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قبل از اینکه مردم بی اعتماد 
شوند، وزرای تان را تغییر دهید
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کسانی که امروز باید پاسخگوی 
شرایط باشند، اپوزیسیون شدند
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دشمن می خواهد با جنگ روانی 
مردم را از نظام دور کند
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طرف های برجام به برنامه های 
خود  سرعت بیشتری دهند

صفحه 2

پاک سازی مجازی

 چنین عنوانی برای شما تازگی دارد و 
حق با شماست. دنیای مجازی را  غربیان 
اختراع کرده اند و ما  آنرا به کار گرفته ایم. 
اما همانند هر اختراع غربی دیگر،  دنیای 
مجازی نیز به زندگی ما وارد شده است،  
قبل از  آنکه با اصول و شیوه کاربرد 
درست آن آشنا شویم.  برای مثال، استفاده 
از اتومبیل و شیوه رانندگی ما با تصادفات 
بیش از 10 برابر میانگین  جهانی، یک 
نمونه تاسف آور است.  دنیای مجازی 
نیز با سرعت شگفت آوری سلطه خود 
را بر زندگی ما گسترده است  و برخالف 
امتیازاتی که دارد، چون با شیوه درست 

استفاده از آن ...  ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
*خیرآبادی

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4151

5درب واحد اقتصادی منطقه ویژه  15 روز دیگر باز می شود5تمام پروژه های نیمه تمام فردوس تکمیل می شود 5راه اندازی اتاق ایران شناسی در دانشگاه فراه

انعقاد تفاهم نامه دو جانبه بین استان و فراه افغانستان
    صفحه 5 

عکس : قوسی

لزوم  تشکیل اتاق مشترک بازرگاني  بیرجند و والیت فراه /6

در سفر والی فراه به خراسان جنوبی حاصل شد:

افتتاح نیروگاه خورشیدی 20 کیلو واتی اداره کل منابع طبیعی /2
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قیمت برنج هندی و پاکستانی اعالم شد
سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در نامه ای به سازمان های صنعت، معدن و تجارت 31 
استان موضوع قیمت برنج هندی 1121 و پاکستانی باسماتی را اعالم کرد. بر این اساس؛ برای هر 
کیلوگرم برنج هندی 1121 حداکثر قیمت فروش مصرف کننده با احتساب کلیه هزینه ها ۸0 هزار 

ریال و برای هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی ۸2 هزار ریال تعیین شده است.

جریمه پرمصرفان برق با تعرفه 400 تومانی
محمودرضا حقی فام، سخنگوی شرکت توانیر درباره برخورد با مشترکان پرمصرف برق گفت:  در 
نظام جدید تعرفه ای، مشترکانی که بیش از دو برابر الگو، برق مصرف می کنند برای مازاد مصرف 

از الگو، حدود ۴00 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت در نظر گرفته شده است.

مدیر مسئول محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی 
شهریور ماه یادآور بیست و یکمین سالگرد

 تاسیس اولین روزنامه استان )آوای بیرجند سابق(
 و فرصتی است مغتنم که تالش های شما و همه دست اندرکاران 
این روزنامه وزین و تاثیر گذار را که سال های متمادی در عرصه قلم 
، اندیشه و اطالع رسانی بدون هیچ گرایش خاص و به عشق مردم 
تالش نموده اید را ارج نهاده و خداقوت گوییم. خداوند برتوفیقات 

بیشتر شما در خدمت به مردم بیفزاید.
         حسن زرین پنـاه

فراموش شدنی نیستند
 آنان که با خط ِمهر بر قلب مان حک شده اند 

چهارمین سالگرد درگذشت عزیزمان جوان ناکام 

حســام کرباسچــی 
را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم. روحش شاد و یادش گرامی 

از طرف خانواده

ضمن سپاسگزاری از تمامی سرورانی که
 در مراسم تشییع و تدفین مادر عزیز و خواهر مهربان مان

مرحومه حاجیه زینب اربـابی 
 )همسر مرحوم حاج علی اکبر اربابی( 

یاری مان نمودند به اطالع می رساند: مراسم سومین روز 
درگذشت آن مرحومه امروز سه شنبه 97/06/06 از ساعت 
 17 الی 18 در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد.

خانواده های: اربابی ، منذری ، حامدی ، آذرکار، 
نیک کار، فالح زاده ، جعفر پیشه ، مهدی زاده

توزیع کتب درسی سال تحصیلی جدید همزمان در کلیه فروشگاه های لوازم التحریر از تاریخ 97/6/3

بیرجند، سجادشهر، میدان دوم سجادشهر 32429494- 32429029فرواگشه عارف رد خدمت شما

آغاز فروش ویژه لوازم التحریر دانش آموزی

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
هر آن چه که خداوند بزرگ مقّدر می فرماید، هیچ بنده ای را توان تفسیر آن نیست

و بر آن چه که حکمت متعالیه اش تعلق می گیرد، هیچ کس را جرات تعبیر و تعدیل نمی باشد
لذا بر آن چه که می دهد، شاکریم و بر گرفته ها و نداده هایش صبر می کنیم

مشیت الهی چنین رقم خورد که ناباورانه همسری دلسوز،پدری مهربان و برادری فداکار 

زنده یاد حاج غالمعلی خالدی
دعوت حق را لبیک گفته و روح پاکش به ملکوت اعلی بپیوندد.

آنچه در این مصیبت عظمی موجبات تسکین ما را فراهم نمود حضور پر مهر و محبت
 اقوام، دوستان، آشنایان و شهروندان ارجمند و معزز بود.

لذا با امتنان فراوان از عموم سروران محترم که در مراسم تشییع وتدفین و ترحیم آن پیر غالم
 ابا عبدا... الحسین )ع( شرکت فرموده و به عناوین مختلف ابراز همدردی نمودند، سپاسگزاری می نماییم 

و از این که به علت تالمات روحی تا کنون توفیق تشکر حضوری میسر نگردیده، قلبا پوزش می طلبیم
امیدواریم خداوند عنایت فرماید محبت شما عزیزان را در مراسم شادی تان جبران کنیم.

روزهای تان دور از غم و همراهی تان مستدام
خاندان خالدی و خانواده های وابسته
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آگهـی مزایـده شماره ۵۹ 
یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد:

 اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم 
شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره 

۳2۴۰۰۰۰۳ با کد ۰۵۶ تماس حاصل نمایند.
1- تعداد ۷2 دستگاه خودرو )سنگین ، سبک ، موتورسیکلت( 

 2- زمان بازدید: به مدت ۳ روز اداری از تاریخ 9۷/۶/12 لغایت 9۷/۶/1۴ از ساعت 9 الی 1۴ ۳- محل بازدید و تسلیم 
پیشنهادات: کیلومتر 12 جاده بیرجند - زاهدان ، روبروی ایست و بازرسی شوکت آباد ، پارکینگ مرکزی شورای 
 هماهنگی ۴- ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان برگزاری مزایده کلیه استان ها می توانند به سایت

 www.dchq.ir در صفحه اصلی - منو اصلی - بخش مزایده، مناقصه مراجعه نمایند. کلیه هزینه های جانبی از 
قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، خالفی، مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند و سهم هزینه های مربوط به برگزاری 

مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

           مردم شریف ، خیرین و نیک اندیشان عزیز
خداوند بزرگ و متعال را شاکر و سپاسگزاریم بر ما منت نهاد و مهر ایتام عزیز داراالیتام 

حضرت ابوالفضل )ع( را در دل همه نیک اندیشان قرار داد که باز حماسه ای از
 انفاق و ایثار به نمایش گذاشتند

با تمام توان از تمامی خیرین نیک اندیش، آحاد و قاطبه مردم شریف استان و شهرستان ،
مسئولین عزیز و نوع دوست که به نحوی به وظیفه انسانی اخالقی خویش بذل محبت 

نموده و در معرفی شایسته وظایف داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع( ایفای نقش نموده
 و زمینه این بذل مهم در عید سعید قربان

و دیگر ایام در طول سال را فراهم می نمایند، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم 
و برای همه درگذشتگان فقید از درگاه واسعه خداوند غفران الهی مسئلت داریم

و در پایان از زحمات بیدریغ و حضور مؤثر نمایندگان اداره کل دامپزشکی استان و بذل همت مرکز بهداشت 
شهرستان بی نهایت سپاسگزاریم. ) والسالم علی عبادا... الصالحین (

مؤسسه فرهنگی مذهبی هیئت ابوالفضلی بیرجند- داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 شادروان سمیرا کرباسچی 
فرزند مرحوم  مهدی  کرباسچی

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند. مراسم تشییع و تدفین آن عزیز 
سفرکرده امروز سه شنبه 97/6/6 ساعت 5 بعدازظهرازمحل

 سالن بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد . 
حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 

خانواده های:  کرباسچی و امیرآبادی زاده
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تنگههرمزبهصورتشبانهروزیرصدمیشود

دریادار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس و دریای عمان به دقت رصد می شود و ما پیش از گذشته 
بر آب های جنوب کشور اشراف اطالعاتی داریم. نیروی دریایی ارتش و سپاه در خلیج فارس در آمادگی کامل به سر می برند. در تنگه هرمز حضور 
ناوهای نظامی طبق قوانین بین المللی به صورت شبانه روزی رصد و تمامی شناورهای نظامی و غیرنظامی کنترل می شود.

پاک سازی مجازی 

* خیرآبادی

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... قبل از آنکه با اصول و 

مثال،  برای  شویم.  آشنا  آن  درست  کاربرد  شیوه 
استفاده از اتومبیل و شیوه رانندگی ما با تصادفات 
بیش از 10 برابر میانگین جهانی، یک نمونه تاسف 
آور است.  دنیای مجازی نیز با سرعت شگفت آوری 
سلطه خود را بر زندگی ما گسترده است و برخالف 
امتیازاتی که دارد، چون با شیوه درست استفاده از آن 
به خوبی آشنا نیستیم، آفات زیادی را بر ما تحمیل 
می کند، که نمونه های زیاد آن بارها گفته شده و 
شما شاهد آن بوده اید. اینک پاکسازی در فضای 
حقیقی یعنی کوچه، خیابان، محیط کار و دشت و 
دمن را در نظر بگیرید. خوشبختانه در سال های 
اخیر فرهنگ اینگونه پاک سازی در بین ما فراگیرتر 
جهانی  قافله   از  نیز  زمینه  این  در  هرچند  شده، 
پس افتاده ایم. همه ما موظفیم که این فضاهای 
دیگران  مطلوب  که  آنچه  با  را   تفریح  و  زندگی 
نیست آلوده نکنیم و ثانیا  وظیفه شهروندی ماست 
که پسماندهای گردش و تفریح خودمان را جمع 
آوری و محیط را سالم و دلپذیر به دیگران تحویل 
دهیم. آیا در دنیای مجازی قوانین مشابهی نباید 
حاکم گردد. آیا تند خوئی، اتهام های بی اساس و 
حتی با اساس، سخنان نیشدار، تحمیل چکشی و 
مداوم اندیشه های خاص و اظهار نظرهای بدون 
تفکر و عدم تحمل اندیشه مخالف، همان آالینده 
های دنیای مجازی نیستند؟  آیا به هر دلیلی که 
این آالینده ها وارد محیط مجازی شدند، موظف 
نیستیم که در مورد پاکسازی آنها و حفظ سالمت 
و جذابیت محیط بکوشیم. خوشبختانه پاکسازی در 
دنیای مجازی به مسافرت و کیسه و دستکش و 
تحرک جدی نیاز ندارد، با چند کلیک می توانیم 
انکار  البته  کنیم.  آوری  جمع  را   ها  آالینده  این 
نمی کنم که  سرشت انسانی و روابط اجتماعی در 
قالب های خاص و خشک و قراردادی نمی گنجند 
و  اظهار نظرهای فوری  و  از شوخی ها  بعضی  و 
بدون تفکر و کم ضرر،  خواه ناخواه در گفتگوها 
آالینده  این  تجمع  نهایت  در  اما  شوند،  می  وارد 
شادی  لحظاتی  در  که  ضرر،  کم  ظاهر  به  های 
بخش چند نفراست، نقش بازمانده های آالینده و 
مزاحم را برای دیگر اعضای گروه بازی می کند.  
پاکسازی اینگونه نوشته ها بعد از لحظات شادی و 
تفریح نیز به چند کلیک نیاز دارد. پاکسازی دنیای 
حقیقی  دنیای  پاکسازی  همانند  باید  را  مجازی 
این شیوه  به  بگیریم،  بدانیم و جدی  یک وظیفه 
آرامش  از آفت های دنیای مجازی می کاهیم و 
بیشتری را به ساکنین این دنیا پیشکش می کنیم.

طرفهایبرجامبهبرنامههای
خودسرعتبیشتریدهند

حسن روحانی در تماس تلفنی با “امانوئل مکرون” 
همتای فرانسوی اش، گفت: ایران به همه تعهدات 
خود در برجام عمل کرده و با توجه به خروج یک 
جانبه آمریکا از این توافق، از سایر طرف ها انتظار دارد 
که به برنامه های خود برای حفظ این توافق، سرعت 
و شفافیت بیشتری دهند. بعد از خروج آمریکا از برجام، 
بار سنگینی بر دوش سایر طرف ها برای حفظ این 
توافق است و ایران خواهان حفظ برجام است اما در 
عین حال اگر در زمینه تضمین کانال های مالی و 
پولی، نفت، بیمه و حمل و نقل، آینده برنامه اجرایی 
اروپا روشن نباشد، اقدامات دیگری را خواهد داشت.

کسانیکهامروزبایدپاسخگوی
شرایطباشند،اپوزیسیونشدند

آملی الریجانی، رئیس قوه قضائیه گفت: مسئوالن 
محترم قضایی و قضات شریف توجه داشته باشند که 
ما در برهه حساسی قرار داریم و به واسطه برخی سود 
جویی ها، اعتماد مردم در بخش هایی مخدوش شده 
و متاسفانه برخی که خود سال ها در باالترین مناصب 
بزرگترین  باید  امروز  و  اند  داشته  مسئولیت  کشور 
پاسخگوی شرایط فعلی باشند، فضا را آماده موج سواری 
دیده و چهره مخالف و اپوزیسیون به خود گرفته اند.

قبلازاینکهاعتمادمردمبرداشته
شود،وزرایتانراتغییردهید

تشخیص  مجمع  عضو  میرسلیم  مصطفی  سید 
مصلحت نظام گفت: من شخصاً به روحانی پیشنهاد 
دادم قبل از اینکه مردم اعتماد خود را به شما از دست 
بدهند، تغییری در هیئت وزیران به  وجود بیاورید، در 
غیر این صورت مجلس اقدام خواهد کرد. به ایشان 
گفتم دیدید که وزیر کار برکنار شد، ممکن است 
ابتکار  خودتان  لذا  بیاید؛  پیش  مسائل  این  هم  باز 
عمل را به دست بگیرید که اینگونه موجه تر است.

دشمنمیخواهدباجنگروانی
مردمراازنظامدورکند

گفت:  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده  حیدری  امیر 
غایت مطلوب دشمن ایجاد یاس و ناامیدی است، 
دشمن می خواهد با ایجاد جریان سازی ها، جنگ های 
روانی و یاس و ناامیدی جامعه را از ادامه حیات در 
کند. ناامید  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 

سرمقاله

آغاز عملیات اجرایی بزرگترین بند خاکی شرق کشور
با همت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان صورت می گیرد

جوادقوسی - صبح روز گذشته با حضور مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان، معاون عمرانی استاندار و 
نیروگاه خورشیدی  پروژه  بیرجند،  فرماندار شهرستان 
و 200  میلیارد  یک  اعتبار  با  طبیعی  منابع  اداره کل 
میلیون ریال و ظرفیت 20 کیلووات و ساختمان جدید 

منابع طبیعی شهرستان بیرجند به بهره برداری رسید.
این  در  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
نو،  های  انرژی  از  استفاده  راستای  در  گفت:  مراسم 
پاک و تجدیدپذیر این نیروگاه خورشیدی احداث شده 
است. نصرآبادی ادامه داد: همچنین بر اساس قانون، 
تمام دستگاه ها اجرایی موظف هستند 20 درصد از 
های  انرژی  از  را  های خود  مصرفی ساختمان  انرژی 

تجدیدپذیر تولید کنند. 
نیز  استان  طبیعی  منابع  راستا  همین  در  افزود:  وی 
موظف بود ۱۵ کیلو وات از برق مصرفی را با استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر تولید کند. اما هم اکنون حدود 
انرژی  از  کل  اداره  ساختمان  مصرفی  برق  درصد   ۳0

خورشیدی تامین می گردد.

آغازعملیاتاجراییبزرگترینبندخاکیشرقکشور
اعتبارات  محل  از  آبخیزداری  عملیات  اجرای  به  وی 
صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: آغاز این طرح از 
خراسان جنوبی بود و امسال 200 میلیون دالر در کشور 
به این مهم اختصاص یافته است. مدیرکل منابع طبیعی 
نخست  وهله  در  استان  کرد: سهم  بیان  آبخیزداری  و 
از این محل ۱۵ میلیارد و 760 میلیون تومان در نظر 
گرفته شده که که استانداری نیز طی تفاهمی حدود 
20 میلیارد تومان به اجرای آنها کمک می کند و منابع 
طبیعی هم همین مقدار از منابع ملی اختصاص می دهد. 
نصرآبادی اضافه کرد: همچنین ۵ میلیارد و ۵00 میلیون 
تومان فرمانداران و بخشداران قرار است پرداخت کنند 
و 2 میلیارد تومان نیز مشارکت مردمی می باشد که با 
این وجود مبلغ کل در این زمینه به بیش از 6۳ میلیارد 
تومان می رسد. وی با بیان اینکه در راستای اجرای طرح 
بندخاکی  بزرگترین  دولت  هفته  در  آبخیزداری  های 
بردای  بهره  به   شرق کشور در شهرستان خوسف هم 
می رسد، خاطر نشان کرد: اعتبار آن ۱2 میلیارد ریال 

می باشد که ۵ رشته قنات تحت تأثیر قرار می گیرد و 
ارتفاع این سازه ۱۳ متر، طول تاج  ۱9۳ متر و حجم 

مخزن آن 4۵0 هزار متر مکعب است.
افتتاحساختمانمنابعطبیعیشهرستانبیرجند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری در ادامه از افتتاح 
27 طرح در حوزه های مختلف همزمان با هفته دولت 
خبر داد و افزود: برای این پروژه ها ۳۳ میلیارد و ۳44 
میلیون ریال هزینه شده است و حدود ۱۳ هزار و ۳۱۱ 
خانوار در ۳8 روستا از ثمرات افتتاح این پروژه ها بهره 
بیابانی،  آبخیزداری،  تمام حوزه های  و  مند می شوند 

مرتع داری، جنگل و حفاظت را شامل می شوند. 
نصرآبادی به افتتاح ساختمان اداری منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان بیرجند نیز اشاره کرد و گفت: تا 
قبل از این اداره شهرستان بیرجند در محل استیجاری 
بود ولی اکنون با هزینه ۵07 میلیون تومان در مساحت 
۳88 متر مربع ساختمانی برای آنها تاسیس شد که هم 
ساختمان اداری است و هم یگان حفاظت این اداره را 

در برگرفته است.

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     
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مردم عزیز و والیتمدار بیرجند
ازشمادعوتمیگردددربرنامهجذابوشادهمنوازیمرشدهایزورخانهای
کههرشبتاشبعیدسعیدغدیربرگزارمیگرددشرکتفرماییدولذتببرید.

ستاد مردمی غدیـر
 مکان: میدان ابوذر

 زمان: از شنبه 97/6/3 تا شب عید سعید غدیر 

مـردم والیتمـدار بیرجند
درمانگاههایذیلبهتقاضایخدمتگزارانمردمدرستادمردمیغدیرلبیکگفته

وویزیترایگانارائهخواهندداد

ستاد مردمی غدیـر

درمانگاه شهدا واقع در خیابان ارتش جمهوری اسالمی  سه شنبه 97/6/6
درمانگاه امام سجاد علیه السالم 

 واقع در خیابان بهشتی چهارشنبه 97/6/7

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳9760۳0800۱00۱۵۵۵-۱۳97/۵/۱7هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رضا برزگری فرزند 
حسین به شماره شناسنامه 6  صادره از بیرجند و شماره ملی 06۵2۳888۳۳ نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱0۵/67 
مترمربع قسمتی از پالک ۱۳96- اصلی بخش دو بیرجند از محل مالکیت آقای حسین دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را  به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/5/21تاریخانتشارنوبتدوم:1397/6/6
علیفضلی-رئیسثبتاسنادوامالکبیرجند

آگهی برگزاری  انتخابات 
قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف درودگران شهرستان بیرجند

در اجرای آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 
۳ ماده 22 و2۳ قانون نظام صنفی( بدینوسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر آن اتحادیه دعوت می گردد با در دست 
داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت عضویت عکس دار اتحادیه در روز سه شنبه مورخ 97/6/20 ساعت 9 الی ۱0/۳0 
صبح جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس شخصا به نشانی مجتمع فرهنگی ابن حسام واقع در خیابان طالقانی 
 ۱۳ مقابل بخشداری مرکزی مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد ۵ نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو 
علی البدل هیئت مدیره و یک نفر اصلی و یک نفر علی البدل بازرس انتخاب نمایند. اسامیداوطلبانعضویتدرهیئتمدیره:
سید علی اکبری- ابوالفضل بابائیان- ابوالفضل خونیکی- ابراهیم ذاکریان- میثم ذاکریان- علیرضا قربانی- اکبر کاهنی- امید کریمی 
مقدم- محسن ملک آبادی- محمدرضا ندا- علی یوسفی  اسامیداوطلبانعضویتدرسمتبازرس:رضا حاجی آبادی- مهدی 
عباسی- حمیدرضا قالسی مود   آریانفر-رئیسهیئتاجراییبرگزاریانتخاباتاتحادیههایصنفیشهرستانبیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیم بلوک
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳9760۳0800۵0000۳4 مورخ ۱۳97/۵/2۳ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بخش نیم بلوک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر گل خانی فرزند 
غالمحسین به شماره شناسنامه ۱ صادره از قاینات در ششدانگ یک قطعه محوطه دارای تاسیسات گاوداری به مساحت 849۳/۳۵ مترمربع از 
پالک ۱2 اصلی واقع در اراضی مزرعه و قنات گریمنج بخش دوازده نیم بلوک انتقال موروثی ملک از مالک رسمی آقای صادق صادقی فرزند 
میرزا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/6/6تاریخانتشارنوبتدوم:1397/6/21
حمیدرضاتوسلیفرشه-رئیسثبتاسنادوامالکبخشنیمبلوک

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده موسسه خانه مطبوعات خراسان جنوبی )نوبت سوم(
شماره ثبت: 85     شناسه ملی: 14003081784  شناسه: 234111

 پیرو آگهی دعوت قبلی به تاریخ 97/۵/۱7 با توجه به حد نصاب  نرسیدن اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی 
فوق العاده )نوبت دوم( خانه مطبوعات خراسان جنوبی که ۳۱ تیر ماه 97 برگزار شد. بدینوسیله از اعضای محترم اصلی 
دعوت می شود در مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( این موسسه که روز چهارشنبه 2۱ شهریور ماه ۱۳97 از ساعت 
۱0 الی ۱2 به صورت الکترونیک از طریق سایت خانه مطبوعات به آدرس khanehmatbooat.ir و همزمان با دیگر 

استان ها برگزار می شود، شرکت فرمایند. 
دستورجلسه:

اصالحاساسنامهخانهمطبوعاتخراسانجنوبی
براین اساس، اعضای محترم اصلی خانه مطبوعات استان برای ثبت آرای خود از طریق سایت مذکور در تاریخ یاد شده و 

با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود اقدام فرمایند. 
اعضای محترم می توانند اطالعات دیگر مربوط به مجمع را در سایت خانه مطبوعات به نشانی ذکر شده دنبال فرمایند.
هیئتمدیرهخانهمطبوعاتخراسانجنوبی-ادارهکلفرهنگوارشادخراسانجنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 960782  محکوم علیه آقای مجید کاووسی محکوم است به پرداخت مبلغ 20۳/۱76/222 
ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای نعمت ا... نور محمدی و پرداخت مبلغ 8/۱۵0/۵00 ریال بابت حق االجرا در 

حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه سواری استیشن کاروان GLX 701 مدل ۱۳82 به رنگ سورمه ای تیره می باشد و کاپوت 
جلو و دو سر گلگیر جلو چپ و راست احتیاج به صافکاری و رنگ و چراغ های جلو نیاز به تعویض دارد. سه حلقه الستیک 90 درصد و یک حلقه 
20 درصد و خودرو تا تاریخ ۱۳97/06/06 بیمه دارد و دارای پنج سال تخفیف می باشد، به مبلغ 78/000/000  ریال کارشناسی شده است که 
از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ ۱۳97/06/۱9 از ساعت 9 الی ۱0 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد که قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱0 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 ۱0 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. 
آدینه-مدیردفترشعبهاولاجرایاحکاممدنیدادگستریشهرستانبیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

بحران آب دیگر شعار نیست و بدون آب زندگی وجودی نخواهد داشت.

درپیتنشهایآبیودرنتیجهلزومچارهاندیشیوارائهراهکارهایعلمیوعملی

 اولین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در 
مدیریت آب  19 و  20 مهرماه در دانشگاه بیرجند  برگزار می شود

امروزه در دقیقه نود بحران آب کشور هستیم. وضعیت منابع و مصارف آبی کشور امسال به گونه ای است که در بیشتر 
مناطق کشور، بی سابقه ترین تنش های آبی رخ داده است. دلیل اصلی این موضوع عدم تعادل عرضه و تقاضاست. 

کشور به یک ورشکستگی آبی مبتال شده است و منابع موجود جوابگوی نیازهای آبی نیست.
در این شرایط بهترین گزینه، پذیرفتن وضعیت موجود و اتخاذ راهکارهایی برای عبور از بحران بی آبی است.

موثرترین راه حل، بدون شک کاهش مصرف آب در بخش های مختلف مورد نیاز است.
براساس آمار وزارت نیرو، حدود 90 درصد از منابع آب در بخش کشاورزی مصرف می شود و بخش شرب سهمی 
حدود  6 درصد دارد. اگرچه سهم مصرف شرب کمتر از کشاورزی است اما باید به این نکته توجه داشت که هزینه باالی 
 تامین و تصفیه آب برای شرب و بهداشت مردم، اهمیت کاهش مصرف آب در بخش شرب را برابر کشاورزی می کند.
وزارت نیرو در بخش آب شرب می تواند با اتخاذ سیاست های تشویقی مردم را به اجرا طرح های کاهش مصرف آب 

هدایت و سپس طرح ها را سراسری کند.
راهکار موثر برای کاهش مصرف در حوزه کشاورزی روی آوردن متمرکز وزارت جهاد کشاورزی بر سرمایه گذاری

 و توسعه کشت های گلخانه ای است.
بدیهی است ادامه وضعیت فعلی مصرف باالی آب در کشور، یکی از بزرگترین موانع سر راه توسعه پایدار و امنیت 
اجتماعی خواهد شد. راه حل درمان مشکالت آبی فعلی کشور، انتقال آب بین حوزه ای و یا سایر طرح های بزرگ 
مقیاس نیست، زیرا این روش ها بازخورد منفی آن ها در آینده بیشتر خواهد بود. تنها راهکار صحیح و اصولی حل 
 مشکالت آبی فعلی ، کاهش تقاضا و مصرف در بخش های مختلف با استفاده از روش های صحیح و علمی، فناوری های

 نو و مدیریت این بخش می باشد و در نهایت امیدواریم شاهد بهبود وضعیت منابع آبی در کشورمان باشیم.
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ویزیت رایگان در دو کلینیک تخصصی بیرجند
صدا و سیما- دبیرستاد جشن های مردمی غدیر دراستان گفت:  همزمان با دهه والیت امروز و فردا در دو کلینیک تخصصی بیرجند هرکدام به مدت یک روز بیماران ویزیت 
رایگان می شوند. به گفته آرزومندان امروز پزشکان درمانگاه تخصصی شهدای سپاه و روز چهارشنبه درمانگاه امام سجاد به صورت رایگان بیماران را ویزیت خواهند کرد. وی 
افزود: در شب عید غدیر هم 30 نفر شامل پزشک ، داروساز و آزمایشگاه تخصصی اعالم آمادگی کردند تا به بیماران خدمات پزشکی را بصورت رایگان و یا با تخفیف ارائه دهند.



باغ امیرآباد بیرجند - خراسان جنوبی  داده نما

قرار گرفتن آب هویج در معرض 
هوا از خاصیت آن کم می کند

برخی از ویتامین های موجود در آب هویج به 
هوا حساس هستند و اگر برای مدت طوالنی در 
معرض هوا قرار گیرند، از بین می روند.ویتامین 
های A ، E و C به هوا حساس هستند، به 
این معناست که هر چقدر بیشتر از آب هویج 
نگهداری کنید ، احتمال از بین رفتن این ویتامین 
ها بیشتر است. قرار گرفتن در معرض نور نیز 

باعث کاهش ویتامین ها می شود. 

همیشه برای وقایع ناخواسته آماده باشید

زندگی فراز و فرود بسیاری دارد و انسان موفق کسی است که بتواند از 
لحاظ روحی خود را برای مواجهه با انواع مشکالت و موانع آماده و گوش 
به زنگ باشد. همیشه سعی کنید در مسیری که حرکت می کنید، یک 
برنامه ریزی دقیق دیگر هم داشته باشید تا در صورت بروز مشکل، به 

آن پناه ببرید.
 به دیگران اجازه ندهید شخصیت شما را تغییر دهند

در تعامالت اجتماعی نباید به دیگران اجازه دهید با حرف و رفتار خودشان، 
شخصیت اصلی و واقعی شما را تغییر دهند و به شما بگویند که چه کسی 
هستید و چه کاری باید انجام  دهید. همیشه خودتان باشید و همزمان از 

مشاوره دیگران کمک هم بگیرید.

موفقیت

داستان های دنباله دار

 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری

نزدیک های ظهر من و احمد حسین و پسر زیور در خیابان نادری، لب جو، 
کنار شتر نشسته بودیم و تخمه می شکستیم و درباره قیمت شتر حرف 
می زدیم، عاقبت قرار گذاشتیم که برویم توی مغازه و از فروشنده بپرسیم. 
فروشنده به خیال این که ما گداییم، از در وارد نشده و گفت: بروید بیرون. 

پول خرد ندارم. من گفتم: پول نمی خواستیم آقا ، شتر را چند می دهید
و با دست به بیرون اشاره کردم ، صاحب مغازه با تعجب گفت : شتر؟! احمد 
حسین و قاسم از پشت سر من گفتند: آری دیگر . چند می دهید؟ صاحب 

مغازه گفت: بروید بیرون بابا ، شتر فروشی نیست.
قدر  آن  بود،  فروشی  اگر  انگار  آمدیم  بیرون  مغازه  از  سوخته  دماغ  با 
پول نقد داشتیم که بدهیم و شتر را بگیریم و ببریم ، شتر محکم سر 
جایش ایستاده بود. ما خیال می کردیم می تواند هر سه ما را یکجا سوار 
کند و ذره ای به زحمت نیفتد، دست احمد حسین به سختی تا شکم 
شتر می رسید. پسر زیور هم می خواست دستش را امتحان کند که 
 فروشنده بیرون آمد و گوش قاسم را گرفت و گفت: االغ، مگر نمی بینی 
نوشته اند دست نزنید ؟ با دست تکه کاغذی را نشان داد که بر سینه شتر 
سنجاق شده بود و چیزی رویش نوشته بودند ولی ما هیچکدام سر در نمی 

آوردیم. از آنجا دور شدیم و بنا کردیم به تخمه شکستن و قدم زدن ....
ادامه دارد...

آیه روز  

چنین نیست که شما می  پندارید و دالیل معاد را کافی نمیدانید بلکه شما دنیای زودگذر را دوست 
دارید و هوسرانی بی قید و شرط را. سوره قیامت، آیه  )۲۰(

حدیث روز  

امام جعفر صادق )علیه السالم( : پیامبر خدا فرموده است : اي علي هیچ تهیدستي سخت تر از 
ناداني و هیچ مالي سودمندتر از عقل نیست.

سه  شنبه   * 6 شهریور  1397 * شماره 4151 
4

روش های ساده 
برای تقویت حافظه

تحقیقات نشان داده است از دست دادن حافظه در واقع مي تواند زماني 
آغاز شود که شما با سال هاي میانسالي و پیري، فاصله زیادي دارید؛ 
یعني اوایل دهه بیست سالگي و با افزایش سن ادامه یابد. خوشبختانه 
با به کار بردن توصیه هاي ذیل در طول روز مي توانید ذهن خود را 

هوشیارتر کنید و حتي موارد زیادي را به خاطر آورید.
 براي صبحانه نان مصرف كنید

حذف کامل کربوهیدرات ها از رژیم غذایي به ضرر حافظه شماست. 
کربوهیدرات  خانواده  که  کساني  شده  انجام  مطالعات  طبق  بر 
که  افرادي  به  نسبت  کنند،  مي  حذف  خود  غذایي  رژیم  از  را  ها 
کربوهیدرات مصرف مي کنند، بیشتر به بیماري هاي کمبود حافظه 
پروفسور  کانارك،  رابین  دکتر  مطالعات  اساس  بر  مبتال مي شوند. 
در  اینکه  براي  مغزي  هاي  سلول  تافتس،  دانشگاه  روانشناس  و 
 بهترین حالت کارکرد خود قرار گیرند، نیاز به کربوهیدرات دارند، زیرا 

مولکول هاي کربوهیدرات در بدن به گلوکز تبدیل مي شوند.
به عنوان مثال براي وعده صبحانه مي توانید از یک کیک )تهیه شده 
از آرد کامل( یا یک تکه نان تست و یک تخم مرغ نیمرو، به همراه 
یک فنجان چاي یا قهوه استفاده کنید تا سلول هاي خاکستري مغز 

شما صبح ها بهتر فعالیت روزانه خود را آغاز کنند.
 قبل از شروع به كار روزانه، كمي ورزش كنید

نویسنده مقاله »به مغز خود خوشامد بگویید«،   دکتر سندرا آموت، 
افزایش بدن  در  را  خون  جریان  سرعت  کردن،  ورزش  گوید:   مي 

مي دهد و در نتیجه مقدار اکسیژن و گلوکز بیشتري به عنوان سوخت 
به سلول هاي مغزي مي رساند.

براساس تحقیق انجام شده در مجله »نوروبیولوژي آموزش و حافظه«، 
توصیه مي شود چنانچه مي خواهید کلماتي را حفظ کنید، بهتر است 
بعد از انجام تمرینات بدني شدید این کار را انجام دهید، زیرا سرعت 
یادگیري مغز بعد از انجام تمرینات ورزشي شدید، نسبت به زماني که 
تنها فعالیت هاي ساده بدني انجام مي دهید، بیست درصد بیشتر است. 
با شرکت در کالس هاي ورزشي و یا حتي انجام حرکات موزون 
افزایش دهید، سپس به  نرمشي، سرعت فعالیت هاي مغز خود را 

یادگیري و حفظ کردن مطالب روزانه خود بپردازید.
 هر روز مدت كوتاهي به جستجوي اینترنتي بپردازید

طبق آخرین تحقیقات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا، حداقل یک 
ساعت در روز جستجوي اینترنتي، به ویژه در مورد مطالبي که بیشتر 
به دانستن آنها عالقه دارید )مثل بررسي دیدارهاي ورزشي آخر هفته(، 
باعث مي شود نیمکره پیشین مغز فعال شود؛ این بخش مسئول 
کنترل حافظه کوتاه مدت ماست. دکتر گري اسمال، سرپرست گروه 
تحقیقات مي گوید: »هنگامي که شما در حال جستجوي مطلبي در 
اینترنت هستید، رشته هاي عصبي مربوط به تصمیم گیري در مغز و 
همچنین اعصاب بینایي و مهارت هاي گویایي، همگي بسیار فعال 
 مي شوند. به توصیه دکتر اسمال، این تمرین جستجو را به صورت 
بي هدف انجام ندهید، زیرا هر چند کار ساده تر مي شود، ولي در مورد 

تقویت حافظه، بي اثر خواهد بود.

یک لحظه مکث كن . . . 

آیا کم خون  هستید؟ 

 

اگر کم خون هستید، عملکرد مغزتان کندتر 
بخورید.   ساز  خون  غذاهای  پس  می شود 
میزان  آلو  زرد  اسفناج،  قرمز،عدس،  گوشت 
زیادی آهن دارند. با تایید پزشک تان می توانید 
از قرص  آهن هم استفاده کنید. با غذاهای 
آهن دار لبنیات مصرف نکنید تا کلسیم مانع 
جذب آهن موجود در غذای تان نشود. با غذا 
نوشابه های کوالدار و بعد از غذا چای ننوشید.

مراقبت های صورت برای جلوگیری 
از چروک دور چشم

 

برخی عوامل ظهور چین و چروك در صورت 
را افزایش می دهند. مثل باد، استفاده نکردن 
از کرم ضد آفتاب، نور خورشید و سرما جمله 
اخم  از  همچنین  هستند.  زا  چروك  عوامل 
کنید،  پرهیز  نادرست  عادت های  و  کردن 
، کنید  مرطوب  روزانه  به صورت  را   پوست 

ویتامین ها و مواد معدنی را در برنامه غذایی 
بگنجانید و از روغن نارگیل استفاده کنید.

غذاهای فرآوری شده، نوعی محصول غذایی هستند که دستخوش 
فرآیند صنعتی قرار می گیرند. با استفاده از فرآیندهای شیمیایی، طعم 
و بافت های این غذاها برای جذب مصرف کنندگان ساخته می شوند. 
شرکت هایی که این محصوالت را می سازند آن ها را به عنوان 
بهترین گزینه “ برای رژیم های غذایی سریع و رضایت بخش “ به 
فروش رسانده اند. با این حال پس از آن، آن ها این واقعیت را پنهان 
می کنند که ترکیبات مصنوعی و فرآیندهای تصفیه شده می توانند 

پیامدهای منفی برای بدن داشته باشند. 
غذاهای فرآوری شده اعتیادآور هستند 

هیچ شکی وجود ندارد که در آن منافع صنعت غذا قرار دارد. پول 
بیشتری به دست می آورند. برای آن ها مهم نیست که از طیف 
اثر  که  کنند  می  استفاده  شیمیایی  افزودنی های  از  ای  گسترده 
اعتیاد آوری دارد و باعث می شود مصرف کنندگان به طور مرتب 

آن را انتخاب کنند.

خطر غذاهای فرآوری شده چیست ؟
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32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
00

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
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( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

را تجربه کنید.   09158668002

استخدام پیک موتوری 
نیمه وقت و تمام وقت 

و نیروی خانم 
نیمه وقت جهت رستوران

09363654746
056 - 32342244

به تعدادی بازاریاب )خانم/آقا( با حقوق ثابت 
+ پورسانت + بیمه و یک خانم جهت منشی 

شرکت پخش مواد غذایی نیازمندیم. 
سپیده کاشانی 15- قطعه دوم     09158156090

تخریب و بازسازی ساختمان  
09302761630 -09155626033

دم سرخ ها
16:1522شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

فـروشی 
گلخانه مکانیزه به همراه ویالی شیک 
با کلیه امکانات، 15کیلومتری شهر، 
درآمد بسیار عالی به صورت نقد 

و اقساط به فروش می رسد.
09155610164

فروش کارخانه در شهرک 
صنعتی، سند ششدانگ آزاد 
قیمت توافقی، با معرفی وام 

سرمایه در گردش
09157234706

حمل بار سعــدی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

)تهران ، مشهد ، زاهدان با تخفیف ویژه به همراه بیمه رایگان(

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه 
منزل داریم /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

به یک نفر نیروی آقا جهت کار 
در انتشارات نیازمندیم.

09158600073 - 05632342019

هزار پـــا
1820شروع سانس
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گروه خبر- روز گذشته نشست بررسی همکاری 
های علمی و دانشگاهی با حضور والی فراه و 
روسای دانشگاه های استان برگزار شد. استاندار 
در این نشست با اشاره به این که ظرفیت بسیار 
بزرگی در حوزه علمی استان وجود دارد، افزود: 
دانشگاهی  و  فرهنگی  سابقه  جنوبی  خراسان 
آکادمیک بسیار باالیی دارد که می تواند عالوه 
بر تامین نیازهای داخلی به مبادالت علمی در دنیا 
به ویژه افغانستان و فراه بپردازد. وی با بیان این 
که استفاده از ظرفیت های علمی و دانشگاهی 
یکی از مسیرهای توسعه دو کشور است، عنوان 
کرد: در طول تمام نوار شرق کشور تنها دانشگاهی 
که مرکز افغانستان شناسی را دارد دانشگاه بیرجند 
است البته برای اینکه این مرکز به یک مرکز 
بزرگ تبدیل شود، می طلبد بین بخش های 
مختلف دانشگاهی فراه و بیرجند مراودات علمی 
و اطالعاتی متعددی صورت گیرد. استاندار با 
 بیان اینکه همه همکاری های توسعه آفرین 
می تواند از همکاری های دانشگاهی بین دو 
کشور آغاز شود، اظهار کرد: استانداری خراسان 
دانشجویان  از  نفر  دو  تحصیل  هزینه  جنوبی 
مقطع کارشناسی، دو نفر مقطع کارشناسی ارشد 
و دو نفر دکتری افغانستانی را که توسط والی فراه 

معرفی شوند بر عهده می گیرد.

فعالیت دانشگاه های ایرانی
در افغانستان

سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در والیت 
دانشگاه  زمان حاضر  در  کرد:  بیان  نیز  هرات 
افغانستان  پیام نور و دانشگاه آزاد اسالمی در 

فعال است. افخمی رشیدی با اشاره به این که 
دانشگاه  اساتید  به  بورسیه  گذشته ۳۰۰  سال 
افغانستان داده ایم که امیدواریم استان فراه نیز 
از این ظرفیت بهره مند شده باشد، خاطرنشان 
کرد: به منظور محرومیت زدایی حدود ۵۰ نفر از 
اساتید دانشگاه فراه را بورسیه کرده ایم و ساالنه 
۱۰ بورسیه به استان فراه داریم. وی با اشاره به 
اینکه به منظور فقر زدایی و ایجاد اشتغال از محل 
کمک های بالعوض یک و نیم میلیون دالر 

ایجاد مرکز فنی و حرفه ای در والیت  برای 
فراه هزینه کرده ایم، گفت: ساالنه بیش از ۸۰۰ 
نفر در این مرکز آموزش می بینند و به صورت 

رایگان وارد بازار کار می شوند.
ایران  اتاق  داریم  آمادگی  اینکه  بیان  با  وی 

شناسی را با هزینه خودمان در دانشگاه فراه 
ایجاد کنیم، عنوان کرد: امیدواریم هرچه سریع 
جمهوری  فرهنگ  خانه  نزدیک  آینده  در  تر 

اسالمی ایران در فراه نیز ایجاد شود.

دانشگاه های استان آماده همکاری
با »فراه« افغانستان هستند

رئیس دانشگاه بیرجند نیز در این نشست عنوان 
آمادگی  جنوبی  خراسان  های  دانشگاه  کرد: 

برای ارائه خدمات و همکاری با استان »فراه« 
افغانستان را دارند. خامسان با بیان اینکه دانشگاه 
بیرجند می تواند در خصوص تعدادی بورسیه با 
درجات مختلف با استان فراه همکاری داشته 
باشد، عنوان کرد: استان خراسان جنوبی دارای 

کتابخانه ۴۰ ساله است که می تواند به توسعه 
علمی در ایران و افغانستان کمک کند.

راه اندازی پروازهای بیرجند به فراه
شناسی  افغانستان  مدیرگروه  بخشی،  احمد 
دانشگاه بیرجند نیز در این جلسه اظهار کرد: 
برای اولین بار در کشور درس آشنایی با سیاست 
و حکومت افغانستان در دانشگاه بیرجند آموزش 
داده می شود. وی با بیان اینکه یکی از مشکالت 

در روابط دوجانبه سوءتفاهم است، افزود: متاسفانه 
امروز در جمهوری اسالمی ایران، افغان هراسی 
وجود دارد که باید تصحیح شود. در زمینه ایجاد 
خراسان  همجوار  استان  دو  مسئوالن  اعتماد، 
جنوبی و فراه باید پیگیری های الزم را برای راه 

اندازی پروازهای بیرجند به فراه، کابل و هرات را 
انجام دهند. مدیرگروه افغانستان شناسی دانشگاه 
بیرجند با اشاره به اینکه دوره های آموزشی کوتاه 
مدت برگزار می شود، گفت: استان فراه دارای دو 
دانشکده تعلیم و تربیت و زراعت و کشاورزی 
است لذا این دانشکده ها می توانند از دوره های 
کوتاه مدت در استان خراسان جنوبی استفاده 
کنند. وی ادامه داد: دانشگاه بیرجند آمادگی دارد 
از این تعداد ساالنه ۱۰۰ بورسیه را برای کشور 

افغانستان  نیز داشته باشد.

تحصیل ۱۸ هزار دانشجوی افغان
در دانشگاه های ایران

والی والیت فراه افغانستان با بیان این که ۱۸ 
دانشگاه های  در  افغانستانی  دانشجوی  هزار 
ایران مشغول به تحصیل هستند، گفت: توجه 
و  تحصیل  حوزه  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
آموزش به خصوص در والیت فراه افغانستان را 
می خواهیم. عبدالبصیر سالنگی با تاکید بر اینکه 
دانشگاه های  افغانستان  در  خوشبختانه  امروز 
کرده،  جذب  را  همه  و  شده  ایجاد  خصوصی 
ادامه داد: در استان فراه یک دانشگاه خصوصی 

)ابونصر فراهی( راه اندازی شده است.

رئیس دانشگاه بیرجند به عنوان عضو 
مدیریت  توسعه  راهبردی  شورای 

خراسان جنوبی منصوب شد
گفتنی است در حکمی از طرف استاندار خراسان 
جنوبی احمد خامسان به عنوان عضو شورای 

راهبردی توسعه مدیریت استان منصوب شد.

امین جم - عصر دیروز دومین نشست مشترک 
مسئوالن استان با والی فراه افغانستان برگزار و 
جمع بندی نهایی مذاکرات انجام گرفت. استاندار 
در این جلسه خطاب به طرف افغانستانی، با بیان 
اینکه ظرفیت ها و توانمندی های استان را از 
نزدیک مشاهده کردید، ادامه داد: مذاکرات بر دو 
محور اساسی شکل گرفته است که مورد توجه 
تجار خراسان جنوبی و هم تجار والیت فراه قرار 
گرفته است. مروج الشریعه با اشاره به اینکه یک 
بخش از این مذاکرات مربوط به بحث حاکمیت 
و دستگاه های حکومتی در مرزها هستند، ادامه 
داد: روانسازی مبادالت تجاری و مسائلی چون 
گمرک،ترابری و حمل و نقل، قرنطینه ، استاندارد 
و همچنین عوامل امنیتی که در مرزها مستقر 

هستند، از جمله این موارد است.
 قسمتی از مذاکرات

پیرامون کارکرد بخش خصوصی است
وی بخش دیگر این مذاکرات را پیرامون کارکرد 
بخش خصوصی عنوان و اظهار کرد: محور دوم 
کارکرد بخش خصوصی و فعالیت های مشترک 
فی مابین است که امیدواریم در آینده بیشتر و 
بهتر از گذشته ادامه داشته باشد.استاندار خراسان 
جنوبی افزود: در اتاق بازرگانی هشت مصداق و 
محور در خصوص همکاری ها در نظر گرفته 
شده است که نظام های مالی و پولی، بانک ، 
بیمه،همکاری های علمی، فرهنگی ، دانشگاهی، 
کارهای  حوزه  عمده  توریستی  و  گردشگری 

بخش خصوصی را تشکیل می دهد. 

مهمان نوازی گرم تان را
به افغانستان انتقال می دهیم

والی والیت فراه افغانستان در ادامه با بیان اینکه 
روز،  دو  این  در  ما  مطالعات  و  مشاهدات  طی 
ظرفیت هایی برای گسترش روابط بین ایران 
و افغانستان وجود دارد، اظهار کرد: با این حسن 
نیت ، همه این مشکالت موجود حل می شود 
و از مهمان نوازی گرمی که دیدیم تشکر کرده و 
این مهمان نوازی را به افغانستان انتقال می دهیم. 
در این جلسه والی والیت فراه شخصا از استاندار 
خراسان جنوبی و تیم تخصصی وی برای سفر به 

کشور افغانستان و والیت فراه دعوت کرد.
امضای تفاهم نامه دوجانبه

دوجانبه  نامه  تفاهم   ، جلسه  این  پایان  در 

اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و مرزی 
فی ما بین مسئوالن ارشد خراسان جنوبی و 

والیت فراه افغانستان منعقد شد.
کشور،  دو  گمرکات  کاری  ساعات  افزایش 
تشکیل اتاق تجاری مشترک بین اتاق بازرگانی 
بیرجند و والیت فراه، برگزاری جلسات مشترک 
بین معاونان تخصصی استاندار خراسان جنوبی با 
والی والیت فراه، اعالم آمادگی خراسان جنوبی 

افغانستان در حوزه  برای پذیرش مردم کشور 
گردشگری و توریسم درمانی، افزایش مبادالت 
صادرات  )فاوا(،  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
خدمات فنی و مهندسی به منظور زیرساخت 
های کشور افغانستان، برگزاری مراسم و برنامه 
های مشترک فرهنگی، تبادل اطالعات فنی و 
مهندسی شهرداری بیرجند با شهرداری والیت 

فراه از اهم مفاد این تفاهم نامه اعالم شد.

راه اندازی اتاق ایران شناسی در دانشگاه فراه

امضای تفاهم نامه دوجانبه بین استان و والیت  فراه
* در چهارمین روز از هفته دولت 6۵ طرح عمرانی و 
خدماتی در شهرستان نهبندان و 6 طرح با اعتبار ۳۱2 

میلیون تومان در شهرستان سربیشه افتتاح شد.
* مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق از افتتاح 
احداث  و  برق  تامین  طرح   6۱ شامل  طرح   ۱۳2
شبکه، ۵۴ پروژه ترمیم و اصالح شبکه و ۱7 پروژه 

روشنایی معابر خبر داد.
*تفاهم نامه ای با هدف رسیدن به توسعه و عمران 
شهری در نشست مشترک بین شهرداران بیرجند و فراه 

در حاشیه سفر والی فراه افغانستان به امضا رسید.
نخستین  در  استان  گذاری  سرمایه  های  *فرصت 
نمایشگاه بین المللی شهر گردشگر در تهران معرفی شد.

* رئیس بسیج دانشجویی استان از آغاز دهمین دوره 
طرح والیت استانی با حضور ۸۰ دانشجو خبر داد.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“ من از شما می خواهم که امام را تنها نگذارید و از روحانیت مبارزی چون 
آیت ا... خامنه ای تا می توانید پشتیبانی کنید.” 
شهید احمد صفایی

دستگاه های اجرایی درباره تأمین
و جذب منابع ملی ارزیابی می شوند

مهر- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: 
دستگاه های اجرایی درباره تأمین و جذب منابع ملی 
ارزیابی می شوند. علوی مقدم در مراسم  تحویل ماشین 
آالت و برخی تجهیزات آتش نشانی به دهیاری ها اظهار 
کرد: دهیاری ها باید درباره نحوه عملکرد صحیح در 
زمان های بحرانی چون آتش سوزی ها آموزش الزم 
را دیده و در این زمینه آمادگی داشته باشند. مدیرکل 
دفتر امور روستایی استانداری هم از خرید تعداد ۳66 
قلم تجهیزات برای ۱۱ پایگاه آتش نشانی روستایی و 
هفت دستگاه خودروی حمل زباله نیمه سنگین خبر داد.

تمام پروژه های نیمه تمام
شهرستان فردوس تکمیل می شود

مراسم  در  فردوس  شهرستان  فرماندار   - سربازی 
تمام  کرد:  اظهار  فردوس  جدید  شهردار  معارفه 
پروژه هایی که در این شهرستان باالی ۵۰ درصد 
در  و  شد  خواهد  تکمیل  دارد،  فیزیکی  پیشرفت 
این مدت هیچگونه پروژه جدیدی شروع نخواهد 
های  پروژه  برخی  کرد:  تصریح  ابراهیمی  شد. 
شاخص بهداشتی و فرهنگی که از سال های قبل 
به علت کمبود اعتبار نیمه تمام مانده بود به بهره 
برداری رسیده است. معاون هماهنگی امور عمرانی 
با بیان اینکه عملکرد شهرداران به  استانداری نیز 
انتظار ما از شهرداران  دقت رصد می شود، گفت: 
توجه به زیباسازی شهری، ساماندهی ورودی شهرها، 
انضباط مالی و پرسنلی، داشتن روحیه خدمتگزاری به 
مردم و حرکت بر اساس قانون و مصوبات شورای 
شهر است. رئیس شورای شهر نیز که از برخی بی 
مهری ها دل پری داشت، عنوان کرد: در شهرستان 
فردوس خواسته های مردم بر روی چهار نهاد: امامت 
جمعه، فرمانداری، شورای شهر و دفتر نماینده مردم 
در مجلس شورای اسالمی متمرکز است در حالی که 
بسیاری از این مطالبات را باید مدیران دستگاه های 
دولتی پاسخگو باشند. در این مراسم “علی کاظمی” 

به عنوان شهردار فردوس معرفی شد.

ورزش کارمندان مغفول مانده است

ایرنا- معاون مدیرکل دفتر توسعه ورزش همگانی 
وزارت ورزش و جوانان گفت: ورزش کارمندان مظلوم و 
مغفول واقع شده و این مظلومیت به این دلیل است که 
مورد حمایت واقع نشده اند. سلیمانی در آیین تجلیل از 
قهرمانان مرحله کشوری مسابقات کارکنان دولت بیان 
کرد: امیدواریم به زودی کارمندان ورزشکار، سالم و با 
نشاط داشته باشیم. اسماعیلی معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استاندار نیز از مدیران دستگاه های اجرایی 
خواست ورزش را به شکل داوطلبانه در دستگاه متبوع 
خود تقویت کنند. مدیر کل ورزش و جوانان هم عنوان 
کرد: برنامه ریزی الزم انجام شده تا ورزش کارکنان 

دولت را در نهاد دستگاه های اجرایی تقویت کنیم.

درب واحد اقتصادی منطقه ویژه
 15 روز دیگر باز می شود

امین جم- معاون اقتصادی استاندار در حاشیه جلسه با 
والی والیت فراه افغانستان، با اشاره به اقبال بسیارخوب 
از سوی تجار افغانی به دلیل تکمیل زیرساخت ها در 
امیدواریم  کرد:  اظهار  استان  اقتصادی  ویژه  منطقه 
بتوانیم میزبان خوبی برای سرمایه گذاران افغان در 
استان باشیم. عابدی اضافه کرد: باتوجه به سهولت های 
قانونی و زیرساخت های ایجاد شده در این منطقه ، 
روند رو به رشد حضور تجار افغان را شاهد هستیم. وی 
در خصوص بازگشایی درب واحد اقتصادی منطقه ویژه 
اقتصادی استان ، اظهار کرد: ان شاء ا... ظرف ۱۵ روز 

آینده این موضوع قابلیت اجرایی دارد.

رونق اقتصادی ایران و افغانستان
مستلزم روابط دو جانبه است

ایرنا - رئیس اداره راه و ترابری والیت فراه افغانستان 
و  ایران  تجارت  و  اقتصادی  توسعه  و  رونق  گفت: 
این  بین  جانبه  دو  روابط  ایجاد  مستلزم  افغانستان 
کشورهاست. “فراهی” روز گذشته در حاشیه بازدید 
از کارخانه هبلکس رضوی شهرک صنعتی بیرجند 
بیان کرد: در خراسان جنوبی ظرفیت های متنوعی 
از جمله محصوالت با کیفیت کارخانه هبلکس وجود 
افغانستان  به  این کاال  با ورود  است  امید  دارد که 
تر  کیفیت  با  و  بهتر  های  شاهد ساختمان سازی 
باشیم. مدیرعامل  نیمروز و هرات  در والیت فراه، 
کارخانه هبلکس رضوی نیز افزود: اکنون یکسری 
محصوالت جدید رنگی با مقاومت باال و با ویژگی 
های برتر نسبت به گذشته در حال تولید است که 
امید است با معرفی آن بازار بهتری ایجاد و کارخانه را 

برای تولیدات بیشتر توسعه دهیم.
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
یطاِن ْحمِن َو َمْدَحَرةُ الشَّ اَلّصالةُ ِحْصُن الرَّ

نماز، دژ محكم خداوند مهربان و وسیله راندن شیطان است
)غررالحكم، ح 2213(

عکس: رضایی

جواد رضایی - صبح روز یکشنبه به مناسبت شروع هفته دولت، 
رئیس  پور  رفیعی  علیرضا  با حضور  بیرجند  دامپزشکی  شبکه 
سازمان دامپزشکی کشور، استاندار و فرماندار بیرجند افتتاح شد. 
علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشوربا ابراز خرسندی 
از ساخت این مجموعه بیان کرد: ساخت این آزمایشگاه  در امنیت 
اقتصادی و غذایی استان بسیاری موثر بوده و دژ محکمی برای 
توسعه بهداشت عمومی و تجارت بین المللی خواهد بود. وی ادامه 
داد: برای ساخت این آزمایشگاه در فاز اول مبلغ 700 میلیون 
 PcR تومان هزینه شده، برای فاز دوم نیزکه تجهیز آزمایشگاه
و آزمایشگاه اداره کل است، مبلغ 600 میلیون تومان اختصاص 
داده شده است، همچنین مبلغ 650 میلیون تومان نیز توسط 

فرمانداری برای ساخت ساختمان شبکه دامپزشکی بیرجند هزینه 
شده است.

هفته دولت، فرصت مناسبی برای دولتمردان است
 استاندار بیان کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای دولتمردان 
توانند گزارش عملکردهای یک ساله را به مردم  است که می 
ارائه دهند و همچنین داشته ها و کارهای خود را بیان کنند و 
 این موضوع  باعث تقویت تعامل بین مردم و دولت خواهد شد. 
مروج الشریعه با اشاره به اینکه هفته دولت، هفته بازنگری در روش 
 ها و نگاه هاست، ادامه داد: چشم اندازی که برای جامعه تعریف 
می شود بسیار مهم است و باید در بعضی از روش ها به صورت 
جدی بازنگری شود، با توجه به شرایط موجود، تصمیم گیری 

هایی برای کالن کشور توسط مقام معظم رهبری بیان شده که 
باید از این رهنمودها حداکثر استفاده  شود. 
باالترین قدرت هر جامعه مردم هستند

 استاندار ادامه داد: به کارگیری ظرفیت های جامعه بسیار مهم 
است و باید از فرصت گفتگو با مردم استفاده شود و زیر ساخت 
های مدیریت متحول شود. وی با اشاره به اینکه باالترین قدرت 
هر جامعه مردم هستند، افزود: مردم از جنگ تحمیلی 8 ساله 
تجارب ارزشمند بسیاری را به دست آورده اند و توقعاتی دارند 
که به حق است و باید برای رفع آن تالش شود. همچنین موانع 
در سیستم اداری و مدیریتی برداشته شود که هفته دولت این 
شرایط را برای تغییر در عملکرد و زیرساخت ها ایجاد می کند.

هفته دولت، هفته بازنگری در روش ها و نگاه هاست  
افتتاح شبکه دامپزشکی بیرجند به مناسبت هفته دولت 

عکس: احسان توال

بیرجند،  بازرگانی  اتاق  رئیس  استاندار،  حضور  با  مراسمی  گذشته  روز   - رضایی  جواد 
سرکنسولگری ایران در هرات و والی والیت فراه افغانستان و هیئت همراه برگزار شد که با تاکید 
بر رابطه موثر دو کشور، موانع تجارت و فعاالن بخش خصوصی در حوزه صادرات و واردات بین 

دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در این نشست اظهار کرد: تشکیل کمیته 
مشترک بازرگانی بین بیرجند و والیت فراه افغانستان ضروری است و اتاق بازرگانی بیرجند 
آمادگی تشکیل این کمیته را جهت ایجاد اتاق مشترک بازرگانی در راستای تسهیل مبادالت 
تجاری خراسان جنوبی و فراه دارد. محسن احتشام با تاکید بر اینکه تسریع در ایجاد این کمیته 
به روابط بهتر منجر می شود، افزود: خراسان جنوبی از مزیت های اقتصادی بسیاری برخوردار 

است که با توجه به این ظرفیت ها می توان ارتباط خوبی با والیت فراه برقرار کرد.
وی بازگشایی بازارچه های مسدود شده در خراسان جنوبی را از انتظارات فعلی تجار عنوان و 
بیان نمود: بازگشایی بازارچه های مسدود موجب رونق تجارت می شود و بخشی از نیازهای 
والیت فراه و کشور افغانستان از طریق آن رفع خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی بیرجند گفت: این استان از مزیت های نسبی باالیی به خصوص در تولید برای صادرات 
برخوردار است که می توان بخشی از نیازهای کشور افغانستان را از طریق این تولیدات رفع کرد. 
وی با اشاره به ارتباطات مناسب تجار دو کشور از سال های گذشته تاکنون افزود: والیت فراه هم 

دارای مزیت های نسبی است که قابلیت صادرات به کشورهایی از جمله ایران را دارد.
احتشام، اتاق بازرگانی را پل ارتباطی بین تجار دو کشور معرفی نمود و افزود: از این طریق 
تجار می توانند به مبادله تجاری بپردازند که این امر رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت. 
 وی تصریح کرد: اگر تعامل و همکاری دو طرفه ایجاد شود صادرات و واردات در کنار هم انجام 
می شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به توانمندی های 
بخش کشاورزی والیت فراه اظهار کرد: از این طریق می توان نیازهای خراسان جنوبی را در 

شرایط خشکسالی تأمین کرد.
ترانزیت در مرز جدی گرفته شود 

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز با اشاره به آمار صادرات 

و خروج کاال از طریق مرز ماهیرود تصریح کرد: طبق آمار سال گذشته 50 درصد وزن کاالهای 
صادراتی ایران به افغانستان از این مرز ترخیص شده است. علیرضا خامه زر اظهار کرد: با توجه به 
قدمت این مرز، اهمیت و نزدیکی به شهر کابل موقعیت آن را ممتاز می کند. وی با بیان اینکه 
مرز مشترک به عنوان سومین معبر اصلی دارای اهمیت است، گفت: خراسان جنوبی طوالنی 
ترین مرز مشترک ایران با افغانستان را دارد و قرار گرفتن در کریدور حمل و نقل شرق و شمال 
- جنوب موقعیت این استان را ممتاز کرده است. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی بیرجند گفت: برخالف سرمایه گذاری قابل توجه ایران و افغانستان در مرز ماهیرود، 
ظرفیت ترانزیت در این مرز مغفول مانده که باید از امکانات موجود استفاده بهتری صورت گیرد. 
وی صدور ویزا با مدت بیشتر را از خواسته های تجار ایرانی عنوان کرد و افزود: انتظار می رود 
ویزا از تجار و فعاالن بخش خصوصی با سابقه و رانندگان ترانزیت حذف و یا ویزای طوالنی مدت 
داده شود. خامه زر با تاکید بر فعال شدن تجارت دو طرفه بین ایران و افغانستان اظهار کرد: 
اگرچه تولید مصنوعات در کشور افغانستان کمتر است اما در بخش کشاورزی و دامی این کشور 

می تواند با ایران روابط تجاری بیشتری برقرار کند.
در ادامه استاندار خراسان جنوبی گفت: برای اینکه بسیاری از مباحث بخش تجارت دو استان 
خراسان جنوبی و والیت فراه افغانستان به صورت ویژه، قاطع و قطعی روشن شود، نیازمند 
پیگیری منظم راه اندازی اتاق بازرگانی مشترک هستیم. محمد مهدی مروج الشریعه تاکید کرد: 
با تشکیل این اتاق بسیاری از مباحثی که در نشست های دو طرف در حوزه اقتصادی و تجاری 
به بحث و تبادل اطالعات کشیده می شود، رفع خواهد شد. وی اتاق بازرگانی مشترک را بهترین 
محمل برای حل مشکالت دانست و گفت: امید است با همکاری سرکنسول ایران در هرات، 
نمایندگی های وزارت امور خارجه در دو استان و والی فراه اتاق مشترک به عنوان پایه ای برای 
پیگیری های بیشتر تشکیل شود. استاندار ادامه داد: همچنین نمایندگی های وزارت امور خارجه 
در هر دو استان خراسان جنوبی و والیت فراه می تواند تشکیل و از این طریق برخی معضالت 
حل شود. مروج الشریعه بر لزوم تشکیل شرکت های بیمه مشترک بین فراه و خراسان جنوبی 
تاکید کرد و افزود: همچنین خراسان جنوبی برای درمان و خدمات پزشکی آماده ارائه خدمات 
به این استان است. وی اضافه کرد: این مهم حتی با امکان جذب سرمایه گذاری در نقطه صفر 

مرزی امکان پذیر است که با سرمایه گذاری مشترک، خدمات بهداشتی و درمانی ارائه خواهد 
شد. استاندار یادآور شد: دبیرخانه کارگروه های مشترک در حوزه های مختلف باید به صورت 
منظم در دو استان فراه و خراسان جنوبی برگزار شود. وی با اشاره به اینکه تجار ایرانی در مقابل 
پیشنهاد تجار افغانستانی برای ارائه محصول بی کیفیت نباید این طور کاالهایی را عرضه کنند، 
بیان کرد: برای کنترل کیفیت باید سیستمی در مرز وجود داشته باشد تا کیفیت محصوالت 
کنترل شود. مروج الشریعه با بیان اینکه آمادگی کامل برای تامین کاالهای بازار افغانستان وجود 
دارد، تصریح کرد: بازارچه یزدان و دو کوهانه دو معبر مرزی هستند که به ترتیب به عنوان 
ترمینال دام و انرژی محسوب می شوند و این ظرفیت قابل بازگشایی است که به نفع هر دو 

کشور می باشد.
صدور ویزای سه تا یک ساله برای تجار افغانی

افخمی، سرکنسولگر ایران در هرات بیان کرد: نظام جمهوری اسالمی نگاه ویژه ای به تجارت 
در شرق کشور دارد و بسترهای خوبی را برای توسعه و افزایش توانایی های این منطقه فراهم 
 کرده است. وی با بیان اینکه دولت در صنعت، ریل گذار است و کار را بخش خصوصی انجام 
می دهد، ادامه داد: در مورد ایجاد زیرساخت ها برای برطرف کردن مشکالت اقدامات خوبی 
صورت گرفته و برای تمام تجار افغانستانی که قصد اقتصادی دارند، ویزای سه تا یک ساله صادر 
می شود، همچنین با توجه به تردد 10 هزار راننده افغانستانی در کشور برای راننده های تزانزیت 
نیز ویزای 6 ماهه صادر می شود. افخمی افزود: سرکنسولگری نقش حمایت از تجار ایرانی را دارد 
و ایجاد روابط بهتر بین خراسان جنوبی و فراه نیازمند ساختار است. همچنین مشکالت طرفین 
با حکمیت سرکنسولگری حل می شود. همچنین ابوالبصیر سالنگی، والی والیت فراه با اشاره 
به بازدید از مرزماهیرود بیان کرد: این بازارچه دارای ظرفیت های باالیی برای افزایش مبادالت 
تجاری بین دو کشور است ولی مشکالت امنیتی هنوز حل نشده است. وی با اشاره به اینکه  بازار 
افغانستان از کاالهای باکیفیت استقبال می کند از تولید کنندگان ایرانی خواست که با توجه به 
تمایل تجار افغانستانی، محصوالت بی کیفیت عرضه نکنند. وی همچنین بر تحکیم روابط بین 
دو کشور تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به ظرفیت بازار افغانستان امیدواریم بتوانیم زمینه برای 

تبادل هر چه بیشتر محصوالت را داشته باشیم.

لزوم ایجاد كميته مشترک بازرگانان جهت تشكيل اتاق مشترک بازرگاني  بيرجند و والیت فراه
در نشست با والی والیت فراه افغانستان مطرح شد


