفانى نژاد – رمضان حاجى آبادى- كوكب كاهنى- حسن سبزه كار-
 رمضان نخعى- حسين لطفى- حسين بشكزى- على اصغر ظاهرى- محمد مهدى مالكى- رضا
 دالكه- عليرضا خوشدل- غالمحسين حسن نژاد- محمد قلى نخعى- ابراهيم خراشادى زاده-
 احمد على صادقى- حسن صابرتنها- عبدا... افكارى كاريز دليران – سيد محمد موسوى نژاد-
 محمد مهدى شهابادى- محمدرضا قاسمى فرد- حسين سابقى- ولى اله بارانى- على محمد شاه

 بيكى – محمدرضا عبدالهى- سكينه على آبادى –
 محمد على ضابط- محمدرضا كوزه گران- عليرضا
رجب حسن  محمد  كارگر-  رضا  آبادى-   على 
 زاده- محمد گلدانى- حسين سبزه كار- محمد
ابراهيم پردل-  اكبر  على  نيا-  رافتى   حسين 
– شهرستانك  رومنجان  عليرضا   بازديدى- 
حسن گلستانى-  زرى  نخعى-   غالمرضا 
 باشيركى- على اكبر بهزادى- محمد حسين
فرزين- حسين بابك  اسفهرود-   دهقانى 
غالمرضا تنها-  صابر  عليرضا   افكشتى- 
كدام هر  مقداد-  رضا  حسن   اكبرى- 
 750 سهم مشاع و آقاى غالمحسين
مشاع سهم   781/25 نژاد   حسن 
سهام مجموع  و  دارند   مالكيت 
سهم  56812/5 افراز   متقاضيان 
افرازى قطعه  و  باشد  مى   مشاع 
 محاط در پالك 4 فرعى مى باشد
 كه مساحت باقيمانده پالك 4
متر  1/691/245 فعال   فرعى 
 مربع مى باشد و در مالكيت
قرار مشاعى  مالكين   ديگر 

دارد
 رئيس ثبت اسناد و امالك

شهرستان بيرجند

صورتجلسه افراز پالك 4- فرعى از 1560- اصلى بخش دو بيرجند
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دوشنبه * 2 آذر 1394 * شماره 3376
انبوه سازان تهران با توجه به ركود مسكن از دولت 3

خواسته اند يا امالك و سازه هايشان را بخرند يا به 
آنها وام پرداخت كنند!

919…920
از  تشكر  ضمن  محترم!  شهردار  خدمت  باسالم 
زحمات شما و پرسنل زحمتكش شهردارى! مسكن 
مهر خيابان مهر در مهرشهر تا حاال كه كل خيابان 
دو سطل آشغال داشته ولى اواخر هفته گذشته يك 
سطل اضافه شده و با توجه به جمعيت زياد منطقه 
زباله اطراف سطل ها را فرا مى گيرد كه زباله هاى 
سرريز ريخته شده اطراف سطل ها ديگر جمع آورى 
نمى شود. خواهشمندم به متصديان حمل زباله تذكر 
از  تا  كنند  آورى  را جمع  ها  زباله  تا همه  داده شود 

آلوده شدن محيط جلوگيرى شود. باتشكر 
915…912
اين  با  خواهشمندم  حكومتى  تعزيرات  سازمان  از 
باربرى هايى كه بار رو با كاميون از مبدأ به مقصد 
اتوبوسى  رو  بار  ميگن  گرفتن  پول  موقع  و  ميارن 
مياريم و جالب اينكه بارنامه هم ميدن برخورد كنند. 

واقعًا به دور از انصاف است.
915…212
شوراى  و  بيرجند  محترم  بخشدار  خدمت  باسالم 
چند  كوچك  دهيارى  يك  چهكند.  روستاى  محترم 
تا كارمند مى خواد كه هر موقع رفتم دهيارى يكى 
با تبلت بازى ميكنه يكى وقت و بى وقت صبحانه 
مثًال  دارند...  مانده  عقب  كار  اينقدر  تازه  ميخوره 
بعد كى مى  به  اعظم جنوبى شش  پيامبر  خيابوناى 
خواد جدول كشى يا آسفالت بشه. لطفًا فكرى براى 

دهيارى بردارين.
937…197
سالم آواجون. به شهردار بگو. مردم مى فهمند كه 
به  و  آسفالته  سفيران)  (فلكه  مسئوالن  خانه  جلوى 

ميدان آزاد ولى فلكه آدينه چى؟
915…406
به  روى  پياده  براى  عصرها  كه  مردمى  سالم.  با 
انتهاى خيابان غفارى مى روند، از شدت دود ناشى از 
آماده كردن بالل توسط شخصى خاص امكان تنفس 
البته  هواى آزاد را نمى يابند، دود ناشى از پختن و 
سوختن بالل به قدرى زياد است كه از فاصله هاى 
دورتر هم به مشام مى رسد، به نظر مى رسد نفس 
پياده روى در هواى آزاد با اين حركت زير سؤال رفته 
است، از مسئوالن خواهشمنديم اقدام مقتضى را در 

اين خصوص مبذول فرمايند.
912…648
شهر  با  روستا  اموز  دانش  فرق  شما  نظر  به  سالم 
چيست كالس دوم ابتدايى روستاى ... معلم مرد بدون 
هيچ آگاهى و دوره آموزشى براى تدريس باتوجه به 

تغييركردن مطالب، توجيهى ندارد!
915…668

فارس- كارشناس اداره كل هواشناسى خراسان جنوبى با بيان اينكه امروز هواى آسمان استان كمى ابرى تا نيمه ابرى و در نيمه شرقى 
همراه با وزش تندباد خواهد بود گفت: همچنين رگبار پراكنده برف و باران و كاهش محسوس دما به همراه تشكيل مه را در استان 
شاهد هستيم. سميه لطفى با تأكيد بر اينكه به علت كاهش دما به كشاورزان توصيه مى شود تهويه و تنظيم دما و رطوبت گلخانه ها را 

در نظر داشته باشند، تصريح كرد: همچنين دامدارى ها و مرغ دارى ها كنترل و پوشش گلخانه ها را به دليل وزش باد در نظر بگيرند.

جوابيه شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى

احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما  
انشعابات»  درباره «طوالنى شدن مدت زمان نصب 
به استحضار مى رساند: به دليل عدم درج مشخصات 
كامل مشترك موردنظر و مشخص نبودن آدرس و 
بودن شرايط نصب هر  متغيير  به  توجه  با  همچنين 
برخى  در  و  بوده  بر  زمان  انشعابات  نصب  منطقه، 
نواحى به دليل عدم آماده سازى معابر توسط تعاونى 
دچار  را  بيرجند  فاضالب  و  آب  امور  ذيربط،  هاى 
لذا در صورت  اين زمينه نموده است.  مشكالتى در 
استاندارد  نصب  جهت  حداقلى  شرايط  شدن  فراهم 

انشعابات، امكان نصب وجود خواهد داشت.    

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

1- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
ابوذر  خيابان  «آسفالت  درباره   94/8/14 مورخ  شما 
آسفالت  رساند:  مى  استحضار  به  مهرشهر»  غفارى 
خيابان مذكور در دستور كار سازمان عمران شهردارى 
قرار دارد و ان شاء ا... در اسرع وقت انجام خواهد شد.

2- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/8/14 درباره «آسفالت ورودى منازل بلوار 
شهيد ناصرى» به استحضار مى رساند: محل مذكور 
تحويل شهردارى نشده و قيرپاشى نيز توسط تعاونى 
مربوطه انجام شده است لذا شهروندان گرامى به جهت 

تسريع در امر آسفالت به تعاونى مربوطه مراجعه نمايند.
3- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/7/20 درباره «نصب سطل زباله داخل 
مجتمع 1500 واحدى ارتش» به استحضار مى رساند: 
مجتمع ارتش تحويل شهردارى نشده است لذا پس از 

تحويل، نسبت به ارائه خدمات اقدام خواهد شد.
ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -4
پيام شما مورخ 94/8/4 درباره «آسفالت بلوار شهداى 
نيروى انتظامى بين ديوار سپاه و درب ورودى يگان 
به استحضار مى رساند: آسفالت معبر مذكور  ويژه» 

در برنامه كارى شهردارى قرار دارد.

* عصمت برزجى- بيش از يك دهه است كه همواره 
بارندگى  «ميزان  كه  رسد  مى  گوشمان  به  عبارت  اين 
امسال نسبت به سال گذشته كاهش داشته است»، اين 
زير  آبى  منابع  شدن  تمام  و  خشكسالى  آبى،  كم  يعنى 
خالف  بر  امسال  اما  نيست.  خوشايند  قطعًا  كه  زمينى 
يك دهه گذشته پيش بينى ها نشان از افزايش بارندگى 
كارشناسان  برخى  كه  دارد  زمستان  و  پاييز  فصل  در 

هواشناسى علت آن را پديده «ال نينو» مى دانند.
گرچه رسانه ها نظرات متفاوتى در اين باره داشتند كه 
اما  بود  خواهد  بارانى  پر  و  سرد  زمستان سخت  امسال 
بيشتر  دقيقه  چند  كه  بيرجند  در  پيش  هفته  چند  باران 
طول نكشيد موجب بروز حوادثى در برخى از نقاط اين 
شهر شد و اين سؤال را در اذهان عمومى ايجاد كرد كه 
كشد  مى  يدك  را  استان  مركز  عنوان  كه  شهرى  چرا 
ظرفيت ده دقيقه بارندگى را ندارد؟ و چطور مى شود كه 
همه دستگاه ها همواره اعالم آمادگى مى كنند ولى يك 

باران ده دقيقه اى را غير مترقبه مى نامند؟! 
«ال  پديده  براى  كشورى  مسئوالن  اخير  هشدارهاى 
بهانه اى  بيرجند  انقالب 5 شهر  نينو» و حادثه خيابان 
به همراه  مديريت  تا حدود 15 مسئول عضو ستاد  شد 
ميزبانى  به  چند كارشناس ديگر در نشستى سه ساعته 
آيند  اين روزنامه گردهم  آواى خراسان جنوبى در دفتر 
اند  كرده  منتقل  رسانه  اين  به  مردم  كه  به سؤاالتى  تا 
آتش  سازمان  سرپرست  ميرزايى  موسى  دهند.  پاسخ 
اداره  راهدارى  مدير  پور  كريم  ابراهيم  بيرجند،  نشانى 
كل راه و شهرسازى، على عدل معاون عمران شهردارى 
اى، منطقه  آب  مديرعامل  امامى  حسين   بيرجند، 
شركت  مهندسى  و  ريزى  برنامه  معاون  دادگر  مهدى 
شركت  مدير  اصغرى  اصفر  على  برق،  نيروى  توزيع 
معاون  خانزاد  حسن  نفتى،  هاى  فرآورده  پخش  ملى 
مير  ابوالحسن  سيد  بيرجند،  شهردارى  شهرى  خدمات 
تيمورپور  محمودرضا  بحران،  مديريت  كل  مدير  جليلى 
زاده  كفاش  هادى  استاندارى،  بحران  مديريت  معاون 
كارشناس مديريت بحران استاندارى، عليرضا خندان رو 
مديركل هواشناسى، رضا برهانى رئيس گروه پيش بينى 
هواشناسى، مهدى هاشمى مقدم سرپرست شركت آبفا، 
غير  پدافند  و  بحران  مديريت  دفتر  مدير  مسگر  حسين 
عامل شركت آبفا، غالمحسين كريم پور نماينده مالكين 
مسئول  پيما  احمدى  عليرضا  بيرجند،  آباد  عباس  قنات 
معاون  بخشى  احمد  استان،  احمر  عمومى هالل  روابط 
امداد و نجات هالل احمر استان، احمد ولى پور مطلق 
مدير مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازى، وحيد 
و  راه  اداره كل  ريزى مسكن  برنامه  اداره  رئيس  داعى 
روزنامه  تحريريه  دبير  قاسمى  محمدرضا  و  شهرسازى 
آواى خراسان جنوبى مهمانان اين نشست بودند كه در 

ادامه پاسخ آنان را مى خوانيم:
بحران  مديريت  مديركل  مديرجليلى  ابوالحسن  سيد 
استاندارى در ابتداى اين جلسه تعريفى از كلمه بحران 
ارايه داد و به تاريخچه روند تشكيل ستاد مديريت بحران 
كشور  پرداخت و در ادامه آن نيز از 43 نوع حادثه طبيعى 
كه در جهان رخ مى دهد، گفت كه از اين رقم 34 نوع آن 
 در ايران و 26 مورد در خراسان جنوبى به وقوع مى پيوندد.
وى با اشاره به اينكه تقريبًا هر ده سال يك زلزله مخرب 
در فصل  ايم، گفت: همچنين هرساله  داشته  استان  در 

بهار و زمستان شاهد وقوع سيل هستيم. 
مديريت  عضو  دستگاه   44 آمادگى  بر  تأكيد  با  جليلى 
اشاره  با  گفت:  اى  حادثه  نوع  هر  براى  استان  بحران 
باعث شده  پديده  اين  تداوم  ها،  استمرار خشكسالى  به 
و  فقير شده  استان  تا پوشش گياهى دشت ها و مراتع 
دركنار آن نفوذ پذيرى خاك هم كم شود به همين دليل 
با اندك بارندگى شاهد جارى شدن روان آب و سيل در 
 مناطق مختلف استان هستيم به طورى كه در سال هاى
و  سربيشه  در  بارندگى  20ميليمتر  نزول  با  نيز  قبل 
نهبندان شاهد جارى شدن سيل و خسارات به جاده ها، 

زمين هاى كشاورزى، واحد هاى مسكونى و... بوديم.
به استمرار پديده خشكسالى و  با توجه  يادآور شد:  وى 
ديگر  به  نسبت  جنوبى  خراسان  وضع  آن  مخرب  آثار 
نقاط كشور حادتر است و به طور قطع بايد دستگاه هاى 

عملياتى و امدادى از قبل آمادگى الزم را داشته باشند.
وى همچنين خاطر نشان كرد: كه طبق سطح بندى هاى 
قانونى بر اساس ميزان شدت وقوع هر حادثه مسئوليت 
مديريت بحران در هر سطحى از دهيار تا رئيس جمهور 

متغير است لذا در صورتى كه مثًال در شهر بيرجند حادثه اى

 

نظير روان آب رخ دهد شخص شهردار به عنوان مسئول 
مديريت بحران بايد پاسخگو باشد. 

هواشناسى، زمستان سرد را قبول ندارد

مديركل هواشناسى استان نيز در پاسخ به اين سؤال كه 
بحران زمستان امسال را چطور پيش بينى مى كنيد  بيان 
كرد: درباره مسأله «ال نينو» و وقوع آن هواشناسى هيچ 
 بحثى ندارد چرا كه اين پديده همان طور كه سازمان هاى

بين المللى پيش بينى كرده اند به صورت خيلى قوى در 
حال شكل گيرى است اما درمورد اثرات آن بايد گفت: 
كه «ال نينو» پديده اى است كه در اقيانوس آرام شكل 
تمام  روى  ميانى  امواج  گردش  علت  به  كه  گيرد  مى 
زمين از جمله ايران تأثير مى گذارد، البته اين تأثير غير 
در  نينو»  «ال  افزود:  رو  خندان  عليرضا  است.  مستقيم 
سال هاى گذشته نيز وجود داشته اما تأثير آن بر بارندگى 
متفاوت بوده است، گاهى موجب افزايش و گاهى موجب 
كاهش مى شود كه اين مسأله بستگى به قدرت و زمان 

ماندگارى آن دارد.

امكان پيش بينى دقيق آب و هوايى 
زمستان از االن وجود ندارد

اين مسئول هواشناسى ياد آور شد: پديده ال نينو در طى 
سرد و گرم شدن آب هاى سطحى اقيانوس آرام اتفاق 
مى افتد، يعنى وقتى شرق اقيانوس آرام گرم تر از حد 
شكل  فشار  كم  سامانه  قسمت  آن  در  شود  مى   نرمال 
(آمريكاى  پرو  در سواحل  باعث مى شود  گيرد كه  مى 
جنوبى) بارندگى بيشتر از حد نرمال رخ دهد. وى درباره 

برخالف  افزود:  نيز  ما  استان  و  ايران  بر  پديده  اين  اثر 
گفته هايى مبنى بر اينكه زمستان بسيار سرد و سختى 
داريم آمارها نشان مى دهد كه اين طور نخواهد بود و 
زمستان سرد را هواشناسى قبول ندارد. به گفته امكان 
وجود  االن  از  زمستان  هوايى  و  آب  دقيق  بينى  پيش 
ندارد چون امكانات آن در استان موجود نيست اما اين 
آمادگى را  داريم كه از يك هفته قبل پيش بينى الزم را 
انجام دهيم كه به طور قطع يك هفته، زمان خوبى براى 

آمادگى و ذخيره سازى است. 
درباره پديده «ال نينو» مدير عامل شركت آب منطقه اى 
استان نيز عنوان كرد: علت هشدار وزارت نيرو به اين دليل 
بوده كه چون بخش عظيمى از كشور به سوخت گاز متكى 
است و ذخيره سازى محدود وجود دارد ممكن است ده روز 
خاصى از زمستان شاهد سردى هوا باشيم  كه اميد است با 

پيش بينى هاى ممكن شاهد حداقل حوادث باشيم.
  

قنات عباس آباد احيا نشود 
متروكه اعالم مى كنيم

درباره  شد  پرسيده  حاضر  مسئوالن  از  كه  بعدى  سؤال 
وضعيت قنات هاى موجود در شهر و ساخت و سازهايى 
باره  اين  در  بود  گرفته  انجام  قنوات  اين  روى  بر  كه 
استان  اى  منطقه  آب  شركت  مديرعامل  امامى  حسين 

از  زيادى  بخش  در  هستيم  شاهد  كه  وقتى  كرد:  بيان 
هر  وقوع  منتظر  بايد  ها ساختمان سازى شده  رودخانه 
نوع سيلى نيز باشيم. وى با انتقاد به طرح تفصيلى شهر 
بيرجند از اين سخن گفت كه اين طرح در استان خراسان 
نياز  با ضعف هاى اساسى به تصويب رسيده كه  سابق 

است بازنگرى و اصالح شود. 

 با بسيارى از ساخت و سازها در مسيل ها
مخالفت كرديم اما توجه نشد

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان در تكميل سخنانش 
از وضعيت كانال هاى موجود در برخى از مسيرها گفت و 
افزود: بسيارى از مسيل ها تبديل به خيابان شده و امكان 
وقوع سيل را باال برده است. امامى با يادآورى اينكه بارها 
با ساخت و سازها در مسيل ها مخالفت كرديم خاطرنشان 
كرد: وقتى توجهى به اين مخالفت ها نمى شود بايد تبعات 
آن را نيز مشاهده كنيم. وى همچنين درباره قنات عباس 
آباد نيز گفت: در دهه 60 بدون هيچ مجوزى بر روى اين 
قنات ساخت و ساز غير مجاز انجام گرفته كه منجر به 
ريزش دو ميل چاه نيز شد. وى ادامه داد: اكنون هم به 
مالكين اين قنات فرصت مى دهيم كه يا آن را احيا كنند 

يا قنات را متروكه اعالم مى كنيم. 

موضوع آبگرفتگى  بديهى است 
و ريشه اصلى آن در طرح تفصيلى مى باشد

در اين بين معاون عمران و شهرسازى شهردارى بيرجند 
نيز با تأييد اينكه برخى اشكاالت اساسى در طرح تفصيلى 
فقط  را  بيرجند  شهردارى  شود  مى  ديده  بيرجند  شهر 
مجرى طرح تفصيلى قلمداد كرد. به گفته وى شهردارى 

مشخصات فنى معابر كه در طرح ديده شده اجرا مى كند. 
على عدل با بيان اينكه شهردارى در همه موارد مديريت 
آبگرفتگى  بحث  داد:  ادامه  دارد،  كامل  آمادگى  بحران 
تفصيلى مى  در طرح  آن  اصلى  ريشه  است كه  بديهى 
سازى  بومى  مواقع  برخى  در  ما  البته  افزود:  وى  باشد. 
كرديم اما در برخى از مراكز شهر مثل مهرشهر كه اداره 
كل راه و شهرسازى متولى آماده سازى آن است قبل از 

آماده سازى تحويل شهردارى داده شده است. 
از  برخى  شهردارى  مقاطعى  در  كرد:  خاطرنشان  وى 
فضاها را تحويل گرفت كه جمع آورى آب هاى سطحى 
درباره مشكل  است. وى همچنين  مانده  آن مغفول  در 
مسير چهارده نيز عنوان كرد: جلسات زيادى در چند روز 
گذشته داشته ايم اما برخى از ارگان ها با قدرت قضايى 
در حال استفاده از زمين هاى مسير رودخانه هستند كه 

بايد اين امر مديريت شود.
 

سهل انگارى مردم در انسداد جوى ها، 
عاملى براى ايجاد آبگرفتگى 

در حالى مقصر اصلى در قضيه مهرشهر و طرح تفصيلى 
ولى  كه  شد  معرفى  شهرسازى  و  مسكن  بيرجند  شهر 
و  راه  كل  اداره  ساختمان  و  مسكن  مدير  مطلق  پور 
راه رسيد  از  پايانى جلسه  لحظات  در  استان  شهرسازى 
تهيه  روند  كرد:  بيان  خود  حوزه  عملكرد  از  دفاع  در  و 

استفاده  با  كارگروه  در  و  دارد  جايگاهى  تفصيلى  طرح 
تمامى  و  رسد  مى  تصويب  به  طرح  جمعى  خرد   از 
طرح  اين  در  اشكال  مدعى  اكنون  كه  هايى  دستگاه 
هستند عضو اين كارگروه نيز بوده و در اين طرح نظر 
مى دهند. وى ادامه داد: درباره الحاق مهرشهر به بيرجند 
و آماده سازى آن تمام هزينه هاى آماده سازى بر عهده 
از دو  تومان حداقل  ميليارد  اكنون 9  مردم است و هم 
هزار واحد بايد تأمين شود تا بتوان آماده سازى را انجام 
در  اما  است  بنياد مسكن  نيز  آماده سازى  متولى  و  داد 
از  عظيمى  بخش  مردم  كه  هستيم  شاهد  موارد  برخى 
جوى ها را با سهل انگارى مسدود كرده اند كه در نتيجه 

منجر به آبگرفتگى معابر نيز مى شود. 
وى مدعى شد كه درباره دفع آب هاى سطحى در همان 
كارگروه مذكور تمام دستگاه هاى متولى اظهار نظر مى كنيم 
و در نتيجه يك خرد جمعى طرح آماده سازى يا تفصيلى به 
تصويب مى رسد. اينها را ولى پور در حالى مى گفت كه عدل 
ادعا داشت شهردارى هيچ نظرى نداده و مهرشهر بايد بعد از 

آماده سازى تحويل شهردارى مى شد. 

توان مالى براى اجراى 
فاضالب مهرشهر را نداريم

البته قضيه مهرشهر جمعى ديگر از مسئوالن را نيز به 
واكنش واداشت آنجا كه سرپرست اداره آب و فاضالب 
آورى  كرد: شبكه جمع  عنوان  و  بحث شد  وارد  استان 
فاضالب مهرشهر بايد اجرا شود و بسته پيشنهادى آن 

نيز تهيه شده اما توان مالى اين كار را نداريم.
هاى  بحران  براى  اينكه  بيان  با  مقدم  هاشمى  مهدى 
خاص و بزرگ نياز به اعتبارات زيادى است، ادامه داد: 
بحران  مديريت  در  بايد  نيز  مردم  قضيه  سوى  آن  در 

همكارى داشته باشند. وى با اشاره به اينكه در برخى از 
حوادث مثل حادثه موسى بن جعفر بيش از توان سازمانى 
عمل كرده ايم، تصريح كرد: در موضوع مديريت بحران 
با  كه  رود  مى  انتظار  و  است  مهم  نيز  مردم  همكارى 
وقوع  از  شركت  اين  هاى  توصيه  شدن  گرفته  جدى 

حادثه ها جلوگيرى شود. 

مردم، خودشان مدير بحران هستند 

در  همكارى  اين  نقش  و  مردم  همدلى  بحث  درباره 
يك  به  بحران  مديريت  مديركل  نيز  بحران  مديريت 
نمونه عينى اشاره كرد و گفت: در سيل سال 92 كه 108 
چاهداشتى  روستاى  دهيار  داشتيم،  بارندگى  متر  ميلى 
 120 تجهيز  با  هواشناسى  هشدارهاى  گرفتن  جدى  با 
تراكتور با هزينه شخصى و همكارى مردم روستا از وقوع 
در  شد:  يادآور  وى  كرد.  جلوگيرى  عظيم  بسيار  حادثه 
بحران  مدير  خودشان  مردم  همزبانى،  و  همدلى  سال 

هستند و بايد در كنار مسئوالن باشند. 

مردم آموزش را در پيشگيرى
 از حوادث جدى بگيرند

همچنين درباره نقش همكارى مردم در مديريت بحران 
سرپرست سازمان آتش نشانى بيرجند نيز مردم را ستون 

اصلى در مديريت بحران دانست و افزود: آتش نشانى در 
10 مورد شهر بيرجند را آسيب شناسى كرده كه در تمام 
اين موارد عليرغم تالش زياد براى جلب همكارى مردم اما 
شاهد كمترين نتيجه بوده ايم. وى با انتقاد از وضعيت ايمنى 
برخى از صنوف نيز از تشكيل كميسيونى براى واحدهاى 
از  بيسارى  اكنون  هم  كرد:  عنوان  و  داد  خبر   خطرساز 
مكان هاى اقامتى كه مراكز حساس هستند شناسايى شده 
تا با رفع نواقص ايمنى در صورت بروز حادثه شاهد كمترين 
در  مهم  اصل  را  آگاهى  و  آموزش  وى  باشيم.   خسارت 
پيشگيرى از حوادث عنوان كرد و افزود: ادارات فقط مسئول 
بحران نيستند بلكه مردم نيز بايد آموزش ببينند كه در اين 

زمينه آمادگى كامل براى هر نوع آموزشى داريم. 

هيچ نگرانى در بخش سوخت نيست

 در بخش پايانى اين نشست مديرعامل شركت فرآورده هاى
براى  خود  كامل  آمادگى  از  نيز  جنوبى  خراسان  نفتى 
سخن  امسال  زمستان  احتمالى  هاى  بحران  با  مقابله 
گفت و افزود: بيش از 30 ميليون ليتر نفت سفيد توزيع 
شده و توصيه شده كه حتى به كسانى كه مشكل مالى 
دارند هم نفت سفيد داده شود. وى همچنين از آمادگى 
براى پيش بينى سوخت دوگانه در مراكز حساس خبر داد 

و گفت: هيچ نگرانى در بخش سوخت نيست. 

آمادگى نسبى هالل احمر براى توزيع
 اقالم زيستى به مدت 72 ساعت

از  نيز  امداد و نجات هالل احمر استان  معاون عمليات 
در  پذير  آسيب  جمعيت  تناسب  به  زيستى  اقالم  وجود 
استان خبر داد و گفت: گرچه در موضوع اعتبارى و خريد 

توزيع  براى  نسبى  آمادگى  اما  داريم  مشكل  اقالم  اين 
اقالم زيستى به مدت 72 ساعت را داريم. بخشى با اشاره 
به تعداد محدود بالگردها در كشور گفت: در حال حاضر 
نياز به بالگرد نداريم. وى همچنين شاخص اول هالل 
احمر را پيشگيرى عنوان كرد و افزود: براى پيشگيرى 
دوره هاى توان افزايى داريم كه مردم مى توانند از اين 

آموزش ها براى مقابله با بحران استفاده كنند. 
در حاشيه: جلسه مديريت بحران به ميزبانى روزنامه 
آبان  از  روز  يكمين  و  بيست  در  جنوبى  خراسان  آواى 
حواشى  از  برخى  كه  شد  برگزار  حالى  در   94 سال  ماه 
از مسئوالن  اينكه عده اى  اين جلسه قابل تأمل است 
در گزارش حوادث  حاضر مدعى هستند كه خبرنگاران 
حادثه  شدت  بر  مطلع  غير  افراد  سخنان  انعكاس  با 
دامن مى زنند كه در اين بين مديركل مديريت بحران 
پيشنهاد داد خبرنگار تخصصى مديريت بحران در استان 
البته پاسخ دبيرتحريريه روزنامه آواى  داشته باشيم! كه 
خراسان جنوبى به اين سخن مسئوالن آن بود كه «طبق 
رسالت خبرنگارى و اصول گزارش نويسى تحقيقى، كه 
تحقيقات  بايد  حادثه  هر  در  او  خبرنگاراست  تخصص 
ميدانى داشته باشد و با شاهدان حادثه نيز گفتگو كنند 
در  اما  دهد  ارايه  غلطى  اطالعات  شاهد  آن  اگر  حتى 
عين حال در گزارش منتشر شده سخنان كارشناسى و 
 مسئوالن مربوطه نيز درج مى شود...كه جمع اين داده ها

 مسايل را روشن مى كند. 

اعالم آمادگى كامل تمامى دستگاه هاى ذيربط براى مقابله با بحران هاى احتمالى

خيال مردم آسوده، مسئوالن همه آماده

 بسيج، تنديس پايدارى و رمز جاويد

مبارزه و مخاصمه با بيدادگرانند

پايگاه مقاومت بسيج روزنامه آواى خراسان جنوبى

بسيج ، خودباورى و جهاد علمى  
(روز بسيج دانشجو و طلبه)

 دوشنبه 11 صفر- 2 آذر      
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 ايسوس و گوگل در نهايت کروم بيت يا همان ميني کامپيوتر مبتني بر سيستم عامل کروم خود را معرفي کردند. سايز اين ميني 
کامپيوتر ۸۵ دالري حدود ۱۰ سانتي متر است. فلسفه ي عرضه ي محصوالت سري کروم بوک، در اختيار قراردادن گجت هايي با 
کمترين قيمت ممکن است تا کاربران بتوانند به راحتي از اين گجت ها استفاده کنند.

کامپيوتر بند انگشتي! 

4
معرفى كتاب

گزارش هاي محرمانه کنسولگري 
انگلستان در سيستان و قاينات 

 سالهاي ١٢٨٨ تا ١٢٩٠ خورشيدي
ترجمه دکتر محمود رفيعي

رفيعي  محمود  دکتر 
در کتاب گزارش هاي 
کنسولگري  محرمانه 
سيستان  در  انگلستان 
گزارشهاي  قاينات؛  و 
نموده  ترجمه  را 
ناحيه  وقايع  که  است 
قاينات  و  سيستان 

طي سالهاي ١٢٨٨ تا ١٢٩٠ خورشيدي را به تصوير 
کشيده است:

است:  آمده  مترجم  قلم  به  کتاب  اين  پيشگفتار  در 
اين  هفته  هر  که  انگليس  کنسولياران  و   کنسول 
گزارش ها را به  وزارت امور خارجه انگستان مي فرستاده 
اند افرادي برگزيده از ميان داوطلبان انگليسي بوده 
اند که پس از گذراندان دوره هاي آموزشي با آگاهي 
 کامل از اوضاع سرزمين محل ماموريت به آن مناطق

 فرستاده مي شده اند. 
کنسول بريتانيا با درجه سرگردي قشون هند، موظف 
بوده است هر هفته گزارشي از کليه وقايع را به دولت 

هند بريتانيا و وزارت امور خارجه بفرستد. 
کنسوليار بريتانيا در سيستان و قاينات با درجه سرواني 
قشون هند نيز وظيفه داشته گزارش متممي درباره 
اطالعاتي که در گزارش هفتگي کنسول نبوده، آماده 

و ارسال کند.

نمونه هايي از گزارشات اين کتاب:
گزارش محرمانه از سيستان، (١٢٨٧/١١/١٠):

ثقه السلطنه دکتر کاس مينسکي را به عنوان پزشک 
معالج خويش برگزيده است. اين پزشک روس همه 
گويد:  مي  دکتر  پذيرد.  مي  را  طبقه  هر  از   مردم 
بيرجندي ها آگاه باشند که او عالوه بر ارائه خدمات 
نماينده  وظايف  پزشکي  فرساي  طاقت  و  فراوان 

رسمي دولت روسيه را نيز به عهده دارد. 
١٢٨٨/٨/٢٤ تلفن شوکت الملک: توکور علي بازرس 
روس، با ابزار الزم، خط تلفني براي شوکت الملک  

در کالته و مدرسه برقرار کرده است.
چراغاني در بيرجند (١٢٨٨/٨/٢٥): به مناسبت افتتاح 

مجلس از تهران دستور چراغاني داده اند 

توصيه هاى ايمنى

توصيه هاي اجتماعي و انتظامي در مورد 
صدور چک و پيشگيري از جعل اسناد

هم استاني محترم: 
- هنگام فروش کاال در قبال چک جاري مدت دار حتما 

هويت واقعي صاحب چک را احراز نماييد. 
- از تحويل چک هاي آماده وصول به افراد ناشناس در 

قبال اخذ وجه چک بصورت نقدي خودداري نماييد.
- از افرادي که قادر به تشخيص اسکناس هاي جعلي از 
اصل نيستند يا کار با دستگاه پوز و دستگاه خودپرداز را 

نمي دانند به عنوان فروشنده بکارگيري ننماييد .
-  استعالم اصالت چک و آگاهي از موجودي آن از 
بانک را در معامالت خود يک اصل دانسته و آن را با 

طرف معامله خود شرط نماييد .
-  از معامله هاي کالن در ساعات تعطيلي بانکها که 

امکان استعالم چک وجود ندارد پرهيز نماييد .
- به محض فقدان يا سرقت اوراق بهادار و چک در 
اسرع وقت بانک مربوطه و مرجع قضايي و انتظامي را 

کتبا» مطلع نماييد.
ندارند  کافي  اعتبار  که   ناشناس  افراد  از  گاه  هيچ   -
مسروقه  چک  دارد  احتمال  زيرا  نکنيد  قبول   چک 

يا جعلي باشد

لباسي که عرق شما را خشک مي کند! 

ساخت  به  موفق   MIT تحقيقات  مرکز  دانشمندان 
لباسي هوشمند براي کنترل تعريق شده اند که با بررسي 
به عرق ريختن  شرايط بدن، هنگامي که شما شروع 

مي کنيد، دريچه هاي تهويه مانند خود را مي گشايد.

به تازگي و در تحقيقات مشترک و ويژه اي، دو مرکز 
 MIT علمي بزرگ و معتبر جهان يعني مرکز تحقيقاتي
ارايه  به  موفق   Tangible Media Group و
ساختار منحصربه فردي از الياف پوشيدني شده اند که به 
معناي واقعي کلمه مي تواند تنفس کند. فرايند تنفس 
کردن در لباس ها به روندي گفته مي شود که در آن، 
لباس دريچه هايي براي تهويه هواي داخل خود دارد و 
به اين ترتيب فرايند تعريق افرادي که آن را مي پوشند 
به نحوي خواهد بود که عرق بر روي بدن آن ها جمع 

نشده و به خاطر جريان هوا، تبخير مي شود.

خواندنى ها

تنها كارخانه صنعتى استاندارد با كوره تونلى در شرق كشور
توليد كننده انواع آجر تيغه 10 و  15 و آجرنما داراى استاندارد

آدرس كارخانه: 
شهرك صنعتى بيرجند - فاز 3 – مبتكران 4
دفتر فروش كارخانه : 8- 32255367
دفتر فروش بيرجند: خيابان فردوسى - نبش فردوسى 1- مقابل بوستان سرو - پالك 56
تلفن: 32237446   همراه مدير فروش: 09153635254

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»

حكيم نزارى 14بعد از بانك سپه يا جمهورى 8 - فرعى دوم سمت راست
  تلفكس: 32225032-056     09369701009-09159254650 موسوى

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

فروش انواع اسباب بازى ايرانى و خارجى
سيسمونى كامل نوزاد و پوشاك بچگانه

سجادشهر- حدفاصل بلوار سجاد و فلكه اول سجادشهر (خيابان شاهد)
  32411608 - 09155617388 مودى

فروشگاه  سيسمونى عصر جـديد
با 15 درصـد تخفيف

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   ه 
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مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى، آلمانى،  ايتاليايى،  اسپانيايى

www.lanschool.ir
خيابان مدرس 16- پالك 85

تلفن: 32237549
مشاوره و ثبت نام عصرها

فروشگاه لوله و اتصاالت 
كـاظمـى

طرح تعويض شيرآالت قديمى
با شيرآالت اهرمى

با  كمترين هزينه 
صاحب شيرآالت اهرمى شويد

بين مدرس 35 و 37 
09151638890 -09123024066

نمايندگى ايزوگام 
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

  نمايشگاه و فروشگاه بزرگ

 مبـل شاهيـن

بيرجند- ميدان شهدا- ابتداى خيابان منتظرى   32224632
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فروش اقساطى

 با چك معتبر بدون سود
طرف قرارداد  فرهنگيان
 و شركت كويرتاير

عرضه مستقيم و بى واسطه از بزرگ ترين و معتبرترين 
توليد كنندگان تهران (يافت آباد)

نمايشگاه تخصصى پرده

           پارسـا
بيرجند - نبش توحيد 28- ايزدى     09156706301 - 05632445252

نقـد    اقسـاط

زبرا، سانليت، ويندو، كركره فلزى
اجراى سالن هاى آمفى تئاتر

فروش ويژه اقساطى
با همكارى بانك حكمت ايرانيان ويژه كارمندان محترم ارتش

مشاوره و صدور انواع بيمه نامه اموال ، 
اشخاص ، مسئوليت  و... صدور بيمه نامه 

شخص ثالث در چندين قسط  
 صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان  در 8 قسط

 با خريد بيمه نامه خودرو 
در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد

آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13
تلفن: 32440966 -09151609589

نمايندگى نوكى

تعمير يخچال ، فريزر و ... در منزل  
روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا   

    09158076574 - نظرى

نصب و تعمير   لباسشويى  در منزل
   09151643778 - 32315776  شهر يارى

كاظمى فرد- مراسم افتتاح كارگاه توليد قارچ در روستاى 
از 470 كارگاه  نمايندگى  به  آباد شهرستان خوسف  فخر 
سياسى  معاون  حضور  با  استان  روستايى  اشتغال  كمك 
اجتماعى استاندارى، جانشين سپاه انصار الرضا (ع) استان 
مسئولين  از  جمعى  و  استان  سازندگى  بسيج  رئيس  و 
استان برگزار شد. حسينى معاون سياسى امنيتى اجتماعى 
استاندارى در اين مراسم گفت: بسيج سازندگى با ترويج 
فرهنگ كار و تالش و اتحاد، بستر و فرصت طاليى براى 
ايجاد فضاى پيشرفت و توسعه همه جانبه را فراهم مى 
كند و بايد در اين خصوص دستگاه هاى اجرايى بيشترين 

همكارى را با بسيج داشته باشند.
فرماندار خوسف نيز گفت: براى تحقق اقتصاد مقاومتى بايد 
به ظرفيت هاى داخلى توجه داشته باشيم و با تكيه بر درون 
و نگاه به بيرون با استفاده از مزيت هاى نسبى و صادرات 
افزود:  فرد  فرجامى  برسيم.  اتكايى  خود  به  داخلى  توليد 
توسعه كارآفرينى در روستا و شهر موجب توسعه يافتگى و 
توليد كار شده و زمينه تحقق اقتصاد مقاومتى را فراهم مى 
كند. وى افزود: توليد داخلى بايد با كيفيت باشد، اگر توليد 
داخل با كيفيت باشد، مصرف كننده هم از كاالى بومى و 
ايرانى ساخت داخل استفاده مى كند و استفاده از توليدات 
داخل كشور، موجب فعال شدن كارخانه هاى داخلى، ايجاد 
اشتغال، افزايش درآمد سرانه و توليد ناخالص ملى شده و 

باعث رشد و توسعه اقتصادى مى شود.

مشاركت مردم، الزمه تحقق اقتصاد مقاومتى است

مسئول سازمان بسيج سازندگى سپاه انصارالرضا(ع) خراسان 

جنوبى نيز گفت: حضور مردم با وحدت و همدلى در همه 
عرصه ها به ويژه در زمينه توليد، الزمه تحقق اقتصاد مقاومتى 
اقتصاد  تبين  شما  و  ما  وظيفه  افزود:  نسب  زهرايى  است. 
مقاومتى در بين مردم است، روستائيان ما مصرف گرا شده 
اند. ما آب، برق و تلفن را به روستاها برده ايم اما در كنارش 
شغل پايدار نبرده ايم، حلقه مفقود شده در اقتصاد مقاومتى 
استان ما روستاهاى ما است. وى اظهار كرد: منابع مالى دولت 
محدود است و روستاها با تكيه بر ظرفيت هاى باالى خود 
مى توانند به خود كفايى برسند و اقتصاد مقاومتى را محقق 
كنند. وى در ادامه به برنامه هاى هفته بسيج (29آبان تا 5آذر) 
در استان اشاره كرد و افزود: 570 عنوان برنامه در اين هفته 
در شهرستان هاى استان اجرا مى شود كه افتتاح 470 پروژه 

اقتصاد مقاومتى از جمله برنامه هاى اين سازمان است.

راه اندازى700 كارگاه كمك اشتغال روستايى 
در استان تا پايان سال

زهرايى نسب با بيان اينكه ما در ايجاد كارگاه هاى زود بازده 
دو مشكل مهم مجوزها و چرخه جمع آورى محصوالت و 
فروش آن در بازار مطمئن را داريم، عنوان كرد: اولين حلقه 
توليد، روستاهاى ما مى باشند كه بخش عظيم آن مغفول 
مانده است. وى با بيان اينكه براى ايجاد 470 كارگاه زود 
بازده و كمك اشتغال، 60 ميليارد ريال هزينه شده است، 
افزود: اين كارگاه ها تا پايان سال به 700 كارگاه خواهند 
رسيد كه هزينه و تسهيالت دريافتى آنها 110ميليارد ريال 
مى باشد. زهرايى راه اندازى كارگاه توليد قارچ را  نماينده 
اين 470 پروژه عنوان كرد و گفت: در اين كارگاه 15 ميليون 

تومان هزينه شده كه ده ميليون آن توسط بسيج سازندگى 
به صورت تسهيالت كم بهره پرداخت شده است.

افتتاح 15 پروژه كوچك  محروميت زدا  عام المنفه

روستاى  بهداشت  خانه  پروژه  افتتاح  همچنين  زهرايى 
محروميت  كوچك  پروژه   15 از  نمايندگى  به  را  تقاب 
زدا  عام المنفه را از جمله پروژه هاى قابل افتتاح در هفته 
بسيج دانست و اظهار كرد: اين پروژ با اعتبارى بالغ بر 50 
اين  اينكه  بيان  با  است. وى  ساخته شده  تومان  ميليون 
پروژه شامل 4 باب خانه عالم، 4 پايگاه اورژانس، مرمت 
4 رشته قنات، احداث يك باب مسجد، ساخت يك خانه 
گفت:  باشد،  مى  شهدا  گلزار  يك  ساماندهى  و  بهداشت 
در اين پروژه ها 850 ميليون تومان هزينه شده كه 730  
ميليون تومان بودجه استانى و 120 ميليون تومان از محل 

اعتبارات محروميت زدايى قرارگاه قرب كوثر مى باشد.
كارگاهى  هر  در  استان  سازندگى  بسيج  رئيس  گفته  به 
يك نفر قطعى جذب و وارد بازار كار مى شود و در بعضى 
كارگاه ها تعداد نيروى كه وارد بازار كار مى شوند خيلى 

بيش از اين است كه هنوز آمار قطعى نداريم.

وضعيت خانه هاى بهداشت و درمان 
خوسف مناسب است

هم  گفت:  هم  خوسف  درمان  و  بهداشت  شبكه  رئيس 
اكنون 21 باب خانه بهداشت، خدمات درمانى و بهداشتى 
را به روستاييان اين شهرستان ارائه مى دهد كه اين تعداد 
خانه بهداشت نسبت به جمعيت منطقه مناسب است. دكتر 

احمدى در حاشيه اين مراسم افزود: خانه بهداشت روستاى 
مهديه به همت بسيج سازنگى با زيربناى 80 مترمربع با 

هزينه اى بالغ بر50 ميليون تومان ساخته شده است.
وى با بيان اينكه در شهرستان خوسف 21 خانه بهداشت 
فعال مى باشد، اظهار كرد: در هرخانه بهداشت روستايى 
پاسخگويى  براى  به صورت تمام وقت  بهورز  يا دو  يك 
بيان  با  دارند. وى  كنندگان حضور  مراجعه  و  بيماران  به 
طول  در  نيز  خوسف  شهرستان  مركز  پزشكان  اينكه 
به  رسيدگى  براى  دهگردشى  منظم  برنامه  طبق  هفته 
بيماران و بررسى مسايل بهداشتى روستاها، به اين مراكز 
و  بهداشت  افزود: وضعيت  كنند،  مراجعه و سركشى مى 
اين  بيمارستان  و  بوده  مناسب  درمان شهرستان خوسف 
احمدى خاطرنشان  باشد.  در حال ساخت مى  شهرستان 
كرد: شش مركز بهداشت با 10 پزشك و هشت ماما در 
شهرستان خوسف وجود دارد كه جمعيت 24 هزار و 425 
نفرى منطقه را تحت پوشش دارد. وى همچنين به افتتاح 
خوسف  بخش  مهديه  روستاى  بهداشت  خانه  ساختمان 
تأمين  و  تجهيز  گفت:  و  اشاره  سازندگى   بسيج  توسط 
و  بهداشت  شبكه  برعهده  بهداشت  خانه  انسانى  نيروى 
درمان بوده و تاكنون 5 ميليون تومان تجهيزات براى اين 
خانه بهداشت خريدارى شده و تجهيزات كه قابل استفاده 
بوده از ساختمان خانه بهداشت قديم به اين خانه بهداشت 
انتقال يافته است. وى افزود: در اين خانه بهداشت دو نفر 
هر  سه شنبه  پزشك  نفر  يك  و  روزانه  صورت  به  بهورز 
هفته مستقر خواهند بود و سه روستا را با جمعيتى بالغ بر 

هزار و 100 نفر تحت پوشش قرار خواهد داد.

به همت بسيج سازندگي صورت گرفت:

افتتاح همزمان 470 كارگاه كمك اشتغال روستايى استان
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مواظب تلقين هاي زندگي خود باشيم

روزي زنبور و مار با هم بحثشان شد. مار گفت: انسانها 
از ترس «ظاهر خوفناک» من مي ميرند نه به خاطر 
نيش زدنم. اما زنبور قبول نکرد. مار، براي اثبات حرفش 
با زنبور قراري گذاشت: آنها رفتند و رفتند تا رسيدند به 
چوپاني که در کنار درختي خوابيده بودِ . مار رو به زنبور 
کرد و گفت من او را مي گزم و مخفي مي شوم و تو 
در باالي سرش سر و صدا ايجاد کن و خود نمايي کن. 
مار نيش زد و زنبور شروع به پرواز کردن در باالي 
گفت: و  پريد  خواب  از  فورا  چوپان  کرد.  چوپان   سر 
« اي زنبور لعنتي»و شروع به مکيدن جاي نيش و 
تخليه زهر کرد. مقداري دارو بر روي زخمش قرار داد و 
بعد چندي بهبودي يافت. اين بار که باز چوپان در همان 
حالت بود مار و زنبور نقشه ديگري کشيدند. اينبار زنبور 
نيش مي زد و مار خودنمايي مي کرد. اينچنين شد: 
چوپان از خواب پريد و همين که مار را ديد از ترس پا 
به فرار گذاشت و به خاطر وحشت از مار ديگر زهر را 
تخليه نکرد وضمادي هم استفاده نکرد. چند روز بعد 
چوپان به خاطر ترس از مار و نيش زنبور مرد... بسياري 

بيماري ها و کارها نيز همينگونه هستند.. 
«فقط به خاطر ترس از آنها افراد نابود مي شوند..»

اميدوارم آنقدر خوب باشيم و زيبا زندگي
 کنيم که وقتي از خط پايان زندگي 

مي گذريم کسي دست نزند

خدايا سرنوشت مرا خير بنويس 
تقديري مبارک تا هرچه

 را که تو دير مي خواهي زود نخواهم

 شما رهبران شرکت خود را چگونه پرورش مي دهيد؟ 
براي بهبود رهبري خودتان چه کارهايي انجام مي دهيد؟ 
اگر روي قابليت ها متمرکز هستيد، رويکردتان به اندازه 

کافي عمل گرايانه نيست. 
تاد وارنر، مؤسس شرکت مشاوره ي اليک مايندز، در 
مجله ي کسب و کار هاروارد در مورد رابطه ي رهبران 
بزرگ با نظام هاي اجتماعي کسب و کار و تسلط بر چند 

روتين ساده براي کمک به رهبري مطلبي نوشته است.
«رهبران  نويسد:  مي  گونه  اين  مذکور  مطلب  در  وارنر 
دوست دارند به جاي اينکه با مجموعه اي از قابليت ها 
مقايسه شوند، در امور روزمره خود بهبود پيدا کنند. آنها 
دوست ندارند کسي نظريه اي انتزاعي از خصوصيات و 

ويژگي هاي رهبري خوب به آنان قالب کند».
او مي گويد رويه هاي روزانه مثل نحوه ي آمادگي براي 
سازماني  هر  و  است  متفاوت  شرکتي  هر  در   جلسات، 

رويه هاي خاص خودش را دارد.
براي اينکه بفهميد در مديريت کسب و کار خود، کدام 
يک از روش هاي موجود را بايد به کار ببنديد مي توانيد 

توصيه هاي زير را مطالعه کنيد و به کار بگيريد. 
فرمول بهبود رهبري در سازمان شما، متأثر از رويه هاي 

خاصي است که در آن جريان دارد.

با ارزيابي خودتان شروع کنيد
روزانه ي خودتان  روال  از  که  است  اين  وارنر  توصيه  
چه  آن  دهنده ي  تشکيل  اجزاي  ببينيد  و  کنيد  شروع 
ارزيابي  و  بياوريد  کاغذ  روي  را  آنها  هستند.  چيزهايي 
کنيد. مشخص کنيد وقت خود را کجا صرف مي کنيد 
کنيد  پيروي مي  آنها  از  در جلسات  مثًال  که  عاداتي  و 
 کدام اند. او مي نويسد «همين کارهاي روتين مي توانند 

فرصت هايي براي بهتر شدن در اختيار شما قرار دهند.
عادات شخصِي شکل دهنده ي آنها نيز به همان اندازه 
ريزي شده  برنامه  چيزي  چه  ببينيد  بايد  دارند.  اهميت 
مشارکت و  همکاري  کجا  ناگهاني.  چيز  چه  و   است 
و  به حرف هاي چه کسي  مديريت؟  و کجا  کنيد  مي 
چگونه گوش مي دهيد؟ همه ي اينها مي توانند مسير 

بهبود را پيش چشمان شما قرار دهند.

بهترين رهبران خود را مورد بررسي قرار دهيد
رهبران  بهترين  ببينيد  که  رسد  مي  فرا  آن  وقت  حال 
با  هستند.  کارهايي  چه  انجام  حال  در  شما  شرکت 
هاي  فعاليت  حتي  و  خود صحبت  مديران  کارامدترين 
 آنها را تعقيب کنيد. از آنها بخواهيد مهم ترين کارهاي 

روزمره شان را بنويسند و در اختيار شما قرار دهند.

آيا رهبري موفق فرمول مشخصي دارد؟
يک  در  ها  روش  اين  گيري  کار  به  با  گويد  مي  وارنر 
سازمان، افراد واکنش واقعًا خوبي از خود نشان داده اند. 
او مي نويسد: «رهبران عملياتي نمي توانستند دست از 
صحبت کردن درباره ي بهترين رويه هاي خود بردارند. 
آنها ايده هايشان در مورد بهترين شيوه ها را به اشتراک 
مي گذاشتند و بالدرنگ به اين ايده ايمان مي آوردند که 

رهبري، يک هنر کاربردي است».

در مورد رويه هاي روزمره 
بحث و تبادل نظر کنيد

هايي  قابليت  با  را  خود  رهبران شرکت  اينکه  جاي  به 
انتزاعي قضاوت کنيد، روي بافتار واقعي و روزانه شرکت 
خود متمرکز شويد. وارنر در اين باره مي گويد: «صحبت 
در مورد رهبري را به سمت کاربرد و بهبود بکشانيد و از 
مباحثي مثل امتياز آوري در ارزيابي ها و يا نظرسنجي 

هاي ساالنه فاصله بگيريد».

به دنبال فرمولي مشخص نباشيد
وارنر مي گويد «تمرکز روي قابليت هاي اسمي، ما را به 
اين باور مي رساند که رهبري موفق فرمول مشخصي 

دارد؛ در صورتي که اينطور نيست. رهبري در بافتار هاي 
متعدد و به شيوه هاي گوناگون انجام مي شود». 

براي شروع مي توانيد تالش هاي خود را روي دو رويه 
روزانه اي که مي خواهيد بهبود ببخشيد متمرکز کنيد و 
بازخور بگيريد. با بردباري و درک موقعيت خاص خود، 

مي توانيد به آرامي و به مرور بهتر شويد.

فعاليت مثبت و اثرگذار در اينترنت
افرادي  اگر  اند.  اجتماعي کمي شلوغ شده  شبکه هاي 
را دنبال کنيد که محتواي با مفهوم و مفيد به اشتراک 
پيام هاي غير ضروري  ديدن  از  توانيد  گذارند مي  مي 
مورد  در  سايتي  نويسنده  آلتون،  کنيد.مايک  جلوگيري 
من  توصيه  «بهترين  گويد:  مي  اجتماعي،  هاي  شبکه 
افرادي  انتخاب  براي رهبري  موفق  اين است که در 
اين شبکه  از  استفاده  در  دنبال مي کند دقت کند.  که 
بايد بسيار محتاط باشيد.»، کساني را دنبال کنيد که نمي 
شناسيد تا ارتباطات جديدي را آغاز کنيد. از اين طريق هر 
بار که وارد اينترنت مي شويد، به جاي ديدن پست هاي 
تکراري که احتماال در بقيه جاها ديده ايد، يک مبادله 
اطالعاتي پر ثمر وجود خواهد داشت که هميشه براي 

ديدن آن اشتياق خواهيد داشت.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

آرى منافقان در فروترين درجات دوزخند و هرگز براى آنان ياورى نخواهى يافت.
سوره النساء, آيه ١٤٥

حديث روز  

هيچ قطره اي نزد خداوند ، محبوبتر از قطره اشکي که در تاريکي شب از ترس خدا و براي او ريخته شود ، نيست.
امام باقر (ع)

سبك زندگى

آيا رهبرى موفق فرمول مشخصى دارد؟

اي مهرتو ساز همنواي دل من!
آواز تو شعر آشناي دل من

در رويش برگ ريز پاييز بخوان
يک نغمه ي مستانه براي دل من

بي صبري، شخص را از هيچ رنجي
 نمي رهاند، بلکه درد جديدي را براي
 از پا در آوردن او به وجود مي آورد.

من نخواهم گفت كه هزار بار اشتباه كرده ام!
 بلكه خواهم گفت: هزار راه پيدا كرده ام

 كه نتيجه نادرست خواهد داد!

افقي: ١- سياستمدار اتريشي قرن 
نوزدهم - از شهرهاي اصفهان ٢- 
دربردارنده - شترمرغ آمريكايي - 
دهكده   و  آبادي   -٣ كمان  رنگين 
 -٤ اندوه    - پيوسته  و  هميشه   -
كار  كلمه   - ابزاربنايي   - محبت 
 ٥ فوري  موي  رنگ   - كن  خراب 
كارورز   - دندانپزشكي  صندلي   -
ارزش  موسيقي-  پزشكي٦-الفباي 
بزرگترين   - ترسناك  قيمت-   و 
سخت  مردن   -٧ جهان  درياچه 
- ژتون - مقام ٨- سخن به رمز 
بيمار   - تصديق  حرف   - واشاره 
مزه  واگير- فصل سرما ٩-  يهاي 
گو  بيهوده  پي-  در  پي   - نمك 
و  نيازمند   - يونان  پايتخت    -١٠
و  طرف  آرزو-  حرف   - مستمند 
جهت ١١ - گاري - قسمت عقب 
كف پا ١٢ - ضميرانگليسي - خو 
گرفتن – پرورش دهنده  - اشاره 
سلطان  غالم   -١٣ نزديك   به 
محمود -بزدل و كم جرات - ضرب 
آفريننده -   - واليبال ١٤  در  هاي 
اروپا  مشترك  پول  واحد   - نمايان 
١٥- لقب اسفنديار - غالم و بنده

عمودي: ١- بطور پنهاني -  نام 
سرخ  ظرف   -  ٢ نيشابور  قديم 
كيارا   - قرآن  خواندن  كردني-  
خبرگزاري  كنند-  سر  بر  زنان   -٣
تلفني  ميوه   - اسالمي  جمهوري 
٤ - عزم و قصد –وسيله اي براي 
برقراري ارتباط تصويري اينترنتي-  
گل سفيد و كوچك ٥ -مادر پيامبر 
انبار   -٦ كندوكاو   - (ص)  اكرم 
كشتي- برگشتن - فصل گرم ٧- 
غذايي از تخم مرغ - دوزخ و جهنم 
لبها-  شدن  باز   -٨ باران  شهر   -

كتاب   -٩ خانه  آهو-   شادي   از 
هندوها - مهم بودن - بيم و ترس 
١٠- از روزنامه هاي قديمي- حلقه 
 - «بشريت»  گل   - زين  فلزي 
سرخ  معناي  به  زبان  فرانسوي 
١١-  داراي خير و بركت -  چيزها 
 - خورنق   – قصر  معمار   -  ١٢
بن  و  ريشه  درخشان-   و  تابناك 
و  شكار   - خانمها  تعجب   -  ١٣
صيد- نقطه چيني در نقاشي ١٤-  
پهلوان شاهنامه - الستيك يدكي 
خواهر    -١٥ مساعدت  و  -كمك 
كرمانشاه شهرهاي  از   - گرامي 

طراح : نسرين كارى                        
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جدول 3376

پرفسور حسابي :٢٢ سال درس دادم 

نداشتم  غياب  و  حضور  ليست  هيچگاه   .١ 
(چون کالس بايد انقدر جذاب باشد که بدون حضور 

و غياب شاگردت به کالس بيايد)
غمگين  را  کالسم  نکردم  سعي  هيچگاه   .٢
دوم  خانه  کالس،  (چون  دارم  نگه  افسرده   و 

دانش آموز است) 
 ٣. هر دانش آموزي دير آمد، سر کالس راهش دادم!
(چون مي دانستم اگر ١٠ دقيقه آخر هم به کالس 

بيايد، يعني احساس مسئوليت نسبت به کارش ) 
تکرار  را  حرفم  دوبار  از  بيشتر  هيچگاه   .٤ 
نکردم ، چون اينقدر جذاب درس مي دادم که کسي 

نگفت بار سوم تکرار کن)
٥. هيچگاه ٩٠ دقيقه درس ندادم ! (چون مي دانستم 
باهوش و  هوش  کم  و  متوسط  آموز  دانش   کشش 

با هم فرق مي کند ) 
٦. هيچگاه تکليف پولي براي کسي مشخص نکردم! 
(چون مي دانستم ممکن است کسي مستعضف باشد 

يا يتيم .. ) 
نفرستادم! دفتر  در  آموزي  دانش  هيچگاه   .٧ 
يعني  ايستادن  دفتر  در  دانستم  مي   (چون 

شکستن غرور) 
تنبيه کردم!  تنبيه تکي ندادم و گروهي  ٨. هيچگاه 
(چون مي دانستم تنبيه گروهي جنبه سرگرمي هست 

و تنبيه تکي غرور را مي شکند ) 
پاي  آوردم  را  آموزي  دانش  هر   هميشه   .٩
گير  کجا  که  دانستم  مي  (چون   ! بود  بلد   تخته 

مي کند نپرسيدم !)
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نوىسكژناندىجنر15

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

تجربه كنيد.    09158668002

 نقدى تخفيف ويژه ويژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود

باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيك فرازى

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تعمير لوازم گازسوز

فروش منزل وياليى جنوبى 
273 مترمربع     معلم 7- پالك 34 

09155620967
فروش زمينى به مساحت 125 متر

 در حاجى آباد ، خليج فارس روبروى خانه هاى 
بنياد يا معاوضه با ماشين  09151650613

واگذارى مغازه لوازم آرايشى با كليه 
امكانات واقع در خيابان شهدا 4/1

09335476120

قابل توجه ادارات ، سازمان هاى دولتى و شخصى 
فروش و حمل سنگفرش شوشود 

در سطح استان    09155610491

با حداقل هزينه 
در 5 هزار نقطه استان تبليغ كنيد 

شماره رزرو آگهى  09371502893

سوپر ماركت سجادشهر 
واقع در بلوار شاهد به علت 

تغيير شغل به فروش مى رسد.
09158605291- شكرى نيا

اگر قصد خريد آپارتمان داريد با هر شرايط مالى با مسكن سازان صاحب خانه شويد
فروش آپارتمان با شرايط فوق العاده (مناسب براى سرمايه گذارى)

تعداد كل واحدها 132واحد با عرصه ملكى ، تعداد طبقات 8 و 9 طبقه ، هر طبقه 
2 واحد ، كليه واحدها شمالى و جنوبى (دوكله)، هر طبقه 150متر زيربنا با مشاعات  

پرداخت كامال توافقى
هم اكنون پروژه در مرحله اسكلت و سقف مى باشد و برآورد زمان بندى ساخت 

20 ماهه مى باشد. محل پروژه: حاشيه بلوار بقيه ا... (عج) - نرجس 4
براى اطالعات بيشتر با شماره  09014817275 تماس بگيريد.

فروش زمين 
يك قطعه زمين با كاربرى تجارى به مساحت 200 مترمربع واقع در بلوار 
شهيد عبادى ، خيابان تاكستان ، مجتمع مسكونى تعاونى مسكن كويرتاير 
با قيمت پايه مترمربع شش ميليون ريال به فروش مى رسد. متقاضيان 
براى كسب اطالع بيشتر و اعالم كتبى قيمت پيشنهادى خود مى توانند 
با شماره 09151611911 تماس بگيرند. ضمنا تعاونى در رد يا قبول 
پيشنهاد مختار مى باشد. آخرين مهلت براى اعالم قيمت به صورت كتبى 

تا پايان وقت ادارى پنجشنبه 94/9/5 مى باشد. 

تعاونى مسكن كارگران كويرتاير

اجاره يا فروش كارگاه قارچ درحال 
توليد با تمام امكانات و موقعيت عالى

09366142689

به يك شريك كارى براى سفره خانه 
سنتى واقع در بند امير شاه نيازمنديم.

09303938611

واگذارى مغازه كفش فروشى مكث
 با كليه اجناس واقع در بازار

09330613396

فروش زمين براى احداث باغ 
و يا طرح هاى صنعتى و كشاورزى 

حاشيه  جاده اصلى قهستان 
(درخش آسيابان) 
مترى: 2000 تومان

        09331316418
09159619612

تمامى لوازم دست دوم منزل و ادارى را 
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم. 

با يك تماس     09159618050

واگذارى يا معاوضه كافى نت 
و دارالترجمه با كليه امكانات و 
سابقه فعاليت    32235759

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات 
بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور

09153613243- شريفى

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

 مشاور امالك امير خريد، فروش، رهن، اجاره 
خريد و فروش مسكن مهر - بين موسى 
بن جعفر (ع) 16و 18   09301630458

 به چند نفر راننده آقا با خودرو 
براى كار در آژانس در محدوده مهرشهر 

نيازمنديم.     09155622573

 به يك همكار خانم براى كار 
در كافى نت نيازمنديم.

09157243600- 32340551

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس: نبش پاسداران 17

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

نمايندگى ايزوگام دوست على
انواع ايزوگام دليجان شرق و تهران  

قيرگونى   نبش بهشتى 14
09156636045 -09156666675

يك شركت تبليغاتى براى تكميل 
كادر خود نياز به تعدادى طراح 

گرافيك و بازارياب با روابط عمومى 
باال دارد.

 09155628902
32239311 

به صورت كلى و توافقى 
به دليل مهاجرت تمام اجناس شيك و جديد شامل بلوز شلوار، سارافن ، شلوار و...

09157265619

فروش  اجناس بچگانه  زير قيمت خريد
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اخبار ورزشى

شهرخبر: برخي از ويتامين ها هستند که تاثير بسياري در پيشگيري از بروز سرطان ها دارند. يکي از بهترين ويتامين ها براي پيشگيري از سرطان، ويتامين 
«ث» است. بررسي هاي جديد حاکي از آن است که دوزهاي باالي ويتامين «ث» مي تواند منجر به نابودي سلول هاي سرطاني مقصر 
در ايجاد سرطان روده بزرگ، شود. سرطان روده سومين سرطان شايع در جهان و چهارمين علت مرگ ناشي از سرطان است. 

ويتامينى كه سرطان روده را ضربه فنى مى كند!

ساده ترين راه براى پيشگيرى از چاقى در كودكان

6
ايستگاه سالمت

حوادث

قهرمانى تيم مركز آموزش مرزبانى 
محمد رسول ا... (ص) در المپياد 

كاركنان مرزبانى ناجا

به  ا... (ص)  آموزش محمد رسول  اعزامي مرکز  تيم 
رشته  چهار  در  ورزشي  فرهنگي  المپياد  مسابقات 
فرهنگي  المپياد  پنجمين  کند.  کسب  مقام  توانست 
از  تيم   ٢٠ حضور  با  ناجا  مرزباني  کارکنان  ورزشي 
استانهاي مرزي و مراکز آموزش مرزباني به ميزباني 
برگزار  آموزش مرزباني شهيد رجايي کرمانشاه  مرکز 
شد. تيم تيراندازي مرکز آموزش مرزباني محمد رسول 
ا... (ص) ناجا با اقتدار در اين دوره از مسابقات توانست 
به ترتيب در رشته اسلحه کالشينکف در مسافت ١٠٠ 
متر و در سه وضعيت درازکش ، نشسته و ايستاده مقام 
اول تيمي را کسب کند. در بخش اسلحه کالشينکف، 
آموزش  مرکز  از  صداقتي  حسين  و  رحماني  مهدي 
مرزباني محمد رسول ا... (ص) به ترتيب مقام هاي اول 
و دوم انفرادي اين رشته را از آن خود کردند. گفتني 
است در اين مسابقات در رشته دو وميداني در قسمت 
تيمي دوم و در انفرادي همين رشته مقام هاي دوم و 
سوم و در کشتي وزن ١٢٠ کيلوگرم مقام دوم و در 

رشته طناب کشي مقام سوم را از آن خود کردند.

پيروزى پرگل تيم ايران برابر سوئيس

در سومين  ايران  ناشنواي  مردان  فوتسال  تيم   : مهر 
سوئيس  تيم  جهاني  جام  مسابقات  در  خود  مسابقه 
از  پس  ايران  ناشنوايان  فوتسال  تيم  داد.  را شکست 
مسابقات  در  الجزاير  و  ژاپن  تيم هاي  برابر  پيروزي 
جام جهاني تايلند، روز يکشنبه در سومين مسابقه تيم 
سوئيس را با نتيجه ۸ بر صفر شکست داد و در صدر 

جدول رده بندي گروه B قرار گرفت. 

قضاوت فغانى و سخندان 
در فوتبال مقدماتى المپيك

مهر:  با توجه به انتشار فهرست نهايي داوران و کمک 
داوران قضاوت کننده در رقابتهاي قهرماني زير ۲۳ 
عنوان  به  فغاني  عليرضا   ،AFC از سوي آسيا  سال 
به  داور  به عنوان کمک  داور وسط و رضا سخندان 
برنامه ريزي  شد.طبق  خواهند  اعزام  مسابقات  اين 
صورت گرفته، تيم فوتبال اميد ايران در گروه A اين 
رقابتها به مصاف تيم هاي قطر، سوريه و چين مي رود. 
ضمن اينکه سه تيم برتر اين مسابقات جواز حضور در 

المپيک ۲۰۱۶ - ريو را بدست مي آورند.

عملكرد ضعيف اولين وزنه بردار ايران

در  ايران  برداري  وزنه  نماينده  : مجيد عسکري  مهر 
روز  شانزدهمي  عنوان  کسب  با  کيلوگرم   ۶۲ دسته 
يکشنبه در دسته B در رقابتهاي جهاني به کار خود 
پايان داد. رقابت هاي دسته A امروز آغاز مي شود و 
جابر بهروزي ملي پوش دسته ۶۹ کيلوگرم با رقباي 

خود در اين وزن به رقابت مي پردازد.

توقيف پژو206 با 
32 ميليون ريال خالفى 

جنوبي  خراسان  رانندگي  و  راهنمايي  پليس  رئيس 
و  متخلف  رانندگان  با  برخورد  راستاي  در  گفت: 
حادثه ساز ماموران پليس راهور استان هنگام کنترل 
خودروهاي عبوري يک دستگاه خودروي پرايد را به 
علت عدم رعايت قوانين و مقررات رانندگي متوقف 
اين  توقف  از  پس  افزود:  رضايي  سرهنگ  کردند. 
که  آمده، مشخص شد  دست  به  استعالم  و  خودرو 
اين خودرو داراي مبلغ ٣٢ميليون و ٢٥٠ هزار ريال 
روانه  خودرو  اين  قانون  برابر  است.  معوقه  خالفي 

پارکينگ شد.

پيكان وانت با 263 كيلوگرم 
موادمخدر به مقصد نرسيد 

ماموران  گفت:  جنوبي  خراسان  انتظامي  فرمانده 
بازرسي  آباد» شهرستان سربيشه در  پاسگاه «حسين 
از خودروهاي عبوري در محور مواصالتي، متوجه تردد 
مشکوک يک دستگاه پيکان وانت با دو نفر سرنشين 
خودرو  ماموران  داد:  ادامه  شجاع،  سرهنگ  شدند. 
و  کيلو   ٢٥٣ آن  از  بازرسي  در  که  کردند  متوقف  را 
٣٥٠گرم ترياک و ١٠ کيلو و ٢٠٠ گرم حشيش کشف 
شد. سرهنگ شجاع با اشاره به دستگيري دو متهم و 
توقيف يک دستگاه خودرو در اين عمليات، تصريح کرد: 

متهمان با تشکيل پرونده به دادسرا اعزام شدند. 

كالهبرداري دو ميلياردي با امضاى جعلي 

 رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي گفت: پنج نفر که براي خانه دار شدن با يک شرکت ساختماني 
قرارداد بسته بودند با مراجعه به پليس آگاهي و طرح شکايتي از اعضاي اين شرکت مبني بر اين که چندين بار از اعضا پول 
دريافت شده و پروژه پيشرفتي ندارد از پليس تقاضاي پيگيري موضوع را کردند. سرهنگ عرب زاده افزود: يکي از شاکيان 
براي پيگيري واحد آپارتماني خود به شرکت مراجعه مي کند و متوجه مي شود واحد هاي در حال ساخت فقط ٣٠ درصد 
پيشرفت فيزيکي دارد و موضوع را به ديگر اعضا منتقل مي کند و پس از تشکيل چندين جلسه با هيئت مديره به تفاهم مي 
رسند که از اين شرکت انصرف دهند. وي گفت: از آن جا که اين پنج عضو وجه هاي درخواستي را به طور کامل به شرکت 
پرداخت کردند توسط يکي از اعضاي هيئت مديره مراحل کار انصراف آنها انجام و درقبال پول خود چک دريافت کردند. 
عرب زاده تصريح کرد: در زمان وصول چک ها هنگامي که اين پنج نفر به بانک مراجعه مي کنند متوجه جعلي بودن چک 
ها مي شوند که مشخص شد عضو هيئت مديره با جعل امضاي رئيس هيئت مديره شرکت، چک ها را تحويل داده است. 
وي گفت:کارآگاهان فرد خاطي را احضار کردند.متهم با اعتراف به کالهبرداري اظهار کرد با جعل امضاي رئيس هيئت 

مديره و پرداخت پول اعضا با چک؛ نامه انصراف آنها را گرفتم و مبلغ دو ميليارد ريال از آنها کالهبرداري کردم. 

كشف 79 كيلو ترياك 
در عمليات پليس «نهبندان»

فرمانده انتظامي شهرستان نهبندان از کشف ٧٩ کيلو 
و ٥٠٠ گرم ترياک در اين شهرستان خبر داد .سرهنگ 
شاهوردي گفت: ماموران ايست و بازرسي شهيد حسيني 
يک  به  عبوري  خودروهاي  کنترل  هنگام  آباد  سهل 
دستگاه کاميون که از سيستان و بلوچستان عازم خراسان 
جنوبي بود مشکوک شدند و در بازرسي از خودرو ٥٢کيلو 
و ٥٠٠گرم ترياک را کشف کردند. همچنين ماموران 
پاسگاه عملياتي دهسلم هنگام کنترل خودروهاي عبوري 
از يک دستگاه سواري پيکان که از سيستان و بلوچستان 

عازم کرمان بود ٢٧ کيلو ترياک کشف کردند.

 
خوراكى هايى كه قاتل

 ميناى دندان هستند
 

سالمانه: فرسايش دندان به معني تحليل ميناي 

دندان به وسيله اسيدهاي موجود در محيط دهان 
است. اين فرآيند شيميايي موجب افزايش آسيب 
پذيري دندان ها مي شود. دندانپزشکان معتقدند 
که نوشيدني هاي اسيدي از جمله نوشابه هاي 

گازدار، آب ميوه هاي صنعتي و همچنين مواد 
غذايي ترش حاوي مقادير بااليي اسيد هستند 
در  را  دندان  و  برده  بين  از  را  دندان  ميناي  که 
معرض آسيب هاي جدي قرار مي دهند. عوامل 
(بازگشت  رفالکس  بيماري  همچون  ديگري 
محتويات و اسيد معده به مري و حتي دهان)، 

استفراغ مکرر (تماس اسيد معده با دندان ها) و 
کمبود فلورايد (موثر در استحکام ميناي دندان) 
نيز در فرسايش ميناي دندان دخيل هستند.براي 
پيشگيري از فرسايش دندان ها توصيه مي شود 

نيم تا يک ساعت پس از مصرف خوراکي ها و 
نوشيدني هاي اسيدي دندان هايتان را مسواک 

بزنيد و يا حداقل با آب بشوييد.

اثرات كاهش وزن بر روى 
خروپف كردن را مى دانيد 

عادات  برخي  در  تغيير  ايجاد  با  نيوز:  سالمت 
به کاهش وزن  نسبت  توانيد  روزمره خود مي 
خود اقدام کنيد کاهش وزن يکي از مفيدترين 
تواند  مي  و  است  خواب  آپنه  رفع  براي  راهها 
با  از بروز آن در هنگام خواب پيشگيري کند. 
آن  درمان  و  بي خوابي  زمينه  شدن  مشخص 
نظير رژيم غذايي و سبک زندگي مي توان در 
کرد.  برطرف  را  خواب  اختالل  موارد  بسياري 
در برخي مواقع ُخروُپف کردن مي تواند عالمت 
از جمله آن  ها  باشد که  بيماري خطرناک  يک 
مي توان به آپنه يا قطع تنفس انسدادي هنگام 
خواب اشاره کرد. در اين بيماري فرد از چند ثانيه 
تا دو دقيقه دچار قطع تنفس مي شود. کاهش 
داروهاي  و  چرب  غذاهاي  مصرف  عدم  وزن، 
ُپف  و  ُخر  کردن  کمتر  در  مي تواند  آرام بخش 

 

عملکرد موثري داشته باشد و در نهايت آخرين 
راه براي برخي بيماران عمل جراحي است .

سرفه را با اين نوشيدنى ها 
درمان كنيد 

شهرخبر: سرفه علت هاي مختلفي دارد از جمله 
الريه،  ذات  برونشيت،  مانند  تنفسي  عفونت 
مانند  ويروسي  عفونت  حساسيت،  به  واکنش 

داروهايي  مصرف  و  آنفلوانزا  يا  سرماخوردگي 
مانند داروهاي فشارخون نيز مي تواند به سرفه 
منجر شود. شيربادام؛ ضدسرفه اي همه کاره: 
اين نوشيدني براي رفع سرفه و خشونت سينه، 

خروج  تسهيل  و  نفس  تنگي  و  حنجره  حلق، 
اخالط سينه بسيار مؤثر است. چاي پياز؛ داروي 
سرفه: چاي پياز سرفه را درمان مي کند و گلو 
سيب:  نوشيدني  بخشد.  مي  تسکين  را  درد 
شربت سيب بهترين دارو براي درمان سرفه و 

گرفتگي صداست.

ساده ترين راه براى پيشگيرى از 
چاقى در كودكان

 
که  داده  نشان  دانشمندان  مطالعات  سيمرغ: 

به  را  کرده  سرخ  غذاهاي  مصرف  کودکان 
در  مي دهند.  ترجيح  آب پز  و  پخته  غذاهاي 
ضمن مصرف برخي مواد غذايي مانند چيپس، 
سيب زميني سرخ کرده، ساندويچ ها و غذاهاي 
و  شکالت ها  شيرين،  نوشيدني هاي  آماده، 
شيريني ها از جمله پرمصرف ترين مواد غذايي 
چاق  و  وزن  اضافه  به  مبتال  کودکان  نزد  در 
کودک  اگر  فيزيولوژيکي  ديدگاه  از  مي باشد. 
تمايل  باشد، حتي  بااليي داشته  بدني  فعاليت 
چاقي  باعث  شيرين  غذايي  مواد  به  او  زياد 
است  زماني  معضل  اما  نمي شود،  او  مفرط 
و  خاص  زندگي  شيوه  خاطر  به  کودک  که 
اين  از  دريافتي  انرژي  دارد،  که  تحرکي  کم 
اضافه  باعث  نهايتًا  و  نسوزاند  را  غذايي  مواد 
وزن و چاقي در او شود.ترغيب کودکان چاق 
بازي هاي  يا  و  بدني  فعاليت هاي  انجام  به 
پيشگيري  براي  راه حل  ترين  فيزيکي، ساده 
اين  در  مي باشد.  کودکان  در  چاقي  کنترل  و 
مي کنند  بازي  را  کليديي  نقش  والدين  راستا 
اگر  که  باورند  اين  بر  تغذيه  متخصصان  و 
والدين سعي کنند از يک رژيم غذايي متعادل 
و متنوع پيروي نمايند، کودکانشان نيز از آنها 
نخواهد  باال  وزنشان  و  کرد  خواهند  پيروي 

رفت.

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 

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

هموفيلى چگونه بيمارى است؟
هموفيلى بيمارى خونريزى دهنده ارثى است، كه بيشتر در مردان بروز مى كند، بطور متوسط از 
هر ده هزار نفر از افراد جامعه، يكنفر به اين بيمارى مبتال مى شود، در حال حاضر در كشور ما 

بيش از 10/000 بيمار هموفيلى وجود دارد.
در شرايط معمولى فاكتورهاى انعقادى در خون انسان وجود دارد كه در 
صورت بروز خونريزى داخلى يا خارجى مانع از ادامه خونريزى مى گردند، 
در عارضه «هموفيليا» بر اثر فقدان يا كمبود يكى از فاكتورهاى انعقادى، 
انعقاد خون يا اصال صورت نمى گيرد و يا بسيار ضعيف عمل مى نمايد و 
بدين سبب در اثر كوچكترين ضربه يا صدمه اى ، رگها دچار خونريزى 
شده كه با كبودى، تورم و درد بسيارى شديد همراه است. چنانچه اين 
بيماران به سرعت تحت مداوا قرار نگيرند دچار معلوليت و ناهنجارى هاى 
مفصلى و احيانا قطع عضو خواهند شد كه اين واقعه مى تواند زندگى 

بيماران را تهديد نمايد.
مهربانى را بكار باالى هر زمينى و زير هر آسمانى و اگر جاى دانه 
هايى را كه كاشتى فراموش كردى روزى  باران جايشان را به تو 

نشان خواهد داد»
مى  را  شما  يارى  دست  جنوبى  خراسان  هموفيلى  «بيماران 

فشارند»

حمايت از بيماران هموفيلى پيوند اخالق با عاطفه است

آدرس: بيرجند- ميدان طالقانى- نبش بهشتى 3 
مركز جامع درمان بيماران خاص- طبقه دوم- كانون 
هموفيلى شعبه خراسان جنوبى تلفن 05632212999 

شماره حساب سيبا: 0107171451004 
 نزد شعب بانك ملى ايران جهت واريز
كمك هاى مردمى  شماره كارت كانون:

6037-9918-9954-9756 

ادامه دارد

ثبت نام كربال هوائى 
دفتر خدمات زيارتى عماد بيرجند

ميدان شهدا- جنب بانك صادرات ساختمان آوا    32224113

اعزام           

 94/9/21
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فارس- سيد محمود حقى در حكمى از سوى استاندار خراسان جنوبى به مديرعاملى سازمان هميارى شهردارى هاى خراسان جنوبى منصوب 
شد. وى با انتخاب هيئت مديره سازمان و پس از تأييد هوشنگ خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستايى وزير كشور و وجه  ا... 
خدمتگزار استاندار خراسان جنوبى به اين سمت منصوب شده است. گفتنى است حقى، پيش از اين مديرعامل شركت تعاونى مسكن مهر خراسان 

رضوى، شهردارى طبس، عضو هيئت مديره اتاق صنعت و معدن خراسان بزرگ و مديرعاملى چند كارخانه را برعهده داشته است.

عمليات دو خطه شدن مديرعامل سازمان هميارى شهردارى هاى خراسان جنوبى منصوب شد
مسير راه آهن شرق آغاز مى شود

تسنيم- مدير كل راه آهن شرق كشور با بيان اينكه به 
زودى عمليات دو خطه شدن مسير راه آهن شرق آغاز 
مى شود، گفت: با افتتاح قطار جديد طبس -تهران از 
سمت اردكان اين مسير 4 ساعت نزديك تر مى شود. 
قطار طبس  مسير  حاضر  حال  در  كرد:  اظهار  اقبالى 
تهران از سمت تربت حيدريه و نيشابور است و زمان 
سير اين مسير 16 ساعت است كه با رايزنى هاى انجام 
شده به زودى يك ران ديگر قطار طبس تهران راه 
اردكان،  چادرملو،  جندق،  از سمت  و  مى شود  اندازى 
نايين، كاشان و قم به تهران مى رود و زمان سير آن 
به  اشاره  با  است. وى  كمتر  قبلى  قطار  از  4 ساعت 
اينكه در دستور كار داريم تا هموطنان شهرستان هاى 
بيرجند، فردوس و سرايان كه قصد عزيمت به تهران 
دارند بتوانند از اين قطار براى سفر به تهران استفاده 
كنند، تصريح كرد: قطار جديد طبس تهران به صورت 
يك روز درميان مانند قطار قبلى از طبس به تهران 
حركت مى كند كه در اين حال هر روز قطار به سمت 

تهران از طبس و برگشت از تهران خواهيم داشت.

فروش 320ميليون تومانى بن كارت                                          
    الكترونيك در نمايشگاه كتاب استان 

ارشاد اسالمى خراسان  و  گيوكى- مديركل فرهنگ 
دهمين  از  شهروندان  استقبال  به  اشاره  با  جنوبى 
نمايشگاه كتاب استان، از فروش 320 ميليون تومانى 
نمايشگاه  اين  در  كتاب  خريد  الكترونيك  كارت  بن 
خبر داد. محبى در بازديد از دهمين نمايشگاه بزرگ 
كتاب استان اظهار كرد: تاكنون بالغ بر  85 هزار نفر از 
نمايشگاه بازديد كردند. به گفته وى بخش كتاب هاى 
دانشگاهى، كمك آموزشى و كتاب هاى دينى در اين 

نمايشگاه بيشتر مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

پرداخت 100 ميليون ريال اعتبار به 
خانه هاى قرآن بيرجند

از  گفت:  بيرجند  اسالمى  تبليغات  اداره  رئيس  مهر- 
ابتداى سال تاكنون بيش از 100 ميليون ريال اعتبار 
قرآن  هاى  خانه  به  قرآنى  هاى  طرح  اجراى  براى 
شهرستان پرداخت شده است. حجت االسالم لطفى  
بيان كرد: خانه هاى قرآن در بيرجند و روستاها با هدف 
بيان  با  وى  مى شود.  تأسيس  قرآنى  فرهنگ  ترويج 
اينكه تاكنون 10 خانه قرآن شهرى و 21 خانه قرآن 
تخصيص  كرد:  اظهار  است،  شده  تأسيس  روستايى 

اعتبار به اين خانه ها به صورت حمايتى است.

عمليات اجرايى مدرسه شش كالسه شهر 
ارسك بشرويه آغاز شد

ايرنا- عمليات اجرايى يك مدرسه شش كالسه با حضور 
دكتر حافظى رئيس و صالحى مدير عامل جامعه خيرين 
مدرسه ساز كشور و تعدادى از مسئوالن خراسان جنوبى 
و شهرستان بشرويه در شهر ارسك آغاز شد. مديركل 
جنوبى  خراسان  مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازى، 
زيربناى اين پروژه را 700 متر مربع عنوان كرد و افزود: 
براى احداث اين پروژه به هشت ميليارد ريال اعتبار نياز 
اعتبار توسط  اين  بيكى اضافه كرد: 40 درصد  است. 
است  نياز  اينكه  بيان  با  تأمين مى شود. وى  خيرين 
فرماندارى در زمينه تكميل اين پروژه اعتبار مناسبى 
اختصاص دهد، گفت: در اين صورت اين پروژه مهر ماه 

سال آينده به بهره بردارى مى رسد.

اولين آزمون علمى 
در دانشگاه بيرجند برگزار شد

گروه خبر- اولين آزمون علمى توسط معاونت آموزشى و 
تحصيالت تكميلى دانشگاه بيرجند، 28 آبان در سه حوزه 
دانشگاه بيرجند، آموزشكده فنى فردوس و آموزشكده 
دانشجويان  از  نفر   250 حضور  با  سرايان   كشاورزى 
سال هاى سوم و چهارم رشته هاى مختلف تحصيلى 
آمادگى  آزمون  اين  برگزارى  از  هدف  شد.  برگزار 
ارشد و همچنين  آزمون كارشناسى  براى  دانشجويان 
انتخاب تيم المپيادى جهت شركت در بيست و يكمين 

المپياد علمى دانشجويى غير متمركز مى باشد.

 افتتاح كتابخانه عمومى در روستاى كرغند
كتابخوانى  بزرگداشت كتاب،  ايام  با  فارس- همزمان 
با  نيمبلوك  بخش  كرغند  روستاى  عمومى  كتابخانه 
حضور مديركل كتابخانه هاى عمومى استان و فرماندار 
قاينات افتتاح شد. فرماندار قاينات در آيين افتتاح اين 
بر فرهنگ سازى و ترويج فرهنگ كتاب و  كتابخانه، 
كتابخوانى تأكيد كرد. اين كتابخانه با اعتبارى بالغ بر 35 

ميليون تومان و در مساحت 130 متر افتتاح شد.

افزايش 11 درصدى متكديان زن در استان

مهر-  مديركل دفتر امور بانوان استاندارى خراسان 
طى  زن  متكديان  درصدى   11 افزايش  از  جنوبى 
نيمه نخست سال جارى در استان خبر داد. شريفى 
و  كودك  حقوق  كنوانسيون  هماهنگى  شوراى  در 
خانواده، اظهار كرد: حمايت از كودكان و حمايت از 
زنان در جامعه از اهميت زيادى برخوردار بوده و بايد 
به  اشاره  با  بيشترى شود. وى  اين مباحث توجه  به 
در شش  كرد:  بيان  كودكى،  سنين  در  اعتياد  شيوع 
ماهه نخست سال جارى هفت كودك زير 18 سال 
بيان  با  وى  پذيرفته شده اند.  اعتياد  ترك  مراكز  در 
اينكه سن اعتياد در استان به 13 سال كشيده شده 
است، افزود: همچنين زنانه شدن اعتياد در خراسان 
 60 اينكه  بيان  با  وى  است.  كننده  نگران  جنوبى 
درصد از جرائم زنان زندانى مربوط به اعتياد مى شود، 
تصريح كرد: 55 درصد طالق ها در خراسان جنوبى 

نيز ريشه در اعتياد دارد.

حل مشكل بيكارى در ميزان كاهش 
آسيب هاى اجتماعى تاثيرگذار است

ايرنا- مديركل دفتر اجتماعى و فرهنگى استاندارى 
در  نشاط  ايجاد  و  بيكارى  مشكل  حل  گفت: 
تأثيرگذار  اجتماعى  هاى  آسيب  كاهش  در  جامعه 
فرهنگى  و  اجتماعى  گروه  كار  در  ابراهمى  است. 
 شهرستان سربيشه، افزود: يكى از علل مهم افزايش 
هاى  آموزه  به  توجهى  بى  اجتماعى  هاى  آسيب 
كرد:  اضافه  وى  هاست.  خانواده  ميان  در  دينى 
از جمله  والدين  افزايش اطالعات  و  نظارت، كنترل 
راهكارهايى است كه در كاهش آسيب هاى اجتماعى 
و  سنتى  مخدر  مواد  به  اعتياد  وى  است.  تاثيرگذار 
مهمترين  را  سرقت  و  طالق  تصادف،   صنعتى، 
گفت:  و  كرد  ذكر  استان  در  اجتماعى  هاى  آسيب 
بايد راهكارهاى مؤثر و  اين آسيب ها  براى كاهش 
هاى  آسيب  شد:  يادآور  ابراهيمى  شود.  ارائه  عملى 
يك  مجازى،  هاى  شبكه  از  استفاده  مانند  نوپديد 
كه  يافت  رواج  جامعه  در  كه  است  اجتماعى  پديده 
در اين رابطه روش هاى سنتى پاسخگوى مقابله با 
اين نوع آسيب نيست. وى گفت: امروزه دشمن نفوذ 
فرهنگى را از طريق فضاى مجازى برنامه ريزى مى 
كند و در اين راستا آگاه سازى خانواده ها و كنترل 

فرزندان در كاهش اين آسيب ضرورى است.

11هزار نفر براى شركت در مراسم
 اربعين حسينى نام نويسى كردند

ايرنا- مدير حج و زيارت خراسان جنوبى گفت: تاكنون 
11 هزار نفر براى شركت در مراسم پياده روى اربعين 
حسينى (11آذر ماه) در سامانه سماح ثبت نام كردند. 
نوفرستى در مراسم بدرقه گروهى از زائران در بيرجند، 
افزود: تاكنون براى چهار هزار نفر اين افراد ويزا صادر 
شده است. وى افزود: نام نويسى از متقاضيان شركت 

در سامانه سماح تا پنجم آذر ماه ادامه دارد. 

برگزارى مصاحبه آزمون استخدامى 
شركت برق خراسان جنوبى

گروه خبر- معاون منابع انسانى شركت توزيع نيروى 
آزمون  مصاحبه  برگزارى  از  جنوبى  خراسان  برق 
داد.  خبر  جنوبى  خراسان  برق  شركت  استخدامى 
شوكتى راد اظهار كرد: مصاحبه آزمون استخدامى سال 
94 اين شركت از تعداد 135 نفر از پذيرفته شدگان 
از سهميه  نفر  تعداد 25  اين  از  كه  پذيرفت  صورت 
دستورالعمل  اساس  بر  گفت:  وى  بودند.  ايثارگران 
 2 كتبى  آزمون  از  بعد  توانير  شركت  و  نيرو  وزارت 
مصاحبه  مرحله  به  شركت  نياز  مورد  ظرفيت  برابر 
دعوت شدند. وى افزود: با توجه به برنامه ريزى هاى 
زمانبندى  كنندگان،  شركت  تعداد  و  شده  انجام 
اجرايى مصاحبه در 14 روز صورت پذيرفت. وى بيان 
ارديبهشت   31 در   94 سال  استخدامى  آزمون  كرد: 
ماه به صورت همزمان در كل كشور برگزار شد كه 
در استان خراسان جنوبى تعداد 2 هزار و 311 نفر به 
رقابت پرداختند. وى با اشاره به اتمام مرحله مصاحبه  
افزود: مدارك مصاحبه در حال جمع بندى است كه 
پس از اتمام بررسى به شركت توانير ارسال و پس از 
تأييد نهايى در سامانه اينترنتى وزارت نيرو به آدرس 

azmoon-niroo.ir  اعالم خواهد شد.

و كشاورزى  معادن  بازرگانى، صنايع،  اتاق  رئيس  برزجى- 
بيرجند در بازديد از منطقه ويژه اقتصادى ضمن قدردانى از 
فعاليت هاى انجام گرفته در اين مكان گفت: اتاق بازرگانى 
آماده هرگونه همكارى با منطقه ويژه اقتصادى است. احتشام 
به  اشاره  با  استان  بازرگانى  و  اقتصادى  در جمع مسئوالن 
زيرساخت هاى ايجاد شده در منطقه ويژه اقتصادى خاطر 
ايجاد  باعث  تواند  منطقه مى  اين  مزيت هاى  نشان كرد: 
انگيزه در سرمايه گذاران شود.وى پيشرفت هاى منطقه ويژه 
را افتخارى براى استان عنوان و افزود: منطقه ويژه اقتصادى 
سرمايه گذارى هاى بسيار خوبى در زمينه هاى نرم افزارى 
و سخت افزارى انجام داده است كه زمينه ساز ارائه خدمات 

مهم به سرمايه گذاران مى باشد. 

بايد زمينه رقابت توليد كنندگان خراسان جنوبى
 با ساير رقباى كشور فراهم شود 

رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و كشاورزى بيرجند با اشاره به 
پيشينه علمى شهر بيرجند اظهار اميدوارى كرد: با استفاده از 

توان نخبگان و استقرار شركت هاى دانش بنيان در منطقه 
 ويژه اقتصادى فضاى مناسبى براى اجراى سياست هاى
ايجاد  بر  تأكيد  با  احتشام  شود.  ايجاد  مقاومتى  اقتصاد 
با  استان  كنندگان  توليد  رقابت  جهت  مناسب  بستر 
بدين منظور  پيشنهاد كرد:  استان ها  توليدكنندگان ساير 
و  تجارى  دفاتر  ايجاد  جهت  استان  توليدى  واحدهاى 

استفاده از مزاياى منطقه ويژه اقدام نمايند.
رئيس اتاق بازرگانى بيرجند اين مهم را راهكارى در جهت 
سوى  به  راهى  و  شده  تعطيل  توليدى  واحدهاى  احياى 
بازار افغانستان دانست و گفت: مركز مشاوره منطقه ويژه 
اقتصادى نيز مى تواند در بحث صادرات و تجارت توليد 

كنندگان استان را يارى دهد.

اعالم آمادگى همكارى اتاق بازرگانى بيرجند با منطقه ويژه اقتصادى 

پايگاه مقاومت شهيد محمدپور منطقه ويژه اقتصادى استان افتتاح شد
حسين زاده- همزمان با هفته بسيج، پايگاه مقاومت شهيد 
به  استان  اقتصادى  ويژه  منطقه  محمدپور  هادى  محمد 

دست پدر اين شهيد گرانقدر افتتاح شد.
در  بيرجند  شهرستان  سپاه  بسيج  مقاومت  ناحيه  فرمانده 
بيان  با  بود  جلسه اى كه به همين مناسبت برگزار شده 
 اينكه بسيج نقش مقاومتى در اقتصاد مقاومتى ايفا مى كند،
گفت: در كشور نيازمند افزايش بهره ورى و كار و تالش 
ارزش  و تالش يك  كار  و  سازندگى مضاعف هستيم  و 
راستا  اين  در  تواند  نيز مى  بسيج  كه  محسوب مى شود 
مؤثر باشد. سرهنگ اسماعيلى بر ضرورت فرهنگسازى در 
 مصرف نيز تأكيد كرد و افزود: بسيج سازندگى گام هاى
خوبى در عمران و سازندگى به ويژه در روستاها برداشته 
هاى  توانمندى  بر  تكيه  را  مقاومتى  اقتصاد  وى  است. 
داخلى معنى كرد و با اشاره به اينكه سرمايه هاى داخلى 
اشتغالزايى هدايت  توليد و  به سمت  برنامه ريزى  با  بايد 
براى  تمام ظرفيت هاى كشور  از  بايد  كرد:  اظهار  شود، 

نظام  و  ملت  اين  شأن  خور  در  و  كرده  استفاده  توسعه 
اسالمى با كشورهاى ديگر هم ارتباط داشته باشيم.

منطقه  گذارى  سرمايه  و  اقتصادى  معاون  ملكى  مهندس 
ويژه اقتصادى استان نيز با بيان اينكه امروز جنگ ما جنگ 
اقتصادى است، گفت: بحث اقتصاد مقاومتى كه از تدابير مقام 
معظم رهبرى است مى تواند گره گشاى امور باشد و در اين 

بين نقش مقام معظم رهبرى بر هيچ كس پوشيده نيست.
مدير عامل منطقه ويژه اقتصادى استان نيز ضمن قدردانى 
از سازمان بسيج سازندگى كه اولين واحد توليدى بتن را 
در اين منطقه راه اندازى كردند و در تمامى عرصه هاى 
عمرانى سازندگى و اقتصادى فعال هستند، اظهار اميدوارى 
كرد: با راه اندازى پايگاه مقاومت شهيد محمدپور ارتباط 
و  تر شود  نزديك  بسيج  با  استان  اقتصادى  ويژه  منطقه 

روحيه و فرهنگ بسيجى و واليى گسترش يابد. 
مهندس صفدرى زاده با بيان اينكه به عنوان مدير ارشد 
سازمان منطقه ويژه اقتصادى استان افتخار مى كنم كه 

جزو اين پايگاه مقاومت باشم، اظهار كرد: ان شاء ا... اين 
پايگاه از پايگاه هاى موفق و پاى كار بوده و در تمامى 

عرصه ها مورد نياز، حضورى فعال داشته باشد.
پخش كليپى از سخنان مقام معظم رهبرى و كليپى در 
مورد شهدا از ديگر برنامه هاى اين جلسه بود و در پايان 

اقتصادى  ويژه  منطقه  محمدپور  شهيد  مقاومت  پايگاه 
استان به دست پدر بزرگوار اين شهيد افتتاح گرديد.

در حاشيه مراسم مدير عامل منطقه ويژه اقتصادى استان 
هزينه سفر زيارتى پدر و مادر بزرگوار شهيد محمدپور را 

به عتبات عاليات تقبل كرد.

استاندار  كتابدار  و  كتابخوانى  كتاب،  بزرگداشت  ايام  با  همزمان  خبر-  گروه 
از  همراه  هيئت  و  استاندارى  بانوان  دفتر  كل  مدير  جنوبى،   خراسان 

كتابخانه هاى شهرستان بيرجند بازديد كردند. 
خدمتگزار در بازديد از كتابخانه هاى عمومى بيرجند و در نشست با كتابداران 
و  كتاب  حوزه  در  كه  كسانى  عنوان  به  شما  كرد:  اظهار  شهرستان،  اين 
كتابخوانى فعاليت مى كنيد نقش اساسى در ارتقاى بينش و دانش مراجعين 
بر عهده داريد. وى ادامه داد: هر كسى كه در بخش هاى مختلف فرهنگى، 
اجتماعى، اقتصادى سرآمد مى شود اساس آن از مطالعه، مراجعه به كتاب و 
كتابخوانى و استفاده از مطالبى است كه به وسيله صاحبان فكر و انديشه تهيه 
شده است. استاندار به راه اندازى كتابخانه در روستاها اشاره كرد و گفت: راه 
اندازى اين كتابخانه ها امكان و ظرفيت خوبى است كه آماده شده و بايد ارتقا 
يابد. وى با اشاره به اينكه كشور در سطح جهان داراى گفتمان مستند و منطقى 
است، بيان كرد: بخشى از اين گفتمان به وسيله كتاب هاى انديشمندان ما به 
دست آمده از طرفى كتاب و مطالعه مى تواند فاصله بين نسل ها و فرهنگ 
گذشتگان را از بين برده و ارتباط نسل حاضر را با فرهنگ گذشتگان را ايجاد 
كند. استاندار همچنين اساس خالقيت، نوآورى، اكتشاف و ابداعات را ناشى از 
مطالعه دانست و افزود: تا زمانى كه كسى مطالعه نداشته باشد نمى تواند فكر 

خود را در جهتى به كار گيرد و منشأخدمت و اثر باشد.
 خدمتگزار با تأكيد بر نقش بى بديل فعاالن حوزه كتاب و كتابدارى در ارتقاى 

و  نخبگان  آثار  از  كتابداران گفت: خيلى  به  در جامعه، خطاب  انديشه  و  فكر 
انديشمندان در گذشته كه منشأ اثر بوده به واسطه كارى است كه شما انجام 

داده و شما به صورت مستقيم و غير مستقيم در خدمات آن ها نقش داريد. 
وى با اشاره به اينكه علم روز به صورت مرتب در حال تغيير است، بيان كرد: 

تجهيز به علوم جديد نياز به كتاب و مطالعه دارد و همه اين ها يك منزلت 
اجتماعى براى كسانى كه با مطالعه و كتاب سروكار دارند ايجاد كرده است. 
وى تأكيد كرد: منزلت اجتماعى به ثروت، مقام، خانه و ماشين نيست بلكه به 

دانش، علم و آگاهى است كه فرد به دست آورده است.

كتابخانه مركزى بيرجند در زمينى به مساحت
 10 هزار متر مربع احداث مى شود

كتابخانه  احداث  از  جنوبى  خراسان  استان  عمومى  هاى  كتابخانه  مديركل 
مركزى بيرجند در زمينى به مساحت 10 هزار متر مربع خبر داد و گفت: در 
سال 89 كلنگ اين پروژه زده شده؛ اما واگذارى زمين يكى از مشكالت اصلى 
اين كتابخانه بود كه با پيگيرى هاى انجام شده و مكاتبه با سازمان ملى زمين 
بلوار شهيد  در  زمين  مربع  متر  هزار  و مجوز 10  رفع  اين مشكل  و مسكن، 

ناصرى بيرجند اخذ شد. 
رايزينى هاى  با  كه  بوده  ميليارد   4 زمين  اين  واگذارى  افزود: هزينه  رضايى 

انجام شده اين مبلغ به 438 ميليون تومان كاهش پيدا كرده است. 
وى ادامه داد: توافق نامه احداث يك باب كتابخانه نيز با مشاركت بنياد قلم 
چى در فردوس امضا شده كه زمين اين كتابخانه با كمك شهردارى از سوى 
اداره اوقاف و امور خيريه واگذار شده است و براى اين كتابخانه 2 ميليارد و 
700 ميليون تومان اعتبار در نظر گرفته شده كه از اين ميزان 50 درصد توسط 
اعتبارات تملك و  از  از سوى فرماندارى فردوس  بنياد قلم چى و 50 درصد 

دارايى واگذار خواهد شد.
 به گفته وى با مشاركت بنياد بركت، كتابخانه هاى روستاى چاهشند و دهك 

شهرستان نهبندان نيز در حال ساخت است.

استاندار دربازديد از كتابخانه هاى عمومى شهرستان بيرجند عنوان كرد:

گفتمان منطقى ما،  رهاورد كتاب هاى انديشمندان ما است    

نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف  با اشاره 
عليرغم   گفت:  انتخابيه اش  حوزه  مسايل  به 
اعتبارات  مجلس  تريبون  از  مكرر  تذكرات 
استان  شأن  در  كه  گونه  آن  جنوبى  خراسان 
االسالم  حجت  نمى كند.  پيدا  اختصاص  است 
عبادى در نطق ميان دستور خود باتبريك هفته 
بسيج اظهار كرد: بسيج حفاظت از آرمان  هاى 
اسالم و انقالب و اطاعت از واليت را همواره 
در دستور كار داشته است و اين از شاخصه هاى 
بسيج و سپاه بوده است. وى تصريح كرد: اخيراً 

برخى برنامه هاى مغاير با فرهنگ ناب اسالمى 
و ايرانى در خراسان جنوبى برگزار شد كه موجب 
دانشجويان  شهدا،  خانواده هاى  خاطر  آزردگى 
است  الزم  شد،  مردم  مختلف  اقشار  و  عزيز 
فرهنگى  مباحث  به  نسبت  كه همه دستگاه ها 
حساسيت داشته باشند تا چنين فاجعه اى تكرار 
به  اشاره  با  ادامه  در  مجلس  در  عبادى  نشود. 
جاى  گفت:  انتخابيه اش  حوزه  مسايل  برخى 
تأسف دارد كه عليرغم تذكرات مكرر از تريبون 
مجلس  اعتبارات خراسان جنوبى آن گونه كه 

در شأن استان است اختصاص پيدا نمى كند و 
عدالت در بين استان ها رعايت نمى شود.

زيربناى  آنكه  با  استان ها  از  برخى  افزود:  وى 
مناسب دارند در عين حال در بودجه اعتبارات 
بيشترى براى آنها تصويب مى شود و در حالى 
محروميت  مانند  مشكالتى  از  استان  اين  كه 

اقتصادى و خشكسالى رنج مى برد.
وى با انتقاد از وجود 1600 پروژه نيمه تمام در 
استان افزود: در بودجه 95 الزم است كه دولت 
بيرجند و تكميل  راه آهن  براى  اعتبار مناسب 

دوبانده شدن محور بيرجند به سربيشه و قاين 
را در نظر گيرد. به گفته عبادى بيمارستان 220 
تجهيز  براى  اعتبار  نيازمند  رازى  تختخوابى 

دستگاه هاى پزشكى است.
وى با انتقاد از وضع مبهم انتقال آب به استان  
به  توجه  با  دولت  كه  نيست  شايسته  گفت: 
و  خشكسالى ها  واسطه  به  كه  استانى  وضع 
در  آن  دامداران  و  كشاورزان  متعدد  مشكالت 
حال مهاجرت به حاشيه شهرهاى بزرگ شده 

است، اقدامى انجام ندهد. 

 دولت در بودجه 95 اعتبار مناسبى براى راه آهن و تكميل پروژه هاى نيمه تمام در نظر بگيرد

1- فروش يا معاوضه مغازه در حال ساخت 30 متر كف + 30 متر زيرزمين    حاشيه بيست مترى خيام -  شرايط 180 ميليون- نقدى تخفيف دارد
2- آپارتمان در حال گچ طبقه 6 و 5 و 4   فروش يا معاوضه 190 متر 330 ميليون -  نقدى تخفيف دارد

3- منزل وياليى مفتح 20 - شمالى - 291 متر زمين 300 متر بنا   1/5 طبقه   320 ميليون
4- مجموعه 10 واحدى يكجا    حاشيه بيست مترى سپيده كاشانى –  فروش يا معاوضه يا مشاركت  

5- يك واحد امتياز 100 مترى از مجموعه 10 واحدى   36 ميليون – نقد و قسط
6- آپارتمان 110 مترى -  نارنج مجموعه فرهنگيان   120 ميليون- معاوضه با وياليى

7- تهران منطقه 15 – خيابان خاوران   فروش واحد 115 مترى شيك      300 ميليون 150 نقد + 150 وام بدون بهره معاوضه با بيرجند يا خودرو لوكس

امالك آسمان  فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
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ml
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فروشگاه مروج 
بين معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهيد  (فقط 100 روز)
فروش آب شيرين كن /  اقساط 10 ماهه بدون افزايش قيمت
6 مرحله اى/ 7 مرحله اى
تعميرات تخصصى با گارانتى و فيلتر رايگان

السالم على اسير الكربات و قتيل العبرات
طبق معمول همه ساله در آستانه اربعين حسينى

مراسم عزادارى آن حضرت برگزار مى گردد 
 حضور عاشقان اهل بيت "عليه السالم" موجب تعظيم

  شعائر مذهبى و خشنودى حضرت ولى عصر "عجل ا... تعالى" خواهد بود. ان شا ا

 زمان: از دوشنبه شب (94/9/2) ساعت 7/30 لغايت 10 شب
مكان: مدرس 59         آرزومندان - اميرى

خدمات بيل مكانيكى

زنجيــرى و پيكــور 
معدنى- حفارى- ترانشه زنى

قنات و غيره 
09151613389 - بنى اسدى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

...



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام محمدباقر (ع) : سه چيز از خصلت هاي نيک دنيا و آخرت است : از کسي 
که به تو ستم کرده است گذشت کني، به کسي که از تو بريده است بپيوندي، 

و هنگامي که با تو به نداني رفتار شود، بردباري کني.

11 : 20
16 : 49
22 : 36
4 : 45
6 : 11

افغانستان به عنوان يكى از كشورهاى مهم همجوار،  حسين زاده- 
ظرفيت هاى خوبى دارد اما ادامه فعاليت بازارچه هاى مرزى ما با اين 

كشور با مقاومت از سوى طرف افغانى روبروست.

رشد و توسعه اقتصادى ، مرهون رقابت است

مشاور وزير صنعت ، معدن و تجارت و معاون كمك هاى تجارى سازمان 
توسعه صادرات ايران در جلسه تجليل از صادركنندگان برگزيده و خادمين 
برتر حوزه تجارت خارجى خراسان جنوبى با بيان اين مطلب، داشتن 
بهترين توليدات با حداقل امكانات را از ويژگى هاى كوير ذكر كرد و 
گفت: ما با اصول، آداب و رفتار صادراتى به خوبى در كشور آشنا نشده و 
فنون مذاكره را نياموخته ايم و دليل فاصله گرفتن ما از بازارهاى جهانى 
نيز همين است. به عنوان مثال كشور ما حرف اول را در توليد زعفران در 
جهان مى زند اما سهم ما از بعد ارزش افزوده در بازار جهانى محصول 
بسيار كم است. مهندس مودودى با اشاره به اينكه ما معتقديم كه رشد و 
توسعه اقتصادى مرهون رقابت است، اظهار كرد: ما تالش مى كنيم نرخ 
بهره تسهيالت بانكى را كاهش دهيم كه اگر اين پيگيرى ها به نتيجه 
برسد توليدكنندگان را در رقابت با توليدكنندگان ساير كشورها كمك 

خواهد كرد.

كشور  كالن  در  استان  هاى  زيرساخت  به  توجهى  بى 
با وجود استفاده از اين زيرساخت ها براى صادرات 75 

درصد از توليدات كشورمان به افغانستان 

رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان نيز در اين جلسه با اشاره 
به صادرات 24 ميليارد دالرى كشورمان در 7 ماهه امسال ، تصريح كرد: 
سهم پنج كشور چين، امارات، عراق، هند و افغانستان در اين صادرات 
بيش از ساير كشورهاست و 1/75 ميليارد دالر از اين رقم مربوط به 
افغانستان است كه 30 درصد صادرات كشورمان به افغانستان از طريق 
استان خراسان جنوبى صورت مى گيرد. در حقيقت خراسان جنوبى در 7 
ماهه امسال 400 ميليون دالر خروجى كاال و 98 ميليون دالر صادرات 
دارد. دكتر حقيقى با بيان اينكه زيرساخت هاى تجارى مناسبى براى 
عرضه كاال و صادرات در استان شكل گرفته، گفت: خط انتقال كاال در 
استان خراسان جنوبى به افغانستان مسير مناسبى است و با آنكه براى 75 
درصد صادرات كشورمان به افغانستان از زيرساخت هاى استان خراسان 
جنوبى استفاده مى شود اما اين زيرساخت ها در بحث توسعه تجارت 
مورد بى مهرى قرار گرفته است حال آنكه جاده هاى استان اهميت 
بسيار زيادى در بحث صادرات به افغانستان دارند. دكتر حقيقى با تاكيد بر 
ضرورت استفاده از فاينانس ها براى سرمايه گذارى در زيرساخت هاى 
صادرات استان در پسا تحريم در پايان سخنانش گفت: امسال همچون 
سالهاى گذشته از صادركنندگان برگزيده و خادمين برتر حوزه تجارت 

خارجى استان به رسم قدردانى از زحمات آنان تجليل مى گردد.

منابع صندوق توسعه ملى بايد به كمك توليدكنندگان بيايد

رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند نيز در ادامه جلسه 
با تاكيد بر ضرورت توجه به توسعه صادرات، گفت: بايد توليد، توزيع، 
 صادرات و مصرف را در كشور اصالح كنيم زيرا در گذشته سياست هاى 
مالى و پولى ما در بخش توليد در خدمت توليد صادرات محور نبوده 
است. مهندس احتشام با اشاره به اينكه سودهاى زيادى از محل اعطاى 
تسهيالت از توليدكنندگان دريافت كرده و بعد از آنها توقع داريم كه 
با صادركنندگان ساير كشورها رقابت كنند، افزود: توسعه صادرات به 
خصوص صادرات كاالى با ارزش با وجود اينكه بزرگترين توليد كننده 
زرشك و زعفران هستيم اما سهم ما از صادرات اين محصوالت بسيار 
 اندك است. وى خواستار پرداخت مطالبات توليدكنندگان از مشوق هاى 
صادراتى گذشته و وضع مشوق هاى جديد براى آنان با هدف رشد 
چند برابرى صادرات شد و ضمن تاكيد بر لزوم تكميل زيرساخت هاى 
گمركى در ماهيرود، اظهار كرد: به صندوق توسعه ملى و منابع اين 
صندوق نبايد نگاه انتفاعى داشت و بايد اين منابع را به كمك توليدكننده 

آورد تا اشتغالزايى و توسعه اقتصادى را باعث گردد.

خراسان جنوبى آماده يك توسعه اقتصادى است

مدير عامل منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى هم با اشاره به اينكه 
استان خراسان جنوبى آماده يك توسعه اقتصادى است، توسعه اقتصادى 

را يك رشد اقتصادى همراه با مقوالت انسان محور و اجتماع محور كه به 
افزايش رفاه، اميدوارى و باور مثبت به آينده نظر دارد، دانست و گفت: اگر 
اين اتفاق در خراسان جنوبى بيفتد مى تواند به عنوان استان شماره يك 
كشور در پسا تحريم مطرح شود زيرا اين استان آماده توسعه است و نياز 
به توسعه استانى در باور مردم و مسئولين وجود دارد و اتفاقات خوبى به 
بركت همت، تالش، سياست و همراهى دستگاه هاى اجرايى در خراسان 
جنوبى خواهد افتاد. مهندس صفدرى زاده با بيان اينكه همه كسانى كه 
 مى توانند در راستاى تسهيل و توسعه اقتصادى در استان نقش ايفا كنند ، 
پاى كار هستند، اظهار كرد: صادرات آن قدر با اهميت است كه مقام 
معظم رهبرى توصيه هايشان بى حكمت نيست در بسته اقتصاد مقاومتى 
خود، بند خاصى را به امر صادرات و لزوم تسهيل هدفمند آن اختصاص 
داده اند و بر ثبات در رويه ها و مقررات آيين نامه ها و توسعه خدمات 

صادرات تاكيد دارند.

منطقه ويژه اقتصادى استان در بسيارى از آيتم ها به زعم 
كشور  تجارى  و  آزاد  مناطق  عالى  شوراى  كارشناسان 

منحصر به فرد است

به گفته مهندس صفدرى زاده، مهندس تركان مشاور رئيس جمهور 
و رئيس شوراى عالى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى كشور در بازديد از 
غرفه منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى در هفتمين نمايشگاه معرفى 
فرصت هاى سرمايه گذارى كشور در كيش بر تكميل هرچه سريعتر 
جاده ماهيرود به عنوان خواسته اى فورى تاكيد كرد و دكتر محسن 
رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از آنچه در منطقه ويژه 
اقتصادى استان و مرز ماهيرود اتفاق افتاده ابراز تعجب نمود. مدير عامل 
منطقه ويژه اقتصادى استان با ذكر اين نكته كه در هركجا صحبت از 
تجارت خارجى باشد حضور پيدا مى كنيم، گفت: بايد از تمامى فرصت ها 
براى معرفى قابليت ها و توانمندى هاى استان خراسان جنوبى استفاده 
كرد. وى با بيان اينكه منطقه ويژه اقتصادى استان به زعم كارشناسان 
شوراى عالى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى كشور در حجم و سرعت اجراى 
عمليات اجرايى، زمان آماده شدن امكانات و سرمايه گذارى همزمان در 
قطعه داخلى استان و قطعه منفصله مرز در بين مناطق ويژه اقتصادى 
كشور  منحصر به فرد است، افزود: سايت منطقه ويژه اقتصادى استان در 
نزديكى شهر بيرجند از حدود يكسال پيش پذيرش سرمايه گذار دارد و 
سرمايه گذاران دائمى در آن حضور پيدا كرده اند و آماده ايم تا ظرف يكى 
دو ماه آينده شاهد شرايط مساعد پسا تحريم نيز باشيم. ضمن اينكه در 
قطعه منفصله مرز نيز ساختمان ادارى ما به عنوان مكانى در شأن استان 

براى جذب تجار و سرمايه گذاران افغانستان در شرف تكميل است.

تجليل از مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى استان به عنوان 
خادم برتر حوزه تجارت خارجى در خراسان جنوبى

مهندس صفدرى زاده نگاه بخش خصوصى در فعاليت و اجرا را بهتر 
از نگاه دولتى دانست و ضمن قدردانى از همراهى هاى آقاى خاشى 
مديركل گمركات استان در استقرار گمرك منطقه ويژه اقتصادى و نيز 
از مجموعه مرزبانى به لحاظ ايجاد امنيت پايدار در مرز، گفت: پايانه، 
بازارچه و منطقه ويژه اقتصادى در مرز ماهيرود ايجاد شده و با اجماع 
اين سه ظرفيت حرف هاى جدى ترى در تجارت استان خواهيم داشت 
كه در اين راستا بايد مشكالت موجود با تدبير رفع شود. وى با تاكيد بر 
اينكه براى صادرات در استان نبايد صرفا نگاه ما به افغانستان معطوف 
باشد، اظهار كرد: به همين منظور عالوه بر افغانستان ، دفاتر و ميزهاى 
مشترك عراق و پاكستان و تاجيكستان نيز در منطقه ويژه اقتصادى 
ايجاد شده است . در پايان اين جلسه از صادركنندگان برگزيده و خادمين 
برتر حوزه تجارت خارجى استان تجليل شد كه نام مهندس صفدرى زاده 
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى نيز در بين خادمين برتر 

حوزه تجارت خارجى استان بود.

مرزى  هاى  بازارچه  فعاليت  ادامه  مقابل  در  افغانستان 
مقاومت مى كند

مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت و معاون كمك هاى تجارى سازمان 
توسعه صادرات ايران پس از پايان اين جلسه، با حضور در منطقه ويژه 
اقتصادى در جلسه اى با مديرعامل اين منطقه شركت كرد. مهندس 
مودودى در اين جلسه گفت: ادامه تعامل بازارچه هاى مرزى كشور ما با 
افغانستان با مقاومت طرف افغانى روبروست و لذا منطقه ويژه اقتصادى 
مى تواند به عنوان ستون فقرات توسعه تجارت خارجى ايفاى نقش كرده 
و خط ارتباطى با افغانستان را راهبردى و مديريت نمايد كه البته اين امر با 

مساعدت و تعامل ساير سازمان ها و دستگاهها محقق مى شود.

بندر چابهار بايد به شرق كشور و منطقه ويژه اقتصادى 
خراسان جنوبى متصل شود

وى تصريح كرد: از آنجا كه افغانستان امكانات و زيرساخت هاى الزم 
را ندارد، مجارى غيررسمى را نمى تواند مديريت و كنترل كند. مهندس 
مودودى با ابراز خوشحالى از اقدامات قابل توجه صورت گرفته در منطقه 

ويژه اقتصادى خراسان جنوبى، اظهار كرد: اين آينده است كه در خراسان 
جنوبى شكل گرفته و اميدواريم اين آينده در شأن فرهنگ و تمدن اين 
استان و فرهيختگى مردم آن باشد. وى با اشاره به اينكه بندر چابهار بايد 
به شرق كشور وصل شود، اظهار كرد: منطقه ويژه اقتصادى خراسان 
جنوبى بايد در اين راستا كمك كنند تا در نتيجه بندر چابهار به افغانستان 
و خود اين استان هم با درياى آزاد و به كشورهاى سى.آى.اى مرتبط 

شوند.

بايد مرزبانى اقتصادى را جدى بگيريم 

جذب  رويكرد  بايد  حتما  اقتصادى  ويژه  مناطق  اينكه  بيان  با   وى 
سرمايه گذار خارجى چه از كشورهاى هدف و چه از ساير كشورها داشته 
باشند، افزود: بايد مرزبانى اقتصادى را جدى بگيريم و هرچقدر فضاى 
كشور را در اختيار سرمايه گذار منطقه قرار دهيم و يا سرمايه گذاران ما 
در كشورهاى همجوار حاضر شوند امنيت پايدارترى در كشور و منطقه 
خواهيم داشت. به گفته مهندس مودودى بزودى برندهاى بزرگ دنيا را 
در كشورهاى همسايه خواهيم ديد و اگر نتوانيم با اين برندها رقابت كنيم 
بازار منطقه را از دست مى دهيم و در اين راستا رايزنى هاى ديگر كشورها 
موظف به كمك كردن هستند و ما هم نمى توانيم پيگير اين قضيه باشيم 

و كافى است كه شما اهداف و توانمندى هاى خود را به ما اعالم كنيد.

توسعه  راه  سر  بر  مشكالت  و  موانع  استان  مسئولين 
صادرات را به ما منعكس نمايند

مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت از بخش خصوصى استان هاى 
مرزى و از جمله خراسان جنوبى درخواست كرد براى كشورهاى هدف 
استراتژى مشخصى داشته باشند و به عنوان مثال برند ملى زعفران را 
در بازارهاى هدف خود معرفى نمايند و توليدكنندگان هم در قالب اين 
برند صادرات زعفران را انجام دهند. مهندس مودودى در پايان با اشاره به 
اينكه برنامه ششم در حال بستن است، گفت: مسئولين استان مى توانند 
مشكالت و موانع بر سر راه توسعه صادرات را به ما منعكس نمايند تا در 
برنامه ششم لحاظ كنيم. عالوه بر اين حوزه هايى را كه مى توانيد در آن 
 جذب منابع كنيد را هم به ما معرفى نماييد تا از محل كمك هاى تجارى ، 

به شما اعتبار اختصاص داده شود. 
مدير كل كمرگات استان نيز در اين جلسه از مشاور وزير صنعت ، معدن 
و تجارت خواست كه وعده محقق نشده وزير مبنى بر احداث 50 واحد 
مسكونى در مرز ماهيرود براى پرسنل گمرك را در تهران پيگيرى نمايد. 
مهندس خاشى از منطقه ويژه اقتصادى استان به عنوان يك فرصت 
استثنايى براى توسعه ياد كرد و افزود: آقاى صفدرى زاده مديرعامل منطقه 
 ويژه اقتصادى استان هم ثابت كرده اند كه به حرف هايى كه مى زنند 
عمل مى نمايند و ما نيز كه همت عالى ايشان را ديده ايم اعالم مى كنيم 
كه به محض فراهم شدن شرايط، گمرك را در قطعه منفصله منطقه ويژه 

اقتصادى استان در مرز ماهيرود نيز مستقر خواهيم كرد.

كشاورزان هم مى توانند از ظرفيت منطقه ويژه اقتصادى 
استان استفاده كنند

معاون امور بازرگانى و توسعه تجارى سازمان صنعت ، معدن و تجارت 
استان هم با تاكيد بر اهميت معرفى ظرفيت هاى استان براى بازارهاى 
داخلى و خارجى، خواستار حضور رايزنان ديگر كشورها در استان براى اين 
منظور شد و گفت: جا دارد كه با اعطاى تسهيالت به كشاورزان از آنان 

براى استفاده از ظرفيت هاى منطقه ويژه اقتصادى استان دعوت شود.
مهندس ماهگلى اقدامات وسيع صورت گرفته در مدت زمانى كوتاه در 
منطقه ويژه اقتصادى استان و نيز همت اين منطقه در برگزارى تورهاى 
اقتصادى براى مديران استان را موجب قوت قلب بخش دولتى دانست و 
اظهار كرد: دستگاههاى استان نيز در مقابل بايد كمك و حمايت خود را 

از منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى داشته باشند.

ضرورت بهره مندى واحدهاى شهرك صنعتى از مزاياى 
منطقه ويژه اقتصادى استان

خانم رئوفى فرد رئيس اداره بازرگانى خارجى سازمان صنعت ، معدن 
و تجارت استان نيز با تمجيد از مديريت خوب مهندس صفدرى زاده 
در پيشبرد امور منطقه ويژه اقتصادى استان ، پيشرفت هاى حاصله را 
مرهون وسعت ديد، آينده نگرى و اميد مديرعامل و پرسنل منطقه ويژه 

اقتصادى خراسان جنوبى دانست. 
رئيس اتاق بازرگانى، صنايع ، معادن و كشاورزى بيرجند هم با قدردانى 
از مهندس صفدرى زاده و همكارانش در منطقه ويژه اقتصادى استان 
به لحاظ ايجاد فضاى مناسب و در خور شأن استان، گفت: اين يك 
زيرساخت است كه بايد ايجاد مى شد و منطقه ويژه اقتصادى با توجه 
به مزاياى فراوانش و ظرفيت هاى خراسان جنوبى مى تواند سرمايه 
گذاران را براى سرمايه گذارى در استان تشويق و ترغيب نمايد. مهندس 
احتشام با بيان اينكه اطمينان دارم منطقه ويژه اقتصادى استان از برخى 
مناطق كشور از جمله منطقه ويژه اقتصادى سرخس كه سالها پيش 
ايجاد شده وضعيت به مراتب بهترى دارد و بايد برخى واحدهاى شهرك 

صنعتى بيرجند از مزاياى منطقه ويژه اقتصادى 
بهره مند گردند. وى در پايان گفت: خوشحاليم 
كه فرد توانمند و قابلى چون آقاى صفدرى زاده 
مديريت منطقه ويژه اقتصادى استان را بر عهده 
دارند و اتاق بازرگانى براى همكارى با منطقه 
ويژه اقتصادى آمادگى كامل دارد و همه را براى 
سرمايه گذارى در اين منطقه تشويق و ترغيب 

خواهيم كرد.

قانونى رايج را در  تمام ظرفيت هاى 
منطقه ويژه اقتصادى استان در راستاى 
كار  به  گذارى  سرمايه  در   تسهيل 

مى گيريم

استان  اقتصادى  ويژه  منطقه  عامل  مدير 
 هم در اين جلسه با اشاره به اينكه به معرفى 
پتانسيل هاى استان كمتر پرداخته شده، گفت: 
مشترك  مرز  ترين  طوالنى  جنوبى  خراسان 
از معادن بسيار غنى و  را دارد و  افغانستان  با 
بعضا منحصر به فرد برخوردار است كه ذخاير 
منتقل  استان  از  خارج  به  فراورى  براى   آن 
وجود  به  زاده  صفدرى  مهندس  شود.   مى 
دانشگاه هاى معتبر دولتى و آزاد با رشته هاى متعدد 
تخصصى در استان اشاره كرد و مردم استان را 
مردمى تحصيلكرده ، پاى كار و كم توقع دانست 
و افزود: ولع مردم و مسئولين استان براى توسعه 

و پيشرفت نشان مى دهد كه خراسان جنوبى در پسا تحريم شرايط خوبى 
خواهد داشت و منطقه ويژه اقتصادى هم به عنوان يكى از زيرساخت ها و 
فرصت هاى استان در شرايطى كه اقتصاد كشور دچار ركود بود با تالش 
 بخش خصوصى ايجاد گرديد و ما چون خود درگير توليد هستيم دغدغه هاى 
سرمايه گذاران و توليدكنندگان را نيز به خوبى درك مى كنيم و قصد 
داريم تمام ظرفيت هاى قانونى رايج در مناطق ويژه اقتصادى را در 

راستاى تسهيل در سرمايه گذارى به كار بگيريم.

خراسان جنوبى به پيش قراول مبادالت با كشور افغانستان 
تبديل خواهد شد 

وى با ذكر اين نكته كه پيگير ايجاد دروازه مشترك براى استفاده تجار 
افغانستان در قطعه منفصله منطقه ويژه اقتصادى استان در نقطه صفر 
مرزى در مرز ماهيرود هستيم ، اظهار كرد: به اين طريق خراسان جنوبى 
به پيش قراول بحث مبادالت با كشور افغانستان تبديل خواهد شد.  
مهندس صفدرى زاده نگاه ويژه به صنعت دانش بنيان را از اقدامات و 
برنامه هاى منطقه ويژه اقتصادى استان ذكر كرد و گفت: در اين راستا 
تعامل با دانشگاه بيرجند و دانشگاه آزاد اسالمى و بحث تزريق ايده ها و 
بررسى راهكارها براى مباحث آينده در دستور كار است. وى با بيان اينكه 
بحث استفاده از مزاياى منطقه ويژه توسط واحدهاى شهرك صنعتى را 
نيز بررسى كرده و در اين خصوص راهكار داريم، افزود: با پيگيرى هايى 
كه صورت گرفته خوشبختانه شركت كويرتاير منافع خود را در دپوى 
محصوالتش در منطقه ويژه اقتصادى و ترخيص تدريجى بخشى از اين 
محصوالت متناسب با نياز بازار ديده است. مهندس صفدرى زاده در پايان 
از سازمان توسعه تجارت ايران به منظور ارائه ايده ها و طرح هاى جديد 
كه اجراى آن در استان همراه با سود و صرفه اقتصادى براى سرمايه گذار 

باشد درخواست همكارى كرد.

مشاور وزير صنعت ، معدن و تجارت در بازديد از منطقه ويژه اقتصادى استان:

منطقه ويژه اقتصادى ستون فقرات توسعه تجارت خارجى است


