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تدوین یک سند 
سرنوشت ساز

* هرم پور

ستون  همین  در  قبل  یکسال  حدود  شاید 
از ضرورت بسیار مهمی در عرصه  یادداشت ها 
سرزمینی  آمایش  طرح  نام  به  استان  مدیریت 
 صحبت کردیم. آن روزها این موضوع زمزمه ای

مؤّکد ولی با تأخیر بود در بین مسؤوالن و شاید 
 کمتر کسی تصور می کرد با وجود اولویت های

در  و  تصویب  اعتبار،  کمبود  و  دیگر  اجرایی 
مجرای اجرا قرار گرفتنش به سالی نینجامد. 

توجه  و  ها  پیگیری  مدد  به  که  روزها  این 
ویژه استاندار محترم خراسان جنوبی و کارگروه 
مربوطه در استانداری و نیز تالش های مستمر 
که   - دانشگاهی  عزیز  اساتید  کارشناسانه  و 
طرح  این  دارد-  تشکر  و  تقدیر  جای  بسی 
تدوین و قرار است اجرایی شود می توان گفت 
از  نوینی  فصل  احتمال،  به  که  بود  امیدوار  و 
و  نماینده  را  بهارش  پیش  استان،  توسعه 
نتیجه  آینده  سال  چند  در  و  کرد  خواهد  آغاز 

بار خواهد نشست.  به  شیرینش 
من  چیست؟  سرزمینی  آمایش  سند  یا  طرح 
تعریف سازمان مدیریت را ارائه نمی کنم - که 
همان هشت خط تعریف را سه بار خودم خواندم 
و آخر هم  چیزی متوجه نشدم - و تعریف ساده 
کنم:  می  ارائه  مضمون  این  به  را  آن  از  تری 
است  عملیاتي  ي  مجموعه  سرزمینی  »آمایش 
که بخش خصوصي یا بخش عمومي به منظور 
مهٌیا ساختن پهنه ي یك سرزمین براي زندگي 
خواهد  چه  این طرح  گیرد.«  مي  پیش  در  بهتر 

کرد و چرا ضروری و مهم ... ) ادامه در صفحه 2 (

معاون تشکل های مردمی ستاد امر به معروف :  
بر هم زنندگان جلسات در استان 

هیچ نسبتی با ستاد امر به معروف ندارد

مدیر عامل آب منطقه ای استان  :  
خراسان جنوبی هنوز هم در 

اولویت انتقال آب از دریای عمان است

سخنگوی شورای اسالمی استان  :  
کاهش تعداد اعضای شوراهای
اسالمی شهر قطعی شده است

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی استان : 
سرمایه گذاری در منطقه ویژه 15 تا 20 

درصد با فعالیت در سایر نقاط تفاوت دارد

 رئیس مجلس : نامزدی احمدی نژاد جاذبه ای برای مردم ندارد / کواکبیان  : ما را مسخره کردید،  خودتان یک جوری جبران بفرمایید  / مرکز پژوهش ها به عارف پیشنهاد شد /  رأیی که به آیت ا ... جنتی دادند، یعنی اینکه فریب نخوردند / فراوانی خرما برای ماه رمضان/  سه شنبه 1۸ خرداد اول ماه مبارک رمضان است/ صفحه 2
 صفحه 7 صفحه 7 صفحه 7 صفحه 7

مرز بن بست است
رهبر معظم انقالب : شرمندگی ام از اینکه جوانی بیکار 

با دست خالی به خانه می رود کمتر از خود او نیست
رهبر معظم انقالب اقتصاد را مسئله اصلی کشور 
دانستند و گفتند: شرمندگیم از اینکه جوانی بیکار 
او  از خود  خانه می رود کمتر  به  خالی  با دست 
موضوع  به  ای  خامنه  ا...  آیت  نیست.حضرت 
و  اشاره کردند  آن  الزامات  و  قانونگذاری خوب 
گفتند: قانون باید »با کیفیت«، »متقن«، »همه 
جانبه نگر«، »واضح«، »بدون تعارض با قوانین 

سیاستهای  با  »منطبق  فساد«،  »ضد  دیگر«، 
باالدستی«، »برگرفته از دیدگاههای کارشناسی 
دارنده  »دربر  و  دولت«  از  خارج  و  دولت  بدنه 
مصالح ملی به جای مصالح محلی« باشد. ایشان 
با برشمردن اولویتهای کاری مجلس در عرصه 
سیاستهای  و  فرهنگ  مقاومتی،  اقتصاد  های 
داخلی، منطقه ای و بین المللی، با تأکید بر لزوم 

حفظ اقتدار، هیبت و جایگاه در رأس امور بودن 
مجلس، به الزامات قانونگذاری خوب اشاره کردند 
و گفتند: مجلس باید ضمن دمیدن روح آرامش در 
کشور، »انقالبی« باشد و در قانونگذاری انقالبی 
عمل کند و به مواضع خصمانه و مغرضانه امریکا، 
واکنش نشان دهد و در مقابل سیاستهای استکبار 

ایستادگی کند. ) ادامه در صفحه 2 (

سه بازارچه استان همچنان قفل ؛ کلید در دست افغانستان

صفحه 3

دبیرکمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان جنوبی : هیچ کاالی قاچاقی از مرز عبور نمی کند / صفحه 7

مناقصات عمومي )يك مرحله اي( شماره های )07- 95 الی 11- 95(

دستگاه برگزار کننده مناقصه: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند  موضوع مناقصات:1- احداث پایگاه بهداشتی 
درمانی شهری چهكند2- احداث پایگاه بهداشتی درمانی شهری حاجی آباد 3- مرکز بهداشتی درمانی دستگرد 4- مرکز بهداشتی درمانی تقاب 

5- احداث ساختمان پایگاه بهداشتی شهری شهيد آوینی
شرایط شرکت در مناقصات : کليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي مجوز و داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري )حداقل پایه 5( و صالحيت ایمنی کار از وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ظرفيت آزاد و دارای تجربه کاری  مدت و محل انجام کار : مطابق بند 6 جدول ذیل  مدارک الزم برای خرید اسناد مناقصه:
الف( برای شرکت در هر یك از مناقصات واریز مبلغ 500/000 ریال به شماره حساب 2178162198007 بانك ملي )سيبا( و ارائه فيش آن به انتشارات نسبت به 

 http://iets.mporg.ir  : خرید اسناد اقدام نمایند. ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصات : 

شماره 
متراژموضوع مناقصهمناقصه

پروژه )متر(
مدت اجرای
پروژه )ماه(

برآورد پروژه 
تضمین)ریال()ریال(

احداث پایگاه بهداشتی شهری)چهکند(95-07
6تیپ 140 متری

2/۸99/759/449145/000/000

2/۸99/759/449145/000/000احداث پایگاه بهداشتی شهری)حاجی آباد(95-0۸

مرکز بهداشتی درمانی )دستگرد(95-09
تیپ 500 متری

9

۸/911/۸65/۸0۸446/000/000

9/225/635/573462/000/000مرکز بهداشتی درمانی )تقاب(95-10

احداث ساختمان پایگاه بهداشتی شهری 95-11
شهید آوینی

تیپ535 
6/4۸4/340/710324/000/000متری

ضمانت نامه معتبر بانكي یا چك تضمين شده بانكي یا واریز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانك رفاه شعبه معلم بيرجند به نام سپرده جاري دانشگاه 
)شرکت در مناقصه( مهلت خرید اسناد : از تاریخ 95/03/17 لغایت 95/03/22 مهلت تحویل اسناد : 95/04/06 محل تحویل اسناد: خراسان جنوبي  
دبيرخانه دانشگاه علوم پزشكي بيرجند تحویل و رسيد دریافت گردد. محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایي پاکت ها : مناقصات احداث پایگاه های بهداشتی 
شهری )چهكند - حاجی آباد(  مورخ 95/04/08 - مناقصات مراکز بهداشتی درمانی )دستگرد- تقاب( و احداث ساختمان پایگاه بهداشتی شهری شهيد آوینی مورخ 

95/04/09 سالن معاونت توسعه دانشگاه - ساعت 9 صبح
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برندگان مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یك یا کليه پيشنهادات تابع آئين نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.

توجه: برای دریافت پيامك های مناقصات- ساختمانی و پيمانكاری دانشگاه می توانيد عدد 21 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایيد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

جناب آقای مهندس حسين مالكی
انتصاب بجا  و شایسته جناب عالی را به سمت

 بخشدار شهرستان بيرجند 
که نشان از لیاقت و توانمندی شماست، تبریک عرض نموده 
بهروزی و موفقیت روز افزون تان را از ایزد یکتا مسئلت داریم.

دهياری و شورای اسالمی روستای مزگ

شله مشهدی ياس )عدل( شرح در صفحه 2
محمدعلی انصاريان

جناب آقای آرامنش 
مديرکل محترم سازمان حفاظت 

محيط زيست استان خراسان جنوبی
فرا رسیدن هفته محیط زیست را خدمت شما و همه تالشگران و حامیان 

محیط زیست استان خراسان جنوبی تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی سازمان منطقه ويژه اقتصادی خراسان جنوبی

با انواع غذاهای متنوع و نازل ترین قيمت در خدمت همشهریان عزیز هستيم
آماد پذیرایی از جلسات عروسی، حج، کربال و...

در ایام ماه مبارک رمضان میزبان سفره های با برکت شما هستیم.
نان و پنیر و سبزی، چای و قند رایگان می باشد

رستوران و تاالر سیمرغ

ظرفیت ۸00 نفر

آدرس: معلم 36/1- جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر
دیتلفن رزرو: 3244404۸ - 0915۸609661

رو
ه و

زین
ن ه

دو
ب



2
دوشنبه * 17 خرداد 1395 * شماره 3522

میلیونی   ۸۰ وام های  پرداخت  دوره  اولین 
می شود  آغاز  دیگر  روز   2 از  حالی  در  مسکن 
ندارد، در  بازار مسکن هنوز رونق چندانی  که 
عین حال کارشناسان و رئیس اتحادیه امالک 
معتقدند که این وام می تواند حجم معامالت را 
تا حدودی باال ببرد. به گزارش فارس،ثبت نام 
خرید  میلیونی   ۸۰ تسهیالت  متقاضیان  از 
 19 از  »یکم«(  پس انداز  )صندوق  مسکن 

با حضور  مراسمی  در  گذشته  سال  ماه  خرداد 
وزیر راه  و شهرسازی، مدیرعامل بانک مسکن 
به صورت  مرکزی  بانک  ارشد  مقامات  و 
»یکم«  پس انداز  صندوق  شد.  آغاز  نمادین 
مشخص،  شرایط  تحت  که  سپرده گذارانی  به 
برای دوره  بانک مسکن  را در حساب  مبالغی 
وام  نوع  سه  کنند،  سپرده گذاری  معین  زمانی 
خرید ۸۰، 6۰ و 4۰ میلیون تومانی به ترتیب 

مناطق  و  بزرگ  شهرهای  تهران،  ساکنان  به 
مطابق  می کند.  پرداخت  کوچک  شهری 
ضوابط تعیین شده برای سپرده گذاری در این 
در  که  متقاضیان  اول  گروه  چنانچه  صندوق 
به مدت  افتتاح حساب کرده و  ماه  19 خرداد 
در  را  وام  نصف سقف  معادل  رقمی  یک سال 
صندوق سپرده گذاری کنند، در 19 خرداد ماه 
می توانند  بعد(  یک سال  درست  )یعنی  جاری 

تسهیالت مصوب را دریافت کنند.  
وام  معتقدند  مسکن  بازار  کارشناسان  چه  اگر 
واحدهای  روی  بر  فقط  تومانی  میلیون   ۸۰
کوچک تاثیر گذار است و نمی تواند تغییری را 
در وضعیت کنونی بازار مسکن به وجود بیاورد 
اما رئیس اتحادیه امالک می گوید: قطعا ورود 
وام های ۸۰ میلیونی می تواند حجم معامالت 

مسکن را افزایش دهد.

دو سال از ثبت نام مجدد دولت از یارانه بگیران گذشته 
و تعدادی از متقاضیان در حالی به هر طریقی از قرار 
گرفتن در لیست یارانه بگیران جا ماندند که با وجود 
تکلیف بودجه برای ثبت نام آنها، تاکنون چنین نشده 
است. با این حال بودجه امسال دوباره این تکلیف را 

تکرار کرده است.
بازه   ،1393 فروردین   31 تا   2۰ ایسنا،  گزارش  به 
افراد  تقاضای  ثبت  منظور  به  دولت  که  بود  زمانی 

اساس  بر  را  اولویت  و  مشخص  یارانه  دریافت  برای 
رقم اول شماره ملی سرپرستان خانوار تعیین کرد. اما 
هر  برای  روزه  یک  مهلت  به  توجه  با  هر صورت  به 
خانواده و از سویی دیگر مشکالتی که در زمان ثبت 
متقاضیان  روی  پیش  کشور  سراسر  در  اینترنتی  نام 
البته عدم اطالع رسانی دقیق در مورد  قرار داشت و 
برای  اقدام  از  نام گروه های مختلف قبل  نحوه ثبت 
از ثبت  به جاماندن گروه هایی  این موضوع، درنهایت 

درخواست یارانه نقدی انجامید. این در حالی است که 
قانون بودجه امسال در روزهای پایانی اردیبهشت ماه 
به دولت ابالغ شده و اکنون تدوین آیین نامه مربوط 
در  تبصره هدفمندی  و خاصه  بودجه  تبصره های  به 
تا  باشند  باید منتظر  دست بررسی است و جاماندگان 
بعد از تدوین آیین نامه مربوطه مشخص شود که آیا 
امسال برنامه ای برای ثبت نام از آنها و واریز یارانه 

نقدی وجود دارد یا خیر!؟

آغاز پرداخت وام ۸۰ میلیونی خرید مسکن از 2 روز دیگر 
پیش بینی کارشناسان از رشد معامالت واحدهای کوچک

جاماندگان از یارانه نقدی منتظر بمانند

  سه شنبه ۱۸ خرداد اول ماه مبارک رمضان است

تسنیم - عضو ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری اعالم کرد: طبق سنوات گذشته حدود 1۵۰ گروه در نقاط مختلف کشور اقدام به رؤیت هالل ماه مبارک رمضان می کنند. حجت االسالم 
علیرضا موحدنژاد گفت: قائلینی که شب 29 هر ماه به استهالل می پردازند معتقدند اگر هالل دیده شود ماه 29 روزه تمام می شود و اگر هالل رؤیت نشد ماه 3۰روزه می شود، از این رو سه شنبه 
هجدهم خرداد، اول ماه خواهد بود همان طور که در تقویم ذکر شده است. عضو ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری اظهار داشت: اگر سه شنبه اول ماه باشد ماه رمضان امسال 29روزه خواهد بود.

یادداشت

)ادامه از صفحه اول(... این طرح چه خواهد کرد و چرا 

ضروری و مهم است: 1- طرح آمایش، ظرفیت ها، 
موجودی انسانی و اعتباری و اهداف را شناسایی، 
تقسیم، مدیریت و اجرایی خواهد کرد. 2- این طرح 
مدیران  برای  کارآمدی  و  مهم  راه  نقشه  و  مدل 
 -3 بود.  خواهد  بهترشان  مدیریت  جهت  استان 
صرفه جویی در هزینه ها و اعتبارات وتسهیل انجام 
امور و نیز کاهش زمان به هدف نشستن پروژه ها 
را در برخواهد گرفت و مد نظر خواهد داشت، چرا 
که شناخت مناسب  و  دقیق تری از داشته های 
استانی را به مدیران ارائه خواهد کرد. 4- شرایطی 
مهم و استثنایی برای استفاده از همه ظرفیت های 
انسانِی استان را پیش رو خواهد نهاد.۵- همه جای  
استان و همه قابلیت ها را یکسان و البته به تناسب 

محرومیت ها با اولویت های ضروری خواهد دید.
الزامات  بزرگ،   و  مهم  های  اجرای طرح  اما 
از  و  خواهد   می  نیز  تری  مهم  های  بایسته  و 
توجیهات  با  طرح  اجرای   -1  : اینکه  آنها  جمله 
الزم و با نظارت مستقیم و مطلوب همراه باشد. 
که  تأخیری  و  کندی  با  آن  اجرای  و  ابالغ   -2
در تدوین آن مشاهد شد، همراه نباشد. 3- افراد 
کارآمد، پیگیر،دلسوز و با ترجیح آشنایی به فضای 
بومی استان برای اجرای آن انتخاب و بکارگیری 
و  الزم  های  ضمانت  ابتدا  همین  از   -4 شوند. 
در  سند  نشدن  سپرده  فراموشی  به  برای  کافی 
مدیریت ها دیده شده و داده شود. ۵- مردم به 
عنوان یکی از مهم ترین اهداف توسعه ای سند 
آمایش سرزمینی، در متن دیده شوند نه در حاشیه 

و رسانه ها نیز پیگیر اجرای آن باشند. 
مثبت  نگرشی  با  استان  دلسوزان  القاعده  علی 
بیدار،  وجدانی  و  دلسوزانه  نگاهی  با  و  مطلوب  و 
شرایط اجرا را مهیا خواهند کرد. در صورت پیاده 
شدن این سند، به طور قطع می توان امیدوار بود 
در مسیر  را  مناسبی  آینده جهش  در سالهای  که 
توسعه استان شاهد باشیم که طعم شیرینش بیش 
از همه کام مردم را خوش خواهد کرد. پیشنهاد من 
این است که حدقل در روزهای آینده کارشناسان 
که  دانشگاهی  محترم  اساتید  ویژه  به  محترم 
دلسوزانه ماههاست زحمت تدوین این طرح را به 
دوش کشیده اند؛ ابعاد مهم و اساسی آن را مورد 

کنکاش و بررسی و ارائه به مردم قرار دهند.
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰4943۸31 ارسال فرمایید(

فراوانی خرما برای ماه رمضان

وزارت  گرمسیری  میوه های  دفتر  مدیرکل 
کشاورزی از وجود حدود 1۰۰ هزار تن ذخیره 
خرما در انبارهای کشور خبر داده و می گوید با 
توجه به نرخ خرید خرما از باغداران در سال 
گذشته، قیمت منطقی برای این محصول در 
ماه رمضان حدود کیلویی ۵۰۰۰ تومان است. 
به گزارش ایسنا، ابوالقاسم حسن پور، اظهار کرد: براساس برآوردهای 
صورت گرفته حدود 1۰۰ هزار تن خرما از سوی بخش خصوصی و 
مردم در استان های مختلف ذخیره سازی شده است؛ به گونه ای که 3۰ 
هزار تن در استان های خرماخیز، 6۰ هزار تن در استان های دیگر و 
1۰ هزار تن در انبارهای شخصی مردم ذخیره سازی شده است لذا از 

این بابت هیچ نگرانی ای برای تامین خرمای ماه رمضان وجود ندارد.

وام 7 میلیون ریالی سفر به عتبات دانشجویان

گفت:  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
مانند  نیز  امسال  دانشجویان  رفاه  صندوق 
عتبات  به  که  دانشجویانی  به  گذشته  سال 
ریال  میلیون   7 می شوند،  اعزام  عالیات 
تسهیالت پرداخت می کند. به گزارش فارس، 
دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس  یزدان مهر 
به  اعزام دانشجویان  پانزدهمین دوره  آغاز  به  اشاره  با  وزارت علوم 
عتبات، گفت: سال های گذشته به هر دانشجو مبلغ سه میلیون ریال 
وام عتبات پرداخت می شد که این مبلغ در سال 9۵ به هفت میلیون 
ریال رسید. امسال نیز این مبلغ پرداخت خواهد شد. یزدان مهر تاکید 
کرد: این تسهیالت جدا از تسهیالتی است که توسط ستاد عمره و 

عتبات دانشگاهیان پرداخت می شود.

 در فرهنگ احساس ولنگاری می کنم

افزودند: در موضوع  ایشان   ) اول  از صفحه  ادامه   (

در  اهتمامی  بی  و  ولنگاری  نوعی  فرهنگ 
دستگاههای فرهنگی به چشم می خورد، زیرا 
در تولید کاالی فرهنگی مفید و جلوگیری از 
هایی  کوتاهی  مضّر،  فرهنگی  کاالی  تولید 
در  دشمن  افزودند:  رهبری  شود.  می  انجام 
تالش است تا گسل های قومی، عقیدتی و جناحی را فعال و تبدیل به 
زلزله کند، بنابراین نمایندگان باید تالش کنند تا این طراحی دشمن به 
نتیجه نرسد. ایشان گفتند: نماینده می تواند طبق بینش و نگاه سیاسی 
خود رأی بدهد و در موافقت یا مخالفت، اظهارنظر یا انتقاد کند اما به 
هیچ وجه نباید همچون برخی مقاطع در دوره های قبلی مجلس کار به 

اختالف، کشمکش زبانی، یقه گیری و تشنج کشیده شود.

 رئیس مجلس : نامزدی احمدی نژاد 
جاذبه ای برای مردم ندارد

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برای 
 96 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  شرکت 
برنامه ای ندارد گفت : برخی احتمال زیاد می دهند 
رئیس جمهور یک دوره ای  روحانی  دکتر  آقای  که 
باشد، اما من احتمالش را زیاد نمی دانم . الریجانی 
در خصوص بازگشت احمدی نژاد به سیاست نیز 
گفت : فکر نمی کنم در ایران خیلی جاذبه ای داشته 
باشد، آنها که دو دوره رئیس جمهور بودند دوباره 
آنکه خیلی تجربیات  بیایند. مخصوصا  به صحنه 
این  به  پاسخ  در  وی  باشند.  نداشته  هم  موفقی 
سوال که احمدی نزاد اگر بیاید تایید خواهد شد با 

خنده گفت : این را از آقای جنتی بپرسید.

کواکبیان  : ما را مسخره کردید،  خودتان 
یک جوری جبران بفرمایید

مصطفی کواکبیان کاندیدای ریاست دائم مجلس 
طی تذکری خطاب به رئیس مجلس بیان کرد: 
روز سه شنبه ما را مسخره کردید و گفتید بای 
بای می کند! من بای بایی با شما نداشتم. شما 
تهران  نماینده  انصراف کنم.  اعالم  ندادید  اجازه 
ادامه داد: صداوسیما هم گفت که کواکبیان تنها 
11 رای آورده، در حالی که وقتی کسی انصراف 
محسوب باطله  آرای  جزو  آرایش  دهد،    می 
می شود. اما شما آرای مرا خواندید و صداوسیما 
ام  داده  انصراف  بودید من  هم بخشی که گفته 
را پخش نکرد. در این مجلس کسانی بودند که 

بیشتر از اینها به ما رأی بدهند.

مرکز پژوهش ها به عارف پیشنهاد شد

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ریاست مرکز 
پژوهش های مجلس به عارف هم پیشنهاد شده 
که البته او هنوز نظرش را در این باره اعالم نکرده 
است. سهیال جلودارزاده در پاسخ به این پرسش 
که آیا اعضای کمیسیونهای مجلس دهم انتخاب 
شده اند، گفت که فعاًل رؤسای آن تثبیت شده است. 

آیت ا... موحدی: رأیی که به آیت ا ... 
جنتی دادند، یعنی اینکه فریب نخوردند

آیت ا... موحدی کرمانی در گفتگو با فارس گفت: 
خبرگان با توجه به رأی قاطعی که اعضای خبرگان 
فریب که  دادند  نشان  دادند،  جنتی  آیت ا...   به 

مجلس  فرمودند  آقا  افزود:   وی  اند.  نخورده 
کند  عمل  انقالبی  باشد،  انقالبی  باید  خبرگان 
بشارت  آقا  به  جا  همین  در  من  بماند.  انقالبی  و 
خبرگان  مجلس  باشید  مطمئن  که  می دهم 
انتخابات  در  معنا  این  و  انقالبی هست  همینطور 
اخیر خبرگان نشان داده شد. ما امیدوار هستیم که 

در مورد مجلس هم این چنین باشد.

شله مشهدی
 )درجه یک(

ی آماده یاس )عدل( غذا

آدرس: نبش عدل ۱۸
تلفن: 322۰443۱  همراه: ۰9۱556۱۰366

 مدیریت: رمضانی

آش رشته - سوپ جو- شله زرد
همانند سال های گذشته از امروز تا پایان ماه مبارک رمضان 

ساعت توزیع: همه روزه 5 بعدازظهر

ضامن ما، ۱5 سال تجربه ماست

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
چون در پرونده اجرایی 940748 در قبال محکومیت 

آقای سید حسین حاجی نژاد به پرداخت مبلغ 169/040/000 ریال 
در حق آقای علی محزون و پرداخت مبلغ 8/200/000 ریال بابت حق 
االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به توقیف پالک ثبتی شماره 
4364 فرعی از 1554 اصلی بخش 2 بیرجند از محکوم علیه که حسب 
نظریه کارشناس پالک مذکور واقع در خیابان دولت- نبش دولت 21 
می باشد و میزان عرصه آن 261/45 متر مربع که در دو طبقه احداث 
گردیده و ساختمان قدیمی ساز و با اسکلت فلزی و کاربری مسکونی 
و در طبقه همکف دارای 2 واحد تجاری با امتیاز تجاری و زیربنای 
حدود 500 متر مربع با نمای سنگ مرمر ساخته شده است که به 
مبلغ 3/830/150/000 ریال ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده  
در یکشنبه تاریخ 1395/4/6 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 

بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی
 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت 
دوم( شرکت تعاونی مرزنشینان آریا سازان مهراب مود

تاریخ انتشار: 1395/3/17

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان 
آریا سازان مهراب مود یکشنبه 95/3/30 ساعت 18 در محل 
مسجد صاحب الزمانی )عج( مود برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت 
نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. 
حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک 

رای می باشد.

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

طرح و تصویب صورت های مالی سال 94
طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395

انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

هیئت مدیره تعاونی
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سا اص طشيك هٌالصِ عوَهي خشيذاسي ًوايذ،  كاالي ريل دس ًظش داسد 17/11/83ايي ششكت تشاساس هفاد لاًَى تشگضاسي هٌالصات، هصَب 

تِ اًتشاس آگْي تَاًٌذ اص تاسيخ  هيدس ايي هٌالصِ ششكت ًوايٌذ ،الزكش  ت ٍ هشخصات ريلكِ هايلٌذ تا عٌايت تِ تَضیحا اهیي كٌٌذگاًيت
 –تلَاس شْذاي عثادي  –ايي ششكت تِ ًشاًي: تیشجٌذ دفتش لشاسدادّاي تِ جْت خشيذ اسٌاد   23/03/55هذت چْاس سٍص تا تاسيخ 

تَاًیذ دس ايام ّفتِ ٍ ساعات  وٌاً جْت كسة اطالعات تیشتش هيفاضالب خشاساى جٌَتي هشاجعِ ًوايٌذ. ضسٍتشٍي پست تشق ششكت آب ٍ
 تواس حاصل فشهائیذ. 32234013-32226300اداسي تا شواسُ تلفٌْاي 

( طثك هشخصات فٌي پیَست دس Atomic Abzorptionوپلش)سدستگاُ جزب اتوي توام خَدكاس هجْض تِ سیستن شعلِ،كَسُ ٍ اتَ  -1
 اسٌاد هٌالصِ

  توضيحات ضروري:توضيحات ضروري:    
 گشدد. تعییي هي روز 25هثادلِ لـشاسداد ى اًعماد ٍ ذت تحَيل: كاال اص صهاه -1
 ًحَُ پشداخت: پس اص تحَيل كاال ٍ تايیذ گشٍُ كٌتشل كیفیت ششكت آتفا -2

 خَاّذ تَد. 1394اسات عوشاًي سال اص هحل اعتث ریال 000.000.3.400هثلغ تاهیي اعتثاس: -3

  ششكت آب ٍفـاضالب خشاسـاى جٌَتي دس هحل اتاق جلسات دس 06/04/55مورخ  صهاى ٍ هكاى تاصگشـايي پـاكات:  -4
تِ  2175162100001ٍ يا ٍاسيض تِ شواسُ حساب توشكض ٍجَُ سپشدُ ضواًتٌاهِ تاًكي تصَست هٌالصِ  تضویي ششكت دس  -5

     ریال 170.000.000مبلغ
 شخاًِ ششكت آب ٍفاضالب خشاساى جٌَتي خَاّذ تَد.تِ دتی 05/04/55مورخهْلت تحَيل اسٌاد هٌالصِ تاپاياى ٍلت اداسي   -6
 ًاهِ كتثي دس كویسیَى آصاد است. ًفش ًوايٌذُ اص فشٍشٌذگاى تا هعشفيحضَس يك  -7

دسيافـت  لاتـل   ٍسايت هلي هٌالصـات  اسٌاد اسصياتي ٍ دعَتٌاهِ ٍ هستٌذات هٌالصِ اص طشيك سايت آب ٍفاضالب خشاساى جٌَتي -8

 خَاّذتَد.

                         khj.ir-WWW.abfa                                        http://iets.mporg.ir 

 ّضيٌِ دسج آگْي تعْذُ تشًذُ هٌالصِ خَاّذ تَد. -9

  دفتر قراردادها                                                                                                                                                        

 شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی            

 
 

مجمع عمومی شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس )نوبت اول(
شناسه ملی: 1061788183   شماره ثبت: 3     سرمایه ثبتی: 4/276/093/000 ریال 

به استناد صورتجلسه مورخ 95/3/11 هیئت مدیره در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان دعوت می شود  در جلسه ای که روز شنبه 95/4/12 
راس ساعت 6 بعدازظهر در محل سالن اجتماعات مدیریت آموزش و پرورش با کدپستی 88167-97918  تشکیل خواهد شد ، حضور بهم رسانند و یا وکالی خود را از بین اعضا معرفی نمایند. )حداکثر 3 
رای وکالتی( برابر ماده 28 اساسنامه که اصل نمایندگی تام االختیار برای اعضایی که نمی توانند در تاریخ مذکور در جلسه حضور یابند، ضروری است. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست شخصا به 
همراه نماینده خود به دفتر این شرکت تعاونی مراجعه نموده با ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل و موکل فرم وکالت نامه را تکمیل نماید. برگ وکالت نمایندگی تام االختیار به انضمام کپی شناسنامه 

و کارت ملی برای شرکت در مجمع عمومی حداکثر 24 ساعت قبل از برگزاری مجمع در اختیار موکل قرار خواهد گرفت.

دستور کار جلسه:
گزارش هیئت مدیره و بازرسان در ارتباطات با عملکرد شرکت در سال 1394- اتخاذ تصمیم و تصویب صورت های مالی شرکت در سال 1394- اخذ تصمیم نسبت به ذخائر و سود سهام و تقسیم آن طبق 
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مرزی،  های  بازارچه  مهم  اهداف  از  یکی    
افزایش ضریب امنیت و اطمینان در این مناطق 
از طریق توسعه تجارت و ایجاد شغل برای مردم 
مرزنشین است. در واقع با ایجاد اینگونه بازارچه 
ها ضمن آن که انگیزه الزم برای اقامت اهالی 
از طرف  شود  می  فراهم  نواحی  این  در  بومی 
افزایش  امنیت  ضریب  مردم  حضور  با  دیگر 
شده  اشاره  گزارشات  از  برخی  در  یابد.  می 
انجام  شده  تعطیل  بازارچه  که  نواحی  در  که 
فعالیت های تجارت سیاه )تجارت مواد مخدر 

و مشروبات الکلی( افزایش یافته است.
به عقیده کارشناسان بازارچه های مرزی و رونق 
تامین  جهت  مؤثر  روش های  و  گام ها  از  آن 
امنیت پایدار، تثبیت و ماندگاری جمعیت و ایجاد 
اشتغال در مناطق مرزی است  که متاسفانه در 
نگاه دولتمردان فقط از جنبه شعاری و تبلیغاتی 
برخوردار بوده و در عمل کاری مثبت برای بهره 
و  مشکالت  رفع  و  آن  ظرفیت های  از  گرفتن 
صورت  مرزی  منطقه  این  ساکنان  نیازهای 
نگرفته و با بسته شدن این سه بازارچه مرزی 
گمرک  نبود  بهانه  به  افغانستان  توسط  استان 

رنجی جانکاه متوجه مرزنشینان شده است.
یزدان  درمیان،  شهرستان  گلورده  بازارچه 
شهرستان  دوکوهانه  و  زیرکوه  شهرستان 
نهبندان، سه بازارچه مرزی استان و نقطه قوت 
تبادل کاال با شهرهای پر رونق افغانستان هستند 
از  جانبه  به صورت یک  اواخر سال ۹۳  از  که 
این  در  و  شد  تعطیل  افغانستان  کشور  سوی 
مناطق  این  مرزی  سکنه  های  خانواده  میان 
هزار   45 درآمدشان  تنها  اکنون  و  شدند  بیکار 
تومان یارانه است و چشم انتظار چرخش کلید یا 
تدبیری از سوی دولت و مسئوالن استان هستند 
تا بلکه تحولی در زندگی هایشان ایجاد شود و از 
چنگال فقر رهایی یابند.  نباید از این نکته غفلت 
به دلیل  ها  فرصت سوزی  از  بسیاری  که  کرد 
به  باید  است.  داده  رخ  مناسب  پیگیری  عدم 
مسئوالن استان و کشور گوشزد کرد که با حلوا 
حلوا گفتن دهان این محرومان شیرین نمی شود 
که  است  مرز  فرصت  به  توجهی  بی  همین  و 
باعث بیکاری و سرگردانی بسیاری خواهد شد 
که عوارض جبران ناپذیری برای اجتماع در پی 

خواهد داشت. 

خراسان جنوبی از هم مرزی با 
افغانستان خیلی استفاده نکرده است

افغانستان  رئیس مرکز مطالعات  احمد بخشی، 
و  کشورها  بین  همکاری  اینکه  به  اشاره  با 
همسایگان فرصتی برای ایجاد ارزش افزوده و 
همگرایی می شود، گفت: کشورها توسط خطوط 
جمهوری  و  می شوند  جدا  یکدیگر  از  مرزی 
افغانستان  از جمله  با 15 کشور  ایران  اسالمی 

همسایه است.
وی افزود: کشور افغانستان با خراسان رضوی، 
خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بیش از 

۹00 کیلومتر مرز مشترک دارد.
در  بیرجند  دانشگاه  سیاسی  علوم  گروه  استاد 
پاسخ به این سوال که آیا مرز افغانستان برای 
تهدید،  یا  است  فرصت  استان خراسان جنوبی 
چه  ببینیم  باید  سوال  این  به  پاسخ  در  گفت: 
نگاهی به مرز داریم و روابط سیاسی و اجتماعی 

چه تاثیری بر مرز دارد.
بخشی با تاکید بر اینکه مسئله مدیریت و نوع 
از اهمیت فراوانی برخوردار می  به مرزها  نگاه 
باشد و مرز خراسان جنوبی پتانسیلی است که 
است،  نشده  استفاده  آن  از  خوبی  به  تاکنون 
تصریح کرد: مرز در عین حال که فرصت است 
موادمخدر  قاچاق  به  مربوط  مسائل  لحاظ  به 
تهدید  تکفیری  و  وهابی  تفکرات  و  ناامنی  و 
محسوب می شود. وی روابط خارجی را یکی از 
بیان داشت:  بر مرز دانست و  تاثیرگذار  عوامل 
دو کشور خوب می شود، می  بین  روابط  وقتی 

توان از ظرفیت مرز استفاده کرد تا زیرساختهای 
مربوط به روابط دوجانبه افزایش پیدا کند.

رئیس مرکز مطالعات افغانستان با بیان اینکه سه 
به  نسبت  تلفیقی  و  ای  توسعه  نظامی،  دیدگاه 
مرز وجود دارد، گفت: در نتیجه هر کدام از این 
برای  برنامه ریزی خاصی  گانه  دیدگاه های سه 

مرز انجام می شود.
اخیر   های  سال  خوشبختانه  افزود:  بخشی 
با  روابط  توسعه  دلیل  به  جنوبی  خراسان  در 
با  و  دارد  وجود  مرز  به  تلفیقی  نگاه  افغانستان 
یکی  ایم  توانسته  مرزی  های  بازارچه  ایجاد 
به  کاال  واردات  و  صادرات  گانه  سه  مبادی  از 

افغانستان باشیم.
به گفته وی روزانه کامیون های زیادی در مرز 
تجارت  بحث  در  افغانستان  با  جنوبی  خراسان 
ترانزیت انجام می دهند و این یک فرصت است 
و با توجه به اینکه این استان قطب مطالعه و 
می  بنابراین  است  افغانستان  با  روابط  توسعه 
توانیم از مرز برای توسعه روابط استفاده بهینه 
افغانستان  مطالعات  مرکز  باشیم.رئیس  داشته 
و  دوکوهانه  یزدان،  مرزی  بازارچه  فعال سازی 
گلورده خراسان جنوبی را یکی از ضروریات برای 
بیان کرد:  افغانستان دانست و  با  توسعه روابط 
هم اکنون تنها بازارچه ماهیرود اولویت استان و 
کشور شده در حالی که این بازارچه مرزی تنها 

بخشی از نیازهای افغانستان را جواب می دهد.
افغانی  با طرف  باید  اینکه  بر  تاکید  با   بخشی 
سایر  در  را  خود  گمرکات  تا  شود  مذاکره 
ادامه  دهد،  افزایش  استان  مرزی  بازارچه های 
داد: این مهم نیازمند پیگیری استانداری، نماینده 
وزارت امورخارجه و نمایندگان استان در مجلس 
تنوع  باید  همچنین  و  است  اسالمی  شورای 
محصوالت صادراتی به افغانستان افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه باید زیرساخت های مورد 
نیاز در بازارچه های مرزی خراسان جنوبی فراهم 
شود، گفت: نبود این زیرساخت ها هزینه تمام 
افزایش می دهد  را  افغانستان  برای  کاال   شده 
با  دیگر  کشورهای  است  ممکن  نتیجه  در 
ما  افغانستان شوند و  بازار  وارد  ارزان  کاالهای 

فرصت این بازار را از دست بدهیم.
لزوم  بر  افغانستان  مطالعات  مرکز  رئیس 
جنوبی  خراسان  استان  در  ریلی  راه اندازی خط 
به  تبدیل  باید  استان  این  افزود:  و  کرد  تاکید 

بارانداز شرق کشور شود.
خراسان  استان  متاسفانه  داشت:  بیان  بخشی 
جنوبی از هم مرزی با افغانستان خیلی استفاده 
نکرده و بیشتر مبادی برای صادرات کاالهای 

استان ها و کشورهای دیگر شده ایم.
مدیریتی  نگاه  مواقع  از  بسیاری  وی  گفته  به 
مقصر  مرز  فرصت  از  استفاده  عدم  در  استان 
است بدین معنا که در خصوص بازار افغانستان 
نیازسنجی نکرده اند و یا به سیاست گزاران فشار 
سیمان  مانند  ای  کارخانه  چرا  که  اند  نیاورده 
باقران که 10 سال پیش می توانست شروع به 
کار کند هنوز افتتاح نشده و 10 برابر قیمت اولیه 
خود برای استان هزینه گذاشته است!! بنابراین 
امروز باید شاهد باشیم که از استان های دیگر 

سیمان به افغانستان صادر می شود.
استان  در  نمی شود  آیا  کرد:  مطرح  بخشی 
ایجاد  و...  غذایی  مواد  پتو،  موکت،  کارخانه 
اقتصادی  با فعال کردن منطقه ویژه  یا  و  کرد 
از  برای جلوگیری  تبدیلی  اندازی صنایع  راه  و 
خام فروشی که در طرح آمایش جزو اولویت ها 
قرار گرفته، ارزش افزوده برای خراسان جنوبی 
تولید کرد؟رئیس مرکز مطالعات افغانستان تاکید 
کرد: الزمه استفاده مردم استان از فرصت هم 
مرزی با کشور افغانستان امکان  سنجی، اراده و 
فراهم کردن زیرساختها توسط مسئوالن است.  
وی بیان داشت: باید نگاه ها در استان از قفس 
بروکراسی و حالت خشک اداری خارج شود تا 
از فرصت مرز بتوان به درستی استفاده و برای 

استان ایجاد درآمد کرد.

خراسان جنوبی به عنوان 
مقصد واردات شناخته نشده است

تجارت سازمان  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز با 
اشاره به اینکه متاسفانه خراسان جنوبی به عنوان 
مقصد واردات شناخته نشده است چرا که انبار 
برای ذخیره کاالهای واردشده در محل گمرک 
اینکه قسمت  به  توجه  با  نداریم،  تصریح کرد: 
مستقر  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  گمرک  فنی 
دریافت کد  برای  ویژه  منطقه  باید  است؛  شده 

گمرکی اقدام کند.
ویژه  منطقه  کرد:  خاطرنشان  ماهگلی  مهدی 
اقتصادی نیز باید برای اینکه کد گمرکی دریافت 
را محصور کند که  این مکان  دور  تا  دور  کند 

مستلزم هزینه هنگفتی است.
وی صادرات ۲4 میلیون دالر کاال، ایجاد اشتغال 
مرزی،  ها  بازارچه  و  گمرک  در  جوانان  برای 
ایجاد  مرز،  در  مناسب  زیرساخت های  استقرار 
خدمات  های  زمینه  در  اشتغال  های  فرصت 
مشترک  مرز  مزایای  جمله  از  را  نقلیه  وسائط 

خراسان جنوبی با افغانستان ذکر کرد.
تجارت سازمان  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: 
در ۲ ماهه اول امسال ۲4 میلیون و ۲48 هزار 
و ۳85 دالر کاال به وزن 148 میلیون و 5۲7 
هزار و ۳85 کیلوگرم از بازارچه ها و گمرکات 
رقم  این  از  افزود:  است.وی  شده  صادر  استان 
یک میلیون و 6۲5 هزار و 885 دالر از گمرک 
ماهیرود، 10 میلیون و ۳40 هزار و 404 دالر از 
گمرک  از  دالر  میلیون   1۲ و  ماهیرود  بازارچه 
بیرجند بوده است.به گفته وی، این صادرات به 
لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش  از لحاظ وزنی 40 درصد  10 درصد و 
داشته است.معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
ادامه داد: صادرات انجام شده از بازارچه ماهیرود 
به مدت مشابه سال گذشته 74 درصد  نسبت 
کرد:  اضافه  ادامه  در  است.وی  داشته  افزایش 
 ۲ در   116 ماده  محل  از  که  اقالمی  صادرات 
ماه نخست امسال از استان خارج شده است نیز 
1۳7 میلیون و 7۹8 هزار و 717 دالر به وزن 
576 میلیون و 155 هزار و ۲6۲ کیلوگرم بوده 
انجام  واردات  درخصوص  همچنین  است.وی 
شده در این مدت به بازارچه و گمرکات استان 
گفت: در این مدت یک میلیون و 8۳4 هزار و 
656 دالر کاال به وزن یک میلیون و 7۹4 هزار 
برنج و  آن  تمام  بوده است که  و 58 کیلوگرم 

مخصوص مرزنشینان بوده است.

برای  افغانستان  دولت  های  وعده 
اجرایی  مرزی  های  بازارچه  بازگشایی 

نشده است

مرزی  بازارچه های  رئیس  فخر،  محمدرضا 
خراسان جنوبی نیز  با اشاره به اینکه از اواخر 
بهمن سال ۹۳ با تصمیم یک جانبه افغانستان 
درمیان،  شهرستان  گلورده  بازارچه  سه  فعالیت 
یزدان شهرستان زیرکوه و دوکوهانه شهرستان 
نهبندان در مرز کامال متوقف شده و صادرات 
تنها از بازارچه ماهیرود )میل 78( انجام می شود، 
گفت: رایزنی برای بازگشایی مجدد این بازارچه 
وعده های  تاکنون  اما  است  انجام  حال  در  ها 
افغانستان علی رغم پیگیری مسئوالن استانی 

و کشوری در این خصوص اجرایی نشده است.
بازارچه های مرزی  اینکه تعطیلی  بیان  با  وی 
نبود  و  افغانستان  داخلی  مشکالت  از  ناشی 
گمرک  نمایندگان  کرد:  تصریح  است،  گمرک 
این کشور در مرز حضور ندارند تا بتوانند سود 
بازرگانان  از  را  تعرفه های گمرکی  و  بازرگانی 

دریافت و به خزانه کشورشان واریز کنند.

از  یکی  را  مرزی  بازارچه های  وجود  فخر 
مهمترین مزیت های خراسان جنوبی دانست و 
بیان داشت: ایجاد تعامالت بین المللی و تبادالت 
در  سازنده ای  بسیار  نقش  تواند  می  اقتصادی 
رئیس  باشد.  داشته  اشتغال  و  فرهنگی  توسعه 
بازارچه های مرزی خراسان جنوبی عنوان کرد: 
مجموع صادرات و ماده 116 بازارچه ماهیرود در 
دو ماهه نخست امسال 1۲ میلیون و 660 هزار 
و 74۲ دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
نبود هیچ  از  دارد. وی  افزایش  قبل 66 درصد 
ماهیرود  مرزی  بازارچه   طریق  از  واردات  گونه 
به  واردات  عدم  دلیل  کرد:  تصریح  و  داد  خبر 
گواهی  عدم  و  قرنطینه ای  مشکالت  سبب 
بهداشتی محصوالت افغانستان بوده است.فخر 
با بیان اینکه در سال ۹4 مجموع صادرات استان 
بالغ  مرزی  بازارچه های  طریق  از   116 ماده  و 

۲۳۲ میلیون و 76۲ هزار و ۹76 دالر بوده است، 
استان  بازارچه های  از  افزود: مجموع صادرات 
درصد  هشت   ۹۳ سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

کاهش داشته است.
این مدت 786  ادامه داد: در مجموع طی  وی 
هزار و ۳7۳ تن کاال از بازارچه های مرزی صادر 
شده که از این نظر نسبت به سال ۹۳ حدود پنج 

درصد افزایش داشته است.
جنوبی  خراسان  مرزی  بازارچه های  رئیس 
 ۲50 قدمت  یزدان  بازارچه  اینکه  به  اشاره  با 
و   7۳ میل  بازارچه  کرد:  اظهار  دارد،  ساله 
اول  های  رتبه   84 تا   80 سال های  در  یزدان 
بازارچه های  میان  در  کاال  صادرات  سوم  تا 
با تاکید  مرزی کشور را کسب کرده بود. فخر 
مرزی  بازارچه های  های  زیرساخت  اینکه  بر 
اما  بوده  کامل  دوکوهانه  و   7۳ میل  یزدان، 
متاسفانه تا تعیین تکلیف بازگشایی، این امکانات 
پیگیرهای  کرد:  بیان  ماند،  باقی  بالاستفاده 
ها بازارچه  این  مجدد  بازگشایی  برای   الزم 

هم  و  استانداران  طریق  از  محلی  صورت  به   
انجام می شود و همچنین در قالب  دیپلماتیک 
طرح  افغانستان  و  ایران  مشترک  کمیسیون 

موضوع خواهد شد تا به نتیجه قطعی برسد.
اقتصاد  بازارچه ها مرزی در  به گفته وی نقش 
منطقه بسیار شاخص است به طوری که در حال 
حاضر در بازارچه ماهیرود روزانه ۲ تا ۳ هزار نفر 
به صورت مستقیم و 6 هزار نفر به صورت غیر 
مستقیم کار می  کنند و به طور متوسط روزانه 
500 دستگاه کامیون ایرانی و افغانی به مبادله 
مرزی  بازارچه های  هستند.رئیس  مشغول  کاال 
خراسان جنوبی با بیان اینکه امسال تجهیزات 
جدید برای بازارچه ماهیرود در دستور کار است، 
یادآور شد: متاسفانه از بیش از ۳ میلیارد تومان 

استان 10  در  این سازمان  بودجه سال گذشته 
درصد تخصیص یافته و بودجه پیش بینی شده 
برای امسال نیز 4 میلیارد و ۲00 میلیون تومان 
است اما برنامه های سال ۹5 با توجه به وضعیت 
نشده  شروع  هنوز  گذشته  سال  در  تخصیص 
است.  فخر افزود: با توجه به جدیدالتاسیس بودن 
بازارچه ماهیرود)سال 88( و محدودیت اعتباری 
هنوز زیرساخت های آن کامل نشده است.وی با 
بیان اینکه اجرای پروژه ها در بازارچه ماهیرود 
نیازمند اعتبار است، ادامه داد: بر این اساس در 
شورای ساماندهی مصوب شده تامین بخشی از 
زیرساخت های به بخش خصوصی واگذار شود و 
آمادگی داریم رستوران، پارکینگ و بوفه ها را با 
اولویت سرمایه گذار داخلی به بخش خصوصی 

واگذار کنیم.
با  جنوبی  خراسان  مرزی  بازارچه های  رئیس 

اشاره به اینکه 75 درصد کاالهای صادراتی از 
استان  خارج  تولیدکنندگان  از  ماهیرود  بازارچه 
است و ما فقط در اینجا خدمات ارائه می دهیم، 
در  مرزی  فروشگاه های  شدن  عملیاتی  گفت: 
اشتغال و ایجاد درآمد برای سکنه شهرستان های 
مرزی استان خراسان جنوبی موثر است که این 

مهم در حال پیگیری می باشد.
فخر برای تامین زیرساختها و اجرای طرح توسعه 
بازارچه ماهیرود پیشنهاد داد درآمد بازارچه های 
و  خارج  عمومی  درآمدهای  سرفصل  از  مرزی 
در سرفصل درآمدهای اختصاصی قرار گیرد تا 
برای تکمیل زیرساخت ها منتظر تخصیص از 
بازارچه  برای رونق  نباشیم.وی همچنین  مرکز 
صادراتی،  های  مشوق  استان  مرزی  های 
را  تهاتری  مبادالت  و  مالیاتی  های  معافیت 
پیشنهاد داد و گفت: نظر به ابالغ سیاست های 
اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری  و 
استفاده از سازوکار کاالی تهاتری برای تسهیل 
ویژه  به  مرزی  های  بازارچه  تجاری،  مبادالت 
ماهیرود با توجه به شیوه مبادالت بهترین بستر 
در زمینه اجرای سیاست های مقاومتی است و 
می تواند نقش بسیار ارزنده ای در این خصوص 
در منطقه و کشور ایفا کند. امروز احیاء بازارچه 
 های مرزی احیاء اقتصاد مرزی به شمار می رود 
و باید از سوی مسئوالن به آن بیشتر پرداخته 
شود چرا که جذب کارگران ایرانی و افغانی در 
این بازارچه ها  نقش مهمی در امنیت پایدار و 
همچنین جلوگیری از قاچاق موادمخدر و قاچاق 

کاال و شرارت . ... ایفا می کند.

ضعف قدرت مرکزی و حضور شبه 
نظامیان؛ عامل بازنشدن بازارچه یزدان

فرماندار زیرکوه نیز اظهار داشت: مرزها در کلیت 
تعاوالت  برای  فرصت  یک  عنوان  به  موضوع 
اقتصادی، فرهنگی و تجاری مطرح  اجتماعی، 
اینکه  به  اشاره  با  خانزاده  اله  هستند.حجت 
هرات  و  فراه  والیت  دو  با  زیرکوه  شهرستان 
نه  گذشته  در  افزود:  است،   مرز  هم  افغانستان 
چندان دور که بازارچه یزدان فعال بود، مردم هر 
دو طرف از مزایای این مهم بهره مند می شدند 
اما اکنون چند سال است که به دلیل تحوالت 
کشور افغانستان و حضور شبه نظامیان در این 
دو استان، فعالیت بازارچه یزدان کند و از سال 
در  دولت  است.نماینده  شده  بسته  مرزها   ۹۳
شهرستان زیرکوه ادامه داد: بازارچه ها و مبادی 
ورودی و خروجی مرزها بر اساس یک پروتکل 
دو جانبه فعالیت می کنند و شرط بازگشایی این 
مبادی، توافق دو طرف است بگونه ای که اگر 
یک طرف تنها موافق بازکردن باشد، این مهم 
مرکزی  قدرت  ضعف  نیست.وی  انجام  قابل 
کشور افغانستان، حضور شبه نظامیان در منطقه 
از  را  افغان  تجار  و مداخالت  این کشور  غربی 
ذکر  یزدان  بازارچه  بازنشدن  عوامل  مهمترین 
کرد و گفت: تعدادی از تجار افغان که در بازارچه 
ماهیرود فعالیت می کنند به دولت آن کشور فشار 
وارد می کنند و اجازه بازگشایی بازارچه یزدان را 
بازارچه یزدان،  با بازگشایی  نمی دهند چرا که 
فعالیت آنها تحت تاثیر قرار می گیرد.وی با اشاره 
به اینکه جمعیت قابل توجهی در روستای کالته 
نزدیکی مرز مشترک  افغانستان در  نظر کشور 
با این شهرستان سکونت دارند، ادامه داد: این 
افراد منبع درآمد خاصی ندارند و مجبورند از راه 
نظامی  گروههای شبه  به  پیوستن  یا  و  قاچاق 
زندگی خود را سپری کنند که در صورت فعال 
افراد  این  زندگی  سطح  یزدان،  بازارچه  شدن 
وزارت  افزود:  کرد.خانزاده  خواهد  پیدا  ارتقا  نیز 
کشور تاکنون اقدامات،  پیگیری ها و مطالباتی 
کشور  از  یزدان  بازارچه  بازگشایی  راستای  در 
افغانستان داشته است که در سفرهای مسئوالن 
و هیات های تجاری افغان به ایران آن را مطرح 
کرده است و استاندار خراسان جنوبی نیز در این 
زمینه پیگیری هایی داشته است.وی گفت: در 
آخرین سفر مشترک رئیس جمهور افغانستان و 
نخست وزیر هند به تهران باز هم رئیس جمهور 
کشور افغانستان برای بازگشایی این بازارچه قول 
مساعد دارد که امیدواریم برای چندمین بار بعد از 

قول دادن، این بار به وعده خود عمل کند.

راهکار دیپلماتیک تنها راه 
بازگشایی بازارچه یزدان

پیگیری  و  دیپلماتیک  راهکار  کرد:  تاکید  وی 
از طریق وزارت امور خارجه تنها راه بازگشایی 
در  داخلی  عوامل  که  چرا  است  یزدان  بازارچه 

بازگشایی این بازارچه هیچ نقشی ندارند.
فرماندار شهرستان زیرکوه همچنین خاطرنشان 
کرد: در سفر رئیس جمهور ایران به افغانستان، 
یکی از بندهای تفاهم نامه دو جانبه، بازگشایی 
بازارچه یزدان بود. وی حضور مرزنشینان را در 
تامین امنیت بسیار مهم عنوان کرد و با اشاره به 
فرموده رهبر معظم »به سراغ مرزها برود در غیر 
اینصورت مرزها به سراغ شما می آیند« گفت: 
مومن،  افرادی  زیرکوه  شهرستان  نشینان  مرز 
والیت مدار و متدین هستند که این مهم موجب 
شده است که امروز یک مرز پایدار و با کمترین 
امیدواری  ابراز  باشیم. خانزاده  داشته  مشکالت 
بازگشایی  یزدان  بازارچه  زودتر  هرچه  کرد: 
مجدد شود تا شاهد رونق فعالیت های اقتصادی 
همه  از  باشیم.وی  بازارچه  این  در  تجاری  و 
افراد نخبه استان درخواست کرد  کارآفرینان و 
با توجه به فراهم بودن آب و زمین مساعد در 
این شهرستان برای کشت محصوالت خاص، 
زیرکوه  شهرستان  رونق  برای  ظرفیت  این  از 

استفاده  کنند.

سه بازارچه استان همچنان قفل ؛ کلید در دست افغان ها

خبرگزاری شبستان - عکس : آرشیو

استان ممنونم درد دل  آوای همیشگی مردم  از 
واضح  و  خوب  آنقدر  باقران  سیمان  برای  را  ما 
خود  از  حرکتی  مسوولین  باالخره  که  نوشتی 
نشان دادند و باز هم یک قول مساعد دیگر دادند 
. لطفا پیگیر باش و باز هم بنویس تا فراموششان 

نشود . بلکه به پایان برسد .
930 ... ۲۱0

نهایی  استان  سرزمینی  آمایش  طرح   . سالم  با 
سند  این  در   ۱4۱5 درافق  جنوبی  خراسان  شد 
ده  تمام  است  شده  تعریف  چهارپهنه  به  استان 
شهرستان استان نام برده شده اند بجز شهرستان 
خوسف آقای دکترخطیب شما چرا؟ اصال گویی 
و  نداریم  جایگاهی  استان  جغرافیای  در  ما 

فرزندان ناتنی این سرزمین هستیم.
09۱5...00۸
مشاوران  بپرسم  ریاضی  سوال  یک  خواستم 
و  استاندار  مشاوران  اصال  یا  روزنامه  محترم 
پسرم   . بفرمایند  پاسخ  استان  محترم  مسوولین 
سیمان  سهام  ما  بود  که  دبستان  اول  کالس 
باقران اسم نوشتیم در آن زمان گفتند قرار است 
۲0 میلیارد دولت پول بدهد کارخانه سیمان راه 
بیفتد اکنون پسرم ترم اول دانشگاه اش را تمام 
کرده است و باز هم می گویند ۲0 میلیارد پول 
مرد  حرف  یا   . بدهد  دولت  است  قرار  دارد  کم 
یا  میلیارد   ۲0 گویند  می  همش  که  است  یکی 
روش های محاسباتی این ۱0 یا ۱۲ سال تغییر 
کرده است . یکی بگوید باالخره این ۲0 میلیارد 
چگونه باید محاسبه شود ؟ مسوولین ۲0 میلیارد 
داده اند یا نه ؟ اگر راست است که نزدیک ۱00 
میلیارد داده اند پس چند تا ۲0 میلیارد دیگر می 

خواهد تا تمام شود ؟  
9۱5 ... 09۸
سالم آوا خدمت همشهریان عزیز عرض کنم آیا 
می دانستید احترام به قانون جریمه دارد ؟ چند 
آباد خریدم و چون  سال پیش زمینی در حاجی 
شهرداری اجازه ساخت نمی داد من هم اقدامی 
اما زمین های کنار و روبروی زمین مرا  نکردم 
ندارند  مشکلی  هیچ  آنها  حاال  ساختند  شبانه 
ولی منکه به خیال خود قانونی عمل کردم باید 
 جریمه بشم بنیاد مسکن به این نتیجه رسیده اند
یا  مدرسه  برای  مرا  زمین  از  مقداری  که   
مداری  قانون  نتیجه  اینهم  بگیرند  سبز  فضای 

همشهریان محترم خودتان قضاوت کنید
09۱5...464
سالم درجواب دوستی که گفتن جلوی پل منزل 
خیابان فتح پارک می کنن باید بگم با تماس با 
پلیس ۱۱0مشکل حل میشه چون پارک جلوی 
پل منازل جز مصادیق خالف مقررات راهنمایی 

و رانندگی است.
09۱5....۲54
باسالم آوای عزیزلطفا چاپ کنید پارک توحید تا 
ساعت سه صبح برای همسایگان مزاحمت دارد 
در  زمین  وجود  با  پارک  و عدم جای  سر وصدا 

ضلع شمالی لطفا ساعت خاموشی اعالم کنند
09۱5...6۲9
خاص  ای  عده  بود  گفته  که  دوستی  جواب  در 
در بیرجند حاشیه سازی می کنند باید گفت بله 
من هم دیدم در یکی از کنسرت ها فالن آقای 
مدعی همیشه در صحنه انتقادات با چند بلیط در 
ردیف گران سالن دیدگاهش نسبت به کنسرت 
و موسیقی عوض شد . نفس عماره است . به هر 
حال هر چیزی ترازو دارد اعتقادات برخی ها هم 

اینطور مشخص می شود . 
930 ... 6۲7
هر چه پیگیریم همه پشت گوش می اندازند دو 
سال است ابتدای احمدی روشن مهرشهر ساکن 
هم  استانداری  و  فرمانداری  نداریم  گاز  هستیم 
باورمان می  تازه داره  حریف شرکت گاز نیست 

شود که داخل شهر زندگی نمی کنیم
09۱5...696
سالم.مهرشهر هیچ امکانات تفریحی نداره چقدر 
خوبه  شهردار محترم بلوار جنب ورودی مهرشهر 

به سمت جاده شکراب را جاده سالمت کنند
09۱5...56۸
استاندار خوب خراسان جنوبی  با سالم خدمت   
من بیش از ده بار پیام دادم ولی هنوز به مشکل 
فوتبال  ورزش  مورد  در  قهستان  بخش  جوانان 
رسیدگی نشده از جنابعالی خواهش میکنم با  فرا 
رسیدن ماه مبارک رمضان با برگزاری مسابقات 

فوتبال موافقت کنید با تشکر
09۱5...۲76
 از ماموران اداره جریمه و رانندگی انتقاد ننویسید 
چون خواندن آن مانند جریمه شدن به ناحق رنج 
آور است . به دیوان عدالت الهی بنویسید جواب 

می دهد و مروری برگذشته بکنید.؟؟ ؟ ! ؟
09۱5....0۲7

مرز بن بست است

اطالعیه
قابل توجه کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس

به استناد ماده 50 اساسنامه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس و بنا به مصوبه مورخ 95/3/11 هیئت مدیره شرکت 
چون قرار است مجمع عمومی عادی برگزار گردد، لذا از کلیه اعضای محترم این شرکت که مایل به کاندیداتوری برای 
هیئت مدیره و یا بازرسی شرکت می باشند، تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 95/3/25 شخصا به دفتر شرکت مراجعه و 

نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام فرمایند.
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی  2 برگ - فتوکپی حکم کارگزینی  یک برگ - تقاضای کتبی متقاضی هیئت مدیره و یا بازرسی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(

                                     شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران سربیشه   تاریخ انتشار: 95/3/17

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران سربیشه چهارشنبه مورخ 1395/4/9 ساعت 8/30 صبح 
در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع( سربیشه جنب کافه قدیم برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم از ساعت 8 لغایت 12 تا تاریخ 1395/4/8 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به 

جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
ضمناً داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع 

عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1394 - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395

انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی                                                            هیئت مدیره
   حمـل اثاثیــه 100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ  مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی
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آزمایش جدید خون
 برای تسریع تولید داروی هوشمند سرطان

 
ایسنا، محققان معتقدند که داروهای سرطان بر میزان 
متابولیت های حاضر در خون بیماران تاثیر می گذارد 

که می توانند به عنوان مقیاسی از موثر بودن آنها 
قرار  استفاده  مورد  سرطانی  سلول های  درمان  در 
بگیرند.این نخستین تحقیق است که نشان می دهد 
می توان از سطوح متابولیتی به عنوان یک نشانگر 
درمانی سرطان هم در تحقیقات موش ها و هم در 

کارآزمایی های بالینی استفاده کرد.

چتر هوشمندی که زمان بارش باران 
را پیش بینی می کند

رونمایی  هوشمند  چتر  یک  از  “تارا”  شرکت    
کرده که می تواند آب وهوا را پیش بینی کند. این 
شارژ  محل  یک  در  استفاده  عدم  زمان  در  چتر 
دیواری قرار می گیرد و از بارومتر دیجیتالی داخلی 
خود برای نظارت بر فشار هوای جوی در هر 35 
ثانیه یکبار استفاده می کند.این دستگاه همچنین 
با استفاده از یک نم سنج آنبرد به پیگیری رطوبت 
پردازش  با  ریزپردازشگر  یک  می پردازد.  هوا 
اساس  بر  را  هوا  وضع  حسگر،  دو  این  داده ای 
زمان  طول  در  رطوبت  و  فشار  میزان  تغییرات 

پیش بینی می کند.

بکارگیری سامانه بلوتوثی ویژه زنان باردار 
در سیستم حمل و نقل عمومی

باردار  زنان  برای  را  بلوتوثی  سامانه  جنوبی  کره 
طراحی کرده که به هنگام ورود در وسایل حمل و 
 نقل عمومی، مسافران از وجود او با خبر می شوند.

به  صندلی  دادن  منظور  به  بلوتوثی  سامانه  این 
تولید  باردار در وسایل حمل ونقل عمومی  زنان 
حسگرهایی  دارای  بلوتوثی  است.سامانه  شده 
است که برای داشتن قدرت سیگنالی حداکثر در 
کیف زنان باردار قرار می گیرد. با وارد شدن یک 
بلوتوث  مترو، سیستم  یا  اتوبوس  در  باردار  خانم 
بر  او  تا  شود  می  روشن  باردار  زنان  مخصوص 
روی صندلی بنشیند و ایستاده مسیر خود را ادامه 
ندهد.در حال حاضر این سامانه بلوتوثی در شهر 

»بوسان« کره جنوبی اجرا می شود.

 کاله ؛ نقش اصلی ایمنی در رانندگی
 با موتورسیکلت

کاهش  در  بسزایي  نقش  ایمني  کاله  از  استفاده 
صدمات، به هنگام وقوع حوادث را ایفاء مي کند 
و نقش اصلي ایمني در رانندگي با موتورسیکلت 
کاله  از  استفاده  با  سواران  موتورسیکلت  دارد.  را 
به  را  خود  قانونمندي  الزم  تجهیزات  و  ایمني 
را  خود  سفر  ایمني  و  گذاشته  نمایش  معرض 
فراهم می نمایند، پلیس راهنمایي و رانندگي نیز 
مقررات  اجراي  بیشتر  چه  هر  تحقق  جهت  در 
تخلفات  کنترل  به  نسبت  رانندگي  و  راهنمایي 
گرما  فصل  در  خصوصا  موتورسیکلت  راکبین 
جهت مصونیت این قشر از جامعه در برابر خطرات 
نمود،  خواهد  اقدام  جدیت  با  احنمالي  حوادث  و 
کلیه  براي  را  مقررات  و  قوانین  به  پایبندي  لذا 

موتورسیکلت سواران توصیه مي شود.

روبات کتابدار ساخته شد
 

که  اند  ساخته  را  روباتی  سنگاپوری  محققین 
همچون یک کتابدار در کتابخانه فعالیت می کند.

به  تواند  می  کتابدار  روبات  این  مهر،  گزارش  به 
صورت هوشمند در شب فعالیت خود را در کتابخانه 
اسکن  با  روباتیک  فناوری  این  واقع  کند.در  آغاز 
کردن عطف کتاب ها و قفسه شروع به جمع آوری 
آنها به سامانه ای  با ارسال   اطالعات می کند و 
از  بعضی  نبود  از  را  کتابدار  کتابخانه،  در  خاص 
قرار گرفتن کتب در محل  کتاب ها و همچنین 

غیر مرتبط کتابخانه مطلع می کند.

نجات بیماران سرطانی با القای پیام 
خودکشی به سلول های سرطانی

   
 محققان استرالیایی موفق به کشف راه حلی شده اند
 که با کمک آن می توانند سلول های سرطانی 
را وادار به خودکشی کنند.به گزارش مهر،محققان 
استرالیایی با استفاده از ساختار سه بعدی پروتئین 
Back موفق به کشف آنتی بادی خاصی شده اند 
که در صورت اتصال به پروتئین Back می تواند 
آن را فعال کند.این فعال سازی می تواند تجمعات 
سلولی غیرعادی و بی رویه را برای دریافت و القای 
پیام خودکشی شناسایی کند.محققان در گام بعدی 
، این دارو را در مدل های حیوانی و سپس در مدل 
های انسانی مورد آزمایش و بررسی قرار خواهند داد.

اپلیکیشنی برای پیش بینی صدمه درختان طراحی شد

یک محقق ایرانی موفق به طراحی اپلیکیشنی با عنوان »درختبان« شد که می تواند ریشه کن شدن یا شکسته شدن درختان را با دقت ۸۷ درصد پیش بینی کند.
نوذر نوذری، طراح اپلیکیشن »درختبان« در گفتگو با مهر گفت: این اپلیکیشن می تواند با دریافت اطالعات مکانی و مشخصات ظاهری درخت و همچنین اتصال به 
ایستگاههای هواشناسی ))سینوپتیک( دمای هوا، وزش باد، برف(، آن را مورد بررسی قرار دهد و شکستن یا ریشه کن شدن درخت را با دقت ۸۷ درصد پیش بینی کند.

بحث تغییر نام شهرستان زیرکوه چند سالی 
است که در دستور کار مسؤوالن قرار گرفته 
اما گویا این روزها بحث تغییر نام شهرستان 

به صورت جدی تر پیگیری می شود.
نام  انتخاب  گذشته  در   ، فارس  گزارش  به 
برای هر منطقه بر اساس شاخصه های خاص 
انجام می شد که شهرستان زیرکوه نیز از این 
امر مستثنی نبود و چون این شهرستان یکی 
پایین دست  در  و  بود  قاینات  بخش های  از 
رشته کوه شاسکوه قرار گرفته بود به زیرکوه 

قاین نام گذاری شد.
در ابتدای ارتقاء بخش زیرکوه به شهرستان، 
قرار بود نام این شهرستان نیز تغییر یابد اما 
زلزله  با  ارتقاء  این  شدن  مصادف   خاطر  به 
تغییر  زمان  وقت  مسؤوالن  زهان،  بخش 
زمان  به  امر  این  و  ندانسته  مناسب  را  نام 
دیگری موکول شد. اما مدتی بعد با پیشنهاد 
اعضای شورای فرهنگ عمومی بر این تغییر 
فرهنگ  شورای  جلسه  در  و  شد  تاکید  نام 
فرماندار  جمعه،  امام  حضور  با  که  عمومی 
عمومی  فرهنگ  شورای  اعضای  و  وقت 
شهرستان  نام  تغییر  شد  برگزار  شهرستان 

زیرکوه در دستور کار قرار گرفت.

برگزاری جلسه نهایی
تغییر نام شهرستان زیرکوه

حضور  با  جلسه ای   93 ماه  اردیبهشت  در 
و  بخشداران  فرماندار،  معاون  فرماندار، 
اسالمی  شوراهای  اعضای  از  تعدادی 
فرمانداری  محل  در  شهرستان  و  بخش ها 
در  شهرستان  وقت  فرماندار  و  شد  برگزار 
نام  تغییر  دستورالعمل  تبیین  به  جلسه  این 
این  در  فالحتی  پرداخت.فرهاد  شهرستان 
سنت  عنوان  به  خوب  نام  انتخاب  از  جلسه 
حسنه نام برد و اظهار داشت: باید نامی برای 

شهرستان زیرکوه انتخاب شود که مقبولیت 
عمومی داشته و در خور شهرستان باشد.

برای  مناسب  نام  انتخاب  کرد:  تاکید  وی 
شهرستان زیرکوه می تواند یک سنت حسنه 
به  نارضایتی  و  مشکالت  آینده  در  یا  باشد 
نام  انتخاب  در  باید  پس  باشد  داشته  دنبال 
دقت شود. در این جلسه هر کدام از اعضاء 
در مورد نام جدید اظهار نظر نموده و نتیجه 
حاصل برای تایید نهایی به استان ارسال شد 

خاوران  رای گیری  و  نظرسنجی  از  بعد  که 
و  پیشنهادی  نام  نخستین  رای  باالترین  با 
یزدان دومین نام برای ارسال به استانداری 
صورت جلسه شد.همچنین قبل از این جلسه، 
شهرستان  معتمدین  از  جمعی  حضور  با 
شهرستان  نام  تغییر  با  ارتباط  در  جلسه ای 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  محل  در  زیرکوه 
نفر   25 از  و  شد  برگزار  شهرستان  اسالمی 
حاضر در این جلسه 23 نفر به خاوران رای 

زمان  آن  در  جلسات  این  همه  اما  دادند. 
همچنان  زیرکوه  تاکنون  و  ماند  بی نتیجه 
زیرکوه مانده و تغییر نام این شهرستان هنوز 

به وقوع نپیوسته است.

تغییر نام زیرکوه جدی است

حاجی آباد  شهردار   95 خردادماه  در  اما 
می دهد  زیرکوه  نام  تغییر  از  خبر  دوباره 

جدی  زیرکوه  نام  تغییر  می گوید:  و 
خاطرنشان  کریمدادی  است.احسان 
امام  اتفاق  به  که  جلسه ای  در  کرد: 
و  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  جمعه 
شد  برگزار  استانی  مسؤوالن  با  شهرستان 
اجتماعی  سیاسی  معاون  پیگیری های  با 
زیرکوه  شهرستان  نام  تغییر  استانداری 
و  یزدان  خاوران،  نام  سه  و  است  جدی 

زعفرانیه در اولویت قرار دارد.

روی تغییر نام زیرکوه تاکیدی ندارم

در  زیرکوه  و  قاین  شهرستان های  نماینده 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با فارس 
نظر  من  نظر  داشت:  اظهار  ارتباط  این  در 
مردم است و اگر مردم بر تغییر نام شهرستان 
راهکارهای  اساس  بر  باشند  داشته  اصرار 
شود.  انجام  باید  نام  تغییر  این  قانونی 
مسؤولیت  این  از  پیش  که  فالحتی  فرهاد 

عهده دار  را  زیرکوه  را  شهرستان  فرمانداری 
قانونی  مراحل  تمام  کرد:  خاطرنشان  بوده، 
برای تغییر نام شهرستان طبق دستورالعمل 
وزارت کشور قبال انجام گرفته و نظرسنجی 
از افراد محلی، نخبگان، معتمدین و از طریق 
اسامی  و  شده  انجام  اینترنتی  سایت های 
کشور  وزارت  و  استانداری  به  پیشنهادی 
پیگیری  مراحل  این  از  بعد  و  شده  ارسال 

موضوع با استانداری و وزارت کشور است.

وی با بیان اینکه بنده به شخصه روی تغییر 
نام تاکید نداشته و ندارم، تصریح کرد: تغییر 
ما  بلکه همه  را عوض نمی کند  اسم چیزی 
باید تالش کنیم تا فضای شهرستان زیرکوه 
یک فضای اید ه آل و رشد یافته ای باشد که 
مشارکت  و  با حضور  امر  این  یقین  به طور 
فالحتی  است.  شدنی  دولت  کمک  و  مردم 
یادآور شد: خیلی از اسامی ناموس تر در سطح 
افتاده  جا  خوب  خیلی  که  دارد  وجود  کشور 
است و این بستگی به ما دارد که چگونه با 

این موضوع برخورد کنیم.

اولویت اصلی را تغییر نام نمی دانم

حساسیتی  هیچگونه  اینکه  بیان  با  فالحتی 
فعلی  نماینده  و  قبلی  فرماندار  عنوان  به 
به  افزود:  ندارم،  و  نداشته  زیرکوه  نام  روی 
نظر من نام زیرکوه یک نام تقریبا با مسمی 
است.  شهرستان  برای  مانوس  و  تاریخی  و 
قبلی  پیگیری های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اساس  بر  فقط  شهرستان  نام  تغییر  برای 
صاحب نظران  و  مردم  از  جمعی  درخواست 
بوده است، اذعان داشت: در حال حاضر باید 
دید فضای عمومی شهرستان به چه سمت 
و سویی است و این رسالت اصحاب رسانه 
و خبرنگاران را سنگین می کند که این فضا 
ضرورت  تا  کنند  بررسی  مردم  بین  در  را 
شود.نماینده  مشخص  شهرستان  نام  تغییر 
اولویت  اینکه  بیان  با  زیرکوه  و  قاین  مردم 
اول زیرکوه را تغییر نام نمی دانم، تاکید کرد: 
نظر من نظر مردم است و به عنوان نماینده 
باید  حال  بود.  خواهم  مطالبات  پیگیر  مردم 
نشست های  و  قوس ها  و  کش  از  پس  دید 
فراوان در زمینه تغییر نام شهرستان زیرکوه، 
نام این شهرستان تغییر خواهد کرد یا زیرکوه 

همچنان زیرکوه خواهد ماند.

تغییر نام شهرستان زیرکوه در هاله ای از ابهام

آیا زیرکوه خاوران می شود؟

شهرستان زیرکوه

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم
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چگونه کارمندان مان را راضی نگه داریم؟

دوشنبه * 17 خرداد 1395 * شماره 3522

آیه روز  

باطن قلب  از  را به تضرع و زاري و  او  تاريکي ها نجات می دهد )گاهي که  از آن  را  خداست که شما 
مي خوانيد( و از هر اندوهي مي رهاند، باز هم به او شرک مي آوريد! انعام آيه ۶

حدیث روز  

کسی که چشم دوزد به آنچه از دنيا در دست مردم است اندوهش به درازا کشد و آنچه را خداوند برايش 
روزى ساخته بد شمارد و زندگی بر او ناگوار گردد. حضرت محمد )ص(

ما درس صداقت و صفا می خوانيم
آيين محبت و وفا می دانيم

زين بی هنران سفله اى دل! مخروش
کآنها همه می روند و ما می مانيم 

انسان تنها زمانی حق دارد به انسانی ديگر 
از باال به پائين بنگرد که ناگزير است 

او را يارى رساند تا روى پاى خود بايستد. 

نيکی را فقط براى نفس نيکوکارى انجام بده، 
اگر هم به فرزندانت پاداشی نرسد،

 به يقين نوادگانت از آن بهره خواهند برد.گوته

زندگی مثل نقاشی کردن است. خطوط را با اميد 
بکشيد، اشتباهات را با آرامش پاک کنيد، قلم مو
 را در صبر غوطه ور کنيد و با عشق رنگ بزنيد.

تمام پيشرفت ها خارج از
 محدوده ى آسايش شما اتفاق 

می افتند مايکل جان بوباک

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چند ثانيه مطالعه

مردى براى خريد کفش نو راهی شهر شد. در راسته 
ى کفش فروشان انواع مختلفی از کفش ها وجود 

داشت که او می توانست هر کدام را که
می خواهد انتخاب کند. فروشنده حتی چند جفت 
هم از انبار آورد تا آن مرد  آزادى بيشترى براى تهيه 

کفش دلخواهش داشته باشد. 
مرد،  يکی يکی کفش ها را امتحان کرد، اما هيچ 
می  که  را  کدام  هر  نيافت.  ميلش  باب  را  کدام 
پوشيد ايرادى بر آن وارد می کرد. بيش از ده جفت 
کفش دور و بر آن مرد چيده شده بود و فروشنده 
خود  کار  به  تمام  چه  هر  ى  حوصله  و  صبر  با 
 ادامه می داد. ديگر داشت از خريدن کفش نااميد 
می شد که ناگهان متوجه ى يک جفت کفش زيبا 
شد! آنها را پوشيد. ديد کفش ها درست اندازه پايش 
احساس  و  رفت  راه  مغازه  در  قدمی  چند  هستند. 
گرفت.  را  خود  تصميم  باالخره  کرد.   رضايت 

می دانست که بايد اين کفشها را بخرد.
کفش  جفت  يک  اين  قيمت  پرسيد:  فروشنده  از 
ها،  کفش  اين  داد:  جواب  فروشنده  است؟  چقدر 
قيمتی ندارند!مرد گفت: چه طور چنين چيزى ممکن 
است، مرا مسخره می کنی؟ فروشنده گفت: ابدا، اين 
کفشها واقعا قيمتی ندارند، چون کفش هاى خودت 
است که هنگام وارد شدن به مغازه به پا داشتی!اين 
داستان زندگی اکثر ما انسان هاست، هميشه نگاه 
مان به دنياى بيرون است. ايده آل ها و زيبايی ها را 
در دنياى بيرون جست و جو می کنيم و خوشبختی 

و آرامش را از ديگران می خواهيم.

دوزخ کجاست 

شبلی مرد عارفی بود که شاگردان بسيارى داشت 
و حتی مردم عامی هم مريد او بودند. روزى به 
شهر ديگرى رفت در دکان نانوايی و قرص نانی 

درخواست کرد. 
نانوا به او نان نداد و شبلی رفت. 

مردى آنجا بود که شبلی را می شناخت به نانوا 
گفت اين مرد شبلی بود. 

نانوا گفت: من از مريدان شبلی هستم و به دنبال 
او رفت و گفت من می خواهم با شما باشم شاگرد 

شما باشم شبلی نپذيرفت. 
را  آبادى  امشب همه  قبول کنی  اگر  نانوا گفت: 

شام می دهم شبلی قبول کرد. 
وقتی همه شام خوردند نانوا گفت: 

شبلی دوزخ يعنی چه؟ 
شبلی پاسخ داد دوزخ يعنی اينکه تو براى رضاى 
خدا يک نان به شبلی ندادى اما براى رضايت دل 

شبلی يک آبادى را شام دادى.

کار  و  کسب  حوزه  درايت  با  رهبران  از  اگر 
بپرسيد ارزشمند ترين دارايی شان کدام است، 
به شما خواهند گفت کارکنانشان. با اين وجود 
از کارکنان،  علت ترک محل کار ۵۰ درصد 
رابطه آنها با رئيسشان است. برخوردار نبودن 
شرکت ها از فرهنگی که ارزش هاى مثبت 
و تکريم کارکنان در آن پيش بينی شده باشد 
تبعات واضحی براى آنان دارد. ديو بوکبايندر، 
کارشناس ارزش گذارى، در مجموعه مقاالتی 
تحت عنوان »بازگشت سرمايه گذارى روى 
افراد« در مورد اهميت وجود چنين فرهنگی به 

نکات مهمی اشاره کرده است.
کارکنان تمايزآفرين شرکت شما اين را خوب 
می دانند که »به اندازه کافی خوب« هيچگاه 
آنجايی که  از  اندازه کافی خوب نيست و  به 
از احساس دستيابی به هدف لذت می برند، 
محول آنها  به  که  اى  پروژه  هر   مسئوليت 

می شود را به جان می خرند. به گفته بوکبايندر، 
تنها در کوتاه  نه  از کارکنان،  اين قشر  حفظ 
آميز  موفقيت  سازى  پياده  در  بلکه  مدت، 

استراتژى بلندمدتتان نيز به شما کمک خواهد 
کرد. ارزش آفرينی در زمان حال، خودش را در 

آينده به شما نشان خواهد داد.
در ادامه می توانيد برخی از چيزهايی را از نظر 
شما  تمايزآفرين  کارکنان  براى  که  بگذرانيد 
مهم اند. فرهنگی در شرکت خود پديد بياوريد 
که فرصت تمايزآفرينی را در اختيار اين قشر 
قرار دهد؛ به اين ترتيب پربازده ترين و برجسته 
ترين کارکنان شما ظرف سال هاى پيش رو، از 
کارى که انجام می دهند خشنود خواهند بود و 

بازده باالى خود را حفظ خواهند کرد.

۱- اهداف آنها را بشناسيد
وقت  آنها  شخصی  اهداف  فهميدن  براى 
بگذاريد و راهی براى گره زدن اين اهداف به 

اهداف سازمان خود بيابيد. 
براى نمونه، اگر کسی رؤياى به راه انداختن 
يک کسب و کار را در سر می پروراند، اجازه 
داخل  را  اش  کارآفرينانه  هاى  تالش  دهيد 

شرکت شما انجام دهد. 

اهداف  با  افراد  اين  اهداف  کردن  همسو  با 
شرکت خود، می توانيد کسی که ممکن است با 
هدف درآمد بيشتر به شرکت شما آمده است را 
به فردى وفادار و مؤمن به آرمان هاى سازمان 

خود تبديل کنيد.

۲- روی آنها سرمایه گذاری کنيد
توسعه حرفه اى، آموزش، و مربيگرى، همه 
و همه سرمايه گذارى محسوب می شوند، نه 
هزينه. اگر انسان ها را به چشم هزينه می بينيد، 
آنها نيز متناسب با همان نگاه عمل خواهند کرد. 
هرچه باشد سرمايه انسانی، حتی اگر روى هيچ 
يک از گزارش هاى مالی شما هم خود را نشان 
ندهد، باز يک نوع دارايی محسوب می شود. 
سؤالی که يک مديرعامل معمولی در اين بين 
می پرسد اين است که »اگر روى کارمندان 
خود سرمايه گذارى کرديم و از شرکت ما رفتند 
چه؟« اما يک مديرعامل با درايت و درخشان 
می پرسد: »اگر روى کارمندان خود سرمايه 

گذارى نکنيم و در شرکت ما بمانند چه؟«

۳- ارتباط برقرار کنيد
کارکنان تمايزآفرين به دنبال اين هستند که 
نه تنها با کار خود، بلکه با کسانی که با آنها 
و براى آنها کار می کنند نيز ارتباطی عميق 
برقرار کنند. اگر مدير چنين کارمندى هستيد، 
او  با  که  برگزينيد  خود  رهبرى  براى  سبکی 
سازگارى داشته باشد. اقدامات شما نيز بايد با 
گفته هايتان همسو باشند. به ياد داشته باشيد، 
 افراد شغل خود را ترک نمی کنند، رئيسشان

را ترک می کنند.

مشارکت  دهيد  اجازه  آنها  به   -۴
بيشتری داشته باشند

از  بيشتر  تمايزآفرين چيزى  مسئله کارمندان 
هستند  معنادار  کار  دنبال  به  آنها  است.  پول 
و دوست دارند بخشی از چيزى باشند که از 
بايد  که  است  درست  برود.  فراتر  وظايفشان 
با دقت  را  فرد  و مسئوليت هاى هر  وظايف 
مشخص کنيد، اما به اين دست از کارمندان 
خود اجازه دهيد بدون آنکه هدف قضاوت قرار 

بگيرند سؤال هاى کنجکاوانه شان را بپرسند و 
به شناسايی حوزه هايی که به بهبود نياز دارند 

ادامه دهند. 

۵- آنها را در جمع درستی قرار دهيد
درست به همان دليل که يک ورزشکار فوق 
به  را  تيم  يک  تواند  نمی  تنهايی  به  العاده 
موفقيت برساند، کارکنان تمايزآفرين شما نيز 
بايد در جمع همی تيمی هاى با استعداد قرار 
اجازه  خود  هاى  استعداد  بهترين  به  بگيرند. 
دهيد در کنار هم قرار بگيرند و از مزاياى اين 
همکارى بيشترين بهره را ببرند. روى هم رفته، 
درونی  عوامل  از  شما  کارکنان  ترين  پربازده 
از  آنها  بيرونی.  عوامل  نه  گيرند،  می  انگيزه 
جمله کسانی نيستند که صرفاً به عشق آخر 
هفته کار می کنند. با ايجاد فرهنگی که بخشی 
کرديد،  مطالعه  باال  در  را  هايش  ويژگی  از 
ممکن است انگيزه الزم براى گروه تازه اى 
از کارکنان تمايزآفرين خود را فراهم کنيد که از 

وجودشان بی اطالعيد.
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داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک

  09151609715
09151613901- فرج زاده

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

تجربه کنید.   09158668002

کارواش محمد فقط 7 هزار تومان
 پولیش کاری اتومبیل هم پذیرفته می شود. 

جمهوری 21 ورودی پارکینگ طبقاتی   09157405446

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

داربست بنی اسدی  اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفی

اتومبیل تصادفی و چپی شما را با 
باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  

با باالترین قیمت     09159632924- امیرآبادی

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

ساختمان هتل مقدم با کلیه 
امکانات و امتیازات به فروش 

می رسد. فی: کارشناسی
09155610579

فروش تیبا مدل 90
نوک مدادی ، بدون رنگ

تمیز و خانگی ، کم کار
09375830289

فروشگاه صنایع دستی نقش جهان
 با بیش از 10 سال سابقه کار 

واگذار می شود. تعویض با ملک 
یا ماشین هم امکان پذیر است.

نبش معلم 9    32233484

خدمات  بیل مکانیکی  چرخ  زنجیری 
 تسطیح اراضی با گریدر- خاک برداری و           

خاک ریزی  و کلیه  عملیات زیرسازی و آسفالت 
09151600859 -09155623441

به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری برای 
اخذ رتبه نیازمندیم.       09016951900

 به تعدادی خانم جهت کار در مجتمع
 گلخانه ای نیازمندیم 

32450880-09151639737

به یک کارمند بازنشسته
 برای همکاری با مشاور امالک نیازمندیم.

09155620654

یک شرکت تولیدی صنایع غذایی 
در بیرجند نیاز به مدیر بازرگانی 

با حداقل 5 سال سابقه کار، دارای مدرک 
کارشناسی یا کارشناسی ارشد 

در رشته های مدیریت بازرگانی یا صنایع 
آشنا به امور صادرات و واردات بازار 

و امور بازاریابی داخلی دارد.
متقاضیان محترم می توانند تقاضای کتبی 

به همراه رزومه کاری و شماره تماس 
حداکثر در دو صفحه به شماره فاکس 

05632425289 ارسال نمایند.
09151637800

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

حمل و نقل انواع مصالح 
ساختمانی با نازل ترین قیمت 

از نیسان تا ده تن
09159355534-09156504935

تولید و فروش کانکس
09123990740

طراحی و اجرای تخصصی 
نمای آلومینیومی

نمای ترکیبی / آجر پالک 
09151633873 - مهندس کارگر

آژانس فجـر 
برای رفاه حال همشهریان عزیز 

در ماه مبارک رمضان
 از ساعت 5 بامداد الی 11 شب 
آماده سرویس دهی  می باشد.
32401230 - 32401065

بیرجند- میرزا کوچک خان غربی 
 بین سجاد 18و 20

تاالر و رستوران درویش 
برای  تکمیل  کادر خود
 استخدام می نماید:

حسابدار  یک نفر / خانم 
 منشی مسلط  یک نفر / خانم

سالن دار یا مهماندار/ خانم و آقا
کارگر ساده / خانم و آقا

آشپز ماهر
32324738
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آخرین اخبار از نقل و انتقاالت سرخ آبی ها

هرم پور- با شروع فصل نقل و انتقاالت، هر ساله هیجان زیادی در 
بین عالقمندان فوتبال به خصوص هواداران استقالل و پرسپولیس 
برای  قوی  تیم  یک  بستن  از  ناشی  که  هیجانی  آید.  می  وجود  به 
بختیار  تهران،  استقالل  لحظه  این  تا  روست.  پیش  های  رقابت 
مدافع  غفوری  وریا  تراکتورسازی،  گذشته  فصل  هافبک  رحمانی 
کرده  جذب  را  صبا  دفاعی  هافبک  باقری  فرشید  و  سپاهان  سابق 
است. پرسپولیس هم با علیرضا بیرانوند دروازه بان فصل پیش نفت و 
همچنین ساسان انصاری مهاجم فوالد خوزستان قرارداد بسته است.

تیم ملی فوتبال پنج نفره ایران فینالیست شد

برگزاری  به  برزیل  المللی  بین  تورنمنت  روز  چهارمین  فارس- 
دیدارهای مرحله نیمه نهایی و دیدارهای تعیین رده بندی تیم های 
پنجم تا هشتم این رقابت ها اختصاص داشت. تیم ملی فوتبال پنج 
نفره ایران که به عنوان تیم دوم گروه اول راهی مرحله نیمه نهایی 
شده بود موفق شد دراین مرحله مقابل آرژانتین، یکی از تیم های 
پارالمپیکی حاضر در این تورنمنت به برتری ۲ بر صفر دست یافته 
و راهی فینال شود. حسین رجب پور و احمد شاه حسینی زننده دو 

گل تیم ملی فوتبال پنج نفره، در دیدار برابر آرژانتین بودند.

تیم والیبال ایران تنها نماینده آسیا در المپیک

هرم پور- تیم ملی والیبال ایران که پیش از این با کسب 5 پیروزی در 
رقابت های انتخابی المپیک موفق به کسب سهمیه بازی های ریو ۲016 
شده بود، در روز پایانی این مسابقات به مصاف ونزوئال رفت و توانست با 
نتیجه 3 بر ۲ و با امتیازات ۲5 بر ۲3، ۲7 بر ۲9، ۲1 بر ۲5، ۲5 بر 18 و 15 
بر 8 حریف خود را شکست دهد. با توجه به این که صعود تیم کشورمان در 
بازی قبلی قطعی شده بود در این دیدار با ترکیب دوم خود به میدان رفت 
که عملکرد قابل قبولی ارائه داد. در دیگر دیدار این مسابقات، لهستان در 
یک بازی حساس استرالیا را 3 برصفر شکست داد. استرالیا با این نتیجه از 
صعود به المپیک باز ماند تا کانادا به عنوان تیم چهارم راهی المپیک شود. 

با این شرایط تیم ملی ایران تنها نماینده آسیا در المپیک ریو خواهد بود.

دونده جوان ایران سهمیه مسابقات جهانی را کسب کرد

ایرنا- دونده جوان ایران با صعود به فینال ماده دوی 400 متر با مانع 
مسابقات قهرمانی آسیا، سهمیه شرکت در رقابت های جهانی را بدست 
آورد. صبح دیروز و در ادامه رقابت های قهرمانی جوانان آسیا در شهر 
هوشی مین ویتنام، محمدرضا رحمانی در مرحله مقدماتی دوی 400 
متر با مانع به زمان 5۲ ثانیه و 97 صدم ثانیه دست یافت. رحمانی با 
این رکورد هم به فینال رسید و هم سهمیه مسابقات جهانی را کسب 
کرد. جواد شوریابی دیگر دونده ایران در این مسابقه با مانع برخورد کرد 

و به دلیل آسیب دیدگی نتوانست به مسابقه خود ادامه دهد.

ترکیب حدود 90 درصد از صیفی جات، از خربزه و 
 7 تا   5 حدود  است.  آب  هندوانه،  تا  گرفته  طالبی 
درصد قند دارند و شیرینی آنها به مقدار قند موجود 
در ترکیبشان، بستگی دارد. متاسفانه برخی افراد گمان 
می کنند اگر هندوانه یا خربزه ای، شیرین نباشد قند و 
کالری ندارد و می توانند به هر میزان از آن بخورند. 

در صورتی که اصال این طور نیست. قند موجود در 
صیفی جات با تبدیل نشاسته موجود در محصول به 
قند در مدت رسیدن آن، تشکیل می شود. یعنی دلیل 
اینکه صیفی جات شیرینی الزم را ندارند، وجود نداشتن 
شرایط آب و هوایی مناسب برای تبدیل نشاسته به قند 
در درون آنهاست، اما همین صیفی جات کم شیرین 

هم کالری دارند. هر چقدر رنگ طالبی و خربزه زردتر 
باشد و هندوانه قرمزتر، یعنی رنگدانه های بیشتری در 
آنها وجود دارد و ارزش غذایی آنها باالتر است. بنابراین 
بدون نگرانی تا آخرین ذره که هنوز به پوست نرسیده، 
بخورید چون هرچه به سمت پوست بروید، تجمع فیبر 
بیشتر و در سمت گوشت مواد قندی افزایش می یابد.

ضد چروک طبیعی و سبز رنگ

دوران  جدانشدنی  بخش  عضالت  تحلیل 
پیری محسوب می شود. درواقع کاهش حجم 
و  فیزیکی  ضعف  چون  مشکالتی  عضالت 
کمبود بنیه را در پی دارد. گفته می شود میوه ها 
در جلوگیری از اتفاقات یاد شده بسیار موثرند. 
و  سیب  پوست  در  موجود  اسید  یورسولیک 

سبز  گوجه  پوست  درون  توماتیدین  ترکیبات 
باعث   ATF4 پروتئین  کردن  فعال  غیر  با 
می شوند.  بدن  عضالت  تحلیل  از  جلوگیری 
دانشمندان معتقدند متوقف کردن این پروتئین 
رفتگی عضالت  تحلیل  و  کهولت  فرآیند  به 
پروتئین  حذف  واقع  در  و  می دهد  خاتمه 
ATF4 از بدن انسان ها باعث مقاومت بیشتر 

آن ها در مقابل تاثیرات پیری می شود.

بروز درد دندان با عصبی شدن

سیستم اعصاب با دندان ها ارتباط مستقیم و غیر 
مستقیم دارد و به هنگام عصبانیت این ارتباط 
به صورت غیر مستقیم بر روی دندان ها اثر می 
گذارد. یکی از عالئم عصبانیت انقباض عضالت 
صورت است بنابراین هنگام استرس و فشار ناشی 
از عصبانیت، عضالت فک و صورت منقبض و 

فشار ناشی از آن بر روی دندان می تواند عامل 
ایجاد درد باشد. فشار ناشی از این جمع شدگی در 
طوالنی مدت موجب سائیدگی دندان ها، پایین 
آمدن ارتفاع صورت و در نتیجه تغییر در زیبایی 
فرد می شود. اگر در فک فرد، بافت نگهدارنده 
قوی نباشد به مرور زمان عصبانیت موجب لق 
شدن دندان ها نیز می شود. این انقباض می تواند 

یکی از عالئم سکته مغزی یا قلبی هم باشد.

خستگی مداوم و رفع آن

خواب  ساعات  )این  کیفیت  با  خواب   -1
بلکه  می دهد،  آرامش  شما  به  که  نیست 
و  تلویزیون  اینکار  برای  است،  آن  کیفیت 
گوشی همراهتان را سه ساعت قبل از رفتن 
به رختخواب خاموش کنید( ۲- رژیم غذایی 
)برای رفع خستگی سراغ قهوه نروید، نتیجه 

معکوس دارد( 3- آب کافی )نوشیدن ۲ لیتر 
)پر  ورزش   -4 کنید(  امتحان  را  روز  در  آب 
انرژی تر خواهید شد( 5- تعمق )جای آرامی را 
پیدا کنید، راحت باشید، صاف بنشینید و روی 
تنفس تان تمرکز کنید( 6- کم خونی )یک 
رژیم غذایی غنی از آهن همچون سبزی های 
 D دارای برگ های سبز تیره( 7- کمبود ویتامین
8- تیروئید )درمان کم کاری یا پرکاری تیروئید(

اشتباهات رایج در زمان شستن مو
 

الیه  موها،  منظم  و  روزانه  شستشوی 
هیدرولیپیدیک )آبی چربی( پوست سر را به خطر 
می اندازد. با از بین رفتن این الیه محافظتی 
که از سبوم )چربی( تشکیل شده است، پوست 
سر نیز دچار مشکالتی چون خارش و تحریک 
البته  شود.  می  شوره  همچنین  و  سر  پوست 

شستشوی افراطی موها همچنین می تواند به 
چرب تر شدن آنها بیانجامد، چون این کار باعث 
تحریک غدد سباسه )غدد ترشح کننده چربی 
طبیعی پوست( می شود. بهترین کار این است 
که فقط دو بار در هفته موهایتان را شامپو بزنید. 
توانید  می  شود،  می  چرب  زود  موهایتان  اگر 
آنها را شستشو داده  حداکثر دو روز در میان 
و هر از گاهی از شامپوی خشک استفاده کنید.

سرطان با مصرف این گوجه ها

آیا میدانستید پوست گوجه کباب شده که اغلب 
در  شود،  می  مصرف  کبابی  غذاهای  کنار  در 
ایجاد سرطان در بدن شما نقش موثر و بسزایی 
فرنگی،  گوجه  مانند  غذایی  ماده  هر  دارد؟! 
برنج و نان که با حرارت مستقیم سوخته شود 
برای بدن مضر است. پوست گوجه فرنگی با 

که  کرده  تولید  آکسی المید  مستقیم،  حرارت 
این ماده موجب به وجود آمدن سرطان دستگاه 
گوارش)معده، روده ، کبد، کلیه( می شود. در واقع 
کربوهیدراتها یا پروتئین ها گاهی باعث بوجود 
آمدن برخی سرطان ها می شوند و مصرف مداوم 
پوست گوجه فرنگی سوخته می تواند در طوالنی 
مدت سرطان زا باشد. بنابراین بهتر است که 
مواد غذایی را پیش از سوختن مصرف کنید. 

بدون نگرانی، تا آخرین ذره ای که به پوست نرسیده، بخورید !

کشف56 کیلوگرم تریاک در شهرستان طبس
 

فرمانده انتظامی طبس از کشف 56 کیلوگرم مواد مخدر در این 
شهرستان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ 
دیهوک  بازرسی  و  ایست  مأموران  گفت:  جاللیان  محسن 
هنگام کنترل خودروهاي عبوري به یک سواري پژو پارس 
که از جنوب کشور به سمت شهرهای مرکزی در حرکت بود 
مشکوک و خودرو را متوقف کردند که در نهایت مقدار ۲9 
کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را که در قالب ۲6 بسته 
به طرز ماهرانه اي در خودرو جاسازي شده بود، کشف شد. 
فرمانده انتظامی طبس افزود: در عملیاتی دیگر، مشترک بین 
مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مواد مخدر خراسان رضوی و 
طبس، ۲7 کیلوگرم تریاک از یک خودروی دنا نیز کشف شد.

دستگیری زورگیر تاکسی ها در بیرجند
 

سارق 46 ساله ای که با در دست داشتن چاقو چند راننده 
تاکسی را در بیرجند تهدید به مرگ می کرد، دستگیر شد. به 
گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس آگاهی استان افزود: 
حدود یک هفته پیش تعدادی از رانندگان تاکسی در بیرجند 
با طرح شکایتی عنوان کردند فردی با چهره موجه به طور 
دربستی خودروی آنها را کرایه و بعد از این که راننده ها را به 
مکان خلوتی کشانده و با چاقو آنها را تهدید به مرگ می کرده  
است، مدارک، وجه نقد وحتی طالجات آنان را به سرقت برده 
است. سرهنگ پرویز عرب زاده در ادامه گفت: متهم 46 ساله 
به پنج فقره زورگیری همراه با چاقو اعتراف کرد. وی که غیر 

بومی بود با قرار صادره از سوی مقام قضایی روانه زندان شد.

ثبت بیش از 4600 فقره تخلف رانندگي 
در استان خراسان جنوبی

 
رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي استان خراسان جنوبی، از ثبت 
4 هزار و 673 فقره انواع تخلفات رانندگي توسط ماموران پلیس 
راهور استان در طي هفته گذشته خبر داد. علیرضا رضایي گفت: 
در طي هفته گذشته 53 فقره تصادف درون شهري در استان 
به وقوع پیوسته است که متاسفانه بر اثر این تصادفات یک نفر 
فوت و 69 نفر نیز مجروح شدند. وی در تشریح تصادف فوتی 
در معابر درون شهری استان در هفته گذشته گفت: این تصادف 
در شهر خضری با برخورد یک مینی بوس و دو موتورسیکلت 
وقوع یافته که متاسفانه بر اثر این تصادف راننده 17 ساله یکی 

به سبب شدت جراحت، فوت کرد. از موتورسیکلت ها 

توقیف 85 دستگاه موتور سیکلت در بشرویه
 

ارتقاء  از اجراي طرح  انتظامي شهرستان بشرویه  جانشین 
امنیت اجتماعي و توقیف 85 دستگاه موتور سیکلت متخلف 
در این شهرستان خبرداد. مهدی میرزایی گفت: طرح ارتقاء 
موتورسیکلت  با  قاطع  برخورد  هدف  با  اجتماعي  امنیت 
منظور  به  و  و پالک مخدوش  سواران مشکوک، مظنون 
پیشگیري از سرقت به ویژه قاپ زني در سطح شهرستان 
این  اجراي  با  انتظامي  مأموران  افزود:  درآمد. وي  اجرا  به 
طرح تعداد 1۲0 موتورسیکلت متخلف را متوقف که تعداد 
35 دستگاه به علت کهولت سن و همراه داشتن خانواده، 
به علت  تعداد 85 دستگاه  و  داده شدند  آموزش  و  توجیه 
تخلف راکبان آن ها، توقیف و به پارکینگ انتقال داده شدند.

  3 2236030  - 09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

ه ایران
ت و بیم

ضمان
سال 
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 بنگاه قالب بتن 
       

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 
  داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     
32313600  -  09151615069 جلیلی

توکل

ابزار صنعتی 
بافـکر

عرضه انواع ابزارهای صنعتی 
 ساختمانی ، کشاورزی و یراق

آدرس: حاشیه میدان امام خمینی
 نبش جمهوری اسالمی 6

09151609528-32212047
کیفیت و ارزانی را از ما بخواهید

اولیـن دانشگـاه غیرانتفـاعی استـان

bir-hormozan.ac.ir بیرجند، بلوار سجاد، میدان تمنای باران     05632425151- 05632425252  
روابط عمومی موسسه آموزش عالی هرمزان

)غیردولتی - غیرانتفاعی(
 www.sanjesh.org  شروع ثبت نام و شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسته موسسات آموزش عالي غیردولتي  - غیرانتفاعي سال 1395 با مراجعه به سایت سنجش به نشانی

زمان ثبت نام:از سه شنبه 95/03/11 تا سه شنبه  95/03/18

ثبت نام کارشناسی شروع شد

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   

دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

به فکر کسانی باشید که نه پای آمدن به ادارات را دارند و نه قلم نوشتن
 و نه زبان گفتن. امام خمینی )ره(

مرکز نیکوکاری محله غفاری 
فعالیت های مرکز نیکوکاری در ماه مبارک رمضان

اطعام نیازمندان در قالب سبد مواد غذایی و غذای گرم )تعداد 1010 خانوار(
برگزاری مراسم افطاری بنا به نیت نیکوکار

جمع آوری زکات فطریه و کفارات برای کمک به خانواده های بی بضاعت و ایتام نیازمند

شماره حساب کمک های مردمی نزد بانک رفاه: 107713410
کارت مجازی: 5894-6315-1389-7785

آدرس: خیابان غفاری- بیست متری جرجانی- مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(
تلفن تماس: 32347323 - 09151639086 - 09151602439

مغازه تزئینات و دکوری منزل با موقعیت عالی در خیابان معلم با سابقه 

6 ساله به صورت کامل واگذار می گردد. حدود قیمت 30 میلیون

 یا معاوضه با خودرو یا ملک      همراه: 09153612479

 فروشــی

تعمیر لوازم خانگی در منزل لباسشویی 
کولر، جاروبرقی ، پنکه ، آبمیوه گیری و...

     نبش انقالب 6- شهریاری    09151643778

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

بیل مکانیکی  
چرخ  الستیکی
تخریب ، خاک 
برداری، حفاری 

کانال
  09151613361

رضوی
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 کمک ۱۲ میلیارد ریالی یک موسسه خیریه به مددجویان کمیته امداد  

تسنیم - معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان جنوبی از کمک ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی موسسه خیریه انصارالحجه 
)عج( مشهد مقدس در آستانه ماه مبارک رمضان به مددجویان تحت حمایت این نهاد در استان خبر داد. سیدرضا حسینی با تقدیر از حمایت های این موسسه 

دوشنبه * 17 خرداد 1395 * شماره 3522خیریه اظهار کرد: از این میزان کمک بالغ بر 4 میلیارد و 77۰ میلیون ریال به صورت نقدی و 7 میلیارد و 73۰ ریال به صورت غیرنقدی بوده است. 7
 بازدید دوره ای  دامپزشکی خوسف

 از مراکز جمع آوری  شیر 

خوسف  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
مراکز  از  دامپزشکی  شبکه  دوره ای  بازدید  از 
رضا  داد.  خبر  شهرستان  این  شیر  جمع آوری 
محمودی زاوه اظهار کرد: تامین شیر از دام سالم 
و پرورش یافته تحت نظارت دامپزشکی، استفاده 
از آب مناسب و بهداشتی برای شست وشو در روند 
شیردوشی و وجود جایگاه مناسب برای شیردوشی 
از جمله نکات تاثیرگذار در کیفیت بهداشتی شیر 

محسوب می شوند. 
        

دومین فصل کاوش باستان شناسی در
 تپه تخچرآباد بیرجند آغاز شد

  مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
باستان  کاوشهای  فصل  دومین  جنوبی،گفت: 
شناسی در تپه » تخچرآباد« بیرجند پس از هشت 
سال آغاز شد.به گفته وی یقینا داده های حاصل 
از کاوش در این تپه می تواند در شناخت گوشه ای 
از تاریخ پر ابهام منطقه موثر باشد.تپه تخچرآباد، 
تپه کوچکی در ۲۵ کیلومتری شمال شرق بیرجند 
است که حدود 4۵ متر قطر و چهار متر ارتفاع دارد.

عامل قاچاق سوخت  بیش از شش
 میلیارد ریال جریمه شد

از  جنوبی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
رسیدگی به یک فقره پرونده قاچاق سوخت خبر 
 664 و  میلیارد  شش  پرداخت  به  متهم  که  داد 
قاچاق  ویژه  در شعبه  نقدی  ریال جریمه  میلیون 
انصاری  منصور  شد.  محکوم  استان  ارز  و  کاال 
افزود: در ارتباط با این پرونده نیز ۱۰۲ هزار و ۲۱8 
لیتر نفت گاز قاچاق توقیف و ضبط شد.وی ادامه 
داد: به این پرونده در شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز 
تعزیرات حکومتی استان، برابر قانون رسیدگی شد.

آب مصرفی افزون بر10هزار روستایی
 در قاینات با تانکر تامین می شود

ایرنا - مدیر آب و فاضالب روستایی)آبفار( قاینات از 
توابع خراسان جنوبی گفت : هم اکنون آب مورد نیاز 
۱۰ هزار و ۲۵9 نفر در4۰ روستای این شهرستان با 
تانکرهای سیار تامین می شود. محمدرضا عیدی 
افزود: در حال حاضر این شرکت برای آبرسانی سیار 
به روستاهای شهرستان مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به 

پیمانکاران برای حمل آب بدهکار است.

پاکسازی 20 هکتار از طبیعت قاین  

هفته  مناسبت  به  قاین  مردم   - سیما  و  صدا 
محیط زیست، ۲۰ هکتار از اراضی ورودی این 
اداره  رئیس  کردند.  پاکسازی  زباله  از  را  شهر 
حفاظت محیط زیست قاین گفت: در این برنامه 
۵۰ نفر از دوستداران و حامیان طبیعت، کارکنان 
و  خواهران  بسیج  طبیعی،  منابع  شهرداری، 
اراضی  از  زباله  کیلوگرم   ۵۰۰ قاین  ورزشکاران 

ورودی این شهر جمع آوری کردند.

کاهش آمار بیمه شدگان فرش استان

صنعت،  سازمان  بازرگانی  امور  معاون   - مهر 
معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: تعداد بیمه 
به   8۰۰ و  هزار  پنج  از  استان  در  فرش  شدگان 
چهار هزار و 9۰۰ نفر کاهش یافته است. مهدی 
با بیان اینکه هم اکنون بالغ بر هزار و  ماهگلی 
۵۰۰ بافنده فرش در صف بیمه قرار دارند، اظهار 
کرد: در صورتی که بیمه شدگان فرش، حق بیمه 
لیست  از  نکنند،  پرداخت  مقرر  زمان  در  را  خود 
بیمه حذف می شوند. وی بازنشستگی بافندگان و 
عدم پرداخت حق بیمه  را از جمله عوامل کاهش 

بیمه شدگان فرش دانست.

 برطرف کردن نیازهای بهداشتی و 
درمانی مردم در اولویت  است

اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  استاندار   - تسنیم 
تأمین سالمت و برطرف کردن نیازهای بهداشتی 
و  دولت  وظایف  مهم ترین  از  مردم  درمانی  و 
اقدامات  و  خدمات  تاکنون  گفت:  است  حاکمیت 
بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است. وجه 
ا... خدمتگزار در جلسه نشست شورای هماهنگی 
با  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های   9 منطقه 
زمینه  این  در  زیادی  بسیار  نیازهای  اینکه  بیان 
با وجود  دارد گفت:  در بخش های مختلف وجود 
نقطه  به  تا رسیدن  اقدامات صورت گرفته، هنوز 

مطلوب و مناسب فاصله زیادی داریم.

برهم زنندگان جلسات استان هیچ
 نسبتی با ستاد امر به معروف ندارد

معاون تشکل های مردمی ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر استان گفت: خیلی از تندروی هایی 
که در جامعه به اسم امر به معروف و نهی از منکر 
می شود هیچ نسبتی با ستاد ندارند و اگر جلسه ای 
به هم می خورد در استان ستاد نقشی نداشته است. 
حجت االسالم کاظم لطفیان در نشست با مدیرکل 
و معاونین صدا و سیمای خراسان جنوبی با بیان 
به  امر  جامعه  در  افراد  از  خیلی  که  مطلب  این 
معروف و نهی از منکر را باور ندارند، اظهار کرد: 
برخی می گویند مردم باید آزاد باشند و در جواب 
این افراد باید گفته شود که امر به معروف و نهی از 

منکر مخل آزادی مردم نبوده و نیست.  

کویرتایرازنظر وزارت صنعت
از اهمیت خاصی برخورداراست

مدیرکل دفتر طرح ها و تامین مالی وزارت صنعت، 
معدن وتجارت با حضور در کارخانه  کویر تایر از 
سایت طرح توسعه و همچنین خط تولید بازدید و 
از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده در راستای 
طرح توسعه وهمچنین روند تولید تایر قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت کویر تایر، رویا 
رفیعی با مثبت ارزیابی کردن این بازدید اظهار کرد: 
شرکت کویرتایر به لحاظ اینکه یکی از واحدهای 
از  باالیی  و سهم  بوده  درکشور  تایرسازی  بزرگ 
بازار کشور را در دست دارد از نظر وزارت صنعت، 

معدن وتجارت از اهمیت خاصی برخورداراست.

برگزاری یادواره ۹۸ شهید بشرویه 

شهر  و  مرکزی  بخش  شهید  یادواره 98   - مهر 
بشرویه با حضور حجت االسالم ماندگاری برگزار 
شد. حجت االسالم ماندگاری در این یادواره بیان 
کرد: اولین پذیرایی یادواره شهدا حسرت است، چراکه 
 به جایگاه و مقام واالی شهدا حسرت می خوریم.

وی افزود: پذیرایی دوم مجلس شهدا اتمام حجت 
را برود،  امام راحل  است که هرکس راه شهدا و 

سعاتمند می شود.

شناسایی ۸0 رشته صنایع دستی در استان

میراث  کل  اداره  دستی،  صنایع  معاون   - ایسنا 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
جنوبی گفت:  8۰ رشته صنایع دستی در خراسان 
عباس زاده  حسین  است.  شده  شناسایی  جنوبی 
پایدار صنایع دستی  توسعه  در نشست تخصصی 
ریالی  میلیارد   4۰ فروش  از  درمیان،  شهرستان 

صنایع دستی استان در سال گذشته خبر داد.

خراسان جنوبی هنوز هم در اولویت انتقال آب است

رئیس منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی :

 هیچ کاالی قاچاقی از مرز عبور نمی کند
دبیرکمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان 
جنوبی با اشاره به اینکه کاالهای قاچاق از سمت سیستان 
و بلوچستان وارد خراسان جنوبی می شود، گفت: از مرز 
استان هیچ قاچاقی عبور نمی کند. به گزارش شبستان، 
محمد رضا حسنی مقدم در اولین همایش استانی مبارزه 
با اشاره به اینکه قاچاق کاال  با قاچاق کاال و ارز استان 
و ارز در سال 94 نسبت به سال 93، ۲۰ درصد کاهش 
مورد  و 3۵۰  هزار  سه  گذشته  سال  در  داد:  ادامه  یافته، 
بازرسی انجام شده و 7۲ پرونده به ارزش ریالی 78 میلیون 

تشکیل شده است. حسنی مقدم با بیان اینکه 9۰ درصد 
دستگیرشدگان قاچاق کاال و سوخت در استان از سیستان 
و بلوچستان است، افزود: در سال جاری یک هزار و 749 
نفر دستگیر و در سال گذشته ۲ هزار و ۲۰۰ نفر دستگیر 
شدند. امام جمعه اهل سنت اسدیه نیز  با اشاره به اینکه 
برای بیکاری خصوصا در مناطق محروم و آسیب پذیر باید 
تدابیری اندیشیده شود، گفت: هر کاری به اقتصاد جامعه 
اسالمی ضربه بزند شرعاً جایز نیست و نقطه مقابل اقتصاد 
داد:  ادامه  عبداللهی  احمد  سید  مولوی  است.  مقاومتی 

خراسان جنوبی نه مبدا و نه مقصد قاچاق است اما چون در 
مسیر قرار دارد به اسم این استان تمام می شود. 

نیز  جنوبی  خراسان  گمرک  مدیرکل  خاشی  علی  محمد 
اظهار کرد: در عمده پرونده های قاچاق کاال و موادمخدر 
خراسان جنوبی کمتر متهمی از حوزه استان است چرا که 
مردم استان به دلیل اعتقادات قوی کمتر به سمت قاچاق 
رفته اند. حجت االسالم لطفیان مدیر کل سازمان تبلیغات 
اسالمی نیز در خصوص نگاه متعالی اسالم به اقتصاد با 
استناد به آیات و روایات مطالبی را ایراد نمود. وی افزود: 

اگر اقتصاد جامعه سالم باشد، جامعه به سوی خیر حرکت 
در  اقالم  گرانی  برای  سیستم  به  انتقاد  با  وی  کند.  می 
آغاز ماه مبارک رمضان تکید نمود باید نظارت بیشتری 
بر قیمت کاالها انجام شود. وی به پدیده قاچاق کاال و 
ارز از منظر فرهنگی پرداخت و گفت: ما از آتش افروزی 
فرهنگی هراس داریم و از همه روحانیون و وعاظ خواست 
در این خصوص فرهنگسازی الزم را انجام دهند. شایان 
اذان در سالن  تا  از ساعت 9:3۰  این همایش  ذکر است 

اجتماعات سازمان تبلیغات اسالمی استان برگزار گردید.

خراسان  ای  منطقه  آب  مدیرعامل  برزجی- 
جنوبی در پی بروز شائبه ای مبنی بر حذف 
استانی که در  لیست ۱7  از  خراسان جنوبی 
طرح انتقال آب هستند، گفت: نمی دانم این 
سخنان از کجا سرچشمه می گیرد اما طرح 
انتقال آب یک طرح مصوب شده است که 
شود.  می  پیگیری  قبلی  قوت  با  اکنون  هم 

با  اختصاصی  گفتگوی  در  امامی  حسین 
جنوبی  خراسان  حذف  شایعه  رد  ضمن  آوا 
طرح  در  اولویت  دارای  استان   ۱7 لیست  از 
ملی انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان 
گفت:این طرح با هدف انتقال آب از دریای 
عمان به طور متمرکز توسط وزارت نیرو در 
حال انجام است. وی با اشاره به انجام طرح 

استان  گفت:  عمان  از  آب  انتقال  مطالعاتی 
سیستان   ، رضوی   ، جنوبی  خراسان  های 
بلوچستان و کرمان در اولویت قرار گرفته که 
فاز اول آن در حال انجام است. مدیرعامل آب 
منطقه ای خراسان جنوبی  یاد آور شد : گرچه 
پروژه از نظر اقتصادی بسیار وسیع است؛  اما 
وزارت نیرو اعالم آمادگی کرده است که در 

بخصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  صورت 
خرید تضمینی آب شرب این مسیر را تامین 
کند. امامی با تاکید بر گستردگی حجم پروژه 
انتقال آب خواستار حفظ روحیه امید و نشاط 
در بین مردم شد و گفت: برخی از مسئولین 
بزنند که یک  نباید بدون سند معتبر حرفی 

طرح گسترده ملی را زیر سوال ببرند. 

با حضور فعاالن اقتصادی و تولیدی ، تعاونی 
مدیران  و  کارشناسان  و  کارآفرین  های 
ازاد  تجارت  های  دانستنی  آموزشی  کارگاه 
ویژه  منطقه  در  المللی  بین  بازارهای  در 
اقتصادی خراسان جنوبی برگزارشد.  هدف از 
برگزاری این دوره شناسایی و آمادگی برای 
دغدغه  بیان  و  جهانی  بازارهای  در  حضور 
بود.شرکت  خارجی  تجارت  اقتصادو  های 
با همت  آموزشی که  دوره  این  در  کنندگان 
اصول  با  شد  برگزار  اقتصادی  ویژه  منطقه 
راهبردهای   ، المللی  بین  بازارهای  شناسایی 
ورود به بازارهای بین المللی و قوانین تجارت 
بین الملل آشنا شدند. رئیس سازمان منطقه 
ویژه اقتصادی خراسان جنوبی ضمن خوش 

دوره  این  در  کنندگان  شرکت  به  آمدگویی 
را  منطقه  این  در  گذاری  سرمایه  مزایای   ،
سرمایه   : گفت  زاده  کرد.صفدری  تشریح 
گذاری در این منطقه ۱۵تا۲۰درصد با سرمایه 
گذاری خارج از منطقه ویژه اقتصادی تفاوت 
داردو این توان و قدرت سرمایه گذاری برای 
وی  دهد.  می  افزایش  را  اقتصادی  فعالیت 
افزود:  پسابرجام  مناسب  فضای  به  اشاره  با 
دنیا  ازکشورهای  بسیاری  کنونی  درشرایط 
هستندکه  ایران  با  ارتباط  برقراری  دنبال  به 
چراکه  جست  را  بهره  بیشترین  آن  از  باید 
شدن  عادی  با  پایدارنخواهدماندو  فضا  این 
فرصت  این   ، آینده  سالهای  در  مسئله  این 
اینکه  بابیان  است.وی  تکرارنشدنی  طالیی 

جنوبی  خراسان  اقتصادی  ویژه  منطقه  نگاه 
خصوصی  به  توجه  با  و  است  ویژه  نگاهی 

متقابلی  درک  منطقه  مسئول  سازمان  بودن 

فعاالن  روی  پیش  ومسائل  ها  دغدغه  از 
و  امکانات   : دارد، گفت  تولیدی  و  اقتصادی 

از جمله  ویژه  منطقه  در  فراهم شده  شرایط 

 7۲ طی  نیاز  مورد  مجوزهای  صدورتمام 
دغدغه  این  کاهش  برای  تنها  ساعت 
هاست.رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
سرمایه  اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 
توجیح  قابل  نکات  از  یکی  خارجی  گذاری 
اقتصاد   : است  اقتصادی  ویژه  منطقه  در 
مقاومتی تأکید رهبری ؛ یعنی تکیه بر توان 
داخلی با توجه به بیرون و ما در منطقه ویژه 
اقتصادی به دنبال افزایش صادرات با راهبرد 
کارگاه  دوم  مقاومتی هستیم. جلسه  اقتصاد 
در  آزاد  تجارت  های  دانستنی   ، آموزشی 
بازارهای بین المللی همچنین ۱7 خردادماه 
اقتصادی  ویژه  منطقه  همایش  سالن  در 

برگزار می گردد.

خراسان  استان  اسالمی  شورای  سخنگوی 
شورای  اعضای  تعداد  کاهش  از  جنوبی 
فعالیت  دوره  پنجمین  در  شهر  اسالمی 

شوراها خبر داد.
ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  اکبری  حسین 
از  موادی  اصالح  قانون  براساس  گفت:  
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شورای 
اسالمی کشور  و انتخاب شهرداران که در 
به  جاری  ماه سال  اردیبهشت  بیستم  تاریخ 

در  رسید،  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب 
تایید  اردیبهشت ماه به  تاریخ بیست و نهم 
شورای نگهبان رسیده  و چهارم خرداد ماه  
9۵، توسط ریاست  مجلس ابالغ شده است 
قانون اصالحیه هایی  این  از  که در موادی 
اسالمی  شورای  عضو  است.  شده  انجام 
این  اساس  بر  افزود:  فردوس  شهرستان 
قانون تعداد اعضای اصلی شورا در شهرهای 
شهرهای  اکثر  که  نفر  هزار   ۵۰ جمعیت  تا 

شامل  شوند  می  امر  این  شامل  نیز  استان 
البدل  علی  عضو  سه  و  اصلی   عضو  پنج 
خواهد بود و این در حالیست که در بعضی 
شهرها مثل فردوس و اکثر شهرهای استان 
که دارای جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر می 
باشد تعداد اعضای اصلی شورا در حال حاضر  
هفت نفر می باشند که طبق قانون جدید به 
پنج نفر کاهش می یابد.عضو هیئت رئیسه 
شورای اسالمی استان خراسان جنوبی افزود: 

همچنین بر اساس این قانون، تعداد اعضای 
شورا در شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر 
عضو  نفر  هفت  شامل  نفر  هزار  دویست  تا 
هزار   ۲۰۰ از  البدل،  علی  نفر  پنج  و  اصلی 
نفر  نه  دارای  نفر جمعیت  هزار  تا ۵۰۰  نفر 
و  البدل  علی  عضو  نفر  وشش  اصلی  عضو 
یک  نفرتا  هزار   ۵۰۰ جمعیت  با  شهرهای 
و  اصلی  عضو  نفر  یازده  دارای  نفر  میلیون 

هفت نفر عضو علی البدل  خواهند بود.

پسابرجام ؛فرصتی طالیی برای فعالیت اقتصادی

کاهش تعداد اعضای شورای اسالمی شهر قطعی شد 

فروشگـــاه مـــروج
نمایندگی دستگاه های تصفیه آب

Artec- soft water – water safe – king water

اقسـاط ۱0 ماهـه بـدون کارمـزد
بیست ماه گارانتی بدون قید و شرط و تا سه ماه امکان بازگشت کاال

دستگاه های آب سرد و جوش

NIkaI - Gossonic – National
در صورتی که دستگاه تصفیه آب دارید

مشترک خدمات ما شوید
هر ۲ سرویس یک سرویس رایگان هدیه بگیرید

تعمیرات تخصصی کولر- آب گرم کن- نصب و تعمیر شیرآالت
لولـه کشی آب سـرد و گرم نیـز به خدمـات اضافـه گردد.  

بین معلم 44 و چهار راه ۱5 خرداد   تلفن: 09۱5۱6۱53۲9 - 09398400۱۲5
تلفن خدمات پس از فروش: 3۱057

مـژده

قال رسول ا... )صلی ا... علیه و آله(: ایها الناس... دعیتم فیه الی ضیافه ا...
در آستانه ماه مبارک رمضان، ماه برکت و رحمت و مغفرت الهی، ضمن عرض تبریک و توفیق 

بهره وری از فیوضات این ماه عزیز؛ خواهران بزرگوار را به محضر قرآن فرا خوانده و با برنامه 
های متنوع میزبان میهمانان خدا خواهیم بود.

)با حضور اساتید بزرگوار: حاج آقای اسدی، حاج آقای زاهدی، حاج 
آقای رضایی، دکتر دیانی ، حاج حسین خسروی و حاج عباس کسائی(

ضمناً مراسم جزء خوانی قرآن کریم و بیان احکام هر روز از ساعت ۱0 در ساختمان 
شماره ۲ مکتب نرجس )س( واقع در مدرس ۱3- پالک 77 برگزار می شود.

مکتب نرجس )سالم ا... علیها( بیرجند

برنامه ها: جزءخوانی، تفسیر، بیان احکام، پاسخگویی به مسایل 
شرعی، سخنرانی و مشاوره و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر

زمان: ساعت۱0 صبح )همه روزه(
مکان: طالقانی ۱- مکتب نرجس )سالم ا... علیها(
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 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
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بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو - بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
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نیمه شب شرعی
اذان صبح 
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 امام عسكرى عليه  السالم :
دو خصلت است كه باالتر از آنها چيزى نيست : 

ايمان به خدا و سود رساندن به برادران.
بحار األنوار ، ج 78 ، ص 374

منزل  دوبلکس در جنوب شهر خریداریم.
09335611664

اگر به دنبال شغل پر درآمدی هستید ما یک شغل به شما پیشنهاد 
می کنیم. پوشاک مجلسی زنانه واقع در تقاطع محالتی و معلم 

با تجهیزات کامل و با شرایط عالی در مدت محدود
واگذار می شود.      09152462060

شعبه1: نبش معلم 50 شعبه 2: ورودی بلوار معلم 056-31101

در ماه مبارک رمضان شله مشهد ، حلیم تهران و سوپ جو سروناز
را همه روزه از ساعت 17با نازل ترین قیمت عرضه می نماید.

آدرس  شعبه 1: بلوار جماران - بین معلم و غفاری
شعبه 2: فلکه سوم سجادشهر- ابتدای بلوار غدیر شرقی

شعب پخش غذای ارزان

   31107 - 09128958238 امیر ارسالن هاشمی

اطالعیه
هدایت تربیتی و تحصیلی مطلوب در مدارس غیر دولتی هدایت

شهروندان گرامی:
مدارس مجتمع آموزشی غیر دولتی هدایت با پشتوانه 26 سال سابقه آموزشی 
و پرورشی مطلوب و چشمگیر و داشتن معلمینی مجرب و دلسوز، امکانات مناسب 
رفاهی، کارگاهی، آزمایشگاهی و کالس های هوشمند و سرویس ایاب و ذهاب 
های  )دوره  دبستان  دبستانی،  پیش  مقاطع  در  تحصیلی 96- 95  سال  برای 
جداگانه اول و دوم( و دبیرستان )دوره اول( در ساختمان های مجزا ثبت نام می 
نماید. برای کسب اطالعات بیشتر شخصاً مراجعه یا تلفنی تماس حاصل فرمایید.

شرکت فرهنگی هدایت    

تاریخ: 95/3/17

 نشانی: انتهای مدرس 22
دبستان دوره اول: تلفن 32433990   دبستان دوره دوم: تلفن 32422500

دبیرستان دوره اول متوسطه: تلفن 32446340
تلفن همراه مدیرعامل: 09151614363

فروشگاه

ضمن تبریک فرا رسیدن ماه ضیافت 
الهی

آبمیوه و بستنی شاداب  
همه شب تا پایان ماه مبارک بعد از افطار 

بیرجند - خیابان منتظری 11    تلفن: 32227861

با نهایت تاسف درگذشت شادروان

 حاج سید عبدالحسین گلشنی
 )بزرگ خاندان( را به اطالع می رساند: مراسم سومین روز 

درگذشت آن روانشاد سه شنبه 95/3/18 از ساعت

  4:30 الی 5:30 بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی (
آن  روح  باعث شادی  گرامی  برگزار می گردد. حضور سروران   

مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود .

خانواده های گلشنی و سایر بستگان


