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 6گزارش

بازگشایی معبر یزدان معطلکمیسیون مرزی
طوالنی ترین مرز با افغانستان ،معبر مرزی فعال
ماهیرود و سه معبر مسدود شده به صورت یک طرفه
توسط کشور همسایه در این زمینه ویژه تر است.

گشوده نشدن آخرین حلقه

فرخ نژاد
ماه های پایانی سال  93بود که دولت افغانستان
به صورت یک طرفه به انسداد سه معبر مرزی یزدان
زیرکوه ،گلورده درمیان و دوکوهانه نهبندان اقدام
کرد .در پنج سالی که از تعطیلی این معبرهای مرزی
می گذرد رایزنی ها ،پیگیری ها و مکاتبات زیادی
توسط دستگاه دپیلماسی و مسئوالن دیگر نهادهای
مرتبط با مقامات کشور همسایه برای بازگشایی این
مبادی انجام شد اما هنوز معبری باز نشده و همه
امیدها به امسال و نظر مثبتی است که افغانستان به

روی گمرک یزدان دارد .به گزارش «خراسان جنوبی»،
در جلسه های متعددی با حضور مدیران دستگاه
دیپلماسی ،طرف های افغانستانی و ایرانی در خراسان
جنوبی ،افغانستان و پایتخت ،زمان بازگشایی دوباره
معبر یزدان شهریور  98اعالم شده است .اما آن چه
امیدواری را در این زمینه بیشتر می کند ،به گزارش
هایی بر می گردد که استاندار به رئیس جمهور در ستاد
اقتصادی دولت درباره قابلیت و فرصت مرز خراسان
جنوبی ارائه کرده و ارائه این گزارش ها سبب شده
است تا دولت به مرزهای شرقی توجه ویژه ای معطوف
کند و در موضوع تحریم ها برای تامین نیازهای کشور
به آن بپردازد که نقش خراسان جنوبی به دلیل داشتن

اما پرسش این است که چرا با این که نظر کشور
همسایه برای بازگشایی معبر یزدان مثبت است
تاکنون این اقدام عملیاتی نشده و باز هم وعده ای برای
شهریور آینده مطرح است؟
بنا به گفته نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس،
آخرین حلقه ای که در این باره باید گشوده شود باز
نشده است .سوال این که آخرین حلقه چیست و چه
دستگاهی گشاینده آن است؟ «فرهاد فالحتی» ،این
حلقه را صورت جلسه کمیته مرزی اعالم می کند که
باید تنظیم شود و به امضای دو طرف برسد .نکته جالب
توجهی که او در این زمینه بیان می کند این است که
از یک سال قبل طرف افغانستانی معبر یزدان را به
عنوان مرز مشترک بین ایران و افغانستان قبول دارد
و خواستار اجرای شرایطی در مرز است که از جمله آن
می توان به تامین فیبر نوری ،ساختمان و مستحدثات،
زیرساخت هایی مانند آب ،برق ،راه و  ...اشاره کرد در
حالی که همه این خواسته ها و شروط کشور همسایه
برای بازگشایی «یزدان» در این مرز موجود است و
نباید امکانات و زیرساخت هایی جدید ایجاد شود که
هزینه بر باشد.

مهلتپاسخدهی

.

قبلازصبحجمعهتماماست
محمدمهدی رنجبر

یادآوریمیکنمکهمهلتارسالپاسخصحیحتماممسابقات
امروز ،از ســاعت ۲۴جمعه به «صبح جمعه» تغییر پیدا کرده
است .چون تعیین برندگان باید ظهر روز جمعه انجام شود تا
روزنامهای که روز شنبه مطالعه میکنید تا عصر جمعه آماده

به تعویق افتادن این موضوع از دید نماینده مردم
قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی به دلیل
ورود ضعیف به موضوع از طرف ایران است اما تحرک و
پویایی خوبی در این زمینه در وزارت امور خارجه دیده
می شود در حالی که استاندار نیز با جدیت ،پیگیر
موضوع تا حصول نتیجه است .او خواسته اش از وزارت
امور خارجه تشکیل کمیته مرزی با افغانستان ،تسریع
در رفع موانع موجود و تعیین دقیق خط مرزی است.
بنابراین گزارش ،معبر مرزی یزدان در سال های 80
تا  85از لحاظ صادرات کاال به عنوان بازارچه نمونه
کشوری مطرح بود اما از سال  86رونق صادراتی در
این بازارچه کند شد و این بازارچه مرزی چند سالی
است برای صادرات کاال از طرف افغانستان با وجود
فراهم بودن زیرساختهای مناسب با بیمهری
مواجه است.

صورت جلسه کمیته مرزی

بعد از آشنایی با قابلیت های خراسان جنوبی اعالم کرد که
باید استان به عسلویه معدنی تبدیل شود ،نمود دارد« .محمد
صادق معتمدیان» ،در دیداری که با فعاالن حوزه معدن
استان داشت اعالم کرد که باید قابلیت های زیاد معدنی
منطقه به فعلیت درآید .البته در این بین یکی از چالش های
عمده بخش معدن استان خام فروشی است و طی سال های
پس از تشکیل استان نیز آن چنان که باید و شاید برای ایجاد

واحدهای مرتبط با فراوری سرمایه گذاری نشده است که
البته در این راه موانع متعددی پیش روی حوزه معدن منطقه
بوده و هست.با این وجود استاندار ،جذب سرمایه گذاری در
حوزه فراوری معدن را بسیار حائز اهمیت می داند و برای
این که فرش سرمایه گذاری در این زمینه پا بخورد از رایزنی
هایی خبر می دهد که با وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
امور معادن انجام شده است تا بلکه تصمیم گیری در این باره
به مدیریت استان تنفیذ و از این قابلیت در زمینه شکوفایی
بخش معدن استفاده شود .به گفته او در کنار جذب سرمایه
گذاران بخش خصوصی به طور حتم باید از استفاده قابلیت

جوایز
نقدی و
غیرنقدی هفتگی

پاسخصحیحهرسرگرمی،یکشانسقرعهکشی
قرعه کشی و اسامی برندگان ،شنبه هر هفته
اگر به کمک نیاز داشتید ،وبسایت را ببینید...

ضعیف عمل کردن

گفته های عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
شورای اسالمی حکایت از آن دارد که برای فعال شدن
گمرک و به نتیجه رسیدن آن چه خواسته خراسان
جنوبی است باید صورت جلسه کمیته مرزی تنظیم

معدن؛ پیشران توسعه اقتصادی استان
زرخیزی خراسان جنوبی در زمینه مواد معدنی بر کسی
پوشیده نیست طوری که این توانمندی ،این نقطه از ایران
زمین را به قطب مواد معدنی خاص مانند زغال سنگ ،سنگ
های قیمتی و تزیینی ،سنگ های گرانیتی و  ...مبدل کرده
است که باید از آن به عنوان یکی از اضالع قوی و پیشران
های مهم اقتصادی و توسعه پایدار منطقه یاد کرد .این نکته
در سخنان استاندار هم که از همان ابتدای ورود به استان و

نماینده مردم
قاینات و زیرکوه:
برای فعال شدن
گمرک و به نتیجه
رسیدن آن چه
خواسته استان
است باید صورت
جلسه کمیته مرزی
تنظیم شود و به
امضای طرفین
برسد و این اقدام
در اختیار وزارت
امور خارجه است

چاپشود.
بازهمطبقروالتمامپنجشنبههابرایتعطیالتپایانهفته
شــما ،یک ســرگرمی «نقشیاب چارچوب» و ســه سرگرمی
سودوکودرسهسطحمختلف تقدیمتانمیکنیم.
نقشیاب چارچوب این هفته ،حدود ۱۵دقیقه وقت شــما را
خواهد گرفــت و مقداری از پاســخ آن در همیــن صفحه برای
شما چاپ شده اســت .عالوه بر راهنماییهای چاپ شده در
این صفحه ،اگر بازهم به کمک بیشتر نیاز داشتید میتوانید
به بخش «راهنما» در وبسایت  ۱sargarmi.irوارد شوید و
جای قطعی چند چارچوب دیگر را هم ببینید .همچنین اگر
نماد«کیوآرکُ د»صورتیرنگموجوددراینصفحهرابابرنامه
بارکدخوان گوشــی تلفن همراهتان اســکن کنید ،به صفحه

شود و به امضای طرفین برسد تا این مرز فعال شود که
این اقدام نیز در اختیار وزارت امور خارجه است .این
موضوع در حالی مطرح می شود که تاکنون مسئوالن
استانی در این باره مکاتبات بسیاری با وزارت امور
خارجه داشته اند اما دستگاه دیپلماسی به این موضوع
توجهی نداشته است.بی توجهی وزارت امور خارجه
به این موضوع سبب شده است تا فالحتی ،در مذاکره
ای که با معاون وزیر امور خارجه داشت موضوع را با
او در میان بگذارد و به صورت تلفنی مقدمات تهیه و
تنظیم صورت جلسه کمیته مرزی را فراهم کند و بعد
از این باید از طرف افغانستانی و ایرانی برای امضای
آن دعوت شود .الزم به ذکر است که خراسان جنوبی،
شروط طرف مقابل برای بازگشایی معبر یزدان را با
ایجاد گمرک ،استقرار نیرو و  ...فراهم کرده و حتی
محموله هایی در این گمرک آماده تحویل به طرف
افغانستانی است .به گفته وی ،امیدواری در این باره دو
چندان است چرا که وزارت امور خارجه دو کشور ،برای
عملی شدن این موضوع ورود کرده اند و همان طور که
طرف های افغانستانی یک سال قبل گفته بودند نیمه
اول امسال معبر یزدان بازگشایی می شود.

های شرکت های بزرگ دولتی برای توسعه همه جانبه استان
غفلت نشود .او که خود در سفرهای شهرستانی از نزدیک با
قابلیت معادن و چالش های پیش روی معدن کاران آشنا
شده است مهم ترین چالش در این زمینه را خام فروشی
می داند و بر این نکته تاکید دارد که بايد با ايجاد زيرساخت
هاي مورد نياز معدن کاران و جلوگيري از خام فروشی،
توليد ثروت و اشتغال زايی بيشتر در استان محقق شود .وی
همچنان بر تبدیل شدن خراسان جنوبی به عسلویه معدنی
تاکید کرد و یکی از اضالع توسعه استان را معدن و توسعه
این بخش دانست.

خط اختصاصی پاسخ ها و نظرات۳۰۰۰۷۲۲۵۲ :
اطالعات بیشتر در وب سایت 1sargarmi.ir

«راهنما» هدایت خواهید شــد و کمک بیشــتری را برای حل
سرگرمینقشیابچارچوبامروزدریافتمیکنید.
درضمنسهمعمایسودوکوهمدرسهدرجهدشواریمتفاوت
طراحیشدهاستکهبههمراهمعمای«نقشیابچارچوب»،
جمعا چهار شانس برای برنده شدن در قرعهکشی این هفته
هستندکهدرحقیقتآخرینفرصتشمابرایکسبشانس
دراینهفتهمحسوبمیشود.
از این مجموعه لذت ببرید و لحظات خوشــی را در تعطیالت
پایان هفته داشته باشــید و امیدواریم روز شــنبه ،نام و تصویر
شماهمبهعنوانیکیازبرندگان درهمینستوندرجشود.
موفقوپیروزباشید؛
و حرفهای

پاسخ مسابقههای قبل
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قوانین:
 1هرعددبایدداخلیکچارچوب
«مربعــی» یا «مســتطیلی» بــه رنگ
خودشقراربگیرد.
 2اعدادتعیینمیکنندکهمساحت
چارچوبشانچندواحدباشد.
 3چارچوبهابایددقیقرویخطوطشطرنجی
زمینهرسمشوند.

فراموشی حریم رودخانه ها
قهر طبیعت طی دو دهه در خراسان جنوبی در کنار آثار وخیمی که برای استان
به همراه داشت سبب شد تا رعایت حریم و بستر رودخانه ها نیز در برخی شهرها
و روستاها به فراموشی سپرده شود طوری که به یک چالش جدی تبدیل شده
است و این موضوع خود را در سیل های امسال نشان داد .این موضوع ،جدا از
استان های دیگر ،در استان هم به شکل تعرض به حریم ها ،ساخت و ساز در
خطرناک ترین نقاط حاشیه رودخانه ها ،تخلیه انبوه نخاله های ساختمانی
در حریم و بستر مسیل ها و به ویژه گسترش کشاورزی در این نقاط بروز کرده
است و به عنوان نمونه ،سیل چند هفته پیش در شهرستان درمیان به بخش
وسیعی از اراضی کشاورزی در مسیر خود آسیب زد .این مورد ،گالیه رئیس
کارگروه امداد و نجات استان را هم در پی داشته است طوری که «شهریاری»
از آن به عنوان چالش جدی مدیریت بحران در خراسان جنوبی یاد می کند و
راه حلی نیز برای این موضوع ارائه می دهد .وی بر این نظر است که باید نقاط
قوت و ضعف های موجود در سیل های اخیر در قالب میزگردهای تخصصی
بررسی شود .عالوه بر این ،اطفای حریق از طریق آتش نشانی ،فرهنگ سازی
و اجرایی شود چرا که نزوالت آسمانی سبب تاثیر چشمگیری بر پوشش گیاهی
استان شده است و با شروع فصل گرما و خطر آتش سوزی ،شهرداری و دهیاری
ها آموزش اطفای حریق را مد نظر قرار دهند .وی به حادثه غرق شدن چند نفر از
هم استانی ها در سد چهکند بیرجند در سال گذشته هم اشاره و اظهار می کند
که به دنبال بارندگی ها؛ سدها و بندهای خاکی آبگیری شده است و می طلبد
متولیان به مسائل ایمنی توجه کنند که بر اساس قوانین مربوط به هر دستگاهی
که سدی احداث می کند باید از آن حفاظت و حراست کند .مدیر عامل جمعیت
هالل احمر ،امدادرسانی به سه هزار و  684نفر و اسکان دو هزار و  486نفر
از اسفند سال گذشته توسط امدادگران را از اقدامات انجام شده اعالم کرد
هر چند در این امدادرسانی ها  50میلیارد تومان به ماشین آالت و تجهیزات
امدادی خسارت وارد شد .او یکی از چالش های موجود در زمان بروز حوادث
غیر طبیعی را ورود افراد سودجو به مناطق سیل زده و دریافت خدمات دانست
که باید به آن توجه شود.

سودوکو
هر روز

قانون:ارقام ۱تا 9رادرخانههایخالیبنویسیدطوریکه درهرسطر،درهرستونودرهر
مربع۳در ۳هیچرقمیتکرارینباشد.

دﻗﻴﻘﻪ

پیشنهادمیشودکه
 1قبل از اینکه جای هــر چارچوب را قطعــی کنید ،دلیل
«منطقی»تانرابرایاینکارباخودتانمرورکنید.
 2زیادریســکنکنید!ممکناســتباحدسزدنبهپاسخ
نزدیکشویدامااینهمممکناستکهبایکحدساشتباه،
بهاشتباهاتدیگریبیفتید.
 3برایحلمعماازمدادنرموپاککنمرغوباستفادهکنید.

 4چارچوبهــاباهمتداخــلندارنــدورویهم
نخواهندرفت.

 4درآغازسراغرقمهای ۱برویدکهچارچوبکوچکشان
قطعی اســت .گاهی هم چارچوب اعداد بزرگ را (به دلیل
موقعیتخاصشان)راحتمیتوانتعیینکرد.

 5وقتی تمام چارچوبها،تمام سطح معما را پُر
کردند ،درونهــرچارچوبرابارنــگعددشپُر
کنیدتاتصویرکشفشود.

 5یادتانباشــدچارچوباعــداد ۳و ۵و ۷و ۱۱و ۱۳و۱۷
و...همیشهبهشکل«یکمستطیلبلند»استکهعرضش
۱واحداست.

 ۶چارچوبهایخاکستریرابدونرنگبگذارید.

 ۶اگرپاسخهایمتفاوتیبراییکمعماپیداکردید،مطمئن
باشیدکهجاییازکارتانغلطبودهاست.چونهرمعمافقطو
فقطیکپاسخصحیحدارد.

برایدرکبهترقوانین،نمونهحلشدهزیررابادقتبررسیکنید.

پراکندگی و وسعت زیاد مجتمع های آب رسانی استان از دالیلی است که اجرای
پروژه های آب رسانی روستایی را با مشکل مواجه می کند.این موضوع ،سبب
شد سال گذشته شرکت آب و فاضالب روستایی نتواند بیشتر از سه درصد منابع
ملی را جذب کند هر چند نسبت به سال قبل از آن یک درصد افزایش دارد .در
شرایطی که  168روستای باالی  ۲۰خانوار استان آب ندارد و از این تعداد
بیش از  ۴۰روستا در مرکز استان است خبر امیدوار کننده مدیر عامل شرکت
آب و فاضالب روستایی برای بهره مندی روستاها از آب شرب سالم و بهداشتی
این است که از محل منابع سال گذشته ،آب رسانی پایدار به  28روستای استان
تا پایان تیر تکمیل می شود و در هفته دولت به بهره برداری می رسد .موضوع
دیگری که «صفوی نژاد» ،در ادامه از آن سخن به میان می آورد این که بارندگی
های سیل آسای بهار امسال سبب شد در  104نقطه به زیرساخت های مختلف
آب رسانی روستایی استان خسارت وارد شود.
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پنجشنبهها

برایارسالپاسخ
وشرکتدرمسابقه،
دوتاازاجزایتصویراینمعما را
درمتنپیامکتان
نامببرید.

جذب  3درصد منابع ملی آب روستایی

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

یاب چارچوب
نقش ِ
بـا کشـف چارچوبهایـی کـه عددشـان
مساحتشـان را تعییـن میکنـد ،تصویـر
مخفـی را کشـف کنید .اگر کمک بیشـتر
الزم داشتید ،این نشانه را با تلفن همراه
اسـکن کنیـد یـا «راهنمـا» را در  1sargarmi.irببینید.

اخبار

برایارسال
پاسخوشرکت
درمسابقه،
ارقامسطرهای
اولودوموسوم
ازهرسودوکوی
حلشدهرابه
ترتیبازخانه
باال-چپ تا خانه
پایین-راستبه
صورتیکعدد
 ۲۷رقمی(بدون
فاصله،اینتریا
کاراکتردیگری)
پیامککنید.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

30
دﻗﻴﻘﻪ
حرفهایهاو
مدعیانسودوکو
درجهدشواری
هرسودوکو+
زمانحلشان
راپیامککنند.
مثال:متوسط
۰۰:۱۲:۲۰

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ

50

دﻗﻴﻘﻪ

