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به صورت چاپلوسان
 خاک بپاشید
* مهرآئین

در جلسه ی توجیهی اداره 300-200نفری حضور 
کشوری  و  استانی  شهرستانی،  مسئوالن  دارند. 
رود می  تریبون  پشت  مجری  اند.  آمده   هم 

و به یکایک مدیران به ترتیب عنوان خیر مقدم 
می گوید. از این که قدم رنجه فرموده اند وافتخار 
داده اند قدردانی می کند . روی بنر ها و تابلو ها 

هم عین این عبارت فراوان است .
حرفهای مجری پس از سخنان رئیس اداره هم 
شنیدنی است : از این که این جمع )200-300(

نفر را الیق دانستید و با بیانات گهر بار خود همه 
را مستفیض فرمودید از طرف خودم و جمع )؟( 
از شما سپاسگزاری می کنم! حاال ُگر گرفته ام ، 
 تحمل این همه تملق دشوار است. بیرون می روم .

تاریخی   ریشه  ما  سرزمین  در  چاپلوسی  ظاهرا   
در  انگلیسی  نگار  روزنامه  )مارگارت النگ(  دارد 
 خاطرات خود در باره ی محمد رضا پهلوی می گوید

ناگهان یک اتاق پر از اشخاص مختلف به تعظیم 
به موازات  آنها  بدن  به طوری که نصف  افتادند 
کف اتاق در آمد ! )شاردن( فرانسوی هم داستان 
جالبی از درباریان متملق در دوره شاه عباس ذکر 
می کند کسانی که روزی شاه برای آزمودن درجه 
به  را  پا(  چهار  )فضوالت  داد  فرمان  شان  تملق 
آنگاه  دهند.  جای  قلیانشان  سر  در  تنباکو  جای 
 سلطان از درباریان خواست نظرشان را درباره ی

بگویند.  همدان  حاکم  اهدایی  تنباکوی  مثال 
داد  نمی  امانشان  سرفه  که  حالی   در  درباریان 
بعد از هر ُپک عطر خوش و بی نظیر تنباکو را  
ستودند تنباکویی که بهتر از آن در جهان یافت 

نمی شود ! ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

سرمقاله
هفتم بهمن؛ روِز بزرگ 

انقالب، در بیرجند
و  تظاهرات  بزرگترین   ۵۷ ماه  بهمن   ۷ روز 
بیرجند  شهرستان  در  انقالب  دوران  راهپیمائی 
که جمعیت عظیمی  بود  روزی  تنها  رقم خورد 
که  بود  تظاهراتی  تنها  و  بودند  کرده  شرکت 

دو شهید و چندین جانباز ...  ) مشروح در صفحه ۴ (

دستگاهها با چانه زنی سهم 
خود را از اعتبارات میلیاردی 

مدیریت بحران بگیرند
سرپرست فرمانداری فردوس تاکید کرد : بطور جد 
از مدیران دستگاهها می خواهیم سهم فردوس را از 

اعتبارات مدیریت بحران ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

بهره برداری از اولین 
پروژه زیرساختی گمرک 

استان در مرز ماهیرود
صفحه ۷ و ۸

آغاز فعالیت تعاونی گلخانه داران

تشکل صنفی حلقه مفقوده
فعالیت گلخانه داران

 مسئول باغبانی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان 
بیرجند از آغاز فعالیت تعاونی گلخانه داران در بیرجند 
خبر داد و گفت : این تعاونی  ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ ( 

اجرای موسیقی ایرانی 
صحنه ای در بیرجند

صفحه ۷

) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 
را به شماره 0930۴9۴3831 ارسال فرمایید(

پیام محسن رضایی به عربستان : 
یمن را نتوانستید مهار کنید

با چه ابزاری ایران را مهار می کنید؟

مصری ، نماینده اصولگرای مجلس : 
حقوق شهروندی  ژست تبلیغاتی دولت

برای انتخابات ریاست جمهوری است

صادق زیباکالم ، فعال اصالح طلب : 
نجفی و جهانگیری خوبند اما عارف توان 

اجرایی برای ریاست جمهوری ندارد

الریجانی درباره فریدون با روحانی صحبت می کند / وزیر دادگستری : درباره پرونده فریدون با قوه قضائیه همکاری می کنیم / روحانی شرایط ما را نپذیرد کاندیدای دیگری معرفی می کنیم /  بسیج داوطلب کمک به دولت در اقتصاد است / صفحه ۲
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

رئیس جمهور می آید
مناقصه خرید تضمینی آب ویژه خراسان جنوبی تا پایان سال / دستور رئیس جمهور : رسیدگی ویژه طرح های استان در صندوق توسعه ملی

صفحه 3

ری
اکب

س : 
عک

استاندار در سفر به سربیشه خبر داد :

برادرگرامی جناب آقای سّید  امید  حسینی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

مدیرکل دفترجذب و حمایت ازسرمایه گذاری استانداری 
خراسان جنوبی

 که نشان از توانمندی و لیاقت شماست ، صمیمانه تبریک عرض نموده و 
توفیقات روزافزون شما را در مسئولیت جدید از خداوند متعال آرزومندیم.
مدیریت وکارکنان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

جنـاب آقـای بهـاری
معاونت محترم تشریفات،روابط عمومی 
و امور بین الملل دفتر استاندار و مدیر 

روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی
انتصاب ارزشمند جناب عالی را که مبین درایت، شایستگی و توانمندی 
اجرایی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند 

سبحان، سربلندی و توفیق روز افزون تان را در مسئولیت جدید 
آرزومندیم.

اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی 
بیرجند

زخم رفتنش هنوز تازه است ... 
به یاد خاطرات ناب مهربانی و در 

اولین سالگرد درگذشت عزیزمان شادروان

محمد رضا بهدانی 
امروز پنجشنبه 7 بهمن از ساعت 2:30 الی 3:30 

بعدازظهر در محل مسجد امام جعفر صادق )ع(
)میدان اول سجادشهر( برای ذکر فاتحه ای جهت 
شادی روحش گرد هم می آییم، از تشریف فرمایی 
تسلی بخش شما برادر و خواهر گرامی سپاسگزاریم.

خانواده بهدانی و بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت
 فرزندی عزیز، پدری دلسوز، همسری فداکار و برادری مهربان

 مرحوم ابوالفضل عبداللهی 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/11/7 از ساعت 14 الی 15 در محل مسجد 

آیت ا... آیتی )واقع در خیابان مطهری( برگزار می گردد، حضور پر محبت شما دوستان 
 و بستگان عزیز، باعث شادی روح آن مرحوم و تسکین خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های : عبداللهی ، احمدی نادی، نویدی نیا ، شیرزایی، امیدیان و سایر بستگان

با تشکر از عزیزانی که در مراسم خاکسپاری روانشاد 

حاج محمد رضا صالح پور
)پدر شهید حمید رضا صالح پور( 

شرکت نمودند، به اطالع می رساند:  مراسم ترحیمی در سومین 
روز درگذشت آن مرحوم فردا جمعه 95/11/8 از ساعت 9:30 

الی 10:30 صبح در محل مسجد آیت ا... آیتی برگزار می شود.
خانواده های: صالح پور، اعتمادسعید، موسوی نژاد، صمدیان

اسداللهی، دیانی، رستم نژاد، فرخ جاه و سایر بستگان

جناب آقای دکتر قائمی
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جناب آقایان دکتر احمدی ، غنچه ، ربانی و خیاط
از تالش های ایثارگرانه و خالصانه تان همراه با توجه و رسیدگی بی وقفه 
طی مدت درمان پدر عزیزمان صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم 

توفیقات روزافزون شما بزرگواران را از درگاه ایزد منان آرزومندیم.
از طرف خانواده حیدری

به مناسبت چهلمین روز درگذشت بزرگ خاندان شادروان 

حاج محمد کلوخ ثابت بیرجندی
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/11/7 از ساعت 2:30 

الی 3:30 بعدازظهر در محل مسجد آیت ا... آیتی برگزار می گردد 
حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: ثابت بیرجندی ، زرین قلم ، اکبری 
و فامیل وابسته

پدر جـان: عمرت به نیک نامی و مهر و وفا گذشت
یادت همیشه در دل و روح و روان ماست

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان

 شادروان حاجی فضایلی
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 7 بهمن از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر

 در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( منعقد می گردد
 تشریف فرمایی شما تسلی بخش خاطرمان و تشکر و امتنان خواهد بود.

خانواده های: فضایلی، بهترین و بستگان

همسر و پدر عزیزمان حضور آرام تان در کنار ما نیست ولی سایه
 مهربانی تان مهمان همیشگی قلب های ماست. دو سال از درگذشت 

زنده یاد پرویز خاوری
می گذرد. فقدان عزیزی که نامش ایستادگی، سخنش درستی
 و دیدگاهش خیرخواهی را به ما آموخت. به همین مناسبت

 امروز پنجشنبه 95/11/7 بر سر مزار پاکش بلوک 1 قطعه 10 
گرد هم می آییم تا یاد و خاطره خوبی هایش را گرامی داریم.

همسر و فرزندان

نام گذاری سال ۲01۷ میالدی از سوی سازمان جهانی گمرک به عنوان سال »تحلیل 
داده و مدیریت مرزی موثر« و موفقیت شما در توسعه و تکمیل سامانه جامع امور 
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرا مرزی که نشان از اهمیت تغییر رویکرد و استراتژی  
تجارت ازحالت های سنتی به تکنولوژی های مدرن ارتباطات و همچنین نقش آفرینی 

تجارت در عرصه اقتصاد جهانی است. 
اینک کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی که از نزدیک شاهد 
گمرکی پویا و پاسخگو  و می باشند  26 ژانویه روز جهانی گمرک را خدمت 

جناب آقای  مهندس خاشی
 مدیر کل خدوم ، کارکنان زحمتکش و خانواده محترم شان 

تبریک عرض می نمایند.  

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

مرزبانان
 غیوراقتصادی

 خراســان جنوبــی  

به مناسبت چهلمین روز  درگذشت
 مادری دلسوز و خواهری مهربان مرحومه مغفوره

حاجیه حورا کاظمی زهان
)همسر مرحوم میرزا محمد حسین شمشیری(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/11/7 از ساعت 15:10 الی 16:10 در محل 
هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران 

گرامی موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: شمشیری ، فرهنگ جو، کاظمی زهان و سایر بستگان

26 ژانویه
 روز جهانی گمرک

 بر مرزبانان اقتصادی مبارک باد

روابط عمومی گمرکات خراسان جنوبی
پیام رئیس کل گمرکات ایران صفحه آخر
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افزایش مستمری بازنشستگان با حقوق کمتر از ۲ میلیون تومان در سال ۹۶ 

عصر اعتبار- سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۶، از بررسی افزایش مستمری بازنشستگان با حقوق 
کمتر از ۲ میلیون تومان برای سال ۹۶ خبر داد. وی تصریح کرد: میزان و نحوه افزایش حقوق این 
بازنشستگان برای سال آینده هم اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در دست بررسی و ارزیابی است.

جزئیات حذف یارانه افراد پردرآمد

جام جم- قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای  برنامه ای   ۹5 سال  پایان  تا  این که  بیان  با 
حذف یارانه نداریم، گفت: در صورتی که بنای حذف 
از آن پیامک اطالع رسانی  یارانه کسی باشد قبل 
وزیر  مقام  قائم  گفته  به  می شود.  ارسال  فرد  به 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بحث حذف یارانه 
افراد پردرآمد وزارت کار در حال شناسایی و بررسی 
است و مواردی همچون توانایی و تمکن مالی یا 

آسیب پذیری افراد را مدنظر دارد.

پاداش ۱۴۰ هزار تومانی سوادآموزی

آموزی  سواد  نهضت  سازمان  رئیس  تسنیم- 
بی سواد  والدین  از  نفر  هزار   ۶۳۰ اینکه  بیان  با 
شناسایی  گذشته  سال   ۳ طول  در  دانش آموزان 
شده است، گفت: افراد بیسواد در صورت موفقیت 
در آزمون پایانی، مبلغ ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ تومان به 

عنوان پاداش دریافت می کنند.

اعالم نتایج رشته های نیمه متمرکز کنکور ۹۵

مهر- مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور 
از اعالم نتایج نهایی رشته های  مختلف  تحصیلـی 
دانشگاه  های  پردیس   ها،  دانشگاه  نیمه متمرکز 

فرهنگیان و کاردانی های گروه پزشکی خبر داد. 

جزئیات نحوه بخشودگی جرایم دیرکرد 
تسهیالت بانک کشاورزی

عصر اعتبار- عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی در 
مورد آخرین وضعیت بخشودگی جرایم دیرکرد اظهار 
مشتریان  ترغیب  برای  بانک ها  همه  و  ما  داشت: 
نطر  در  را  تسهیالتی  بدهی شان  پرداخت  برای 
بخشودگی  نحوه  بررسی  اختیار  قباًل  و  گرفته ایم 

جرایم دیرکرد به مدیریت استانی واگذار شده بود.

افزایش حقوق اقشارکم درآمد از اولویت 
بودجه سال ۹۶

عصر اعتبار- رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 
۹۶  اظهار داشت: حقوق افراد زیرپوشش نهادهای 
حمایتی کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی 
کیفیت  افزایش  برای  کنونی  میزان  برابر   ۲ به 
زندگی آنان ضروری است که برای تحقق آن در 

بودجه سال آینده تالش می شود.

مصری : حقوق شهروندی  ژست تبلیغاتی
دولت برای انتخابات ریاست جمهوری است

گفت:  مجلس  در  کرمانشاه  مردم  نماینده 
دولت  سوی  از  شهروندی  حقوق  تدوین 
یک ژست تبلیغاتی برای انتخابات ۹۶ است. 
انجام  دنبال  به  اگر  داد: دولت  ادامه  مصری 
باید  ابتدا  است،  شهروندی  حقوق  اجرای  و 
الیحه آن را به مجلس ارائه می داد و مصوبه پارلمان را می گرفت و 
سپس برای حقوق شهروندی مراسم برگزار می کرد. وی با اشاره به 
انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، این اقدام دولت درباره تدوین 

الیحه حقوق شهروندی بیشتر یک ژست تبلیغاتی است.

محسن رضایی : یمن را نتوانستید مهار کنید
با چه ابزاری ایران را مهار می کنید؟

خطاب  یادداشتی  در  رضایی  محسن 
عربستان  وزیرخارجه  الجبیر،  عادل  به 
سعودی نوشت : مدتی ساکت بود. شکست 
در  بن بست  و  عراق  و  سوریه  یمن،  در 
سعود  آل  برای  اعتباری  کمترین  بحرین 
و  شرم  ناگفته های  از  سرشار  جبیر،  سکوت  و  نگذاشته  باقی 
ندامت به نظر می آمد. او اکنون هم باید پاسخ کودک کشی های 
در  تکفیری اش  یاران  شکست  جواب  هم  و   یمن  در  کشورش  
عراق و سوریه را می داد و یا از شرمندگی زبان در کام می کشید، 
اما ظاهراً  به جای آن از لزوم مهار ایران سخن  گفته است. یکی 
نیست به این جوان بگوید یمن مظلوم و دست خالی را نتوانستید 

مهار کنید با چه ابزاری می خواهید ایران را مهار کنید؟

فومنی : روحانی شرایط ما را نپذیرد
کاندیدای دیگری معرفی می کنیم

در  گفت:  اصالحات  مردمی  حزب  دبیرکل 
روحانی  آقای  از  بخواهیم  اگر   ۹۶ انتخابات 
شروطی  و  شرط  وی  برای  کنیم،  حمایت 
داریم و اگر وی شروط ما را بپذیرد از آقای 
آقای  اگر  و  کرد  خواهیم  حمایت  روحانی 
معرفی  دیگر  کاندیدای  وی  کنار  در  نپذیرد  را  ما  شروط  روحانی 
می کنیم. زارع فومنی با بیان اینکه ما هیچ چک سفید امضایی به 
با  مستقیما  که  مسائلی  با  گفت:  داد،  نخواهیم  و  نداده ایم  روحانی 
مردم مرتبط است با هیچ کسی تعارف نداریم. دبیرکل حزب مردمی 
اصالحات تاکید کرد: باید یک فرد اصالح طلب در کنار آقای روحانی 

قرار گیرد و آن فرد نیز مورد حمایت همه اصالح طلبان باشد.

 غیب پرور : داوطلب کمک به دولت در حوزه 
اقتصاد هستیم و پیشنهاداتمان را ارائه کرده ایم

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار داشت:  
حرکت  باید  اقتصادی  مشکالت  حل  برای 
صورت  دلسوزانه  واقعاً  و  جهادی  و  بسیجی 
افزود:  غیب پرور  غالمحسین  سردار  گیرد. 
اگر مشکل اقتصاد را حل نکنیم، ضرر و زیان 
بزرگی خواهیم داشت و راه حل اقتصاد کشور چیزی نیست مگر حرکت 
بسیجی. وی تأکید کرد:  ما داوطلب کمک به دولت در حوزه اقتصاد 
از  استفاده  اراده  اگر  و  داده ایم  را هم  پیشنهادات خودمان  و  هستیم 

ظرفیت بسیج در دولت باشد، یک لحظه هم درنگ نمی کنیم.

زیباکالم: عارف توان اجرایی برای 
ریاست جمهوری ندارد

نمی تواند  عارف  گفت  کالم  زیبا  صادق 
اینکه  بیان  با  وی  باشد.  روحانی  آلترناتیو 
ظرف ماه های گذشته بارها اعالم شده که 
صالحیت »حسن روحانی« هم مثل مابقی 
رد  احتمال  و  شود،  بررسی  باید  کاندیداها 
صالحیت او نیز وجود دارد اظهار کرد: اصالح طلبان نباید از این 
قبول  فرض  بر  ادامه  در  زیباکالم  کنند.  عبور  راحتی  به  مسئله 
کرد  اشاره  اصالحات  جریان  از سوی  آلترناتیو  کاندیدای  معرفی 
گفت:  باشد،  کسی  چه  باید  گزینه  آن  که  سؤال  این  طرح  با  و 
»از نظر من دو مسئله خیلی مهم در این رابطه وجود دارد. یکی 
میزان محبوبیت و رای آوری است که قطعًا »محمدرضا عارف« 
از این ویژگی بیش از سایر گزینه ها برخوردار است، ولی سؤالی 
می بایست  محبوبیت  آیا صرف  که  است  این  می شود  مطرح  که 
تنها دلیل ما برای گزینش افراد باشد؟ مهم تر از آن توان اجرایی 
فرد برای مدیریت پست دوم کشور یعنی ریاست جمهوری است. 
این  اما  خوبند،  جهانگیری  و  نجفی  بین  اجرایی  توان  نظر  از 

ویژگی در »محمدرضا عارف« خیلی پررنگ نیست.

الریجانی درباره فریدون  با روحانی صحبت می کند

نماینده مردم اسدآباد در مجلس در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا 
با رئیس جمهور در  یا رئیس مجلس جلسه ای  هیئت رئیسه مجلس 
خیر،  یا  داشت  خواهد  صحبتی  فریدون  حسین  تخلفات  زمینه  این 
با  قوا  سران  جلسات  چارچوب  در  مجلس  رئیس  قطعًا  کرد:  اظهار 

رئیس جمهور در این  باره بحث هایی خواهد داشت.

قوه  با  همکاری  درباره  دادگستری  وزیر 
گفت:  فریدون  حسین  پرونده  در  قضائیه 
چطور همکاری نکنیم! ما عضو قوه قضاییه 
در  پرونده ای  که  است  این  روال  هستیم. 
شود  احضار  شود،  متهم  کسی  باشد،  شعبه 
قابل  شد  محکوم  اگر  و  کند  دفاع  برود  و 
پورمحمدی  حجت االسالم  باشد.  انتشار 
وزیر دادگستری ظهر امروز پیرامون اتهامات 

»حسین فریدون« برادر رئیس جمهور اظهار 
این موضوع  به  باید  دادرسی  داشت: مراجع 
رسیدگی کنند و شعب دادگاه یا دادسرا باید 
به این موضوع برسند و اعالم کنند. تا جایی 
که من اطالع دادم چیزی در این باره گفته 
نشده است. وی در پاسخ به این سوال که 
قضاییه  قوه  با  همکاری  به  حاضر  شما  آیا 
بله  گفت:  هستید؟  فریدون  پرونده  درباره 

چطور همکاری نکنیم؛ ما عضو قوه قضاییه 
هستیم. اما این فعالیت و اقدام و اعالم خبر 
برای شعبه است. روال این است که پرونده 
احضار  متهم شود  باشد کسی  در شعبه  ای 
شد  محکوم  اگر  و  کند  دفاع  برود  و  شود 
به  پاسخ  در  پورمحمدی  باشد.  انتشار  قابل 
این سوال که چرا اسم فریدون کامل اعالم 
می شود اما در پرونده های دیگر سابقا اسم 

روند  این  می گفتند؟  ب-ز  زنجانی  بابک 
درست است که قبل از اثبات نام فرد برده 
موجود  روند  هم  قوه  خود  گفت:  می شود؟ 
االن  چون  نمی پسندد.  را  ها  فضاسازی  و 
مشکل قانون در اعالم اخبار است و خود قوه 
هم قبول دارد که به هر حال از جهت قانونی 
ابهام دارد و باید حل کرد. یا خود دولت باید 
قضاییه  قوه  یا  بدهد  زمینه  این  در  الیحه 

از  تا  کند  تصویب  مجلس  و  بدهد  پیشنهاد 
این دو دلی و سردرگمی و اشکاالت وارده 
نجات پیدا کنیم. این روند باید یکپارچه شود.

 درباره پرونده حسین فریدون حاضر به همکاری با قوه قضائیه هستیم
پور محمدی : خود قوه قضائیه هم روند موجود و فضاسازی ها را نمی پسندد

به صورت چاپلوسان
 خاک بپاشید
* مهرآئین

اخالقی  بیماری   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (  
رها  را  ما  جامعه  گریبان  هنوز  البته  چاپلوسی 
نکرده است این آفت که ریشه بسیاری از رذایل 
معنوی  و  مادی  فقر  برآیند  هست   نیز  اخالقی 
است .ثنا گویان در برابر دیگر آدمیان برای جلب 
منفعت وامتیاز های مادی کرنش می کنند.مجیز 
و تملق می گویندو روشن است هر چه میزان این 
صفت نا پسند در جامعه ای بیشتر باشد به همان 
سوی  به  مردم  آن  اجتماعی  نوشت  سر  اندازه 

قهقرا و انحطاط پیش خواهد رفت .
تملق گویان به صفات زشت بسیاری آراسته اند 
ونقد  تراشی  ،ریا،نفاق،غلو،عذر  دروغ  جمله  ازآن 
گریزی .فردی که از اوتملق می شود معموال در 
هاله از غرور و ُعجب قرار می گیرد و همواره از 

مردم انتظار تاییدوستایش دارد.
بیماری  این  که  شود  می  افزون  زمانی  فاجعه 
گاه  آن  شود  جامعه  ومدیران  مسئوالن  دامنگیر 
اخالقی دیگر می شود  رذایل  از  بسیاری  مبنای 

وامکان باز سازی به فرد وجامعه نمی دهد.
فرماید  می  اشتر  مالک  به  فرمان  در  )ع(  علی   
چاپلوسان ثناگو را از خود دور کن . به پرهیزکاران 
بچسب و آنها را  چنان پرورش ده که هیچ گاه 
زبان به تعریفت نگشایند و برای کاری که نکرده 
ای بیهوده به ستایشت نپردازند. زیرا ثنای فراوان  
خود پسندی ببار می آورد و آدمی را به سرسختی 

و گردنکشی وا می دارد.
 از دیگر عوارض رواج این پدیده ناپسند این است 
که در سایه فراگیری چاپلوسی، شایسته ساالری 
از  ای  مجموعه  با  متملقان  و  شود  می  کمرنگ 
صفات رذیله زنجیره ای، جای انسان های صالح 
را غصب می کنند و این بزرگترین آسیب به نظام 

مدیریتی جامعه است .
را  قدرتمندان  اطراف  چاپلوسان  که  هنگامی 
که  است  این  دیگر  بار  تأسف  اتفاق  گیرند  می 
ناصادق  و  غیرامین  مشاورانی  که  جماعت  این 
هستند آن ها را به سوی تصمیم های نادرست 
آن  منفی  آثار  که  دهند  می  سوق  ناشایست  و 
در  که  روست  این  از  شود.  می  جامعه  دامنگیر 
اسالم از تملق در هر شکلی نهی شده است. به 
فاجر  شخص  که  )ص(هنگامی  رسول  فرمایش 

ستایش شود عرش خدا به لرزه در می آید.  
بدیهی است چاپلوسی ،با ایمان به خدا و توحید 
فرمایش  به  که  روست  این  از  و  است  تضاد  در 
انسان  اگر  زیرا  گوید  نمی  تملق  مومن  پیامبر 
سرنوشت خود را به دست دیگران دید برای این 
که خیری به او برساند به چاپلوسی و تملق آنان 
باید  انسان  که  است  درحالی  این  و  پردازد  می 

خدارا حاکم برسرنوشت خود بداند.
برای  است  واجب  هم  تملق   برشنونده   البته   
به  زشت  صفت   این   ازگسترش  جلوگیری 
چاپلوسان بی اعتنایی و با شدت با این پدیده و 
گوینده آن برخورد کنند از این روست که پیامبر 

اکرم فرمود به صورت چاپلوسان خاک بپاشید.

سرمقاله

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور 
استانی به شرکت آرش تک

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 
هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به پیمانکاری شرکت آرش 
تک فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمد کیانی مسک 
با کد شناسایی بیمه 68909794  ادعای اشتغال در آن کارگاه با 
عنوان شغلی نظافتچی بیمارستان داشته که کمیته بدوی مشاغل 
سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت 
و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج 
می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 
روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
فاصل  )حد  کار  روابط  مدیریت  ساختمان  جنوبی،  خراسان 
پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در 

مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 4740 و شناسه ملی 10360062317 
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند )سهامی 
خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور 
به ترتیب در ساعات 9 و 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1395/11/19 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرستان بیرجند برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام 
دعوت به عمل می آید تا با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت ، شناسه ملی 
تاریخ ثبت، کد ملی و تاریخ تولد روز/ماه/سال نماینده( و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر 

در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.
الف( دستور جلسه مجمع عمومی عادی 

ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت برای سال مالی 
منتهی به 95/6/31 - بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت( برای سال 
مالی منتهی به 95/6/31 - بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت - بررسی 
و تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و کارکنان شرکت - بررسی و 
تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرسین- انتخاب بازرسین قانونی شرکت- انتخاب حسابرس- تعیین 

روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
ب( دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

1- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه 2- بررسی و تصویب 
افزایش سرمایه 3- بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام 4- تغییر آدرس شرکت 5- اصالح ماده 6 اساسنامه

ضمناً گزارش صورت های مالی )ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت( برای سال مالی منتهی به 1395/06/31 
و سایر مستندات جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر شرکت آماده می باشد.

هیئت مدیره

آگهی مزایده
اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی در نظردارد: مکان مشروحه ذیل را به استناد ماده 5 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت )2( و دستورالعمل اجرایی مذکور و به تجویز ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت کاربری »ورزشی« 
به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال شمسی جهت اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند به مدت 3 روزکاری از 
تاریخ نشر آگهی با مراجعه به اداره کل ورزش و جوانان )دبیرخانه کمیته استانی ماده 88( نسبت به تهیه و تکمیل اسناد مزایده اقدام و مدارک خود 
را تحویل دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان داده و رسید مربوطه را دریافت نمایند. ضمنا پذیرش اسناد مزایده اماکن ورزشی پس از اتمام 

مدت زمان مقرر فوق الذکر بدون داشتن مسئولیتی مقدور نمی باشد.

عنوان ردیف
کامل پروژه 

ورزشی

)منطقه - خیابان اصلیشهر/ روستاشهرستان
خیابان فرعی - کوچه

پالک(

مبلغ اجاره 
سالیانه

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مزایده

سالن 1
مسابقات 
شهیدین 

قاسمی

بیرجند - خیابان توحیدبیرجندبیرجند
تقاطع خیابان توحید و 15 
خرداد - مجموعه ورزشی 
والیت - سالن ۲500 نفری 

شهیدین قاسمی

 ۲3۶.۶۶۶.۶۶7
ریال

۲3.۶70.000
ریال

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 4819 و شناسه ملی 10360063259 

به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان )سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت به ترتیب در ساعات 8 و 9 و 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1395/11/19 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان درمیان واقع در درمیان، میدان ابوذر ، جنب بلوار وحدت برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می 
آید تا با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.

الف( دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت منتهی به 95/6/31- بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و حساب 
سود و زیان( شرکت برای سال مالی منتهی به 95/6/31- بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت- بررسی و تصمیم گیری در خصوص 
پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و کارکنان شرکت - بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس- انتخاب بازرسین قانونی شرکت - انتخاب 

حسابرس- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت

ب( دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
1- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه 2- بررسی و تصویب افزایش سرمایه 3- بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام

ضمناً گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین برای ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.

هیئت مدیره

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ ۴3 ۴2 32  / ۶۶ ۶۶ ۴۴ 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

09158626228- 09158346779 اسحاقی

فروشگاه کودک امیـر
پوشاک، سیسمونی، اسباب بازی، 

بازی فکری، سه چرخه به قیمت مناسب
 *اجناس شب عید رسید*

سجادشهر، امامت 2 
جنب بانک ملت    32412973

تخریب ساختمان
  تخریب ساختمان با کارگر 

خاک برداری با بیل مکانیکی ،  دستمزد 
ضایعات ساختمانی  با 15سال سابقه کاری

  09158653240- حسینی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت عزیز بیرجند
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت عزیز بیرجند 
فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمد کیانی مسک با کد شناسایی بیمه 68909794 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی 
نظافتچی بیمارستان داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 
شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض 
حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد 

فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

)۵۰%تخفیف هاشور تخصصی ابرو کامال بهداشتی( 
ویـژه عیـد 

 بین مدرس 11و 13 - جنب نانوایی
  زیبایی سی تل      32230549



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

پیام شما

3
پنج شنبه* 7 بهمن 1395 * شماره 3707

حضور اجرای موسیقی ایرانی صحنه ای در بیرجند 

برزجی- رئیس انجمن موسیقی استان از اجرای موسیقی ایرانی صحنه ای) بی کالم( دربیرجند خبر داد. قاسمی با اعالم این خبر به روزنامه آوا 
گفت: موسیقی ایرانی صحنه ای ) بی کالم(11 بهمن ماه جاری در سالن عالمه فرزان بیرجند اجرا می شود.وی خاطر نشان کرد: این برنامه 

با دعوت از استاد کیهان کلهر و گروه پردگیان باغ سکوت ) آقایان کیهان کلهر- نوید افقه-علی بهرامی فرد- هادی آذرپیرا( اجرا خواهد شد.
  

بار  چند  را  است  فرهنگ  بحث  مشکل  سرمقاله 
رسیده کجا  به  خوردم.کارمان  افسوس  و   خواندم 
که دیگر اینقدر چوب رفتارهای خود را باید بخوریم 
. مگر کارمندان و کارشناسان این اداراتی که پیش 
آمده  مریخ  از  کنند  اندازی می  مردم سنگ  پای 
اند یا فرزندان خودمان هستند . این یک واقعیت 
طفولیت  از  باید  را  اندیشیدن  بزرگ  ما  که  است 
آینده  اجرایی  بدنه  که  نیاموختیم  فرزندانمان  به 
فقط  واقعا  و  باشند  بزرگ  های  انسان  استانمان 
کودکی از  آنهم  داد  خواهد  جواب  فرهنگی   کار 

و تحصیل نه صرف یک نصیحت در  بزرگسالی
915 ... ۴9۲
واحد  اتوبوسهای  درباره  خواهشا  جان  آوا  سالم 
پاسداران که صبح از ساعت 6 و نیم تا 7 و پنج 
که  حالی  در  کنید  پیگیری  نداره  اتوبوس  دقیقه 
کردم  صبحت  اتوبوسرانی  به  زدم  زنگ  خودم 
پیگیری  اصال  ولی  کنند  می  پیگیری  گفتند 
نکردند و هر روز هر ساعتی که دلشان خواست 
می آیند و سه بار دو اتوبوس با هم آمدند که یکی 

خالی رفت.اصال نظم ندارند.
915 ... 8۲7
سایت  تو  کار  اداره  سالن  تو  سانس  تا  چند  ما 
انتقاد  امروز  داریم  والیبال  و  فوتسال  برا  اداری 
کردم که چرا هوای سالن رو گرم نمی کنین همه 

سانسهای منو کنسل کردند  
936 ... 8۴1
اینکه  بجای  محترم  مسئووالن  سالم  آواجان 
امروز  کنن  بزرگ  رو  غفاری  پامچال  ورودی 
بااین  کنیم  بایدچیکار  ما  گذاشتن  بلوک  اومدن 

کوچه های شلوغ خواهشارسیدگی کنین
915 ... 768
پیگیری  جهت  استان  ای  منطقه  آب  ازشرکت 
طرح  این  تشکرمیکنیم.انشاا...  ابرها  باروری 

ارزشمند،ادامه یابد.
910 ... ۲50 
کسبه جوابگوی  صنفی  های  اتحادیه   پرسنل 
نمی باشند به جز گرفتن حق اتحادیه ،تداخل صنفی 
به صورت گسترده بیداد می کند هیچ برخوردی 
شود نمی  کسب  جواز  بدون  های  واحد   هم 
 مسؤالنی که قادر به خدمت می باشند رسیدگی 

کنند.
935 ... 0۴0 
لطفأ  محترم   استاندار  خدمت   سالم  عرض  با 
موقع اذان ظهر  ومغرب  تو رو خدا بیاین  مجتمع 
ارتش واقع در بلوار شهید ناصری . اذان از پشت  
بامهای خانه های مردم  پخش میشه  ولی دریغ 

از ساخت یک مسجد .لطفأ رسیدگی کنید  
915 ... 81۲
پرسنل  و  شهردار  جناب  از  تشکر  و  باسالم 
خواهش  ازشما  بیرجند  شهرداری  زحمتکش  
و  مناسب  وفضای  درختکاری  به  نسبت  میکنم 
تندیس از اساتید و مشاهیر شهرمان بیرجند در 
مبادی ورودی شهر ازسمت  زاهدان جای فلکه 
شوکت آباد و از سمت مشهد نزدیک پلیس راه 
و از سمت کرمان میدان شهید عبادی واقعأ ما و 

شهرمان و فرهنگمان بیشتر از اینهاست!
915 ... 15۲
تورم  های  فرمول  فرمودند  جهانگیری  آقای  
ریاضی است وکسی نباید در نتیجه آن  شک و 
تردید کند  حرف درستی است. اما  مواد اولیه این 
فرمول را که انسان ها به ماشین می دهند مثال 
اگر مبنای تورم به قول شما نقطه به نقطه باشد ) 
دی 95 نسبت به دی 9۴ ( نرخ 7 درصد می شود 
اما اگر دی 95 را نسبت به دی 9۲ ) سال تغییر 
در می  تورم ۲00 درصد  کنیم  ( محاسبه  دولت 
آید 0 این جاست که صدای مردم درمی آید کدام 
ارزانی . متاسفانه رسانه های حامی دولت چنان 
هجمه ای تدارک دیده اند که مدت 3 سال است 
کارمندان دولت که حسابگر حرفه ای هستند را با 
تورم 10 درصد قانع کرده اند و این ها هم دروغ 

را از بس بزرگ است باور کرده اند
915 ... 639
در  که  دخترانه  دبیرستان  به  باتوجه  سالم  با 
ورودی  باید  مسئولین  هست  پامچال  انتهای 

پامچال رو بزرگ میکردن نه اینکه کال ببندند 
915 ... ۴77
با سالم واقعا جای تاسف است برای شهرداری 
نابسامان  وضعیت  از  مرتبه  چند  اعالم  با  که 
این  هم  باز  باران  ریزش  با   ۲۴ بهشتی  اسفالت 
کوچه شبیه باتالق شد و می شد در ان شنا کرد  

کسی به فکر مردم نیست
915 ... ۴۴5
برای گرفتن وام دومیلیون از ارگانی  بعد از یک 
ماه راه روی درخواست ضامن کارمند با چک و 
نامه کسر حقوق کردند وقتی گفتیم شما که هم 
سفته هم چک می گیرید دیگه نامه چرا گفتند ما 
برای نود و نه درصد به چک اکتفا می کنیم یک 

درصد شما باید نامه بیاورید !؟؟؟
915 ... ۴05
استاندار  و  فقیه  ولی  محترم  نماینده  خدمت 
محترم . ما اهالی 1500واحدی ارتش بلوار شهید 
ناصری مگه چه گناهی کردیم  نه مسجد داریم 
داخل  میاد  واحد  اتوبوس شرکت  نه  مدرسه   نه 

مجتمع .لطفأ پیگیری ورسیدگی نمایید.
915 ... 059
با سالم واقعا جای تاسف است برای شهرداری 
نابسامان  وضعیت  از  مرتبه  چند  اعالم  با  که 
این  هم  باز  باران  ریزش  با   ۲۴ بهشتی  آسفالت 
کوچه شبیه باتالق شد و می شد در ان شنا کرد  

کسی به فکر مردم نیست
915...۴۴5

ضمن تشکر از آوا خواستم چند نکته را برادرانه 
به فعاالن سیاسی استان توصیه نمایم : 1 - قبل 
از اینکه از شما بابت سوختن فرصتهای طالیی 
استان برای بازیهای سیاسی تان بپرسند خودتان 
قبل از شروع هر جنجال از وجدانتان بپرسید که 
باشد  یادتان  و  نه  یا  و  مردم هست  نفع  به  این 
مردم دیگر همه چیز را می فهمند و تظاهر و ریا 
را از خلوص ، تالش و خدمت را از کار سیاسی 
و موفقیت را از درجا زدن تشخیص می دهند ۲ 
از دعواهای سیاسی  -  یکبار هم که شده قبل 
بخاطر مردم روی مسائل استان با هم بنشینید و 
مشترکی  اجرایی  هدف   ، فکری  تقابل  عین  در 
داشته باشید تا ته این جنجال ها برای مردم هم 

چیزی بماند و به توسعه استان هم کمک شود 
ارسالی به تلگرام آوا

در خصوص موضوع نامه همشهری عزیزی که 
افراد  صالحیت  تائید  بحث  در  باید  بودند  گفته 
بگیرد  بیشتری صورت  دقت  شهر  شورای  برای 
شوراهای  اعضای  از  بعضی  بگویم  خواستم 
اند  شده  شهره  مردم  برای  دیگر  روستا  و  شهر 
باشد  مثبت  اگر  هم  قانونی  استعالمات  حتی  و 
شهدا  خون  و  اسالمی  جمهوری  نظام  حرمت 
آخر   . شود  گذاشته  پا  زیر  نباید  آنها  تائید  برای 
عضوی که یکسره مامور و پلیس برای جلب او 
برگزاری جلسات کشیک می دهد که  در محل 
پیدا و جلبش کند او چگونه می تواند برای یک 
روستا یا شهر نماینده مناسبی باشد ؟ کسی که 
داند چطور  نمی  را  روستا  و  مسائل شهر  الفبای 
می خواهد برای امورات محیط زندگی من و شما 

تصمیم بگیرد ؟ 
ارسالی به تلگرام آوا

آقای  جناب  جوانان  و  ورزش  محترم  کل  مدیر 
افضل پور برای راه اندازی پیست موتور سواری، 
ماشین سواری و سوارکاری در زمین های اطراف 
این  جهت  مناسبی  پتانسیل  که  غدیر  ورزشگاه 
کشور  شرق  ورزشی  قطب  به  تبدیل  و  موضوع 

دارد چه برنامه ای دارید؟
ارسالی به تلگرام آوا

بود  موقعی  به  و  مفید  مطلب  حجاب  سرمقاله 
اولش فکر کردم آوا هم افکار متحجرانه دارد و 
خواستار برخورد سلبی با موضوع است اما تا آخر 
که خواندم دیدم واقعا انتقاد جالبی به برخوردهای 
و  اشاره کردید  پدیده حجاب  به  کارشناسی  غیر 
این هشدار را دادید که گاها همین نوع برخورد 
ایجاد  مشکل  خودش  تواند  می  بدحجابی  با  ما 
کند .  از آقای هرم پور نویسنده توانمند آوا بسیار 
متشکرم که به خوبی همه مسائل جامعه را باز و 

تحلیل می کند . اجرتان با صاحب الزمان
ارسالی به تلگرام آوا

ضمن خداقوت به پشتازان فرهنگ و مطبوعات 
استان در روزنامه آوا از این رسانه مهم میخواهیم 
به  رسیدگی  در  ذیربط  ادارات  از  جامع  گزارشی 
ورودی های شهر بیرجند و برنامه های عمرانی 
آنها برای نوروز 96 در این سه ورودی که پیشانی 

شهر هستند تهیه فرمایید
ارسالی به تلگرام آوا

از میراث فرهنگی بیرجند میخواهیم در رسانه ها 
روشنگری کند آیا درب باغ های معصومیه.رحیم 
آباد . ارگ کاله فرنگی و ارگ بهارستان امسال 
به روی گردشگران باز خواهد شد یا مثل سالهای 

قبل باید منتظر بمانیم
ارسالی به تلگرام آوا

ضلع  نورپردازی  به  نسبت  بیرجند  شهرداری 
جنوبی قلعه اقدام فرماید.خانه های مخروبه و نور 
در حد صفر و امنیت پایین باعث فرار و خاطره بد 

گردشگر خواهد شد

جوابیه شرکت توزیع نیروی برق استان

عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
خصوص در   : رساند  می  اطالع  به   95/10/۲5 
 نرسیدن قبوض برق در خیابان معصومیه - خیابان
  شهاب - خانه های بنیاد مسکن به اطالع می رساند
 طبق بررسی بعمل آمده کلیه قبوض برق توسط
منازل درب  صحیح  طور  به  برق  اداره   مامور 
صورت در  است  ذکر  شایان   . گردد  می   توزیع 

بررسی  برای  توانند  می  محترم  مشترک  لزوم   
موضوع به این مدیریت مراجعه نمایند.

جوابیه اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/11/5 به اطالع می رساند: در سه راهی 
سرایان-روم،در محور بیرجند قاین به دلیل احداث 
تقاطع غیر همسطح در موقعیت موصوف،در حال 
حاضر کارگاه جاده ای تلقی شده و راه فرعی که 
در  و  موقت  به صورت  است  گیر  دارای سرعت 
جهت ایمنی کارگاهی ساماندهی شده است که با 
نصب عالئم مربوط از یک کیلومتری محل این 
اطالع  به  لذا   . است  گردیده  مشخص  موضوع 
می رساند هم اکنون پیمانکار مربوطه در مراحل 
پایانی کار و انجام اتصاالت آن است و انشا ا... 
بزودی با بهره برداری از تقاطع ، ترافیک از روی 

محور موقت به مسیر اصلی هدایت خواهد شد.

در  گذشته  روز  استاندار  مالیی-  مصطفی 
سربیشه  به  خود  ای  دوره  سفرهای  ادامه 
رفت و در شورای اداری »فالح « فرماندار 
اجتماعی   ، سیاسی  معاون  »دونده«  و 
روزه  یک  سفر  این  در  که  کرد  معرفی  را 
محمودی مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری 
و جمعی  اقتصادی  دفتر  مدیرکل  موهبتی   ،
از مدیران کل استان صبح کاری خود را در 
با  سربیشه با حضور در گلزار شهدا و دیدار 

خانواده شهید ابراهیمی آغاز کردند.

دیدار با خانواده شهید ابراهیمی 

دیدار  به  مقام شهدا  به  احترام  از  وی پس 
خانواده شهید محمد حسن ابراهیمی که در 
سالگی   ۲8 سن  در  و   5 کربالیی  عملیات 
رفت.  بوده  نائل شد  رفیع شهادت  مقام  به 
نظام   : کرد  بیان  دیدار  این  در  پرویزی 
شهیدان  خون  مدیون  اسالمی  جمهوری 
و  نظام  نبود  ها  ایثارگری  این  اگر  و  است 
براینکه  تاکید  با  داشتیم.وی  نمی  استقالل 
امام )ره( ، مقام معظم رهبری و مسئوالن 
نداده  کشور هیچ وعده ای در زمان جنگ 
نسل  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  بودند 
جوان ما فقظ ظاهر را می بینند و ایثارگری 
زمان  آن  جوانان  که  هایی  شهامت  و  ها 
باتاکید  نادیده می گیرند.استاندار  را  داشتند 
چشم  هیچ  با  بودندکه  جوانان  این  براینکه 
در  افزود:صداقت  کردند  می  کار  داشتی 
گفتار و رفتار مسئوالن بهترین کار است و 

کرد. تظاهر  نباید 

دنبال مستقل کردن رسانه ها هستیم

حمایت  درخواست  استاندار  از  شهید  خانواده 
به  مربوط  که  داشتند  را  ای  نامه  ویژه  از 
شهرستان سربیشه بود و پرویزی از مکاتبات 
خود با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی سخن 
گفت و ادامه داد: رسانه ها مشکالت زیادی 
آنها است و  دارند و هدف ما مستقل کردن 

من هم هر کمکی بتوانم می کنم.  

توصیه های امام جمعه 
در شورای اداری به مسئوالن 

»فالحی«  معارفه  استاندار  بعدی  برنامه 
 ، سیاسی  معاون  »دونده«  و  فرماندار 
شورای  در  فرمانداری  جدید  اجتماعی 
حاشیه  که  بود  سربیشه  شهرستان  اداری 
السالم سنجری  اما حجت  هایی هم داشت 
خود  های  دل  درد  از  شهرستان  جمعه  امام 
و  گفت  مردم  های  خواسته  و  ها  نگرانی   ،
 عنوان کرد: مسئوالن هر کاری که می کنند

نامه  به  باشد.وی  نظام  استقالل  برای  باید 
یاران  از  یکی  به  )ع(  علی  حضرت  که  ای 
خود نوشته اشاره کرد و به حاضران در جلسه 
توصیه کرد : هرکاری که مایه آبروریزی می 
مردم  به  شنیدید  چه  ،هر  ندهید  انجام  شود 
نسبت ندهید و بر اساس شنیده ها قضاوت 
برای شما خوشایند و  ، هر کاری که  نکنید 
برای مردم موجب آزار می شود انجام ندهید.  

تشکر ، انتقاد ، گالیه ، درخواست

 سنجری از درددل ها و خواسته های مردم 
شهرستان گفت و افزود: متاسفانه  سهم مردم 
از بازارچه مرز ماهیرود فقط کارگری است که 
در بازارچه کارگران روستاها را تفکیک کرده 

اند که یک روز درمیان به بازار چه بیایین. اگر 
مسئوالن می توانند با حقوق 150هزار تومان 
در ماه زندگی کنند جایشان را عوض کنند؟!

کارهای  از  تشکر  با  سربیشه  جمعه  امام 

شدن  بانده  دو  و  سازی  راه  حوزه  در  دولت 
ما  کرد:  ، سربیشه خاطرنشان  بیرجند  محور 
نقاط قوت و ضعف را می بینیم و هم انتقاد 
می کنیم و هم تشکر اما جاده درح یکی از 
محورهای ترانزیتی استان است که روزانه بالغ 
 بر300 دستگاه خودرو عبور و مرور می کند

سنجری  است.   ویژه  رسیدگی  نیازمند  و   
در  که  شنایی  استخر  تا  خواست  استاندار  از 
سربیشه با وعده مسئوالن قبلی هنوز ناقص 

شود.خواسته  تکمیل  سریعتر  چه  هر  است 
 ، اجرایی  های  دستگاه  استقرار  وی  دیگر 
در شهرستان بود که مردم به راحتی بتوانند 
کارهایشان را انجام دهند.وی از نگرانی های 
خود در باره مهاجرت تحصیل کرده ها گفت 
فعال  برای  شهرستان  راکد  افزود: صنوف  و 
و  استان  مسئوالن  ویژه  توجه  نیازمند  شدن 

کشور هستند.

 از حاشیه ، حاشیه سازی نکنید 

امام جمعه شهرستان سربیشه با تاکید براینکه 
ساخته  هایی  حاشیه  استان  در  اوقات  گاهی 
می شود خاطرنشان کرد: ما مسئوالن حرفی 

نزنیم که از حاشیه ، حاشیه سازی شود.

تامین آب چالش جدی استان

میهمان  عنوان  به  پرویزی  اکبر  علی  سید 
 ویژه این مراسم  عنوان کرد : وضع استان در 
مناسب  کشاورزی  و  دامداری  های  حوزه 
و  تولید  خشکسالی  که  نوعی  به   ، نیست 
افزود:  است وی  برده  بین  از  را هم  اشتغال 
با وجود تراکم زیاد و جمعیت کم استان برای 
تامین آب شرب دچار چالش اساسی هستیم  
به  رسانی  خدمت  هزینه  دلیل  همین  به  و 
مردم گران  و کار را برای مسئوالن سخت 
کرده است . وی باتاکید براینکه ما هر کاری 
نظام  و  مردم  به  خدمت  برای  کنیم  می 
مقدس جمهوری اسالمی است بیان کرد: ما 
هیچ وقت ادعا نکردیم که کارها را به تنهایی 

انجام داده ایم.

هدف ما برآورده کردن
انتظارات مردم است 

استاندار افزود : سند چشم انداز بعد از ابالغ 
باید  و  است  کرده  مشخص  را  راه  تمام 

به  پرویزی   . کنیم  فراهم  را  مردم  انتظارات 
کرد  اشاره  استان  در  بودجه  شرایط  آخرین 
برای  شدم  منصوب  که  روزی  داد:  ادامه  و 
احترام به نظر مسئوالن قبلی دستوراتی که 

در حوزه بودجه شهرستان ها بود انجام دادیم.

فرمانداران مسئول
تقسیم بودجه استان

وی با بیان اینکه من سازمان برنامه و بودجه را 
 به تنهایی متولی تقسیم بودجه استان نمی دانم
ها  شهرستان  اعتبارت  تقسیم   : کرد  تاکید 
با  و  استان  ریزی  برنامه  نظر شورای  با  باید 

مسئوالن  چون  باشد  فرمانداران  هماهنگی 
بهتر  و  باخبرند  موجود  وضع  از   شهرستانی 

می توانند هزینه کنند.
 

بودجه استان تا االن
 78 میلیارد تومان

استاندار با بیان اینکه بودجه اي که تاکنون به 
استان تخصیص داده اند را 78 میلیارد تومان 
اعالم کرد و گفت : اعتبارت ماده 180 صفر 
درصد ، ۲5درصد از سهم استان و اعتبارات 
نفت  سهم  درآمد  فروش  محل  از  درصد   ۲
100درصد تخصیص داشته است.وي افزود: 
اعتباري  هیچ  ادارات  به  امسال  مهر  تا 

تخصیص نیافته بود.

21هزار میلیارد تومان
ردیف بودجه متفرقه دولت 

دستگاه  مدیران  براینکه  تاکید  با  پرویزی 
های اجرایی نباید بر همین مبالغ اکتفا کنند 
و برنامه ریزی سال آنیده خود را انجام دهند 
خاطرنشان کرد: با این وضع استان به جایی 
بودجه  دنبال  به  باید  مدیران  و  رسد  نمی 
را  استان  تا سهم  باشند  های متفرقه دولت 
بگیرند.وی بودجه متفرقه دولت را در امسال 
19هزار میلیارد تومان و بودجه سال آینده را 
افزود:  ۲1 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و 
اگر مدیران بتوانند از این ردیف برای استان 

پولی بگیرند هنر کرده اند.

استاندار : روند پیگیری که
در طول تاریخ سابقه ندارد

که  هایی  پیگیری  با  کرد:  بیان  استاندار 
خسارت برای  تومان  100میلیارد  شد   انجام 
 زعفران کاران و ۲00 میلیاردتومان از ردیف های
متمرکز و متفرقه ابالغ گرفتیم که در طول 
بوده  این سریعترین مصوبه ای  تاریخ دولت 
که مسئولی توانسته در مدت  ۴روز بگیرد و 
مسئوالن کمک کنند تا پایان سال این مبلغ 
افزایش یابد . وی با بیان اینکه من اطالعات 
کامل از استان دارم ،ادامه داد: اگراز جزییات 
اطالعات  برای  بدانم  خواهم  می  استان 
عمومی خودم است و هر چه اطالعات بیشتر 
داشته باشم مدیران نمی توانند دور بزنند.   

اعتماد دولت به من 
برای مردم هزینه می شود 

پرویزی تاکید کرد: دولت و وزارت کشور به 
برای  اعتماد  این  نتیجه  و  اعتماد کردند  من 
به  پاسخ  در  استاندار  شود.  هزینه  باید  مردم 
بیان  شهرستان  جمعه  امام  های  درخواست 
صنعت  به  تومان  ۲00میلیارد  تاکنون   : کرد 
پرداخت شده است و دولت تمام اهتمام خود 
به  ایجاداشتغال  و  تولید  از  حمایت  برای  را 

کار گرفته است.وی افزود: اگر صنعتگران به 
خود  بازار  زود  خیلی  کنند  اکتفا  داخلی  بازار 
را از دست می دهند و باید هدف اصلیشان 

صادرات و ارتقا کیفیت محصول باشد.

خبر های داغ استاندار: از سفر 
رئیس جمهور به استان تا  خرید 

تضمنی آب ویژه استان

استاندار عنوان کرد: ۴ روز است که مقدمات 
به  کاری  سفر  برای  را  جمهور  رئیس  سفر 
استان فراهم می کنیم که در این سفر چند 
دومین  پرویزی  شد.  خواهد  افتتاح  پروژه 
موافقت  و  کشور  وزیر  با  دیدار  را  خود  خبر 
ویژه  آب  تضمینی  خرید  مناقصه  برگزاری 
این  افزود:  و  کرد  اعالم  جنوبی  خراسان 
انتقال  خط  بزرگ  پروژه  غیراز  به  را  پروژه 
پایان  تا  که  است  عمان  دریای  از  آب  لوله 

سال انجام خواهد شد.

صادرات 700میلیون دالری ماهیرود 

در  دالری  750میلیون  صادرات  به  پرویزی 

ادامه  و  کرد  اشاره  مرزماهیرود  گذشته  سال 
مرز  این  از  صادرات  گذشته  9ماه  در  داد: 
همین  اگر  و  است  بوده  دالر  700میلیون 
سود  مردم   برای  آیا  نباشد  مرز  و  بازارچه 
خواهد داشت.؟نگاهتان را نسبت به موضوع 
قانون  اصالح  به  کنید.استاندار  تر  بزرگ 
میلیارد  ۴5هزار  پرداخت  بر  مبنی  بودجه 
دالری دولت به بانک ها و شرکت ها اشاره 
کرد و یادآورشد: ۴0هزار میلیارد تومان اسناد 
خزانه برای تسویه پیمانکاران ارائه شده است.

پاسخ پرویزی به سواالتی در مورد 
درآمد نفتی و چگونگی هزینه آن 

پرویزی به سواالتی در مورد درآمد نفتی ایران و 
چگونگی هزینه کرد آن پاسخ داد: به گفته برخی 
، از موسسات تجاری بین المللی ، ذخیره ارزی 
ایران به بیش از 135میلیارد دالر رسیده است. 
استاندار افزود: هزینه کرد کامل این پول ها در 
بلکه در گذشته صادراتی  نیست  اختیار دولت 
انجام شده که باید مبلغ  به جای خودش برگردد 
،  1۴/5درصد درآمدنفت به وزارت نفت برمی 
اختصاص  روستاها  توسعه  به  3درصد   ، دارد 
می یابد ، ۲7  درصد به صندوق توسعه ملی 
، 8میلیارد دالر هم بلوکه شده بود که دولت 
نمی توانند به راحتی آنها را هزینه کند . وی 
مصوبه  گذشته  روز  چند  مجلس   : کرد  بیان 
تومان  میلیارد  10هزار  برپرداخت   مبنی  ای 
بدهکاری مردم به بانک ها ابالغ کرد که از 

محل تسهیل نرخ ارز پرداخت می شود.

ورود پیمانکار برای آسفالت
راه استان فراه به مرز

نهبندان  مسیر  روکش  افزود:  استاندار 
مسیر  و  رود  می  پیش  کندی  سربیشه  به 
در  تومان  میلیارد   6 درح  به  سربیشه 
است. ناچیزی  مبلغ  که  دارد  اعتبار  سال  
برای  تومان  ۲0میلیارد  اینکه  بیان  با  وی 
مرزماهیرود به فراه امسال اعتبار دارد افزود: 
اکنون پیمانکار انتخاب شده و ماشین آالت 

آن از مرز خارج می شود.

نامه نوشتن دردی دوا نمی کند
 

 : کرد  بیان  مدیران  از  انتقاد  با  استاندار 
دیگر  روز   ۲9 بنویسد  نامه  روز  یک  مدیر 
برسد  نتیجه  به  تا  باشد  نامه  مستمر  پیگیر 
با نامه نوشتن دردی دوا نمی شود. پرویزی 
خاطرنشان کرد:با سخنرانی کردن و به نتیجه 
استقالل  و  است  انحراف  و  توهم  رسیدن 
از  شود.وی  نمی  کردن  کار  بدون  کشور 
سفرتیم گمرکات کشور ویژه مرزماهیرود خبر 
داد و بیان کرد:استان نیازمند سرمایه گذاری 

خارجی است.

پاسخ به حاشیه سازهای استان !

حاشیه  چه  هر  براینکه  تاکید  با  استاندار 
مانیم  می  عقب  کارمان  از  ما  شود  درست 
خاطرنشان کرد: از روزی که آمدم سخنرانی 
شود  می  مطرح  مطالبی  اما  نداشتم  سیاسی 
ما  و  زنند  می  تهمت  و  دروغ  راحتی  به  و 
که  آورند  می  فشار  اما  دهیم  نمی  جواب 
حداقل جواب دهید.پرویزی ادامه داد : وزارت 
کشور از ما خواسته تا از آن آقای نماینده که 
کنیم. شکایت  میزند  هایی  حرف  همچنین 
که  آن  بدون  افراد  بعضی  کرد:  تصریح  وی 
از صحت مطالب اطالع داشته باشند ساخته 
و پرداخته می کنند و آن را انتشار می دهد.  
استاندار با بیان اینکه اگر هر چه سرگرم کار 
شویم از حاشیه دور می مانیم افزود: اگر بیکار 
بمانیم خود به خود حاشیه درست می شود و 

باید همه ما تالش کنیم.
امام  پیرو  مدعی  ما  کرد:  تصریح  پرویزی 

مانند  توان  نمی  و هیچ کسی  علی هستیم 
را  هایی  حداقل  توانیم  می  اما  باشد  او 

کنیم. رعایت 
پایه  بلند  مسئوالن  حضور  کرد:  عنوان  وی 
کشور برای استان تاثیر دارد و در این مدت 
6 ماه که در استان هستم 3بار با معاون اول 
آخرین  دقیقه   65 مدت  به  و  جمهور  رئیس 
وضع خراسان جنوبی را برای رئیس جمهور 

شرح دادم .
 

رسیدگی ویژه صندوق توسعه ملی 
برای طرح های توسعه استان  

کارخانه  از  بازدید  استاندار  برنامه  سومین 
تولید  که محصوالت  بود  نسوز  مواد  منیزیم 
این کارخانه در کشور نمونه و انحصاری است 
روند  تشریح  از  پس  کارخانه  مدیرعامل  که 
تولید فاز دوم انتقال برق و  آسفالت کردن راه 
معدن سفید کوه را درخواست کرد.پرویزی از 
استان  ای  توسعه  های  طرح  ویژه  رسیدگی 
بیان  و  داد  ملی هم خبر  توسعه  در صندوق 
کرد:با دستور رئیس جمهور طرح های استان 
که قابل دفاع باشد خارج از نوبت در صندوق 
توسعه ملی رسیدگی خواهد شد و ماحضورا 
وی  گفته  به  گرفت.  خواهیم  را  آنها  امضاء 
با این دستور رئیس جمهور ،صندوق توسعه 
ملی به دنبال ما است.پرویزی بیان کرد: وزیر 
صنعت هم با افزایش پله ای تعرفه واردات از 

خام فروشی جلوگیری می کند.
 )Ava.news14@gmail.com(

رئیس جمهور به استان می آید
استاندار در سفر به سربیشه :
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شبیه سازی مرگ با فناوری واقعیت مجازی
 
ایسنا- محققان دانشگاه بارسلونا برای اولین بار با استفاده از واقعیت مجازی موفق به “شبیه سازی شرایط مرگ شدند”. بسیاری از افراد حتی از فکر کردن به مرگ وحشت زده و 
از تصور اینکه یک روز باید این احساس دردناک را تجربه کنند بسیار نگران و افسرده می شوند. محققان بر این باورند که با شبیه سازی شرایط مرگ و مشاهده بدن از خارج از 
جسم می توان به افراد کمک کرد که با مرگ کنار بیایند. در نهایت نتیجه این آزمایش نشان داد که ترس از مرگ در گروه مورد آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است.

یادداشت

نقش مردم در بقای 
انقالب اسالمی ایران 

* ملیحه مودى

و  عظیم  تحولی   ۱۳۵۷ سال  ماه  بهمن  در 
امام  انقالب  کبیر  رهبر  کالم  به  و  شگرف 
که  داد  رخ  ایران  در  الهی  اى  معجزه  امت، 
تاریخ  سیاسی،  تحلیلگران  و  متفکرین  همه 
و  حیرت  به  را  دنیا  سیاستمداران  و  نگاران 
آنان،  از  یک  هیچ  زیرا  است؛  واداشته  تعجب 
اطالعات  انبوه  به  که  هایی  سازمان  حتی 
امکانات  مجهزترین  و  سرى  و  حساس  بسیار 
کمک  از  و  داشته  دسترسی  تکنولوژیکی 
می  بهره  گوناگون  تحلیلگران  و  ها  تئوریسین 
را  ایران  اسالمی  انقالب  وقوع  نتوانستند  برند 
به  و  جهان  منطقه  و  موقعیت  و  زمان  این  در 

این شکل و ماهیت، پیش بینی کنند. 
اسالمی  انقالب  عظمت  و  اهمیت  درباره 
و  شده  زیادى  هاى  صحبت  تاکنون  ایران، 
هرکس به فراخور دانش و توان فکرى محدود 
خود، مطالبی در این رابطه بیان می دارد، لکن 
این  به  انقالب  این  که عظمت  گفت  توان  می 
عمر  به  سالح  بدون  ملتی  که  است  لحاظ 
طوالنی رژیم شاهنشاهی خاتمه داده و حکمران 
بر  که  را  شاهنشاهی  رژیم  مستبد  و  فاشیست 
فرماندهی  منطقه  هاى  ارتش  قدرتمندترین 
نفت، صرف  درآمد  ها دالر  میلیون  و  کرد  می 
هاى  دولت  همه  تقریبًا  و  شد  می  او  هزینه 
و  روسیه  و حتی  آمریکا  از جمله  مقتدر جهان، 
از  او حمایت می کردند،  از  کار  پایان  تا  چین، 

اریکه قدرت به زیر آورد. 
می  خاص  توجه  مورد  تحقیق  این  در  آنچه 
انقالب  پیروزى  در  مردم  نقش  بر  تأکید  باشد 
می  بزرگ  حرکت  این  استمرار  و  ایران  اسالمی 
فرامین  شود  می  تالش  راستا  این  در  که  باشد 
العین  نصب  البالغه  نهج  در  علی)ع(  امام 
و  فرامین  این  از  گیرى  بهره  با  و  گیرد  قرار 
تبیین  انقالب  بقاى  در  مردم  نقش  دستورات 
را بسیارى  انقالب  گردد. ویژگی هاى اساسی 
که  آنجا  از  طغیان:   :۱ اند؛  برشمرده  چنین 
توانند  نمی  موجود  قانون  چهارچوب  در  مردم 
به خواسته هاى خود دست یابند چاره اى جز 

ندارد.  سیاسی  قدرت  اعمال 
۲. مردمی بودن: انقالب منازعه اى است که 
صورت  به  جمعیت  از  اى  عمده  بخش  آن  در 
مشارکت  ویژگی  شوند.  می  بسیج  موثر  خیلی 
تمیز  موجب  انقالبی  منازعه  در  اى  توده 

انقالب از منازعات دیگر است.
کننده  بسیج  نقش  که  سازمان:  و  رهبرى   .۳
شرایط  وجود  نیازمند  ها  توده  بسیج  و  دارد 
نامطلوب اجتماعی، اقتصادى، فرهنگی و سیاسی 
ویژه اى است. رهبر با طرح این ناهنجارى ها 

می تواند عمل بسیج را صورت دهد. 
آخرین مشخصه براى این انقالب ایدئولوژى 
جهت  موجود  شرایط  تفسیر  و  تعبیر  است. 
معمواًل  بهتر که  اى  ترسیم جامعه  و  آن  تقبیح 
و  گردد  می  تدوین  انقالبی  رهبران  توسط 
منازعه  به  مبهم  ولو  ایدئولوژى  اساسی  عناصر 
دورنماى  و  بخشد  می  معنی  و  جهت  انقالبی 

آینده انقالب را تعیین می کند.
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کاریکاتور تصاویری از آمدن برف رحمت الهی در خنگ .  عکس از:  علیرضا خنگیقاب عکسسرما و مصرف گاز- طاهر شبانی       استفاده صحیح از کپسول آتش نشانی ...  )داده نما: آوای خراسان جنوبی( 

رهبرى  با  ایران  اسالمی  انقالب  اقتدار  و  پیروزى 
حاصل  و  مرهون  )ره(  خمینی  امام  آن  بنیانگذار 
ایثارگرى، رشادت و شهامت تک تک عزیزانی بود که 
حکومت  برپائی  و  استقالل  آزادى،  اسالم،  به  باعشق 
اسالمی قیام کردند. حضور گسترده همه ملت از همه 
امر  ولی  زعامت  تحت  مرد  و  زن  احزاب،  و  اقشار 

خودشان تعیین کننده و سرنوشت ساز بود.
آغازکرده  انقالب  و  نظام  با  را  زندگیشان  افرادى 
سال   ۳۷ از  بعد  جمعیتی  متاسفانه  و  ماندند  و  اند 
از  غیر  مسیرى  و  بریدند  راه  بین  گاهًا  ابتدا  همان 
کردند  انتخاب  را  امر  والیت  و  امام  انقالب،  اهداف 
۷ بهمن  نه بودن. روز  انقالب مهم ماندن است  و در 
انقالب  دوران  راهپیمائی  و  تظاهرات  بزرگترین  ماه 
روزى  خوردتنها  رقم  بیرجند  شهرستان  در  اسالمی 
تنها  و  بودند  کرده  شرکت  عظیمی  جمعیت  که  بود 
تقدیم  جانباز  چندین  و  شهید  دو  که  بود  تظاهراتی 
اینکه  از  بعد  قبلی  رسانی  اطالع  طی  شد.  انقالب 
آوردند  هجوم  شهر  به  بدستان  چماق  ماه  بهمن   ۵ 

مغازه  چند  و  آیتی  ا...  آیت  مسجد  هاى  شیشه 
انقالبیون را شکستند و تعدادى را مجروح کردند. روز 
مسجد  محل  در  جمعیت  صبح   6/۵ ساعت  بهمن   ۷

پایین شهر تجمع کردند. جامع 

انقالب درست کردیم  انتظامات 

 ابتدا در محل مسجد توسط یکی از روحانیون مرحوم 
آنگاه  شد  بیان  مطالبی  آبادى  حاجی  االسالم  حجت 
مسیرهاى راهپیمائی و چگونگی برخوردهاى با عوامل 
از جوانان  رژیم و شعارها توضیح داده شد ما تعدادى 
ولی  آقاى  مرحوم  توسط  شده  شناخته  و  ورزشکار 
تظاهرات  حفاظت  نیروهاى  عنوان  به  مقدم  دادرس 
که  سفیدى  پایه  کدام  هر  بازوى  بر  شدیم.  انتخاب 
کردند. نصب  بود  شده  نوشته  انتظامات  آن   روى 

و  آماده  بود  شده  وارد  جدیداً  که  امام  عکس  تعدادى 
جنب  نجارهاى  از  یکی  توسط  که  تابلوهائی  و  چوبها 
تهیه  نژاد  حسینی  آقاى  مرحوم  نام  به  جامع  مسجد 
شده بود نصب گردید و بین برادران و خواهران توزیع 
مشخص  شعارهاى  و  خاص  نظم  با  تظاهرات  شد. 
خیابان  و  کشمان  و  عنابستان  مسیر  از  شده  آغازه 
ا...  انقالب فعلی به سمت میدان خوسف )میدان آیت 

افتادند. راه  به  فعلی(  طالقانی 
درب  انتظامات  که  بود  این  من  اولیه  ماموریت 
بیمارستان امام رضا)ع( را عهده دار باشم که جمعیت 
مریض  براى  مزاحمتی  تا  نکنند  تکرار  را  شعارها  آنجا 
خیابان  مسیر  راهپیمایان  نشود.  ایجاد  بسترى  هاى 
میدان کوروش  تا  را  فعلی(  طالقانی  ا...  آیت  کشمان) 
خیابان  از  زیادى  جمعیت  پیمودند.  فعلی(  )ابوذر 

به  آباد(  )رحیم  فعلی  مدرس  شهید  و  معلم  هاى 
نزارى  میدان  بعدى  مسیر   . پیوستند  تظاهرکنندگان 
)شهداء فعلی( بود. ماموریت بعدى من حفاظت کوچه 
پیاده  از  من  بود  مخابرات  اداره  پهلوى  مرى  ژاندار 
بین  از  افرادى  تا  شدم  مستقر  آنجا  رفتم.  زودتر  رو 
نروند.  ژاندارمرى  کوچه  سمت  به  تظاهرکنندگان 
روحانیان  از  تعدادى  و  ربانی  ا...  آیت  جمعیت  جلوى 
در حرکت بودند خواهران پشت سر برادران و شعارها 

را که دو قسمت بود تکرار می کردند. 
که  ژاندارمرى  افسران  از  یکی  ژاندارمرى  کوچه  ابتدا 
رنگ  آبی  تویوتا  خودرو  یک  به  داشت  کمر  به  کلتی 
درون  گفت:  من  به  و  کرد  صدایم  او  داشت.  تکیه 
تکرار  بگو  دهند  می  زشتی  شعارهاى  بعضی  جمعیت 
به  من  هستند.  عصبانی  خیلی  ما  نیروهاى  که  نکنند 
تعدادى  ماکروویو  روبروى  و  رفتم  ابوذر  میدان  سمت 
حدود ۳00 نفر با هم آخر شعارها ضمن کوبیدن پا به 
زمین مرگ بر شاه را تکرار می کردند . من پیام او را 
سر  برگشتم  من  ندادند.  شعار  دیگر  رساندم  مردم  به 
ژاندارمرها  کوچه  هاى  مغازه  باالى  ژاندارمرى  کوچه 

با اسلحه ژ۳  مسلح بودند.

شلیک افسر ژاندارمری به سوی مردم 

منهم  کردند  عبور  کوچه  از  وقتی  نظر  مورد  جمعیت   
مجدداً  یکباره  که  شهداء  میدان  سمت  به  افتادم  راه 
هنگام  این  در  کردند.  تکرار  را  شاه  بر  مرگ  شعار 
سرگردى که ابتداى کوچه مستقر بود آمد در حالی که 
کلتش را بطرف جمعیت گرفته بود شلیک کرد. روبرو 
کوچه ژاندارمرى مغازه نجارى بود و یک کابین تلفن 

جمعیت  از  تعدادى  بود.  نصب  جلویش  نیز  همگانی 
رفتند داخل نجارى و تعدادى هم داخل منزل پهلوى 
نجارى تعداد از تظاهرگنندگان داخل جوى آب افتادند 
تیر  همانجا  سندروس  شهید  جمله  از  خوردند  تیر  و 
خورد و شهید شده، از افرادى که مجروح شدند.حسین 

قهوه چی و چند نفر دیگر بودند.
میدان  در  رفتند.  شهداء  میدان  بطرف  جمعیت 
خواهران اکثراً پناهنده شدند در منزلی که جنب مغازه 
مرحوم اکبرپور قرار داشت. تعدادى وارد یک محوطه 
وسط  ما   . شدند  اى  حمزه  آقاى  نمایشگاه  جنب 
دادیم در حالی که  تندى می  میدان شهداء شعارهاى 

نیروهاى ژاندارمرى به سمت میدان می آمدند.
من به سمت خیابان دارائی نگاه کردم دیدم نیروهاى 
آیند، ما هم به  ارتشی مسلح کم کم به سمت ما می 

طرف میدان امام فرار کردیم.
روبروى مقبره حکیم نزارى و چلو کبابی مدائن بازهم 
یکباره  که  دادیم  می  شعار  مسلح  افراد  با  مواجهه  در 
سمت  به  را  ها  گاز  ما  اما  زدند  آور  اشک  گاز  آنها 

خودشان پرتاب می کردیم.
کرد  شلیک  جمعیت  سوى  به  ارتش  شهداء  میدان  در 
که بعد متوجه شدیم شهید محمود سورگی به شهادت 
رسید که چند روز بعد با تعدادى از مردم براى تشییع 

جنازه اش عازم سورگ شدیم.
جمعیت پراکنده شد اما ما تعدادى از جوانان از کوچه 
هاى چهاردرخت به سمت مسجد آیت ا... آیتی رفتیم 
بود  شده  آماده  قبل  از  که  هایی  الستیک  همانجا  و 
انقالب   تاریخ  در  ماندنی   یاد  به  روز  این  زدیم.  آتش 
حرکتهاى  و  پیروزى  هاى  زمینه  که  بود  بیرجند 

گسترده ۲۲ بهمن را به همراه داشت.

سید حسین اصغری، مبارز دوران انقالب  بیرجند

هفتم بهمن؛ روِز بزرگ انقالب، در بیرجند
عکس از : میری

کارهایی که نباید 
با گوشی هوشمند خود بکنید! 

فرد،  براى هر  این روزها گوشی هاى هوشمند 
یکی از مهمترین ابزارها تلقی می شوند و در نتیجه 
هر گونه آسیب رسیدن به آنها، می تواند خسارات 
مادى زیادى داشته باشد؛ بنابراین، توصیه ما به شما 
این است که همواره این »نبایدها« در مورد گوشی 

هوشمند خود را مد نظر داشته باشید: 
۱. خاموش نکردن گوشی: روشن بودن گوشی 

منجر به تحت فشار بودن شدید باترى خواهد شد.
شکل  به  بلوتوث  و   WiFi گذاشتن  روشن   .۲
مداوم: عمال انرژى گوشی به شکلی بی مورد هدر 
می رود و مصرف باترى به شدت افزایش می یابد.

نامناسب:  و هواى  آب  در  از گوشی  استفاده   .۳
چنانچه در آب و هوایی بیش از اندازه سرد یا گرم 
قرار بگیرد، منجر به خالی شدن سریع باترى یا حتی 

خاموش شدن ناگهانی آن خواهد شد.
4. شارژ کردن هوشمند در تمام طول شب: این 

کار منجر به آسیب باترى در بلند مدت می شود. 
۵. شارژ بیش از اندازه یا خالی کردن کامل باترى: 
در واقع اپل بر این عقیده است که باید با باترى 
ها همانند رویه هاى تغذیه رفتار کرد. همانطور که 
هیچ انسانی نباید بیش از اندازه یا کمتر از حد نیاز 
Lithi�  غذا بخورد، این موضوع در مورد باترى هاى

um�ion هم صادق است.
6. میتواند آسیب جدى به گوشی یا باترى آن نیز 
وارد کند. استفاده از شارژهاى متفرقه یا مربوط به 
گوشی هاى دیگر: هتر است پیش از استفاده از یک 
شارژر متفرقه، از همخوانی آن با باترى هوشمندـ  با 
استفاده از اطالعات قبلی در مورد شارژر مخصوص 

گوشی خودـ  مطمئن شوید.
آلودگی ها  از  ۷.  گوشی هاى هوشمند منبعی 
این موضوع مطمئن شوید،  از  آنکه  هستند. براى 
کافی است بدانید وب سایت Mashable گزارش 
داده که ظرف غذاى حیوانات و دستشویی ها آلودگی 
کمترى در هر اینچ مربع نسبت به گوشی هوشمند 
دارند! پس بهتر است هر چند وقت یک بار به فکر 
تمیز کردن و ضدعفونی گوشی هوشمند خود باشید.

سینمـا فردوسـی

شروع 
سانس

14:3016:1520:1518:15

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

ل الک قرمز جنجــا
عروسـی در 

سالم
بمبئی  

PVC کاغذ دیواری، پارکت، کفپوش، کناف و
قیمت مناسب با نصب رایگان و کیفیت عالی 

اقساط ویژه برای کارمندان دولت
 و بازنشستگان کشوری

آدرس: نبش مدرس 57 /  09155639915- 32449221 مقری عرضه سرویس عروس، بلور جات، ظروف
 )نیکل، مس، تفلون، چدن و سرامیکی( انواع چینی
لوازم برقی آشپزخانه
* سرویس عروس تخصص ماست *

سجادشهر، امامت 43   
09336732837 

پالستیـک و کادویـی شمـس

ضمناً تاالر و رستوران سیمرغ قابلیت پذیرایی از مجالس عروسی 
و ترحیم شما عزیزان را تا ظرفیت 700 نفر دارا می باشد  

*** هدف ما جلب رضایت شماست ***

آدرس: خیابان معلم 36/1 جنب باشگاه فرهنگی ورزشی مالک اشتر - تاالر سیمرغ
تلفن تماس: 09158609661- 32444048

غـذای آمـاده سیمـرغ
افتخار دارد با کادری مجرب و متعهد همه روزه در خدمت همشهریان گرامی باشد.

چلو مرغ زعفرانی 5500     چلو ماهی )تیالپیا(  6000
چلو مرغ سرخ شده 5500    چلو قیمه )با گوشت گوسفند( 5000

چلو جوجه کباب  6500    چلو قرمه سبزی )با گوشت گوسفند(  5000
االچلو گوشت گوسفندی    15000  چلو کباب کوبیده )گوسفندی(  6500

ت ب
فی

کی
ت

یم
و ق

 

ساعت کاری: 11:30 الی 15:30  و  19:30 الی 22
ورودی رایگان 
پیک رایگان 

 هزینه پذیرایی رایگان

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

آتلیه زاویه
بیرجند، بلوار آوینی ، خیابان نارنج ، حد فاصل نارنج7 و 9 ، جنب شیرینی فروشی   

تلفن:09153616756-05632349399

  نوزاد ، کودک ، اسپرت و عروس 

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت خدماتی تحقیقاتی تحول
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت خدماتی تحقیقاتی 
تحول فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمد کیانی مسک با کد شناسایی بیمه 68909794 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان 
شغلی نظافتچی بیمارستان داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت 
اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط 

کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای پیمانکاری علیرضا پاک گهر
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای پیمانکاری علیرضا پاک 
گهر فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمد کیانی مسک با کد شناسایی بیمه 68909794 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان 
شغلی نظافتچی بیمارستان داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت 
اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت 
روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به شرکت شکوفه امین طوس
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به پیمانکاری شرکت شکوفه امین طوس 
فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمد کیانی مسک با کد شناسایی بیمه 68909794  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی 
نظافتچی بیمارستان داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 
شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض 
حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد 

فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

فناوری
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انرژی مثبت را با این روش های ساده جذب کنید

پنجشنبه * 7 بهمن  1395 * شماره 3707

آیه روز  

و ]حقيقت[ بديهايی که کرده  اند بر آنان پديدار می  شود و آنچه را که بدان ريشخند می کردند آنان را 
فرو می  گيرد. سوره الجاثيه، آيه 33

حدیث روز  

شما را به پرهيزکارى و ترس از خدا و ادامه تفّكر و انديشه سفارش میکنم، زيرا که تفّكر و انديشه، پدر 
و مادر تمام خيرات است. امام حسن مجتبی )عليه السالم(

در خواب چراغ تا سحر دستم بود
در خواب کليد هر چه در دستم بود
زيباتر از اين خواب نديدم خوابي
بيدار شدم دست تو در دستم بود

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

برای شاد بودن خود را در محاصره 
افراد مثبت اندیش قرار دهید 

نيكالس  دکتر  است.  واگيردار  و  ُمسرى  شادى 
کريستاکيس و جيمز فاولر، دو محقق و پژوهشگر 
دانشگاه هاروارد و دانشگاه سان ديه گو دريافتند که 
هر دوست شاد بيشتر، می تواند تا حدود 9 درصد 

باعث افزايش احتمال شاد بودن شخص شود.
 اگر احساس خوبی نداريد و سرحال نيستيد، خود 
کلی  طور  به  که  همكارى  يا  دوست  يک  به   را 
داراى  ما  مغز  برسانيد.  است،  انديش   مثبت 
نورون هاى آينه اى است و عيناً همان چيزى را که 
فرد مقابل ابراز می کند، تقليد می نمايد؛ بنابراين هر 
زمانی که به تزريق کمی انرژى مثبت نياز داشتيد، 
خود را به کسانی که انرژى مثبت می دهند، متصل 
کنيد. تحقيقات نشان می دهد که صرف پول براى 
ديگران به مراتب بيشتر از صرف پول براى خودمان، 
ما را خوشحال تر می کند و مهربانی کردن حتی 
اگر کوچک و ناچيز باشد، رضايت از زندگی را در ما 
افزايش می دهد.  در ورودى را براى شخصی که 
پشت سر شما در حال وارد شدن است، نگه داريد. 

با گفتن جمالتی تشكر کنيد و زمانی که در حال 
گرفتن يک نوشيدنی از کافی شاپ هستيد، اسنک و 
تنقالت مورد عالقه همكار خود را براى وى برداريد 

و روى ميز او بگذاريد. 
حتی کوچک ترين رفتار زيباى شما می تواند روز 
خوبی را براى شما به يادگار بگذارد. داشتن تعدادى 
دوست و رفيق می تواند زندگی شما را نجات دهد. 
روابط اجتماعی کم می تواند به اندازه کشيدن پانزده 

سيگار در روز براى شما مضر باشد

 »استر و اشتر«

با هم دوست بودند، روزى استر  استرى و شترى 
به شتر گفت: اى رفيق! من در هر فراز و نشيبی 
و يا در راه هموار و در راه خشک يا تر هميشه به 
زمين می افتم ولی تو به راحتی می روى و به زمين 

نمی خورى. علت اين امر چيست؟ 
بگو چه بايد کرد. درست راه رفتن را به من هم ياد 
بده. شتر گفت: دو علت در اين کار هست: اول اينكه 
چشم من از چشم تو دوربين تر است و دوم اينكه من 
قّدم بلندتر است و از بلندى نگاه می کنم، وقتی بر 
سر کوه بلند می رسم از بلندى همه راه ها و گردنه ها 
را با هوشمندى می نگرم. من ازسر بينش گام بر 
می دارم و به همين دليل نمی افتم و براحتی راه را 
طی می کنم. تو فقط تا دو سه قدم پيش پاى خود را 

می بينی و در راه دوربين و دور انديش نيستی.

جذب  هستيد  حوصله  بی  و  ناراحت  وقتی 
انرژى مثبت محيط، کار سختی به نظر می 
رسد اما اگر باور داشته باشيم که شادى و غم 
زاييده شرايط محيطی اطراف ما نيست بلكه 
حاصل انتخاب ماست آن وقت انتخاب بين 

شادى و غم آسان می شود.
روز خود را با دعا، نیایش

 و شکرگذاری شروع کن 
کنی،  می  شروع  را  کردن  دعا  که  زمانی 
 انگار درى را باز کرده و به سوى خدا گام بر 
منبع  به  را  تو  شكرگذارى  و  دعا  دارى.  می 
خلقت وصل می کند و همين حضور در محضر 
خالق ، حال و هوايی مثبت در تو ايجاد کرده و 
ميزان انرژى مثبت در وجود تو را چندين برابر 
می کند که باعث آرامش کل وجود شما می 
شود. همان طور با ديگران رفتار کن که دلت 

می خواهد با تو رفتار شود 
وقتی روز خود را با دلخورى آغاز کنی، تمام 
که  کنی  فكر  وقتی  اى.  کرده  تباه  را  روزت 
ديگران هم عين خودت هستند و فقط از لحاظ 

، ديگر دلت نمی  با تو فرق می کنند  ظاهر 
خواهد در مقابل آنها جبهه بگيرى و احساسات 
منفی ات را نثارشان کنی. توجه داشته باش که 
رفتار آگاهانه ات باعث می شود انرژى مثبت 
اطرافيان را به سوى خودت جذب کرده و باترى 

وجودت را با انرژى مثبت آنها شارژ کنی.
سعی کن بیشتر جنبه های مثبت 

را ببینی و بر روی آنها تمرکز کنی 
در اصل، هر وضعيتی از زندگی، سراسر عظمت 
و فيض الهی را به تصوير می کشد و حقيقت 
واحدى را آشكار می کند: در همه چيز خير و در 
همه کس روح الهی نهفته است. وقتی با اين 
ديد ، به دنيا بنگرى خير و برکت الهی از کائنات 

به سوى تو سراريز می شود.
از کنترل کردن همه چیز دست بردار 
و  تحول  آن  ذات  و  است  جارى  زندگی 
دگرگونی است. هر چقدر در برابر زندگی جبهه 
که  موقع  هر  برى.  می  رنج  بيشتر  بگيرى، 
بخواهی اوضاع و شرايط زندگی را کنترل کنی، 
دست تو  به  عصبی  فشار  و  اضطراب   حالت 

می دهد که همين باعث توليد انرژى منفی می 
شود. فقط تصور کن که زندگی ، رودخانه اى 
پرجوش و خروش است ، آيا فايده اى هم دارد 
که با آن دست به گريبان شوى؟وقتی خودت 
را در اختيار جريان زندگی بگذارى ، کلی انرژى 
مثبت ايجاد می کنی و در نتيجه خير و برکت و 

فيض الهی را به سوى خود می کشانی.
زندگی پر از صلح و صفا را تجسم کن 
ذهن تو هم مثل ذهن بيشتر مردم به افكار 
منفی معتاد شده است. الزم است آگاهانه اين 
اعتياد را ترک کنی تا انرژى مثبت جذب شود. 
هوشيار باش و بگذار تصاوير هولناک ناشی از 
در عوض  برود.  بيرون  ذهنت  از  منفی  تفكر 
جريان آرامی از زندگی را مجسم کن. اين تغيير 
نگرشی ذهنی که موجب جذب انرژى مثبت 
می شود ، خودت را هم مات و مبهوت می کند.

نگران آینده نباش، تنها برنامه ریزی 
کن و به خدا توکل کن 

در طول تاريخ بشريت ، نگرانی به هيچ کس 
آنچه که قرار است  خدمتی نكرده است. هر 

رخ دهد ، عملی می شود. کارى هم ازدست 
تو بر نمی آيد. در اصل هر آنچه را که تو از 
روى  مواقع  اکثر  در  هستی،  نگران  آن   بابت 
 نمی دهد. پس چرا انرژى ات را روى نگرانی هدر 
می دهی؟ هر نوع نگرانی باعث می شود درونت 
را پر از انرژى منفی کنی که به راحتی سالمتی 
تو را به خطر می اندازد. کافی است عاقالنه برنامه 

ريزى کنی و بعدش هم به خدا توکل کنی.
از دلخوری دست بردار 

جزو  و  برنگشته  گذشته  گذشته،  ها  گذشته 
خاطرات تو شده است. آيا امكان دارد در گذشته 
زندگی کنی؟ به هيچ وجه! به هر حال اگر مدام 
جا  ذهنت  در  را  گذشته  ناخوشايند  خاطرات 
بدهی هميشه يک جورايی دلخور هستی. پس 
عفو و بخشش را يادبگير و با اين حرکت ، يک 

عالم انرژى مثبت جذب کن.
اوقاتی را در طبیعت سپری کن 

دلت می خواهد انرژى مثبت جذب کنی! سرى 
 به طبيعت بزن. به پارک برو ، به درختان و 
گل ها نگاه کن که چگونه با وزش باد، باوقار 

و متانت حرکت می کنند. ببين چگونه آرامش 
و صفا را از وجودشان منعكس کرده و انرژى 

مثبتشان را به تو منتقل می کنند؟
در مقابل دیگران جبهه نگیر 

که  کن  سعی  ديگران  با  معاشرت  هنگام 
حضورت آگاهانه باشد تا اينكه در ذهن خودت 
ساکن باشی. بگذار مردم هم حرف خودشان را 
بزنند و عقايدشان را ابراز کنند. دست از جبهه 
گيرى بردار تا مردم جذب طبيعت آرام تو شوند ، 
چون انرژى مثبت است که از تو ساطع می شود.
آرامش را در وجودت احساس کن 

چشمانت را ببند و سعی کن که از درون، جسمت 
در  که  آرامش  و  سبكی  از  کنی.  احساس  را 
وجودت ايجاد می شود تعجب می کنی. همين 
سبكی موجب جذب انرژى مثبت و بيرون راندن 
انرژى منفی می شود. با به کارگيرى روش هاى 
باال انرژى مثبت را جذب می کنی. يادت باشد 
که طبيعت و سرنوشت تو ايجاب می کند که 
لحظه به لحظه هوشيار و در زمان حال باشی تا 

آرامش و انرژى مثبت جذب شود.

عارفانه روز

خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر
 قرار داده است تا تنها سخنان
 و صحنه هاى باال و واال 

را جست و جو کنيم

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به 
زودی موفق می گردد ولی او می خواهد 

خوشبخت تر از دیگران باشد زیرا او دیگران را 
خوشبخت تر از انچه هستند تصور می کند.

وقتی با شکست روبرو می شوی آن را به عنوان 
نشانه ای بپذیر که نشان می دهد برنامه هایت 

 کامل نبوده اند، سپس از نو برنامه ریزی کن
 و دوباره به سمت هدفت حرکت کن.

اگر نتوانی با عشق کار کنی و عاشق کارت 
نباشی، بهتر است کارت را رها کنی،

 در کوچه بنشينی و از کسانی
که کارشان را دوست دارند صدقه بگيرى.

172953684
563841792
849762135
916438527
238576941
457129368
684315279
725694813
391287456

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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ترجمه انواع متون عمومی و 

تخصصی در کمترین زمان

 و با مناسب ترین قیمت

توسط کارشناس ارشد زبان

09304447249

تزئینات ساختمانی رحیمی
مشاوره و طراحی در محل

 رایگان ، بازسازی منازل قدیمی
 کناف ، دیوارپوش ، کاغذ دیواری

رنگ آمیزی  
نورپردازی

 09155610111
بیست متری سوم

 شرقی مدرس
 پالک 58

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

تجربه کنید.   09158668002

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و...
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت

 90 متر مفید ، دو خواب ، تراس 
 انباري ، پارکینگ ، واقع در غفاری
با پرداخت 30 میلیون تومان  

09155612431 - 09155614208

فروش ویژه آپارتمان طبقه دوم 
75 متری با تمام امکانات و قیمت 
استثنایی واقع در بیست متری اول

 معاوضه با اتومبیل 
09902242584

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

3 قطعه زمین کشاورزی با 
موقعیت عالی و فوق العاده آس 
برای باغ ویال در روستای تقاب 

یک قطعه 5 هزار متر
 2 قطعه هر کدام 4 هزار متر

  09158660118 - امالک جمالی

به یک نفر خانم با روابط عمومی 
باال برای همکاری در پوشاک 

نیازمندیم. 
حقوق ماهیانه 450 هزار تومان 
09014738383-32220655

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با باالترین 
قیمت خریداریم.   09151630435  

09159639253 - نیازی

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت
09380160779- علی آبادی فروش مغازه کفش بچگانه واقع 

در خیابان معلم با 17سال سابقه 
09153635362

کار خوب اتفاقی نیست

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
جمع آوری و چیدمان وسایل منزل توسط خانم

 09159618581 - فاروقی
اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

09159634038 -09155642959
32414702
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حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه با 

تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 
معلم 25 - پالک 65  تلفن: 32200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

کافی شاپ دارک واقع در خیابان غفاری 
 به فروش و یا اجاره داده می شود.
09153354751- 32233559

واگذاری روسری سرا واقع در 
خیابان معلم با موقعیت عالی به دلیل 

مهاجرت     09158670718

فرواگشه کاظمی 
طرح تعویض شیرآالت قدیمی 

با شیر آالت اهرمی
 5 سال گارانتی تعویض 
پخش لوله و اتصاالت 

و لوازم بهداشتی  ساختمان
آدرس: بین مدرس 35 و 37 

  09123024066
09151638890
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حضور خدمتی در تورنومنت جهانی هند

در  ایران  نمایندگان  جمع  در  جنوبی  خراسان  تیرانداز  بانوی 
تورنمنت جهانی هند قرار گرفت.پس از برگزاری اولین اردوی 
آمادگی مسابقات جام جهانی هند اسامی 8 تیرانداز ملی پوش 
برای اعزام به این رقابت ها اعالم شد که نجمه خدمتی ملی 
مسابقات  این  در  هایش  تیمی  هم  همراه  به  بیرجندی  پوش 
شلیک خواهد کرد.رقابتهای جام جهانی تیراندازی- هندوستان 
مرحله  شود.در  می  برگزار  کشور  این  در  اسفند   ۱۴ تا   ۴ از 

نخست این اردو 30 تیرانداز شرکت کردند.

مراسم تجلیل از قهرمانان جوان باستانی کاراستان برگزار شد

این  در  جوانان،  و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مراسم که با حضور پر شور کهن کسوتان، ورزشکاران و عالقه 
مندان به این ورزش در زورخانه امیر عرب بیرجند برگزار شد، 
از تیم جوانان خراسان جنوبی دارنده مدال برنز تیمی مسابقات 
و  میانداران  که  مراسم  این  آمد.در  عمل  به  تجلیل  اصفهان 
حضور  شمالی  و  رضوی  خراسان  های  استان  از  مرشدانی 
داشتند، ورزشکاران باستانی کار و تیم جوانان استان به انجام 

حرکات و ورزش های باستانی و هنرهای فردی پرداختند.

دور جدید تمرینات تیم ملی وزنه برداری بزرگساالن آغاز شد

که  بزرگساالن  برداری  وزنه  ملی  تیم  تمرینات  جدید  مرحله 
آسیا  قهرمانی  رقابتهای  و  تهران  در  فجر  جام  برای  را  خود 
اردوهای  جدید  شد.دور  کند،آغاز  می  آماده  آباد  عشق  در 
و  بزرگساالن در دو گروه  برداری  وزنه  تیم ملی  آماده سازی 
با تمرینات متفاوت در محل کمپ تیم های ملی در مجموعه 
ورزشی آزادی تهران آغاز شد. تیم ملی وزنه برداری خود را 
برای حضور در تورنمنت جام فجر در تهران و همچنین رقابت 
های قهرمانی آسیا که اردیبهشت سال 96 در شهر عشق آباد 

ترکمنستان برگزار می شود، آماده می کنند.

ملی پوشان تنیس روی میز اعزامی به چهار رویداد 
بین المللی معرفی شدند

فدراسیون تنیس روی میز اسامی ملی پوشان اعزامی به چهار 
رویداد آسیایی، جهانی و تورنمنت های بین المللی را براساس 
کرد. اعالم  ورزشکاران  فنی  بندی  رتبه  و  انتخابی  های  رقابت 

مدیریت تیم های ملی و سرمربی تیم ملی تنیس روی میز پس 
از برگزاری مسابقات انتخابی و رتبه بندی فنی ورزشکاران اسامی 
ملی پوشان را برای حضور در رقابت های قهرمانی تیمی آسیا در 
چین، تور حرفه ای قطر، مسابقات کشورهای اسالمی در باکو و 

مسابقات قهرمانی جهان در دوسلدورف آلمان اعالم کرد.

دالیلی جالب برای خوردن کاهو

اما در هر حال  انواع مختلفی دارد  کاهو 
این سبزی خوشمزه حاوی میزان زیادی 
مختلفی  معدنی  مواد  و  ویتامین  آب، 
مانند کلسیم، ویتامین K، آهن، ویتامین 
C، ویتامین A و پروتئین است. کاهویتان 
۱-کم  است.  بهتر  باشد  سبزتر  چه  هر 
داشتن  برای   -2 چربی  بدون  و  کالری 

قلبی سالم 3-حاوی پروتئین های کامل 
۴- برای مقابله با بی خوابی 5- خاصیت 
گلیسمی  شاخص   -6 دارد  آلکالینه 
پایینی دارد 7- برای مقابله با سرطان 8- 
نورودژنراتیو  بیماری های  با  مقابله  برای 
با  را  ۱0-کاهو  ها  تقویت چشم  9-برای 

سس سرکه میل کنید.

خواص معجزه آسا روغن نارگیل

وبریدگی  زخم  محل  برای  نارگیل  روغن 
بسیار مفید است و باعث از بین رفتن آن 
دندان.  و  دهان  کننده  شود.مراقبت  می 
روغن نارگیل می تواند به خوبی با تنفس 
های متعفن و پالک های دندانی مبارزه 
دندان  شب  و  صبح  آنکه  از  قبل  کند. 
قاشق  یک  با  بزنید،  مسواک  را  تان  های 

غذاخوری روغن نارگیل ذوب شده، دهان 
خاصیت  نارگیل  بشویید.روغن  را  تان 
سرفه  که  زمانی  دارد.  کننده  ضدعفونی 
می کنید آن را در دهان تان قرقره کنید. 
زمانی هم در ناحیه ای از بدن تان زخم یا 
گزیدگی های حشرات وجود دارد، آن را با 

کمی روغن نارگیل چرب کنید.

آنچه درباره پای مرغ نمیدانید؟

۱- بهترین درمان برای پوکی استخوان2- 
بهترین درمان برای راشیتیسم3- بهترین 
پوسیدگی  و  نکروز  ترمیم  و  جلوگیری 
مفاصل و غضروفها ۴- بهترین پیشگیری 
و درمان صدای مفاصل در حال فرسایش 
های  قرص  برای  جایگزین  بهترین   -5
آمریکایی6-  و  اروپایی  ساز  غضروف 

بهترین کمکی برای رشد کودک و نوجوان 
و  برای سرماخوردگی  بهترین درمان   -7
ضعف شدید 8- بهترین منبع گلوکزامین 
و سولفات کندورایتین 9- بهترین ترمیم 
استخوان۱0-بهترین  شکستگی  کننده 
بهبود دهنده کمردرد یا دیسک کمر ۱۱-

D غنی ترین منابع کلسیم و ویتامین

کاهش قند خون با مصرف چای بابونه

قند  کنترل  باعث  می تواند  بابونه  چای 
بدن  آنتی اکسیدان های  میزان  و  خون 
افراد مبتال به دیابت نوع 2 شود.محققان 
افراد  روی  بررسی هایی  انجام  با  وطنی 
رسیده اند  نتیجه  این  به  دیابت  به  مبتال 
بابونه  که نوشیدن روزانه 3 فنجان چای 
قند خون می شود.  میزان  کاهش  باعث 

از  داده اند  انجام  محققان  که  پژوهشی 
تأثیر مثبت و موثر چای بابونه در کنترل 
نیز  این  از  می دهد.پیش  خبر  خون  قند 
که  بودند  رسیده  نتیجه  این  به  محققان 
ژنین«  نام »اپی  به  ترکیبی  بابونه حاوی 
است که از پیشرفت سلول های سرطانی 

می تواند جلوگیری کند.

کره
- اضافه کردن آب به کره:مقدار آب موجود روغن حیوانی 
حدود 0 در 0 و مقدار آب موجود در کره حدود 20 تا 25 
درصد است. عده ای از متقلبین برای باال بردن وزن کره، 

مقداری آب یاکازئین و آب به آن می افزایند.
)مانند  نباتی  یا  حیوانی  های  چربی  کردن  اضافه   -
مارگارین( به کره: چون قیمت روغن ها و چربی ها از کره 

ارزان تر است، این عمل برای افراد متقلب مقرون به صرفه 
می باشد- اضافه کردن مواد رنگی به کره:گاهی رنگ زرد 
کره، مطلوب و مورد توجه مصرف کنندگان است. جهت 
تولید کنندگان کره آن را با مواد رنگی مخلوط می کنند 
که تعدادی از این مواد رنگی ازدسته ی مواد افزودنی مجاز 
مواد  از  است  ممکن  و  هستند   Bو  Aهای ویتامین  مانند 
افزودنی غیر مجاز و خطرناک باشند- افزودن بی کرومات 

به کره:در مواردی برای جلوگیری از بروز نشانه های تندی 
و ترشی کره، بی کرومات به آن افزوده می شود.

کشک
و  نباتی  روغن  و  کشک،آرد  تهیه  برای  ازمتقلبین  برخی 
اسانس را با یکدیگر مخلوط نموده و به نام کشک مرغوب 

به فروش می رسانند.
 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

» تقلب در لبنیات )2(«

کشف سوخت قاچاق در”سربیشه”

فرمانده انتظامي شهرستان سربیشه از کشف 500 لیتر سوخت قاچاق 
انتظامي،هنگام  گفت:مأموران  فوالدي  علیرضا  داد.سرهنگ  خبر 
مشکوک  پراید  سواري  دستگاه  یک  به  عبوري  محورهاي  کنترل 
شدند و خودرو رابرای بازرسي متوقف کردند.وي افزود:مأموران در 
بازرسي ازخودرو،500 لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت سفید کشف 
و  متهم دستگیر  رابطه  این  تصریح کرد:در  فوالدي  کردند.سرهنگ 
با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي 
با  مردم  خوب  تعامل  از  سربیشه  شهرستان  انتظامي  شد.فرمانده 
پلیس قدرداني کرد و گفت:هر جا اعتماد و مشارکت مردم با پلیس 

باشد نتایج مثبتي به دنبال خواهد داشت.

عوامل بروز گردن درد

نشستن  بد  گردن  درد  علت  شایع ترین 
زیاد  که  افرادی  در  درد  گردن  است، 
بیشتر  روز  طول  در  یا  می کنند  مطالعه 
شیوه  دلیل  به  می کنند  کار  کامپیوتر  با 
می شود.عوامل  مشاهده  بیشتر  نشستن 
گردن  ناحیه  در  درد  بروز  در  متعددی 
تاثیر دارد، وضعیت نامناسب سر و شانه ها، 

و  دیسک  آرتروز،  مهره ها،  شکل  تغییر 
و  عضالنی  اسپاسم  از  ناشی  بیماری های 
کشیدگی های لیگامانی از جمله علل ابتال 
به گردن درد است. در صورت وجود درد 
در ناحیه گردن بیمار باید در مراحل اولیه 
بروز درد به پزشک متخصص مراجعه کند، 

زیرا درمان در مراحل اولیه موثرتر است.

مأموران وظیفه شناس  پلیس راه،ناجي راننده و سرنشین کامیون فوتون

مأموران وظیفه شناس پلیس راه طبس در اقدامی به موقع راننده و سرنشین کامیون فوتون را از مرگ حتمي نجات دادند.سرهنگ محمدسعید 
فاضل دادگرجانشین انتظامي استان اظهار کرد:مأموران پلیس راه هنگام گشت زني و  کنترل محورهاي عبوري به یک کامیون فوتون که در 
محل پارک بود مشکوک و خودرو را بازرسي کردند.وي افزود:مأموران در بازرسي از خودرو،2 نفر را در حالت بیهوشي مشاهده کردند که در 
نهایت با شکستن شیشه کامیون،راننده و سرنشین را به بیرون کشیده و بالفاصله با تماس به موقع با اورژانس به نزدیکترین مرکز درماني 
منتقل کردند.وی افزود:راننده و سرنشین جهت گرم کردن محیط اتاقک کامیون از »پیک نیک« استفاده کردند که در حین خواب دچار گاز 
گرفتگي شده و از حال مي روند، که با اقدام به موقع مأموران و با ارائه خدمات الزم در اورژانس از مرگ حتمي نجات پیدا کردند.وی تصریح 
کرد:به جهت برودت هوا و فرارسیدن فصل سرما برخي از رانندگان کامیون هاي باري در مواقع استراحت، از وسایل نامتعارف و خطرناکي 
همچون پیک نیک برای گرم کردن خود استفاده مي کنند که متاسفانه تولید گاز 2co در فضاي بسته خودرو منجر به مرگ خاموش آنها مي گردد لذا توصیه مي شود در این 
فصل رانندگان از مسافرخانه ها و پارکینگ هاي معتبر براي استراحت و توقف طوالني مدت خود استفاده کنند.وی خاطرنشان کرد:این اقدام به موقع مأموران،جان راننده و 

سرنشین کامیون را نجات داد که آنها ضمن تشکر از ماموران پلیس راه براي سالمتي و توفیق خدمت رساني همه سبز پوشان عرصه نظم و امنیت کشور دعا کردند.
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ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی - )قیرگونی(

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران
 و چهارراه دولت

   32317903 - 09153638047 
  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان

 کارگران و چهارراه دولت

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی 

 09151615069  -  32313600    
جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

پیتــزا

  نبش پاسداران 19 باالتر از میدان جانبازان 
 3 2 4 2 3 1 3 1

انــواع
 غــذای

 ایتالیــایی

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان

یگ
ل را

نز
ب م

در
ل 

وی
تح

انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

شیشه اتومبیل بنی اسدی 
ترمیم - سنگ خوردگی - ترک

آدرس: خیابان قدس - نبش قدس 5   همراه: 09157266245-09159610654
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آغاز فعالیت دانشجویان جهادی در زیرکوه

صدا و سیما-دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران فعالیت جهادی خود را در روستاهای شهرستان زیرکوه آغاز کردند. مسئول بسیج سازندگی زیرکوه 
ارائه می کنند. صمدی فعالیت این گروه  از امروز به مردم روستاهای محروم این شهرستان خدمات  گفت: گروه جهادی شهید رزوایی شامل 70 دانشجوی 

جهادی را در سه بخش عمرانی، بهداشت و درمان و آموزشی دانست.
پنج شنبه* 7  بهمن 1395 * شماره 3707

7
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

منابع طبیعی دردی باالتر از 
خشکسالی در استان است

با  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  مهر-نماینده 
اشاره به ۱۸ سال خشکسالی در استان، گفت: در 
کنار همه این مشکالت، سخت گیری های منابع 
خشکسالی  از  باالتر  دردی  روستاها  در  طبیعی 
با  دیدار  در  عبادی  علیرضا  سید  ا...  است.آیت 
آبخیزداری  و  مراتع  ها،  جنگل  سازمان  رئیس 
با  جنوبی  خراسان  شرایط  داشت:  اظهار  کشور 
استان هایی همانند تهران و استان های شمال 
در  اینکه  بیان  با  است.وی  متفاوت  بسیار  کشور 
مرغوبیت  و  ارزش  دلیل  به  دیگر  های  استان 
بزنند،  استفاده  سوء  به  دست  برخی  شاید  زمین 
اراضی  در  بنایی  ساختن  از  بعد  اگر  کرد:  بیان 
ملی حکم تخریب داده شود آن زمین بازهم به 
آن  در  ها که  تنها هزینه  نمی گردد  باز  طبیعت 
شده هدر می رود بنابراین باید قبل از هر کاری 
از انجام این تخلفات پیشگیری کرد.نماینده ولی 
فقیه در خراسان جنوبی اضافه کرد: با این وجود 
شرایط در خراسان جنوبی متفاوت بوده و بحث 
سوء استفاده و منفعت مالی مطرح نیست.عبادی 
با بیان اینکه برخی از مردم استان سندهای ۴0 تا 
۱00 ساله دارند با این وجود منابع طبیعی دست 
داشت:  است،عنوان  گذاشته  ها  آن  زمین  روی 
گاهی اوقات هم می بینیم که منابع طبیعی بعد از 
تصرف اراضی اقدام به قطع درختان می کند که 
این کار درستی نبوده و سبب اعتراضات مردمی 
شده است.وی به خشکسالی ۱۸ ساله در استان 
ها  این خشکسالی  با وجود  افزود:  و  کرد  اشاره 
و  اضافه می شود  بیکار  بر جمعیت  روز  به  روز 
عده ای که توانسته اند خود را به شهرها رسانده 
اند.نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره 
و  کرده  پیدا  راهی  طبیعی  منابع  باید  اینکه  به 
بیان  کند،  مدیریت  را  بحران  این  قانون  طبق 
کنند  بزرگ می  اختالس های  ای  داشت: عده 
این  برای  هم  حاال  بوده  قانونی  گویند  می  و 
تأکید کرد:  پیدا کنید.وی  قانونی  باید  مشکالت 
البته همه ما تابع قانون هستیم اما قانون برای 
مردم است و نه اینکه مردم برای قانون و این 

مشکالت باید مدیریت شود.

تشکل صنفی حلقه مفقوده
فعالیت گلخانه داران 

مدیریت  باغبانی  مسئول  برزجی- 
تعاونی  فعالیت  آغاز  از  بیرجند  جهادکشاورزی 
:این  گفت  و  داد  خبر  بیرجند  در  داران  گلخانه 
گفتگوی  در  داوری  دارد.  عضو   2۸ تعاونی 
قابل  تعداد  کرد:اکنون  عنوان  آوا  با  اختصاصی 
قالب شرکت  در   داران  گلخانه  از  ای  مالحظه 
حال  در  شخصی  های  گلخانه  و  تعاونی  های 
انسجام  عدم  دلیل  به  که  باشند،  می  فعالیت 
گلخانه داران در امر تولید و فروش و همچنین 
عدم آگاهی کافی برخی از آنان از طریق کاشت 
بهینه و عدم حمایت ایشان در این امور، سبب 
کاهش ضریب موفقیت، افزایش فشار کار و در 
نهایت کاهش عملکرد کمی، کیفی، و اقتصادی 
وی  است.  شده  ای  گلخانه  واحدهای  برخی 
سطح  در  ای  گلخانه  های  تشکل  ایجاد  گفت: 
استانی  اتحادیه  نهایت  در  و  شهرستانها  کلیه 
مدیریت  از  حوزه  این  امور  کلیه  پیگیری  برای 
داران  گلخانه  از تضعیع حقوق  تولید، جلوگیری 
دارد. ضرورت  استان  اقتصاد  آینده  تضمین  و 
گفت: این امر برای بازار رسانی مناسب با قیمت 
منطقی، سود آور و اقتصادی کردن تولید، برنامه 
ریزی برای صادرات، توجه به آموزش، استمرار 
محصوالت  عرضه  برای  مناسب  مکانی  تولید، 
خصوصا محصوالت سالم، پیگیری مشکالت و 
تولید  از  بعد  تا  قبل  از  بردارن  بهره  به  کمک 
کرد:اکنون  نشان  خاطر  داوری  است.  مناسب 
شروع  2۸عضو  با  بیرجند  داران  گلخانه  تعاونی 
به فعالیت نموده که امیدواریم با عضویت همه 
عرضه  و  تولید  ساماندهی  شاهد  داران  گلخانه 
شهرستان،  سطح  در  داران  گلخانه  محصوالت 

استان و حتی خارج از استان باشیم.

رگبار پراکنده در ارتفاعات در 24 ساعت 
آینده در مرکز استان

کاری - رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش 
توجه  با  گفت:  جنوبی  خراسان  جوی  آگاهیهای 
این  پایان  فشار  کم  سیستم  تدریجی  تقویت  به 
هفته شاهد افزایش تدریجی دمای هوا به عنوان 
بود. رضا برهانی  استان خواهیم  پدیده غالب در 
افزود: بررسی  آینده نگری نقشه های پیش یابی 
حاکی است، از روز پنجشنبه با افزایش اختالف 
فشاری حاکم بر شرق کشور، آب و هوای صاف 
و کمی ابری در استان خواهیم داشت. وی افزود:  
وضع جوی 2۴ ساعت آینده  کمی ابری  با رگبار 
پراکنده در ارتفاعات همراه با وزش باد و افزایش 
دما در مرکز استان قابل پیش بینی است.به گفته 
وی بیشینه و کمینه دمای هوا در شبانه روز آینده 
در مرکز استان به ۱۱ و  صفر درجه سلسیوس 
می رسد.برهانی اظهار کرد: در 2۴ ساعت گذشته 
طبس  و     ۴- دمای  کمینه  با  سربیشه   شهر 
با بیشینه دمای ۱6 درجه سانتی گراد به ترتیب 
خنک ترین و گرمترین شهرهای استان بوده اند.

 )Ava.news12@gmail.com(

اطالعات ۳7۳ مداح  استان
 در سامانه طوبی ثبت شد

مهر-مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسالمی 
گفت: تاکنون اطالعات ۳7۳ مداح استان در سامانه 
طوبی ثبت شده است.حجت االسالم احمد رضایی 
انجمن  مذهبی،  های  هئیت  اطالعات  کرد:  بیان 
های اسالمی، کانون فرهنگی تبلیغی و مداحان اهل 

بیت)ع( در سامانه طوبی ثبت می شود.

آلودگی 90 هزار هکتار
 تاغزار به شپشک سفید

و  کشاورزی  جهاد  وزیر  سیما-معاون  و  صدا 
رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور 
به  تاغزار  هکتار،  هزار   90 بودن  آلوده  در  امروز 
شپشک سفیدبازدید از تاغزارهای آلوده به شپشک 
سفید در بیرجند گفت: خراسان جنوبی با آلودگی 
۸5 هزار هکتار، کانون بحران این آفت در کشور 
با 5  استانهای خراسان رضوی و کرمان  و  است 
هزار هکتار پس از آن قرار دارد .خدا کرم جاللی، 
وزارت  کاری  های  الویت  از  را  آفت  این  کنترل 
مبارزه  برای  افزود:  و  کرد  اعالم  جهادکشاورزی 
حدود  جنوبی  خراسان  در  سفید  شپشک  آفت  با 
ستاد  امیدورایم  که  است  نیاز  تومان  50میلیارد 

مدیریت بحران کشور این مبلغ را تامین کند.

کرسی های آزاداندیشی
 در دانشگاه های استان برگزار می شود

با  بیرجند  دانشگاه  فرهنگی  امور  تسنیم-مدیر 
بیان اینکه باید برای نتیجه بخش بودن برنامه ها به 
سمت کیفی بودن آنها حرکت کنیم گفت: در ایام 
دهه فجر کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه های 
استان برگزار می شود.محمد بخشی اظهار داشت: در 
ایام دهه فجر دانشگاه بیرجند برنامه های مختلفی 
را برگزار می کند که یکی از آن برنامه ها برگزاری 

کرسی های آزاداندیشی در سطح دانشگاه ها است.

اجرای موسیقی ایرانی
 صحنه ای در بیرجند 

برزجی- رئیس انجمن موسیقی استان از اجرای 
موسیقی ایرانی صحنه ای) بی کالم( دربیرجند خبر 
داد. قاسمی با اعالم این خبر به روزنامه آوا گفت:  
ایرانی صحنه ای ) بی کالم(۱۱ بهمن  موسیقی 
ماه جاری در سالن عالمه فرزان بیرجند اجرا می 
شود.وی خاطر نشان کرد: این برنامه    با دعوت 
از استاد کیهان کلهر و گروه پردگیان باغ سکوت 
) آقایان کیهان کلهر- نوید افقه- علی بهرامی 

فرد - هادی آذرپیرا( اجرا خواهد شد.

سربازی- 95 درصد اعتبارات مدیریت بحران 
وزارتخانه  به  متمرکز  بصورت  امسال  کشور 
های متبوع ابالغ شد که این وظیفه مدیران 
کل استانها و مدیران اجرایی شهرستانها است 
که با چانه زنی سهم خود را از این اعتبارات 
بحران  مدیریت  کل  بگیرند.مدیر  میلیاردی 
استان که در جلسه شورای هماهنگی مدیریت 
گفت  می  سخن  فردوس  شهرستان  بحران 
با اعالم این مطلب افزود: درسال جاری نیم 
میلیارد دالر برای طرحهای نوین آبیاری، 500 
میلیارد تومان به جمعیت هالل احمر، 2500 
میلیارد  به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و ۱۳50 میلیارد  به بیمه محصوالت 
دستگاههایی  و  شد  کمک  کشور  کشاورزی 
که چانه زنی بیشتری کرده وپیگیری کردند 
توانستند سهم بیشتری از این اعتبارات را به 

خود اختصاص دهند.

سرمازدگی  خسارت  درصد   85
اخیراستان در فردوس اتفاق افتاد

ابوالحسن میرجلیلی تصریح کرد: درظرف 
سال   20 برابر  نیم  و  یک  گذشته  سال  سه 

اجرا  استان  در  آبیاری  نو  طرحهای  گذشته 
شده و با مصوبه هیئت وزیران و اختصاص 
۱00 میلیارد تسهیالت 5 درصد برای جبران 
اعتبار  این  سرمازدگی کشاورزان، ۸5 درصد 

باید به شهرستان فردوس که بیشترین میزان 
را داشته پرداخت شود.به گفته وی  خسارت 
بهمن  در  گرفته  های صورت  بینی  پیش  با 
بارندگی های خوبی  امسال در استان شاهد 
که  میدانی  بازدیدهای  با  و  بود  خواهیم 
ارتباطی  مسیرهای  از  استان  کل  مدیران 
داشته اند امسال ۳۸ درصد کاهش خسارت 

کرد:  تاکید  ایم.وی  داشته  اثر سیل  بر  مالی 
تجهیز  برای  تومان  میلیارد   2 گذشته  سال 
لوازم مدیریت بحران به بخشداریهای استان 
لوازم مورد  به  کمک شد و تمام بخشداریها 

نیاز مجهز شدند.سرپرست فرمانداری فردوس 
و  خشکسالی  امسال  اینکه  به  اشاره  با  نیز 
کشاورزی  به  میلیاردتومان   ۴۳9 سرمازدگی 
خاطرنشان  است  زده  خسارت  شهرستان 
کرد: بیشترین خسارت از سرمازدگی امسال 
را فردوس متحمل شد و با این بحران، توسعه 

باغات انار به کشاورزان توصیه نمی شود.

فردوس  شهرستان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  مسافر  میلیونها  عبور  و  ترانزیت  مسیر  در 
زائر امام هشتم از 7 استان جنوبی کشور قرار 
پمپ  یک  حتی  ما  وجود  این  با  گفت:  دارد 
ضد حریق نداریم و لزوم راه انداری اورژانس 
دیگر  زمان  هر  از  بیشتر  فردوس  در  هوایی 
دوره  کردن  الزامی  از  احساس می شود.وی 
آموزش فراگیری کمک های اولیه کارمندان 
صنوف  افزود:  و  داد  خبر  فردوس  در  دولت 
و  پیر  بیمارستان  قدیمی،  بازار  و  تراکم  پر 
دربهای خروجی دو متری هیئت  و  فرسوده 
های مذهبی که گنجایش خارج شدن انبوه 
جمله  از  ندارد  را  بحرانی  مواقع  در  جمعیت 

موارد مهمی است که باید ایمن سازی شود.

مدیران کم کار معرفی می شوند
مدیران  از  جد  بطور  کرد:  تاکید  وی 
دستگاههای اجرایی می خواهیم سهم فردوس 
را از اعتبارات مدیریت بحران و سایر اعتبارات 
استانی بگیرند و مدیرانی که دراین خصوص 
شد.مسئول  خواهند  معرفی  کنند  کاری  کم 
اورژانس های ۱۱5 شهرستان فردوس نیز با 

اشاره به سفر هفته آینده رئیس اورژانس هوایی 
کشور به فردوس گفت: تردد های جاده ای 
زیاد در حوزه راههای ارتباطی فردوس، لزوم راه 
اندازی اورژانس هوایی را در فردوس دو چندان 
کرده است.مجید نقره دانی قرار گرفتن فردوس 
بر روی گسل زلزله، پراکندگی روستاها، مراجعه 
انبوه بیماران به بیمارستان فردوس، خشکسالی 
و افت آبهای زیرزمینی که هر لحظه ممکن 
موجب حادثه ای غیر مترقبه شود را از دیگر 

دالیل راه انداری اورژانس هوایی برشمرد.

کمبود تجهیزات مدیرت بحران
در فردوس

درادامه این جلسه برخی از اعضای جلسه 
یاب،  زنده  دستگاه  نبود  قبیل:  از  مواردی 
و  باهنر  شهید  هنرستان  سقف  فرسودگی 
فردوس،   سینمای  تنها  ساختمان  فرسودگی 
نبود امکانات مناسب و به روز آتش نشانیها 
و نبود ایستگاه آتش نشانی در مراکز دهستان 
عنوان  به  را  فردوس  درمانی  آب  مجتمع  و 
درموضوع  مشکالت  و  کمبودها  از  بخشی 

مدیریت بحران مطرح کردند.

از  استان  گمرکات  کل  مدیر  حسینی- 
برای  تومانی  میلیارد   ۳ بودجه  اختصاص 
از  استان  گمرک  در  ها  زیرساخت  توسعه 
ایران  گمرک  اختصاصی  اعتبارات  محل 
در سال 9۴ خبر داد و افزود: با این اعتبار 
در  که  استان  عمرانی  پروژه  نخستین 
ماهیرود است، کلنگ زنی شد و امیدواریم 
افتتاح  فجر  دهه  در  جزییات  تکمیل  با 
کل  مدیر  خبری  نشست  دیروز  شود.صبح 
در  عملکرد  تشریح  برای  استان  گمرکات 
مدت زمان دولت تدبیر و امید برگزار شد. 
زنی  کلنگ  مراسم  که  این  بیان  با  خاشی 
مجاورت  در  گمرک  هکتاری   ۱7 مجتمع 

منطقه ویژه اقتصادی در سال 92 از اولین 
در  کرد:  عنوان  بود  شده  انجام  کارهای 
زمان حاضر فاز یک و دو پروژه تمام شده 

و به بهره برداری رسیده است.

تکمیل مجتمع 17 هکتاری مرک
اعتبار میلیارد تومان   6 نیازمند 

وی با اشاره به این که برآورد اولیه برای 
اجرای این پروژه شش میلیارد 900 میلیون 
پروژه  پایان  داد:  ادامه  است،  بوده  تومان 
برای سال 9۴ برنامه ریزی شده بود اما در 
بودجه  میزان تخصیص  ها  این سال  طول 

از 50 درصد بوده است. در هر سال کمتر 
طبق  استان  گمرکات  کل  مدیر  گفته  به 
 ۱0 حدود  پروژه  این  برآوردها  آخرین 
تاکنون  و  دارد  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد 
پروژه  این  در  تومان  میلیارد  چهار  بر  بالغ 
هزینه شده است.خاشی به اجرای فاز سوم 
این پروژه اشاره کرد و افزود: این فاز شامل 
آسفالت پارکینگ ها و خیابان ها و احداث 
ساختمان درب ورود و خروج گمرک خواهد 
بود.وی همچنین اخذ مجوز برای ترانزیت 
عملکردهای  دیگر  از  را  استان  از  خارجی 
از مهر 92 که  افزود:   اداره دانست و  این 
تا پایان همان سال 9 هزار و ۴00 دستگاه 

بودند. داده  انجام  ترانزیت خارجی  کامیون 
گمرک  استقرار  استان  گمرکات  کل  مدیر 
در منطقه ویژه اقتصادی را از مهم ترین و 
اداره کل  با اهمیت ترین عملکردهای این 
اخذ کد گمرکی  با  داد:  ادامه  و  اعالم کرد 
گذشته  هفته  اقتصادی،  ویژه  منطقه  برای 
قطعه  های  زیرساخت  از  مصوری  گزارش 
دادیم  ارائه  تهران  به  ویژه  منطقه  منفصله 
تا پس از بررسی رئیس کل گمرک کشور، 
برای این منطقه نیز کد گمرکی ابالغ شود. 
وی در ادامه از اختصاص بودجه ۳0 میلیارد 
ریالی برای توسعه زیرساخت ها در گمرک 
استان از محل اعتبارات اختصاصی گمرک 

این  با  افزود:  ایران در سال 9۴ خبر داد و 
در  استان  عمرانی  پروژه  نخستین  اعتبار 
ماهیرود است، کلنگ زنی شد و امیدواریم 
با تکمیل جزییات در دهه فجر افتتاح شود. 
با  ای  سوله  پروژه  این  خاشی  گفته  به 
ظرفیت داخلی ۱600 متر مربع و ۴00 متر 
بارانداز و یک ساختمان دو طبقه با کاربری 
آسایشگاه است.مدیر کل گمرکات استان با 
اشاره به این که افغانستان درخواست کرده 
ایران  گمرک  توسط  مرز  در  ساختمانی  تا 
کرد:  عنوان  شود  ساخته  آنان  برای حضور 
سازمان منطقه ویژه برای احداث آن اعالم 

آمادگی کرده است.

قاسمی- مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی 
کشور، از راه اندازی سامانۀ ثبت انبارها و نگهداری 
کاال در استان خبر داد عباس تابش چهارشنبه در 
همایش معرفی و نحوه بهره گیری از سامانه های 
مرتبط با قاچاق کاال و ارز در بیرجند، افزود: به 
وسیلۀ این سامانه به فعاالن اقتصادی مطابق 
قانون پروانه بار داده می شود، به این معنی که 
مجاز به صدور بارنامه هستند و اگر کسی انبار 
خود را در این سامانه ثبت نکند اجازه صدور 
بارنامه و حمل کاال را ندارد و در صورت تخلف 
جریمه خواهد شدوی همچنین با بیان اینکه 
این سامانه  ابتدا در سمنان به عنوان پایلوت 
به اجرا درآمد، اظهار کرد: البته مجوزدار کردن 
تمام انبارها در کشور عزم ملی، همراهی مردم، 
عزم دولت و نظام را می خواهد و نیز باید موضوع  
قاچاق را برای مردم شفاف شازی کنیم تا به این 
اعتماد برسند که مصرف کاالی داخلی به نفع 

خودشان است و باعث کاهش بیکاری می شود 
تا از این سامانه استقبال شود.این مقام مسئوول 
از قانون  تصریح کرد: راه اندازی سامانه،  متأثر 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز است و ده تا سامانه 

زیر مجموعه سامانۀ اصلی وجود دارد و ۳۸ تا 
زیر سامانه نیز دارد و زنجیره پیوسته می باشد که 
کامال می تواند در خصوص قاچاق کمک کند. 
در این سامانه قرار است تمام انبارها و مراکز 

نگهداری و نیز کاالها شناسه گذاری و رهگیری 
وظیفۀ  تابش  عباس  شوند.  هدف گذاری  و 
سازمان بازرگانی را شفاف سازی و روان سازی 
شبکه های توزیع دانست تا با ساماندهی تبلیغات 

برای ترغیب مصرف کاالهای داخلی از قاچاق 
کاال جلوگیری شود.

باعث  اینترنتی  سامانه  راه اندازی 
شفاف سازی عرضه فرآیند تولید و توزیع

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
هم عنوان کرد: راه اندازی سامانه اینترنتی باعث 
تولید و  فرآیند  بررسی و شفاف سازی عرضۀ 
ساماندهی و کاهش هزینه ها از طریق سیستم 
آی تی محور در راستای رصد کاالها از مرحلۀ 
تولید تا توزیع کاال می شود، و با این اطالعات 
می توان نیازهای هر منطقه در حمل و نقل، 
گفته  کنیم.به  مدیریت  را  توزیع  و  ارزیابی  را 
شهرکی: از این طریق بهتر و بیشتر می توان 
بر کاالهای قاچاق نظارت کرد و با ارتباط با 
اصناف و نظارت های بر شرکت های پخش و 
ساماندهی و فرآیند این چرخه از صدور مجوز 
تا ورود کاال کامال شفاف سازی می شود.تأثیرات 
معاون  جامعه  بر  ارز  و  کاال  قاچاق  فرهنگی 
سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار هم با بیان 
اینکه قاچاق کاال و ارز پدیده ای تاریخی است، 
عنوان کرد:  با یک نگاه نمی توان به سرعت 

این مشکل را حل کرد و مشکل دیگری که 
در قالب این مبحث وارد شده هدفمندی اثرات 
فرهنگی می باشد که بر جامعه می گذارد و باید 
بپذیریم این امر با توجه به شدتی که در هر 
کشوری دارد، تأثیرات فرهنگی نیز می گذارد.
وی تأکید کرد: با آن که خراسان جنوبی ۴50 
اما  افغانستان دارد،  با  کیلیومتر مرز مشترک 
قاچاق کاال با این شرایط و موقعیت چندان 
و  کارها  به  توجه  با   و  ندارد  موضوعیتی 
فعالیت هایی که مسئوالن انجام داده  اند وضع 
ما از برخی استان ها مطلوب تر و بهتر است.
امنیتی استاندار  معاون سیاسی، اجتماعی و 
سازمان  سیر  پدیده ای  وقتی  کرد:  اظهار 
نیز می باشد  برنامه  دارای  قطعًا  است  یافته 
پس باید برنامه دقیقی ریخته شود تا بتوان 
اثرات آن را کم کرد چون مسلما نمی توان 

آن را کامال نابود کرد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی:

دستگاههای دولتی با چانه زنی سهم خود را از اعتبارات میلیاردی مدیریت بحران بگیرند

افتتاح اولین پروژه زیر ساختی گمرک استان در مرز ماهیرود

سامانۀ انبارها و نگهداری کاال در خراسان جنوبی راه اندازی شد

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران 
کویرتایر )نوبت دوم(   تاریخ انتشار: 1395/11/07

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر جمعه 
مورخ 95/11/22  ساعت 14 در محل هیئت محترم حسینی )خیابان انقالب( برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت 
مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه 

رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- ارائه و تصویب صورت های مالی سال 94 3- بودجه پیشنهادی سال 
95 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی 5- اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه گذاری 
اعضا در ظرفیت های خالی تعاونی 6- اخذ مجوز از مجمع جهت پذیرش عضو جدید وفق مقررات اساسنامه 
7- تعیین تکلیف در خصوص اعضای فاز 4 که موجودی کمتر از 10 میلیون تومان دارند. 8- اتخاذ تصمیم  در 
خصوص اعضایی که به تعهدات مالی خود عمل ننموده اند و شرایط خروج آنها از تعاونی و تعیین درصد و نحوه 
 )A.G.F.B( اخذ خسارت وارده بر تعاونی 9- تعیین حق الزحمه بازرس 10- اعالم قیمت تمام شده زون های
11- اخذ مجوز تفکیک اراضی باقی مانده تعاونی و واگذاری  از طریق شرایط مزایده و تهاتر 12- اتخاذ تصمیم 
در خصوص نحوه پرداخت مبالغ اعضای مستعفی و تعیین درصد خسارت وارده به تعاونی 13- تعیین خط 

مشی آتی شرکت.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به شرکت گلسافر)پروژه ساخت کارخانه کویرتایر(
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به شرکت گلسافر )پروژه ساخت کارخانه کویرتایر( فعاًل 
مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمد رضا سورگی با کد شناسایی بیمه 68918207  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی برقکار داشته که کمیته 
بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید 
نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای 

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبیمذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

آگهی مزایده اموال منقول - موضوع ماده 34 - اصالحی قانون ثبت 

اموال منقول مشروحه ذیل شامل ماشین آالت و تجهیزات متعلق به شرکت پترو پارت شرق ثبت شده است به شماره 1886 ثبت شرکت های بیرجند با مدیریت و امضای آقای محمد حسین حاتمی زاده که به همراه دیگر وثائق غیرمنقول به موجب اسناد رهنی شماره های 150515  
-  86/6/5 و متمم شماره 157699 - 87/11/17 دفتر یک بیرجند در قبال مبلغ 5/400/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تا روز وصول موضوع بدهی شرکت فوق در رهن بانک صادرات مدیریت شعب خراسان جنوبی قرار گرفته و به جهت عدم ایفای تعهدات ظرف مدت 

مندرج در سند با تقاضای بانک مرتهن مستند به ماده 34 - اصالحی قانون ثبت از دفتر خانه تنظیم کننده سند منجر به صدور اجرائیه علیه مدیون و راهنین گردیده که پرونده ای تحت کالسه 9100174 نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند در این خصوص تشکیل شده است. اوراق اجرائیه برابر 
مقررات به مدیون و راهنین ابالغ، نظر به اینکه متعهدین ظرف مدت 10 روز مهلت مقرر قانونی بدهی خویش را پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع ننموده اند بنابراین ماشین آالت مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری در رشته ماشین آالت صنعتی به شرح ذیل ارزیابی و در قبال قسمتی از 
طلب بستانکار بازداشت و تحویل حافظ شده است: 1- مخازن ذخیره: مخزن 85 هزار لیتری از جنس st37 به ضخامت 7 میلی متر پنج عدد – مخزن 55 هزار لیتری از جنس st37  به ضخامت 6 میلی متر 4 عدد -  مخزن 30 هزار لیتری از جنس st37 به ضخامت 6 میلی متر 2 عدد – مخزن 10 هزار 
لیتری از جنس st37  به ضخامت 5 میلی متر 5 عدد - مخازن تقطیر ، کندانس سوخت، رسیور، گاز تحت فشار از جنس st52  به ظرفیت 500 تا 8 هزار لیتر 10 عدد – ساخت تانکرسازی حجت جمعاً به مبلغ 1.680.000.000 ریال 2-  کوره تقطیر: 30 هزار لیتری )قطر 280 سانتی متر ارتفاع 450 
 سانتی متر( از جنس st37  به ضخامت 15 میلی متر - دارای میکسر عمودی با موتور گیربکس sever به قدرت 11 کیلووات و مخزن خاک 5 تن با سیستم انتقال پنیوماتیک - دارای استراکچر و پلکان فلزی - دارای محفظه احتراق به حجم m3 10 با جداره 40  سانتی متر از آجر نسوز و مشعل با موتور 
kw 2.2 – ساخت کارگاه فنی صابری - دو دستگاه جمعا به مبلغ 670.000.000 ریال 3- پیش فیلتر : 30 هزار لیتری )قطر 280 سانتی متر و ارتفاع 450 سانتی متر( از جنس st37  به ضخامت 10 میلی متر - دارای میکسر عمودی با موتور گیربکس sever به قدرت 11 کیلووات - دارای استراکچر و 

پلکان فلزی - ساخت کارگاه فنی صابری به مبلغ 260.000.000 ریال 4- کوره روغن داغ: مخصوص گرمایش روغن با تابلو و الکترو پمپ 7.5 کیلووات و مشعل گرم ایران به ظرفیت حرارتی kcal/hr 340.000 از جنس st52 به ضخامت 12 میلی متر، حجم کوره 2 هزار لیتر- دارای منبع انبساط و مخزن 
سوخت 6 هزار لیتری - ساخت گروه صنعتی ابتکار یزد به مبلغ 120.000.000 ریال 5-  مجموعه فیلتر پرس: مخصوص جداسازی خاک از روغن- دارای دو دستگاه فیلتر پرس چدنی به ابعاد 70*60*400 سانتی متر – 26 عدد segment چدنی با کالف و قفل کن سروته ، سیستم هیدرولیک با 
موتور پمپ 7.5 کیلووات و مخزن هیدرولیک و مجموعه شیرآالت و اتصاالت مربوطه - شافت دو طرف از جنس ck45 – فشار کار 200at – دو دستگاه خنک کن به قطر 220 سانتی متر و ارتفاع 175 سانتی متر از جنس st37 به ضخامت 6 میلی متر با 12 ردیف لوله 3 اینچ نصب شده در داخل مخزن به 
صورت کویل حرارتی – ساخت کارگاه صابری به مبلغ 560.000.000 ریال 6- مجموعه بلندینگ: شامل دو دستگاه مخزن 15 و 12 هزار لیتری میکسر حل پلیمر و روغن سازی با موتور گیربکس های 11 کیلو وات با شاسی واستراکچر فلزی- مخزن خنک کن روغن با heat exchanger کویلی – ساخت 
گروه صنعتی ابتکار یزد به مبلغ 510.000.000 ریال  7- بویلر بخار: ظرفیت تولید بخار 3000kg/hr – قدرت مشعل khcal/hr  1.500.000 – دارای تجهیزات کنترل فشار و درجه حرارت – دارای مجموعه سختی گیر – پمپ سیر کوالسیون – منبع کندانس – تابلوی برق – ساخت شرکت پانیز طالیی پارس 
)پاتیکو( به مبلغ 490.000.000 ریال 8- کمپرسور هوا: مدل vek40  دارای یک دستگاه مخزن ذخیره هوای فشرده rv2000  و یک دستگاه تله آبگیر مدل 210 کیلووات ساعت - ساخت شرکت هوا فشرده کمسان ایران به مبلغ 150.000.000 ریال 9- مجموعه بسته بندی: شامل یک دستگاه پرکن 
4 نازله برای ظروف 1 و 4 و 20 لیتری – دارای نوار نقاله stainless steel  به عرض 8 سانتی متر – ابعاد کلی دستگاه 4*1*1.7 متر – دارای تابلوی برق و تجهیزات پنیوماتیک – یک دستگاه دربند برای ظروف 1 و 4 لیتری – یک دستگاه سیل القایی با کانوایر 2 متری واینورتر – یک دستگاه شرینک 
پک با سریال 4486 – ساخت شرکت نوبال صنعت به مبلغ 450.000.000 ریال  10- مجموعه piping و انتقال مواد : لوله کشی و مجموعه های پمپاژ و انتقال مواد از مخازن ذخیره اولیه به کوره های تقطیر و پیش فیلتر - مخازن میانی – کوره های روغن داغ و بلندینگ و مخازن نهایی و مجموعه 
فیلتر پرس شامل : 1200 متر لوله مانسمان 2 تا 6 اینچ – 20 دستگاه الکتروپمپ و پمپ وکیوم 18.5 – 7.5 کیلووات – انواع شیر قطع و وصل فوالدی 1 تا 6 اینچ ، 150 عدد -  انواع اتصاالت تاسیساتی و وسایل و تجهیزات کنترل دما و فشار – انواع ساپورت و پالت فرم الزم – اجرا شده توسط 
گروه صنعتی سامان به مبلغ 1.220.000.000 ریال 11- تجهیزات آزمایشگاهی ، اداری، کارگاهی و انبار: تجهیزات آزمایشگاهی شامل : ترازو با دقت 0.0001 گرم jb1603 – ترازو با دقت 0.01 گرم  fx - 3000  gd – ترازوی معمولی ویسکازیتی d445 – دستگاه نقطه انجماد astmd97 – دستگاه نقطه اشتعال 
d92 – آب مقطر گیری یک بار تقطیر شیماز - دستگاه رنگ سنج - کوره 1200 در جه دولیتری excition – پمپ وکیوم polma – انواع جار ، بشر ، ارلن، بورت، ترمومتر، قیف و سایر وسایل، کابینت و شیشه آالت آزمایشگاهی تجهیزات اداری شامل: انواع میز و صندلی، میز و ثندلی مدیریت، کمد، فایل 

، آبگرمکن ، کابینت، اجاق گاز، فرش، یخچال و ...  تجهیزات کارگاهی و انبار شامل : دستگاه آسیاب پلیمر ، دستگاه بادگیر ساخت شرکت طلوع، ترانس جوش دو عدد، هوا برش و آچار آالت، هواکش صنعتی دو دستگاه، قیچی پلیمر، کپسول اکسیژن، کپسول آتش نشانی، انواع شیرآالت و اتصاالت 
تا سایز 16 اینچ، موتور پمپ، درب فلزی، نردبان متحرک، آجرنسوز، لوله پلی اتیلن، سنگ فرز، دریل، مخازن پالستیکی، جرثقیل 3 تن جمعاً به مبلغ 350.000.000 ریال تمامی 11 قلم اموال فوق الذکر پس از رسیدگی به اعتراضات واصله توسط کارشناس رسمی دادگستری در رشته ماشین 
آالت صنعتی به مبلغ 6.460.000.000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته است و بنا به درخواست بانک مرتهن در روز چهارشنبه مورخ 95/12/04 از ساعت 9 صبح الی 12 در محل کارخانه متعلق به شرکت پترو پارت شرق واقع در کیلومتر 50 جاده بیرجند - کرمان، روبروی روستای فدشک از توابع 
شهر خوسف از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده نقدی و حضوری و از مبالغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. ضمنا حسب جوابیه بانک بستانکار به شماره 95003831 مورخ 95/9/28 مورد وثیقه فاقد بیمه نامه رسمی است و بانک میزان طلب 
خویش را تا تاریخ 95/9/7 بدین شرح: اصل طلب 4.744.737.481 ریال و جریمه تاخیر 6.142.257.354 ریال اعالم نموده که به استناد ماده 4 آیین نامه اجرای اسناد رسمی خسارت تاخیر از روز درخواست اجرائیه تا روز مزایده توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. نسیه فقط راجع به طلب 
بستانکار با موافقت بانک صادرات جایز خواهد بود، حقوقی دولتی به شرح ماده 40 -آیین نامه اجرا وصول خواهد شد. سایر هزینه های احتمالی از قبیل هزینه جابه جایی و بارگیری و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود. چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد مزایده روز بعد از تعطیلی 

در همان ساعت و مکان برگزار و هرگاه متعهدین بدهی خویش را پرداخت و یا تعیین تکلیف نمایند از انجام مزایده خودداری خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1395/11/07       غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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امام حسن عسکری علیه السالم فرمودند:
ر فی أمر ا... لوةِ َو انَّما الِعباَدُة َکثَرُة التََّفکُّ لَیَسِت الِعباَدُة َکثَرَة الصّیاِم َو الصَّ

عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه )حقیقت( عبادت
 زیاد در کار خدا اندیشیدن است.

)تحف العقول، ص448(

مالیی - حسینی 
متن پیام مسعود کرباسیان رئیس کل گمرکات کشور:

را به عنوان سال »تحلیل داده و    سازمان جهانی گمرک سال 2017 
مدیریت مرزی مؤثر« نامگذاری کرده که در واقع ادامه شعار سال 2016 
یعنی »گمرک دیجیتال حرکت به جلو« است. وجه مشترک این  دو شعار را 
می توان استفاده هر دو آنها از فناوری های نوین  اطالعاتی و ارتباطی دانست 
که به طور روزافزون در جوامع مختلف بشری در حال گسترش است. تأکید 
مستمر سازمان جهانی گمرک به عنوان یکی از مهم ترین متولیان توسعه 
تجارت در جهان بر مدرانیزسیون گمرکات عضو، حاکی از اهمیت تغییر 
رویکرد و استراتژی تجارت از حالت های سنتی و قدیمی به سمت استفاده 
از تکنولوژی های مدرن اطالعات و ارتباطات و همچنین نقش آفرینی تجارت 
در عرصه اقتصاد جهانی  است. سال 2016 که پایان آن حدود یک ماه با روز 
جهانی گمرک فاصله دارد، برای گمرک جمهوری اسالمی ایران در مجموع 
سال پرباری بود و گمرک در این سال توانست به بخش های دیگری از اهداف 
خود در زمینه گمرک دیجیتال جامه عمل بپوشاند. عملکرد گمرک را در 
یک سال گذشته می توان در دو بخش مورد ارزیابی قرار داد. بخش نخست 
به مناسبات بیرونی و روابط خارجی گمرک اختصاص دارد که شامل دیدار و 
گفت وگو با مقامات گمرکی کشورهای خارجی است. سفر تعداد قابل توجهی 
از مسئوالن گمرکی کشورهای مختلف مانند چین، روسیه، ترکیه، جمهوری 
آذربایجان و ایران که در فضای ایجاد شده پس از برجام صورت گرفت منجر 
به حصول توافق های بسیار خوبی برای توسعه همکاری های گمرکی و تجاری 
شد. در این زمینه تفاهم نامه هایی به امضا رسید که به تدریج در آینده 
اجرایی خواهد شد. راه اندازی دروازه مشترک مرزی بین گمرکات ایران با 
ترکیه، جمهوری آذربایجان و یکی دو کشور دیگر بخشی از توافق های صورت 
گرفته  است که بهبود وضعیت و افزایش تبادالت تجاری فی مابین را در پی 
داشته است. راه اندازی کریدور سبز گمرکی بین ایران و روسیه که قرار است 
تسهیالت خوبی را برای تجار و بازرگانان ایرانی فراهم کند و تا حدود 15 
درصد کاهش عوارض گمرکی برای آنان به دنبال داشته باشد، فصل تازه ای از 
همکاری های گمرکی و تجاری بین ایران و روسیه را خواهد گشود. در همین 
بخش برگزاری هفتمین اجالس رؤسای گمرکات عضو اکو در تهران را باید 
از موفقیت های گمرک در سال 2016 به حساب آورد که شرکت رؤسای 
گمرکات کشورهای عضو در آن در مقایسه با اجالس های گذشته کم سابقه 
بود و مهمتر از آن حضور قائم مقام سازمان جهانی گمرک پس از سال های 
طوالنی در این اجالس و بازتاب وسیع آن در سطح گمرکات دنیا بود که 
باعث ارتقای جایگاه گمرک کشورمان در بین کشورهای خارجی شد. انتخاب 
گمرک ایران از سوی مرکز اطالعات و امنیت سازمان جهانی گمرک )رایلو( 
به عنوان سومین کشور مبارزه با قاچاق مواد مخدر توفیق بزرگ دیگری 
است که  به همراه سایر موفقیت های گمرک در این بخش خوشحالی و 
است. داشته  دنبال  به  را  گمرک  شریف  کارکنان  و  مدیران   خشنودی 
اما بخش دوم که به فعالیت های اجرایی گمرک مربوط می شود، نشان دهنده 
موفقیت این سازمان در توسعه و تکمیل سامانه جامع امور گمرکی و پنجره 
واحد تجارت فرا مرزی است که همچنان به عنوان مهم ترین محور فعالیت 
گمرک مورد توجه بوده و تا رسیدن به وضعیت ایده آل  ادامه خواهد داشت.  
بهره برداری از سامانه های جدید الکترونیکی توانایی گمرک را در انجام وظایف 
محوله و ارائه خدمات مطلوب تر به صاحبان کاال به نحو بارزی افزایش داده 
و اکنون به جرأت می توان گفت هیچ فعالیت اجرایی در رویه های واردات، 
صادرات و ترانزیت در گمرک نیست که خارج از سامانه های الکترونیکی 
انجام شود و این موضوع از چند جهت حائز اهمیت است و مزایایی برای تجار 
خارجی اقتصاد کشور به همراه دارد که مهم ترین آن شفاف سازی تجارت 
و افزایش سطح سالمت اداری در گمرک و سایر بخش های وابسته است. 
در حال حاضر از مرحله ورود کاال به گمرک و حتی قبل از آن تا مرحله 
ترخیص و توزیع کاال در بازار همه اطالعات و مشخصات کاال به وضوح و 
با دقت زیاد به شکل آنالین در سامانه جامع امور گمرکی ثبت می شود و 
از آنجا که تمام مراحل و تشریفات ترخیص کاال چه در رویه واردات و چه 
صادرات و ترانزیت به صورت سیستمی انجام می شود، اطالعات و آمارهای 
گمرکی با اطمینان کامل می تواند پایه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های 
صحیح اقتصادی در کشور قرار گیرد، چیزی که در طول سال های طوالنی 
گذشته جای خالی آن کامالً احساس می شد. یکی دیگر از مزایای گمرک 
الکترونیکی که در واقع حاصل شفا فیت عملیات تجاری می باشد، افزایش 
درآمدهای گمرکی است. مقایسه درآمد گمرک در سال 95 با سال گذشته 
رشدی معادل 40 درصد را نشان می دهد که یکی از دالیل مهم آن عدم 
 TSC امکان کم اظهاری و ارزش گذاری صحیح و واقعی کاالها از طریق سامانه
است. االن در گمرک شرایطی ایجاد شده که مشخصات کامل کاال از مبدأ 
فروشنده، دریافت و اطالعات مربوط به ردیف های تعرفه به طور مستقیم در 
بانک اطالعات تجاری گمرک ثبت می شود. در همان حال ارزش گذاری کاال 
از طریق سامانهTSC در کوتاه ترین زمان صورت می گیرد و سپس ارزیابی 
کاال توسط سیستم کارشناسی متمرکز و بدون حضور صاحبان کاال و اطالع 
آنها از هویت کارشناسان انجام می شود و با راه اندازی سامانه هوشمند درب 
خروج کاال با نظارت کامل دقیق از گمرک ترخیص می شود. این سیکل 
کامل عملیاتی به همراه بازبینی فرآیندهای انجام شده در درب خروج و در 
صورت نیاز حسابرسی پس از ترخیص، امکان هرگونه سوءاستفاده و تخلف 
گمرکی را از بین برده و جایگاه گمرک را در بحث سالمت اداری و جلوگیری 

از فساد ارتقا داده است. پیش از راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی و پنجره 
واحد تجارت فرا مرزی دسترسی به آمار و اطالعات گمرکی اوالً بسیار دشوار 
و زمان بر بود و ثانیاً تبادل آن با سازمان های همجوار به سختی صورت 
می گرفت، اما در حال حاضر همه سازمان های دخیل در امر تجارت می توانند 
در لحظه و به صورت بر خط از این اطالعات استفاده کنند و همین اطالعات 

طی ماه های گذشته سبب کشف صدها تن کاالی قاچاق شده است.
همکاران گرامی: مایلم به اطالع برسانم که زحمات و تالش های شما 
همکاران برای اجرای سامانه جامع گمرکی همواره مورد توجه و قدردانی 
اظهارنظرهای  برخی  از  صرفنظر  و  است  بوده  مردم  و  نظام  مسئوالن 
غیرمنصفانه و بعضاً غرض آلود که عمدتاً توسط افراد و جریان هایی صورت 
می گیرد که سامانه سد راه منفعت طلبی و سوءاستفاده آنها شده است، 
سیستمی کردن امور در گمرک در کل یک حرکت کم نظیر در راستای 
تحقق دولت الکترونیک به حساب می آید و اینجانب به نوبه  خود از تالش 
و همکاری صمیمانه همه همکارانم قدردانی می کنم. البته واضح است که 
هنوز با نقطه ایده آل فاصله داریم و باید همچنان در این راه کوشش کنیم. 
در همین جا باید از حمایت های بی دریغ مسئوالن ارشد نظام به خصوص 
ریاست محترم جمهور، معاون اول ایشان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر 

مسئوالن نسبت به گمرک جمهوری اسالمی ایران و اهداف و برنامه های آن 
سپاسگزاری نمایم و به ادامه این حمایت ها در آینده مستظهر باشم. ضمن 
تبریک روز جهانی گمرک به شما همکاران گرانقدر و خانواده های محترم تان 
الزم می دانم که یاد و خاطره جان باختگان حادثه ناگوار ساختمان پالسکو و 
همچنین مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی را که ضایعه ای جبران ناپذیر برای 
نظام جمهوری اسالمی ایران است گرامی بدارم و از خداوند منان برای آنان 

غفران و رحمت واسعه مسئلت  نمایم.
گزارش عملکرد 10 ماهه سال 1395 گمرکات استان 

در حوزه های مختلف
1- صادرات قطعی از گمرکات بیرجند؛ ماهیرود و گمرک مستقر در 
بازارچه مرزی ماهیرود: از ابتدای امسال تعداد 4491 فقره اظهارنامه صادراتی 
به ارزش 153296248 دالر به وزن بالغ بر 815353667 کیلوگرم تشکیل 
شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد اظهارنامه 50% و 

از نظر ارزش 6% و از نظر وزن 35% افزایش نشان می دهد.
عمده اقالم صادرات قطعی گمرک استان در این مدت شامل هیدروکربن 
سبک، کاشی و سرامیک، سیمان، گازوئیل، خوراک کامل طیور، هیدروکربن 
سنگین، میلگرد، رب گوجه فرنگی، کود اوره و جوجه یخ زده بوده است. عمده 
 این اقالم به کشور افغانستان، عراق، پاکستان و ترکمنستان صادر شده است.
2- صادرات ماده 116؛ )کاالهای اظهار شده در سایر گمرکات کشور، 

خروجی از گمرک ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه های مرزی استان(:
تعداد پروانه ارائه شده 9109 فقره به ارزش 587543987 دالر به وزن بیش 
از 2411967458 کیلوگرم که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 

پروانه 20 درصد و از نظر ارزش 35 درصد و از نظر وزن 155درصد افزایش 
نشان می دهد. عمده اقالم خروجی موضوع 116 شامل هیدروکربن سبک و 

سنگین، سیمان، میلگرد، ایزوگام، کود اوره و ... بوده است.
3- واردات قطعی: از ابتدای امسال تعداد 48 فقره اظهارنامه وارداتی به 
ارزش 7151476 دالر به وزن 6178893 کیلوگرم تشکیل شده است که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد پروانه 200 درصد و از نظر 
ارزش 214 درصد و از نظر وزن 221 درصد افزایش نشان می دهد. عمده 
اقالم وارداتی به استان را برنج، ماشین های خرد کردن یا ساییدن خاک 
معدنی ، شکر، شاهدانه، گوسفند، شتر و اسپند تشکیل می دهد. این اقالم از 
 کشور پاکستان، چین، برزیل،امارات متحده عربی و افغانستان وارد شده است.
4- امانات پستی: از ابتدای امسال تعداد 111 فقره اظهارنامه صادراتی 
به ارزش 3124 دالر به وزن 391 کیلوگرم تشکیل شده است که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از نظرتعداد اظهارنامه 26 درصد و از نظر ارزش 
9 درصد و از نظر وزن 12 درصد افزایش را نشان می دهد. عمده کاالهای 

صادره شده عبارتند از: زعفران، زرشک، خشکبار، نمونه آزمایشگاهی و...
همچنین در همین مدت تعداد 216 فقره اظهارنامه وارداتی امانات پستی به 
ارزش 10456 دالر به وزن 508 کیلوگرم تشکیل شده است که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد اظهارنامه 3 درصد  و از نظر ارزش 42 
درصد و از نظر وزن 41 درصد افزایش داشته است.  

 عمده کاالهای وارداتی عبارتند از: البسه، گوشی همراه، کفش، ساعت مچی و...
کشورهای مقصد و مبدأ صادرات و واردات امانات پستی عبارتند از : چین، 

انگلستان، هنگ کنگ، کانادا، استرالیا و ...
5- خدمات مسافری : 

از ابتدای امسال به 14991 نفر مسافر ورودی و 13456 نفر مسافر خروجی 
از فرودگاه بین المللی بیرجند و گمرک ماهیرود خدمات گمرکی ارائه و 
تشریفات مسافری امور گمرکی انجام شده است، تعداد 5596 نفر مسافر 
ورودی و 5459 نفر مسافر خروجی از فرودگاه بین المللی بیرجند بوده اند 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل مسافرین ورودی 2% و مسافرین خروجی 
7%  افزایش داشته است، همچنین تعداد 9395 نفر مسافر ورودی و 7997 
نفر مسافر خروجی از گمرک ماهیرود بوده اند که نسبت به مدت مشابه سال 
 قبل مسافرین ورودی 116% و مسافرین خروجی 136% افزایش داشته است.

6- ترانزیت : در 10 ماهه امسال تعداد 900 دستگاه کامیون به وزن 
21638997 کیلوگرم شامل کود شیمیایی ، مرغ منجمد، گاز مایع، مخزن 
، تخم مرغ و پارچه از کشور ترکمنستان، ترکیه، عراق، اردن، جمهوری 
آذربایجان و امارات از طریق گمرک ماهیرود به کشور افغانستان ترانزیت 
گردیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد کامیون 
177درصد و از نظر وزن 172 درصد افزایش داشته است.                       

اهم اقدامات گمرکات استان خراسان جنوبي در دولت تدبیر و امید 
1-  اخذ مجوز ترانزیت خارجي سوخت و افزایش چشمگیر خروج مشتقات 

نفتي ترانزیت سال )92( )9400 دستگاه ( 
2-   اخذ مجوز ورود موقت کامیون ) سال 92 (

3- دریافت اولین بخش از اعتبار احداث مجتمع 17 هکتاري گمرک استان 
و آغاز عملیات اجرایي ) سال 92 (

4- ایجاد سامانه کنترل و هدایت مشتقات نفتي و به روز رساني خروج 
کامیون ها  ) سال 92 (

5- خرید 21 واحد مسکوني سازماني براي اسکان کارکنان گمرک ماهیرود 
در شهرستان سربیشه با اعتبار معادل 20 میلیارد ریال ) سال 93 ( 

6- اخذ مجوز ترانزیت خارجي کود شیمیایي ) سال 93 ( 
7- تامین یک دستگاه خودروي آتش نشاني براي گمرک ماهیرود )سال 93(
8- افزایش درب هاي ورود و خروج براي بازارچه مرزي ماهیرود منجر به افزایش 
 خروجي صادرات و افزایش درآمد چشمگیر براي بازارچه مرزي استان ) 93 (

9- ایجاد تسهیالت الزم براي واحدهاي تولیدي و ارائه خدمات در محل 
تولید به منظور تسریع در عملیات خروج کاالهاي صادراتي استان )93 (

10- موافقت کلي با خروج کاالهاي موضوع ماده 116 با هدف رونق تجارت 
در مرز هاي استان )93(

مرزي  گمرک  در  گمرکي  امور  جامع  سامانه  اندازي  راه   -11
کشور. مرکز  در  طرح  آغاز  از  پس  روز   10  )93 )مهرماه   ماهیرود 

12- اتمام فاز اول مجتمع 17 هکتاري گمرک استان و بهره برداري از 
مجموعه انبارها ) شهریور 94 (

 13- اخذ مجوز واردات مرزنشینان و آغاز عملیات اجرایي ) خرداد و شهریور 94 (
 14- اخذ مجوز ترانزیت داخلي کاالهاي مرزنشینان  ) خرداد  و شهریور  94 (

15- اخذ مجوز استقرار گمرک در منطقه ویژه به منظور آغاز عملیات تجاري 
در منطقه ) خرداد 94 (

16- راه اندازي سامانه جامع امور گمرکي در بازارچه مرزي ماهیرود به عنوان 
اولین بازارچه شرق کشور) شهریور 94(

 17- راه اندازي سامانه جامع امور گمرکي در منطقه ویژه اقتصادي ) مهر 94 ( 
18- اخذ اعتبار 30 میلیارد ریالي از محل اعتبارات اختصاصي گمرک ایران 
براي احداث مستحدثات مورد نیاز گمرک در مرز ماهیرود و برگزاري مناقصه 

مربوطه ) اسفند 94 (
19- توسعه امکانات لجستیکي گمرک استان در حوزه حمل و نقل با تامین 

7 دستگاه وسیله نقلیه مناسب جدید ) 93 و 94 و 95 ( 
20- اختصاص یک دستگاه موتور برق kw  850   براي تامین برق اضطراري 

مجموعه مرزي ماهیرود  ) 94 (
21- اختصاص یک دستگاه فایبر اسکوپ از سوي مرکز مبارزه با جرائم 

سازمان یافته ) 94 ( 
22- افزایش نیروي انساني گمرک ماهیرود تا حدود 30  نفر از طریق گمرک 

ایران به منظور ارائه خدمات دو نوبته در مرز ماهیرود  ) بهمن 94 (
23- اعطاي مجوز ترانزیت خارجي عمومي کاال ) آذر 94 ( 

 24- ارتقای سطح گمرک ماهیرود از واحد گمرکي به اداره گمرک ) اسفند  94 ( 
25- آغاز عملیات اجرایي احداث ساختمان هاي مورد نیاز گمرک مرزي 
ماهیرود ) شامل سوله 1600 متري، ساختمان 600 متري ، جایگاه سگ 

هاي موادیاب 60 متري(  )فروردین  95 (
 26- استقرار دستگاه xray   پالتي در سالن مسافري گمرک ماهیرود )95(

27- آغاز عملیات اجرایي فاز دوم مجتمع 17 هکتاري گمرک استان ) زیر 
سازي و جدول کشي پارکینگ ها و خیابان ها (  ) خرداد 95 (

28- اجراي طرح کارشناسان مجازي اظهارنامه ها در گمرک منطقه ویژه 
بیرجند ) خرداد 95 (

29- استقرار واحد پلیس مبارزه با مواد مخدر و استقرار حیوانات مواد یاب در 
گمرک ماهیرود ) مهر 95 ( 

 30- اتمام عملیات عمراني پروژه هاي تعریف شده در گمرک ماهیرود ) بهمن 95 (
31- اجراي طرح کارشناسان مجازي در گمرک ماهیرود ) دي ماه 95 ( 

32- افزایش اعتبار پروژه ملي استاني 17 هکتاري گمرک استان از محل 
اعتبارات اختصاصي گمرک ایران )دي ماه 95(

 33- ایزوله و تجهیز اتاق سرور سامانه جامع امور گمرکي در گمرک ماهیرود )آبان 95(
 34- تجهیز باشگاه شبانه روزي کارکنان گمرک ماهیرود در مرز ) بهمن 95 (
 35- اخذ کد گمرکي منطقه ویژه اقتصادیبیرجند با شماره  60600  ) دي ماه 95 (
36- افزایش چشمگیر درآمدهاي گمرک استان در سال 95                                                                  

مدیر کل گمرکات استان به مناسبت روز جهانی گمرک اعالم کرد:

اقدامات گمرک استان در دولت تدبیر و امید

گمرک ماهیرود

بازدید از ایکس ری مسافری دیدار با نماینده ولی فقیه

عکس : ریاحی










