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کمک 10  میلیونی استاندار به جشن نیکوکاری بلندترین گلدان های جهان در بیابان لوت 3همایش استانی بررسی آخرین مقررات قاچاق کاال و ارز برگزار شد 5 6

تأملی بر سرمایه گذاری 
های خارجی در استان!

 باز شدن  پای خارجی ها به استان پرفایده 
است یا کم فایده یا حتی بی فایده؟ حد و 
مرز این سرمایه گذاری ها چقدر است؟ 
آیا واقعاً می توان به آن امیدوار بود یا نه؟ 
سرمایه خارجی ها نهایتاً به اشتغال زایی 
بیشتر، توسعه فراوان تر و پیشرفت و 
آبادانی افزون تر استان منتج می شود یا 
نه؟ این راه، درست یا غلط؟ این سؤال ها 
و سؤال هایی از این دست، با تیتر شدن 
دوباره ی  موضوع حضور برخی از سفرا 
و کارداران و نمایندگان و سرمایه گذاران 
خارجی در خراسان جنوبی مجدد بر سر 

زبان ها افتاده ...)مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
*کریمی

 

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

 

اولویت اصلی سیاست خارجی 
ایران از زبان ظریف

صفحه 2

 

 از نظر برخی ها
 مرغ یک پا دارد

»اینستکس«برای  همه
 کاالها خواهد بود

واکنش علم الهدی به انتصاب 
رئیسی در قوه قضائیه

نت
نتر

س :ای
عک

با حکم رهبر انقالب برای آیت ا... رئیسی

نماینده مردم استان
قاضی القضات ایران شد

با عملیاتی شدن وعده های استاندار،   امید به مرزنشینان خراسان جنوبی بازگشت 

حال خوب مرزهای استان

رقص نور و گل در بیرجند
رئیس سازمان سیما و منظر شهری شهرداری از نوروز مرکز استان می گوید :

هر ساله با نزدیک شدن به ایام نوروز شهرداری ها برای 
زیباسازی شهر دست به کار می شوند. از گلکاری گرفته تا 
نصب المان های نوروزی و بهسازی بلوارهای شهری که 
اوج این فعالیت ها را در هفته آخر ... مشروح درصفحه ۵

اَبَر سرمایه گذاران در مسیر  منطقه ویژه اقتصادی
صفحه 5

جشنواره فروش ویژه شیرآالت باران صنعت
به مناسبت

سال جدید )عیدانه(

ست کامل شیرآالت با قیمت ویژه ۴00 هزارتومان 
نمایندگی تاسیسات پاسارگاد 
خیابان انقالب،  نبش انقالب 1

0۵۶۳۲۲۳۷0۷۷ - 0۹1۵۵۶1۸۳۹۸
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

مهندسان گرانقدر جناب آقایان: مرتضی تلواری، یاسر بهدانی، عبدالواحد صالحی 
حمیدرضا دیمی مقدم، محمد فرخنده ، علیرضا نصرآبادی و سعید داوری 

اعضای محترم هیئت مدیره انجمن کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان استان خراسان جنوبی
جناب آقایان: محمدرضا گازارپور و وحیدرضا نخعی بازرسان محترم انجمن

انتخاب شما بزرگواران را که نشان از درایت و لیاقت تان در تصدی مقام جدید می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و امید است با همت 
شما در پرتو ایزد منان گام های استواری در جهت رشد و تعالی جامعه مهندسی برداشته شود.

روابط عمومی انجمن کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان استان خراسان جنوبی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مرحوم مغفور 

محمـد ابراهیم مالکـی 
جلسه یادبودی امروز شنبه ۹۷/1۲/1۸

 مصادف با شب شهادت امام هادی )ع(
 از ساعت 1۵ الی 1۶ در محل هیئت محترم حسینی

 )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های: مالکی، آقایی و سایر بستگان

دوست عزیز سرکار خانم مهندس بهجت بهلگردی
 تحمل سوگ همسر مهربان تان

 شادروان محسن عابدپور 
صبری الهی را می طلبد. ما را در این غم بزرگ شریک بدانید 

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم.  
زهرا ضیایی، علیرضا رضوی

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام

خّیر نیک اندیش

جناب آقای دکتر مصلی نژاد
خاندان محترم بورقی

خبر درگذشت
 شادروان حاج سید عباس بورقی 

 که عمری در راه خدمت به نظام تعلیم و تربیت در مسیر مقدس مدرسه سازی 
مجاهدت نمود، موجب تألم و تأثر فراوان گردید، این ضایعه ناگوار را از 
صمیم قلب حضور شما و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض نموده،از خداوند متعال مسئلت داریم روح 

پاکش را با موالیش علی )ع( محشور نمایدو به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.
اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی- اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

 خراسان جنوبی- مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان جنوبی
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند 

صنـایع ریختـه گـری بیرجنـد ذوب
کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، برنج، آلومینیوم و ... شما را با حذف واسطـه 

با باالترین قیمت در سطح استان خریداریم. آدرس: نبش رجایی 23 / 09036240644

جناب آقای دکتر محمد عجم
 مسئول محترم دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه

 در استان خراسان جنوبی

ضمن عرض تبریک به مناسبت انتصاب جناب عالی و سکانداری دفتر نمایندگی وزارت
 امور خارجه در استان، امید است این رویداد که با همت استاندار معزز

 جناب آقای مهندس معتمدیان 
حاصل شده است موجب بازگشایی دروازه های توسعه و پیشرفت استان خراسان جنوبی گردد.

مدیریت هتل مجلل سپهر- دکتر سید محمد آذرکار

جناب آقاي مهندس معتمدیان
استاندار محترم ، معزز و محبوب خراسان جنوبی

با شکرگزاری به درگاه خداوند سبحان، خدمت در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران افتخار بزرگیست که پروردگار متعال آن را بر عهده کسانی قرار داده که 
با نیت و عمل خالصانه خویش در مسیر خشنودی و رضایت مردم گام برمی دارند.

در پي زحمات و تالش هاي ارزشمند جناب عالي که منجر به بازگشایي کامل 
گمرک ماهیرود و بعد از مدت ها باعث بازگشایي  بازارچه یزدان و میل ٧٣ گردید

بر خود الزم مي دانیم به نمایندگي از طرف فعاالن اقتصادي استان مراتب تقدیر، 
تشکر و قدرداني خود را  تقدیم حضور نماییم. یقینا این اقدام بزرگ و ارزشمند  باعث 
توسعه صادرات و رونق اقتصادي و به تبع آن ایجاد اشتغال و خدمت بزرگي به مردم 
قدرشناس استان خواهد گردید. از خداوند بزرگ توفیق خدمتگزاری هرچه بیشتر 

جناب عالي را به نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران خواهانیم.

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

حضرت آیت ا... 
 دکتر سید ابراهیم رئیسی 

نماینده محترم مردم استان
 در مجلس خبرگان رهبری

انتصاب جناب عالی را به

                       ریاست قوه قضائیه 
باحکـم مقـام معظم رهبـری )مدظله العالی(

بیانگر لیاقت و شایستگی شما با سوابق وتجربیات ارزنده در این قوه می باشد 
دوام توفیق ، عزت و سربلندی تان در این سنگر مهم را از خداوند منان مسئلت دارم.

مرتضی صفدری زاده - رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

حضرت آیت ا... 
 دکتر سید ابراهیم رئیسی 

 نماینده محترم مردم استان خراسان جنوبی

در مجلس خبرگان رهبری

با نهایت مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به

 ریاست قوه قضائیه 
ازسـوی رهبـر معظم انقـالب )مدظله العالی( 

که نشان از اعتماد معظم له به شما می باشد، صمیمانه خدمت جناب عالی و مردم والیتمدار 
استان تبریک و تهنیت می گوییم. 

اتاق اصناف واتحادیه های وابسته مرکز استان
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واریز آخرین یارانه امسال 2۰ اسفند به حساب سرپرستان خانوار

تسنیم-سازمان هدفمندسازی یارانه ها با صدور اطالعیه ای زمان واریز یارانه نقدی اسفند را اعالم کرد. یارانه نقدی مربوط به اسفند امسال به  همراه 
افزایش حداقل مستمری خانوار های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور ساعت 24 روز دوشنبه 97/12/20 
به حساب سرپرستان خانوار  واریز و قابل برداشت خواهد بود.

سرمقاله

تأملی بر سرمایه گذاری های 
خارجی در استان!..
 *کریمی

باز شدن  پای خارجی ها به استان پرفایده است یا کم 
فایده یا حتی بی فایده؟ حد و مرز این سرمایه گذاری ها 
چقدر است؟ آیا واقعاً می توان به آن امیدوار بود یا نه؟ 
سرمایه خارجی ها نهایتاً به اشتغال زایی بیشتر، توسعه 
فراوان تر و پیشرفت و آبادانی افزون تر استان منتج می 
شود یا نه؟ این راه، درست یا غلط؟ این سؤال ها و سؤال 
هایی از این دست، با تیتر شدن دوباره ی موضوع حضور 
برخی از سفرا و کارداران و نمایندگان و سرمایه گذاران 
خارجی در خراسان جنوبی مجدد بر سر زبان ها افتاده 
است. هر چند این ماجرا، داستان تازه ای نیست و در 
سالهای اخیر هم چنین مسافرینی، محمل به استان 
گذاشته و کم یا زیاد با جمع آوری اطالعاتی از وضعیت 
و شرایط این استان مرزی به کشورهای خود برگشته یا 
گزارش های مختلفی را ارائه کرده اند؛ اما واقعیت این 
است که در خصوص ضرورت، اهمیت، میزان موفقیت 
و پیش بینی از آینده در رابطه با حضور و سرمایه گذاری 
عناصر خارجی، هم مسئولین و هم  صاحب نظران 
اقتصادی باید به ذهن کنجکاو مردم پاسخگو باشند. 
اینکه در این سالها چند هیأت خارجی عموماً با شرایط 
و شعارهایی مشابه و خصوصاً با اهداف ویژه به این 
استان سفر کنند، با مسئولین نشست و برخاست کرده 
و آنچه می خواهند را بدانند و  بشنوند و یا آمار و ارقام 
و اطالعاتی را که به دنبالش هستند، کسب کنند و با 
خود ببرند، َدمی درمحافل اقتصادی، گردشگری، هنری 
و اجتماعی استان خوش بگذرانند و در شرایط تحریم و 
بدون داشتن هرگونه مجوز و اختیاراتی از سوی دولت یا 
مجلس کشورهای  متبوعشان، قول های گرمی برای 
آینده بدهند و بعد  هم »هیچ«، تنها عایدی استان از  
این سفرها باشد؛ در حقیقت  بازی با زمان است که به 
نوعی سیاست معامله های باخت- برد به نفع حریف 
را به ذهن تداعی می کند. بخشی از حوزه اقتصادی 
استان که سرمایه گذاران بومی استان یا داخل کشور را 
تشکیل می دهند، با تکیه و تأکید بر لزوم حمایت، توجه 
و بهره گیری از ظرفیت ها، سرمایه ها و توان داخلی به 
شدت با چنین سفرها و رویکردهایی از سوی مسئولین 
استانی مخالف است  و در شرایط تحریم که میدان و 
صحنه ی بازی کاماًل  شفاف و جبهه های گشوده شده 
به روی ما کاماًل هویدا و آشکار است، این لبخندها را 
دریچه ای به گریه های آینده می داند! از سوی دیگر، 
طیف دیگری از صاحب نظران و فعالین حوزه های 
اقتصادی استان معتقدند شرایط تحریم فرصت های 
جدیدی را به روی استان گشوده که با تدبیر مسئولین 
می توان از آن استفاده کرد و یکی از این فرصت ها، 
حضور و حمایت از سرمایه گذاران خارجی در راستای 
وارد کرن فناوری، علم و دانش و ایجاد عرصه رقابت 
سالم و سریع در تولید است. تجربه ی تأمل در وضعیت 
سالهای اخیر و عدم همراهی و همکاری شرکت های 
خارجی و عدم تعهد و وفا به قول و قرارهای متعدد سفرا، 
کارداران و فعالین اقتصادی کشورهای مختلف که به 
خراسان جنوبی سفر کرده اند، بیم پشت پا خوردن 
های دیگری را هم به ذهن متبادر می کند که می 
باید در خصوص آن به شدت هوشیار بود. به نظر می 
رسد نباید برای چنین سفرهایی هیاهو به پا کرد، فرش 
قرمزهای خاص انداخت، روی تشک نرم آن به خواب 
رفت و یا در تله ی سهل انگاری افتاد و از ظرفیت های 
داخل استان غافل ماند. صاحب نظران اقتصادی چنین 
رویکردی را در شرایط تحریم که همین کشورها و 
آرای ضد و نقیض آنان علیه کشورمان در خصوص 
قطعنامه های بین المللی در مجامع جهانی، فی الحال 
کمر برخی شرکت های داخلی را شکسته است، یک 
اشتباه محض و اقدام ضد راهبردی می دانند. در چنین 
مواقعی، چه در حوزه ی دیپلماسی عمومی و چه در 
حوزه برنامه ریز ی ها و رویکردها باید با تدبیر بیشتری 
عمل کرد.اساتید دانشگاه، اصحاب اقتصاد و  رسانه، با 
اقدام به کنکاشی در این زمینه ها و تشکیل مجاری 
نقد کارشناسی چنین سفرهایی، می توانند مزیت ها و 
معایب آن را به خوبی  تبیین کنند؛ امری که متأسفانه 
از آن غفلت شده و به فراموشی سپرده شده است.

قیمت  خودرو در بازار رو به کاهش است

و  معدن  صنعت،  وزیر  صنایع  امور  معاون  تسنیم- 
تجارت با بیان این که تا زمان تعدیل قیمت ها،  سیاست 
فروش فوری خودرو ادامه می یابد، گفت: قیمت ها در 
بازار رو به کاهش است. فرشاد مقیمی  با بیان اینکه 
قیمت ها در بازار رو به کاهش است،افزود:   تا زمانی 
که به تعادل در قیمت برسیم  سیاست  فروش فوری 
ادامه خواهد داشت هرچند در ماه های ابتدایی سال 
آینده به نظر می رسد به صورت سنتی کمی تقاضای 
خودرو کاهش یابد و کاهش تقاضا، کاهش قیمت را 
درپی خواهد داشت. وی افزود:   در ایام پایانی سال برای 
خدمات رسانی به مشتریان در ایام نوروز از امکانات 
الکترونیکی نیز استفاده می شود و مشتریان با تماس 
تلفنی از طریق تلفن های هوشمند می توانند پیام ارسال 
کنند و اطالعات الزم از طریق شرکت خدمات رسان از 
طریق گوشی های تلفن همراه به مشتریان ارائه می شود.

اعالم سقف خرید با کارت
 و برداشت از خودپردازها

میزان- رئیس کل بانک مرکزی گفت: سقف برداشت 
از خودپردازهای بانک ها در روزهای پایانی سال تا ۵00 
روی  تراکنش  سقف  اما  می یابد  افزایش  تومان  هزار 

تومان خواهد  میلیون  روزانه ۵0  کارتخوان ها همچنان 
بود. عبد الناصر همتی اظهار کرد: در حال حاضر آرامش 
از  مردم  افزود:  وی  است.  شده  حاکم  بانکی  نظام  در 
خدمات مختلف سیستم بانکی استفاده می کنند، ضمن 
نیز  عامل  بانک های  طریق  از  اسکناس  تامین  اینکه 

انجام می شود.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: این اجازه داده شده 

همان  خودپردازهای  از  خود  بانکی  کارت  با  مردم  که 
بانک بتوانند در ایام پایان سال به صورت نقدی تا ۵00 

هزار تومان برداشت کنند.
در  بانکی  کارت  از  استفاده  سقف  درباره  همتی 
داد: سقف  توضیح  نیز  بانکی  دستگاه های کارت خوان 
میلیون   ۵0 روزانه  همچنان  بانکی  کارت  از  استفاده 

تومان است و این رقم تغییری نمی کند.

اقتصاد آنالین- رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: 
اکنون با توجه به حل مشکل رجیستری و بازگشت به شرایط 
قبلی قیمت ها 20 تا ۳0 درصد افت داشتند و اکنون با ورود 
گوشی های مصادره ای این شیب ارزان شدن، شدت بیشتری 

خواهد گرفت. 
ابراهیم درستی در خصوص وضعیت گوشی های مصادره شده 
و تزریق آن به بازار گفت: مطابق قانون حمایت از مصرف کننده 

قرار بود این گوشی ها وارد بازار شوند و با قیمت ارز نیمایی در 
اختیار مصرف کننده قرار بگیرند. وی ادامه داد: در جلسه ای که با 
معاون سازمان حمایت داشتیم از ایشان درخواست کردیم هر چه 
سریعتر روال قانونی طی شود و طی یک چهارچوب مشخص 
با توجه به وضعیت بازار شب عید این گوشی ها وارد بازار شوند. 
وی تصریح کرد: ما یک مصرف ماهیانه تلفن همراه داریم که 
این تقاضا با توجه به نزدیکی شب عید بیشتر می شود البته پیش 
بینی ما این است که در هفته های آینده وضعیت بازار بهتر شود 
ما آن شرایط سخت را پشت سر گذاشتیم و اکنون بازار به سمت 
آرامش می رود. درستی افزود:مصرف تلفن همراه ماهیانه یک 
میلیون و پانصد هزار عدد است که در شب عید تقاضا بیشتر می 
شود اما بعد از این پیک زمانی، فروردین و اردیبهشت آرامی را 

پشت سر خواهیم گذاشت.   

تسنیم- وزیر راه و شهرسازی از رفع تمام مشکالت مسکن مهر 
تا پایان دولت حسن روحانی خبر داد و گفت: 12 هزار راهدار با 
حدود 9 هزار ماشین آالت و امکانات راهداری در سطح کشور 
آماده هستند و در خدمت مردم خواهند بود. محمد اسالمی با 
اشاره به برنامه دولت برای تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن 
مهر گفت: قرار بر آن بود تا پایان سال، 1۵00 واحد مسکن 
مهر تکمیل و به مردم تحویل شود که تا اواسط بهار این تعهد 

اجرایی خواهد شد. اسالمی به برخی مسائل و مشکالت پیش 
رو برای افتتاح واحدهای مسکن مهر اشاره کرد و گفت: برخی 
از این مشکالت خارج از اراده و مسئولیت دولت است، این 
مشکالت غالبا به صورت مشکالت حقوقی و قضایی است که 
خریداران با آن مواجه هستند. آن بخش از پروژه های مسکن 
مهر که مسئولیت آن در قالب قراردادهای سه جانبه با وزارت راه 
و شهرسازی بوده تعیین تکلیف شده و اقدامات اجرایی آن ها در 
حال انجام است و تا پایان سال 98 تحویل داده خواهد شد. وی 
با اشاره به واحدهای فاقد متقاضی افزود: این واحدها از طریق 
هماهنگی با استانداران و سازمان ها و نهادهای امدادی و حمایتی 
مانند کمیته امداد و بهزیستی در اختیار اقشار تحت حمایت این 
سازمان ها قرار داده خواهد شد. در پایان این دولت دیگر مشکلی 

در زمینه مسکن مهر وجود نخواهد داشت.

برنامه وزارت  اقتصاد وعده رفع تمام مشکالت مسکن مهر تا پایان دولت روحانیموبایل ارزان تر می شود
برای کاهش شعب بانکی

مهر-وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تعداد شعب 
بانکی با در نظر گرفتن نیازها و مالحظات منطقه ای 
جدی  برنامه  گفت:  دژپسند  فرهاد  می یابد.  کاهش 
زمینه  این  در  باید  اما  داریم  شعب  کاهش  برای 
نیازمندی ها و مالحظات منطقه ای را در نظر بگیریم.
کاهش  لزوماً  بانکی  شعب  مورد  در  افزود:  وی 
موضوعیت ندارد و ممکن است در برخی نقاط ایجاد 
شعب جدید کارکرد اقتصادی و اجتماعی داشته باشد 
اما در مجموع تعداد شعب کاهش پیدا خواهد کرد.

مشترکان پرمصرف رصد می شوند

ایسنا- هادی مدقق، مجری طرح فهام )طرح ملی 
فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی( گفت: 
در قانون بودجه سال 1۳98 اجرای طرح فهام پیش بینی 
وزارت  قانون  این  اساس  بر  افزود:  وی  است.  شده 
برای مشترکان پرمصرف کنترل  نیرو موظف شده 
هوشمند نصب کند و هزینه آن را به صورت اقساطی 
روی قبوض آن ها دریافت کند. وی ادامه داد: نصب 
کنترل های هوشمند موجب می شود میزان مصرف 
مشترکان به طور کامل رصد شود و خود مشترک نیز 
بتواند از میزان مصرف خود آگاهی کافی داشته باشد.

احتمال افزایش قیمت بنزین

فردا- عضو کمیسیون انرژی مجلس، قاچاق بنزین را 
معلول ارزانی آن عنوان کرد و گفت: از آن جا که بنزین 
روزانه تا 10 میلیون لیتر به صورت قاچاق از کشور خارج 
می شود و از سوی دیگر میزان استفاده دهک اول با 
دهک دهم جامعه از یارانه 10 برابر است پیش بینی 
افزایش مواجه شود. با  می کنم در آینده نرخ بنزین 
بهرام نیا با اشاره به نرخ کنونی بنزین و استفاده بیشتر 
متموالن از یارانه آن گفت: با توجه به اینکه دهک دهم 
جامعه 10 برابر دهک اول تا سوم یعنی به میزان 190 
هزار تومان از یارانه بنزین استفاده می کنند لذا باید این 
فاصله کمتر شده و میزان یارانه آن هدفمندتر شود.

تاریخ توزیع میوه شب عید
 در بازار اعالم شد

ایرنا-حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در خصوص بازار 
شب عید گفت: میوه شب عید شامل سیب و پرتقال 
مصوب ستاد تنظیم بازار کشور، خریداری و به استان 
ها حمل شده و از دهه سوم اسفند ماه توزیع خواهد 
شد. حجتی اظهار کرد: گوشت قرمز هم به هر مقدار که 
تامین شده، در اختیار ستاد تنظیم بازار کشور قرار گرفته 
است و به صورت هدفمند بین تعاونی های کارگری، 
کارمندی، نظامی و غیرنظامی توزیع خواهد شد. وی 
ادامه داد: تالش می شود با توزیع هدفمند و ساماندهی 
شده اقالم یاد شده، کنترل الزم بر بازار عرضه آنها 
اعمال شود و مردم در تهیه آنها مشکلی نداشته باشند.

اقدامات جدید در جدار مرز
 برای فروش سوخت

مهر-رئیس ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه قاچاق 
سوخت در ۶ ماه گذشته کاهش یافته است، گفت:اقدامات 
انجام  سوخت  فروش  برای  مرز  جدار  در  جدیدی 
خواهیم داد.مویدی با بیان اینکه شاهد کاهش قاچاق 
سوخت نسبت به ۶ ماه گذشته بوده ایم،گفت: در آینده  
نزدیک با همکاری فرماناران مرزی در جدار مرز برای 
فروش سوخت اقداماتی جدید صورت خواهد گرفت.

واکنش علم الهدی به انتصاب رئیسی در قوه قضائیه

حجت اسالم علم الهدی،امام جمعه مشهد با بیان اینکه 
رهبری، فقیهی که درس دستور خارج خوانده، دکتر است 
و ۳۵ سال مسئولیت های عالی قضایی داشته است و... به 
مسئولیت ریاست دستگاه قضا تعیین کردند، گفت: تمنا  از 
دستگاه قضا این است که مبارزه جدی تر با انواع فسادها 
در کشور داشته باشد و با تیزبینی جریاناتی  ،دست مفسد را در همان لحظه اول بگیرد.

بدهی سوریه به ایران تسویه شود

فالحت پیشه،رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس 
با بیان اینکه سوریه به ایران بدهکاراست،گفت: در طول 
مدت همکاری ایران و سوریه، دولت این کشور بدهی 
عمده ای به ایران دارد و مسئوالن جمهوری اسالمی 
ایران به لحاظ قانونی و شرعی باید این بدهی را به 

کشور بازگردانند، چرا که حق الناس است و باید پرداخت شود.

عده ای از مردم نمی توانند گوشت بخورند

آیت  ا... کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران با بیان 
اینکه سوءمدیریت و خیانت باعث شده زندگی عده ای 
از مردم بسیار نابه سامان باشد، اظهار کرد: بعضی از 
به  غذای خوب  و  بخورند  نمی توانند گوشت  مردم 
قیام  یک  خدا  رضای  برای  بدهند،  شان  فرزندان 

همه جانبه داشته باشیم و از حال همسایگان مان خبر بگیریم.

عراقچی: »اینستکس« برای همه کاالها خواهد بود

عراقچی گفت: امیدواریم در هفته های آینده اینستکس 
)توسعه همکاری مالی و عملیاتی شدن هرچه سریعتر 
کانال مالی ویژه اروپا( اجرایی شود. اینستکس برای همه 
کاالها خواهد بود و به محموله های بشردوستانه محدود 
نمی شود اما شاید نقطه شروع اینستکس از کمک های 

انسانی باشد تا اینکه زمینه تجارت با ایران فراهم شود.

فائزه هاشمی: از نظر برخی ها مرغ یک پا دارد

فائزه هاشمی، نماینده سابق مجلس گفت: برخی در 
داخل کشور با سیاسی کردن مسائل مربوط به زنان، 
مانع از رفع برخی محدودیت های زنان ایرانی می شوند.

وی گفت: از نظر برخی ها مرغ یک پا دارد و علیرغم 
همه تالش ها، تغییرات در حوزه زنان به کندی صورت 

می گیرد که امیدوارم این روند تغییرات در آینده شتاب بیشتری بگیرد.

اولویت اول سیاست خارجی ایران از زبان ظریف

محمد جواد ظریف گفت: توسعه ارتباطات و تعامالت 
استانی با همسایگان با هماهنگی وزارت امورخارجه، 
جمهوری  منطقه ای  خارجی  سیاست  اول  اولویت 
اسالمی است و استان های مرزی در این زمینه می توانند 
نقش بسزایی داشته باشند، استانداران استان های مرزی 
در سفرهای منطقه ای رئیس جمهور و وزرا باید حضور موثری داشته باشند.

حمل تخصصی اثاثیه منزل با کادری مجرب و ماهر
جابجایی اثاثیه منزل و اداری با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ و پتودار 
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آگهی تغییرات موسسه توسعه و توانمندسازی طلوع شرق بیرجند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 323 و شناسه ملی 14004911084 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/07/04 و به موجب نامه شماره 21023/97/119 مورخ 1397/12/5- اداره بهزیستی 
شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم مریم محرابی پور با کد ملی 0653208529 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
 خانم نرجس بازاری با کد ملی 0651758513 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه فروزش با کد ملی 1171163614 
به سمت خزانه دار و خانم سیده سمیه سیادت با کد ملی 0651942187 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای هادی 
هاونگی با کد ملی 0653288778 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور با امضای خانم سیده سمیه سیادت )مدیر عامل( یا خانم مریم محرابی پور )رئیس هیئت مدیره( و خانم فاطمه فروزش 

)خزانه دار( با مهر موسسه معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )403988(

آگهی تغییرات موسسه توسعه و توانمندسازی طلوع شرق بیرجند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 323 و شناسه ملی 14004911084 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1394/07/04 و به موجب نامه شماره 119/97/21023 مورخ 1397/12/5- مدیریت 
بهزیستی بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای هادی هاونگی با کد ملی 0653288778 و خانم مریم محرابی پور با شماره ملی 
0653208529 و خانم نرجس بازاری با شماره ملی 0651758513 و خانم سیده سمیه سیادت با شماره ملی 0651942187 و خانم 
فاطمه فروزش با شماره ملی 1171163614 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد قالسی با شماره ملی 0651937809 و 
خانم میترا جهدی با شماره ملی 3622092041 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم 
 الهام مالئی با شماره ملی 0653208162 به عنوان بازرس اصلی و خانم سمانه فنودی با شماره ملی 0653115474 به عنوان بازرس 

علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )403989(

آگهی تغییرات شرکت گیتی گستر خاوران )سهامی خاص( به شماره ثبت 1622 و شناسه ملی 10360033367 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و برابرگواهی 
بانکی به شماره 34/ 2446 مورخ 1397/8/10 بانک صادرات خراسان جنوبی شعبه توحید، مبلغ 17200000000 ریال بابت افزایش 
سرمایه به حساب شرکت واریز گردید و لذا سرمایه شرکت از مبلغ 9500000000 ریال به مبلغ 26700000000 ریال افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت : مبلغ 26700000000 ریال که منقسم به 2670000 سهم 10000 

ریالی با نام عادی که کال نقدی میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )404600(

آگهی تغییرات شرکت درون شهری صبوران عاشق )سهامی خاص( به شماره ثبت 3801 و شناسه ملی 10360052268 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای علیرضا برزچی به شماره ملی 0652861873 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و خانم صغری برزجی به شماره ملی 065278231به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کریم رضایی به 
شماره ملی 0889969949 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای محمد کریم رضایی به شماره 
ملی 0889969949 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک 
و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمد کریم رضایی )مدیرعامل( یا آقای علیرضا برزچی )رئیس هیئت مدیره( به همراه مهر 

شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )405902(

آگهی تغییرات شرکت درون شهری صبوران عاشق )سهامی خاص( به شماره ثبت 3801 و شناسه ملی 10360052268 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/10/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد کریم رضایی به 
شماره ملی 0889969949 و آقای علیرضا برزچی به شماره ملی 0652861873 و خانم صغری برزجی به شماره ملی 065278231 به 
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - خانم تکتم کاظم نژاد به شماره ملی 0946151989 به عنوان 
بازرس اصلی و خانم زینب زنگویی به شماره ملی 0650527143 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 

3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )405903(

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
باطریساز و برق کار اتومبیل

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده 22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت 
در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 
10 روز از تاریخ 12/18/ 97 جهت ثبت نام در سامانه  ایرانیان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  
و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، 

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران - نداشتن سوءپیشینه 
کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس - عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم 
اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت 

در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم
 وثاقت و امانت

مدارک مورد نیاز:
فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 2 برگ(- عکس 4×3 
رنگی )6 قطعه( - فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی - گواهی عدم سوء پیشینه 

کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر. داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

  حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر/ داخل و خارج شهر    

 شهرام  مداحی
ود   3647  363  ۰915

حد
وم

ژه  
 وی

ش
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  1۵   
0۹1۵۵۶1۴۸۸0

سیم کشی ساختمان
 )با قیمت مناسب متری 6۰/۰۰۰ ریال(

نصب و تعمیر آیفون )صوتی و تصویری(
تعمیر لوازم برقی، تلویزیون و ...
  ۰915959۸392 - رمضانی

قسطـی

تورهـای نـوروزی 9۸
رامسر، قشم ،لرستان، مشهد

کیش، تهران، کویر، ارمنستان

شرکت سفرهای طالیی 
مهرآسا  جهان

۰93۸92323۰9 / 32221719

شروع از 145 هزار تومان
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معرفی برترین های نخستین جشنواره نمایش روستایی شهرستان طبس

صداوسیما-نخستین جشنواره نمایش روستایی طبس با معرفی گروه های برتر به کار خود پایان داد. در این جشنواره که با همکاری انجمن نمایش و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی طبس برگزار شد 7 نمایش از 
4 روستای دشتغران، محمدآباد، کریت و فهالنج این شهرستان با هم رقابت کردند.پس از پایان نمایش ها و رای هیئت داوران، رتبه اول به گروه نمایشی دلشاد روستای محمدآباد با نمایش ) ایران و حال و هواش، 

به حال دولتی که رئیس سازمان برنامه ریزی اش من و بابام و باباش( ، رتبه دوم به گروه نمایشی پایگاه شهید مطهری روستای فهالنج با نمایش ) نهضت پرواز( و رتبه سوم به گروه نمایشی پایگاه شهید رفیعی روستای کریت با نمایش ) پیرمرد( اختصاص یافت.
گریست،  باید  داره  رو  استان خودش  هوای  فقط 
راه آهن قزوین - رشت افتتاح میشه و هنوز جاده 
قاینات دو بانده نشده .آقای نوبخت چطور می خواد 

جواب خدا رو بده!
915...212
چرا به مردم دروغ می گویند  قرار بود تا آخر سال دو سبد 
حمایتی بدهند به مردم چه شد؟ کجا رفت این سبد ها 

شاید که هنوز سبد ها بافته نشده!
915...246
اهالی بیرجند نمایشگاه بین اللملی خوش گذشت؟ 
تا شما نخواهید کسی کاری برای شما نخواهد کرد
910...673
شهرداری  لطفاً  سال  آخر  ایام  شلوغی  به  باتوجه 
محترم نسبت به سرویس آسانسورهای پارکینگ 
طبقاتی توسط پیمانکار اقدام نمایند. روشن بودن 

آسانسوری که کار نمی کند فقط اسراف می باشد.
915...108
جوابگو  قیامت  باید  برسانید  مسئوالن  گوش  به 
باشن که کنار شبکه گاز داخل شهر بیست خانوار 
بی گازند خانواده من و خودم که نان آور خانوارم 
یک هفته شده که مریضم کل بدنم عفونت کرده 
و تو خونه افتاده ام واقعا این انصافه این چند خانوار 
کارای  به  وارد  نا  و  هستن  روستایی  همگی  که 
اداری بی گاز باشن دیگر خود دانید و وجدانتان... 
جلوتر از ظفر ، خیابان اردیبهشت 10 خواهش می 

کنیم به دادمان برسید  
915...259
لطف کنید به گوش مسئوالن اتوبوسرانی و شورای 
برای  شهر  داخل  مردم  رفاه  برای  برسونید  شهر 
نمایشگاه  جاده علی آباد )شهرک بعثت(چند دستگاه 

اتوبوس بذارن ممنون میشم پیگیری کنید.
911...241
قیمت اجناس نمایشگاه بین المللی از بازار خیلی 
گرانتراست بلکه مسئوالن نظارتشان مانند قیمت 

گوشت و اجناس دیگر است؟!
915...326
محل  به  بازار  چهارشنبه  که  اکنون  هم  سالم، 
جدید انتقال می یابد چه خوب هست مثل قدیم 
پنجشنبه بازار باشد این محل که مشکل ترافیک 

مزار شهدا را ندارد. با تشکر
933...425
با سالم، ما جمعی از اهالی برج های 90 واحدی 
با توجه به مشکالت عدیده که در قالب  جماران 
این پیام نمی گنجد درخواست پیگیری شرکت ... 
را داریم این شرکت اصال به تعهدات خود در قبال 
ساکنان عمل نمی کند در حالی که این موضوع 
که کلی نامه نگاری شده است ... با توجه به اینکه 
ساکنان این محل اکثرا کارکنان ناجا می باشند. لذا 
اینگونه مشکالت در شان ایشان نمی باشد خواهشا 
صدای ما رو به گوش مسئوالن خواب برسانید بلکه 

از خواب بیدار شوند .. باتشکر   
915...077
در هفته درختکاری درختهای مرکز بهداشت جوادیه 
را کندند. یعنی دانشگاه علوم پزشکی در شمال شهر 
زمین ندارد که درختهایی که حکم ریه های این شهر 

را دارند باید بکنند!
910...673

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

  لوت جذاب ترین بیابان در دنیا است

نسرین کاری- دشت لوت از آن دسته مکان هایی در ایران است 
که نام های زیادی بر روی آن گذاشته شده است، دشت لوت 
بیابان است و به اشتباه به آن کویر می گویند، دشت لوت در دل 
خود کویر دارد و بخشی کوچک از آن کویر است. لوت درجنوب 
شرقی کشورمان و در محدوده بین استان های خراسان جنوبی، 

سیستان و بلوچستان و کرمان قرار گرفته است. 

کلوت های شگفت انگیز در دشت لوت
یکی از شگفت انگیز ترین بخش های دشت لوت، کلوت نام 
دارد. منظور از کلوت یا شهر لوت، تپه هایی است که با شکل 
های مختلفی از جنس رس هستند و سطح غربی لوت مرکزی 
را پوشانده اند، در اثر عمل آب و باد به شکلی تغییر داده اند 
گویی زندگی در آنجا جریان داشته است. این مناطق حاصل از 
بارندگی های موقتی در بیابان است که سبب می شود خمیر به 
وجود بیاید و با وزیدن باد حفره هایی به وجود می آید که این 
حفره ها بزرگ و بزرگتر می شوند و در نهایت به دالون تبدیل 
می شوند.این دالون ها در طی زمان تغییر شکل می دهد و با 
تر و خشک شدن، شکل شان عوض می شود. این قسمت ها 
جلوه جذابی به دشت لوت می دهند و برای عکاس فضای 

مناسبی را به وجود می آورند.

 بزرگترین هرم ماسه ای دنیا 
با ارتفاع 500 متر در بیابان لوت 

جالب است بدانید باور عمومی این است که بزرگترین و مرتفع 
ترین هرم های ماسه ای دنیا در لیبی وجود دارند ولی ارتفاع هرم 
های لوت از این مقدار هم بیشتر است و به پانصد متر هم می 
رسد. بزرگترین و مرتفع ترین تل ماسه ای کویری صحراهای دنیا 
در منطقه بیابان لوت وجود دارد.جنس تپه های ماسه ای عموما 
کوارتز است ولی آهک و رس هم در این منطقه دیده می شود، 
در دشت هیچ ماده ای از ماده دیگر اجازه نمی گیرد همه از آفتاب 

فرار می کنند.

درختچه های گز بیابان لوت
 بزرگترین گلدان های دنیا 

در بیابان لوت بخشی وجود دارد که میان گیاهان به دام افتاده و 
درختان از دشت گلدان ساخته اند. این گیاه ها که بیشتر درختچه 
های گز هستند در دشت لوت کم دیده می شوند ولی اینها 
بزرگترین گلدان های جهان هستند. این گلدان ها نام خاصی 
دارند و به آنها نبکا گفته می شود. بزرگترین نبکا در جهان ده متر 
 است و متعلق به دشت لوت است صحرای آفریقا با آن عظمتش

به اندازه نبکاهای لوت ارتفاع ندارد. نبکاهای بیابان لوت به مرور 
زمان بزرگ و بزرگتر می شوند و در چندین سال آینده، آیندگان 

به نبکاهای بلند تری خواهند رسید.

بهشت منجمان ایران در بیابان لوت
مگر می شود از بیابان لوت گفت و به آسمانش اشاره نکرد. این 

دشت از نظر آلودگی های نوری پاک است و آن را باید در زمره 
جذاب ترین آسمان های دنیا دانست. آسمان لوت، با شما حرف 
می زند و این شما خواهید بود که حرفی برای گفتن ندارید، کویر 

سه قلعه به بهشت منجمان ایران مشهور شده است.

بیابان لوت منحصر به فرد است 
سرپرست پایگاه بیابان لوت خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار 
آوا عنوان می کند: از سال 88 در زمینه ثبت آثار طبیعی استان در 
فهرست میراث ملی فعالیت می کنم و از سال 94 سرپرست و 
مدیر پایگاه میراث جهانی بیابان لوت استان هستم. زهرا رضایی 
ملکوتی  با اشاره به اینکه در معرفی این اثر منحصر به فرد بهتر 
است  از واژه بیابان به جای کویر استفاده کنیم، ادامه می دهد:  
چون کویر به پست ترین نقاط بیابان گفته می شود که درصد 
امالح موجود در خاک آن بیش از حد معمول است به همین دلیل 

پوشش گیاهی آن بسیار کم و محدود است. 
وی خاطر نشان می کند: بیابان لوت ویژگی های منحصر به 

فردی دارد که آن را از دیگر مناطق بیابانی متمایز کرده است.

گرمترین نقطه زمین با بیش از 70 درجه سانتیگراد
دنیا،   ای  ماسه  تپه های  بلندترین  اینکه   به  اشاره  با  وی 
بلندترین و طویل ترین کلوت ها،  نبکاهای حاشیه غربی 
لوت، جزو بلندترین گلدان های صحرا در جهان محسوب 
می شوند،  می افزاید: گرم ترین نقطه زمین )قطب حرارتی( با 
بیش از 70 درجه سانتیگراد در سال های 2005 تا 2009 در 
جنوب غربی ریگ یالن واقع شده است. مدیر پایگاه جهانی 
بیابان لوت تاکید می کند: همچنین جاذبه های زیبایی چون 
رودخانه شور و پوشش گیاهی و جانوری شاخص از ویژگی 
های منحصر به فرد بیابان لوت هستند. رضایی ملکوتی با 
بیان اینکه به طور کلی ورود گردشگران به هر منطقه تبعات 
مثبت و منفی زیادی به همراه دارد، اظهار می کند: مسلما هر 
جایی که گردشگر حضور یابد تخریب ها و آسیب هایی به 

محیط و منظر منطقه را به دنبال دارد. 

الزمه آموزش به گردشگران و جوامع محلی
 برای حفاظت از آثار تاریخی و طبیعی

وی بیان می کند: برای جلوگیری از آسیب ها می بایست آموزش 
های الزم به گردشگران، راهنمایان گردشگری و همچنین 
جوامع محلی داده شود و اهمیت حفاظت و نگهداری از آثار 
فرهنگی، تاریخی و طبیعی و لزوم سپردن آنها به نسل های 

بعدی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
این فعال گردشگری با اشاره به اینکه  آسیب به پوشش گیاهی 
و جانوری و مخدوش نمودن منظر طبیعی بیابان لوت از اثرات 
منفی حضور گردشگران در این عرصه می باشد، عنوان می 
کند: برخالف تصور، مناطق بیابانی دارای پوشش گیاهی و 
جانوری بسیار حساس و شکننده ای هستند که بی توجهی و 
نبود آگاهی درباره  حفاظت از آنها، صدمات جبران ناپذیری را 

به بیابان ها وارد می نماید. 

از بین رفتن گیاهان باعث هجوم
 ریزگردها می شود

وی ادامه می دهد: از بین رفتن گیاهان مناطق بیابانی باعث 
هجوم ماسه های روان به سمت روستاهای حاشیه بیابان شده 
و وجود ریزگردها می تواند سالمتی جوامع محلی را به مخاطره 
اثرات  گردشگران  است حضور  معتقد  از طرفی  وی  اندازد. 
مثبت زیادی را به دنبال دارد و اظهار می کند: رشد اقتصادی 
جوامع محلی در نتیجه تولید بهتر صنایع دستی و محصوالت 
کشاورزی و دامی و ایجاد تنوع در عرضه آنها به دلیل حضور 

توریست اتفاق می افتد.
بر سلیقه  بنا   رضایی ملکوتی عنوان می کند: همچنین  
گردشگران، باالرفتن سطح آگاهی مردم، آشنایی با فرهنگ 
های مختلف، ایجاد انگیزه در ارائه خدمات بهتر و جلوگیری از 
مهاجرت روستائیان خصوصاً جوانان به شهرها از تبعات مثبت 

حضور گردشگران در منطقه است.
سرپرست پایگاه بیابان لوت ضمن اشاره به اینکه جذابیت های 
بیابان لوت برای گردشگران خارجی بیشتر از این جنبه است که 
آنها عالقه مندند جاذبه ها و زیبایی های لوت را از نزدیک ببینند و 

تجربه کنند،  ادامه می دهد: به عنوان مثال وقتی می گوییم گرم 
ترین نقطه جهان در بیابان لوت بوده گردشگران خارجی که اکثراً 
از کشورهای اروپایی هستند بسیار مایلند این گرما را تجربه کنند.

لمس زیبایی ها و شگفتی های
 آثار طبیعی جهان از نزدیک

وی خاطر نشان می کند: بعالوه آنها دوست دارند بلندترین تپه 
های ماسه ای یا کلوت ها را از نزدیک ببینند و زیبایی و شگفتی 

های این اثر طبیعی جهانی را از نزدیک لمس کنند. 
بانوی فعال گردشگری استان تاکید می کند: دیدن آسمان 
پر ستاره شب بیابان یکی از شگفت انگیزترین و منحصر به 
فردترین جاذبه های بیابان لوت است که گردشگران خارجی 

و داخلی زیادی را به سمت خود جذب می کند. وی ضمن 
یادآوری اینکه  همایش بین المللی بیابان لوت که اردیبهشت 
سال آینده برگزار می شود،  ادامه می دهد: این فرصت مغتنمی 
است که بتوان این اثر طبیعی منحصر به فرد را بهتر و بیشتر 
در سطح ملی و جهانی معرفی کرد. وی ادامه می دهد: علیرغم 
ارائه جاذبه های بیابان لوت از طریق رسانه ها، انتشارات و 
فضای مجازی از زمان ثبت جهانی آن تاکنون، هنوز نتوانسته 
ایم آن چنان که شایسته است این اثر شاخص و پر رمز و راز 
طبیعی را به درستی معرفی کنیم لذا برگزاری همایش بین 

المللی بیابان لوت می تواند در این زمینه بسیار موثر باشد.

کمبود زیرساخت های مناسب بزرگترین
 چالش صنعت گردشگری استان 

گردشگری  صنعت  چالش  بزرگترین  دهد:  می  ادامه  وی 
استان، کمبود زیرساخت های مناسب در این زمینه است. 
مسیرهای  ساماندهی  به  اشاره  ضمن  ملکوتی  رضایی 
و  اسکان  برای  مناسب  های  اقامتگاه  وجود  گردشگری، 
پذیرایی از گردشگران، تولید صنایع دستی ، ارائه آنها در بسته 
بندی های مناسب و منطبق با نظر و سلیقه گردشگران، 
بیان می کند: آموزش جوامع محلی و ارائه خدمات مناسب 
و بهینه به گردشگران، همکاری و هماهنگی دستگاه های 
مرتبط در راستای خدمات رسانی بهتر برای  رفاه و آرامش 
گردشگران از دیگر عواملی هستند که می توانند به رشد 

صنعت گردشگری در استان کمک نمایند.

رشد 35 درصدی حضور گردشگران خارجی 
و داخلی از پایگاه جهانی بیابان لوت

مدیر پایگاه جهانی کویر لوت اظهار می کند: فراهم ساختن امکان 
اسکان و پذیرایی مناسب، خدمات دهی و ارائه اطالعات مورد نیاز 
گردشگران در روستاهای حاشیه بیابان لوت خصوصاً روستای 
دهسلم به عنوان محل پایگاه جهانی بیابان لوت باعث شده 
حضور گردشگران خارجی و داخلی نسبت به سال گذشته رشد 

35 درصدی داشته باشد. 
وی با اشاره به اینکه این موضوع نشان می دهد ما به عنوان یکی 
از متولیان گردشگری و میزبانی در منطقه تا حد قابل قبولی موفق 
بوده ایم  خاطر نشان می کند: البته ما هنوز در ابتدای این مسیر 
دشوار هستیم و باید همه تالش خود را جهت ایجاد مدیریت 

یکپارچه و گردشگری پایدار در منطقه به کار گیریم.
دشت لوت زمان خوب و بد ندارد، دشت لوت را باد می چرخاند و 
زمان پاییز و تابستان آن را نمی چرخاند در سفر به دشت لوت آن 
چیزی که اهمیت دارد وجود راهنما و همچنین بردن وسایل کافی 
است در غیر این صورت سفری سخت خواهید داشت.دشت لوت 
جذاب ترین کویر مرکزی در دنیا است ولی متاسفانه ما نتوانسته 
ایم از مکان های گردشگری آن استفاده کنیم. اروپایی ها برای 
کویر و بیابان به آفریقا می روند در حالی که لوت به مراتب از 

صحرای آفریقا جذاب تر است.
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موفقیت و انرژی

اضطراب

با آدم های درست نشست و برخاست  کنید 

راه های زیادی برای پرورش غرور به جا و پرهیز 
از استرس و انرژی منفی وجود دارد. دوروبرتان را با 
آدم های درست ُپر کنید؛ افرادی که بتوانند به شما 

کمک کنند در مسیر سالم پیش بروی. 
تشویق  که  هستند  کسانی  درست  های  آدم 
شما  با  حال  عین  در  اما  می کنند  حمایت تان  و 
روراست اند. اگر وقت تان را با کسانی بگذرانید که 
بیخود و بیجا از شما تعریف و تمجید می کنند خیلی 
زود دچار تکبر می شوید و ضرر خواهید کرد. اما اگر 
دوروبرتان افرادی باشند که به موقع و به جا تشویق 
از خودتان  و ستایش تان می کنند، به حس خوبی 
دست پیدا خواهید کرد و رابطه  سالمی با خودتان 

خواهید داشت.

مقابله با اضطراب

اضطراب یک احساس ناآرامی، بی قراری و نگرانی 
تجربه  خود  زندگی  در  گاهی  افراد  همه  که  است 
می کنند. بنابراین، اضطراب یک هیجان طبیعی ولی 

ناخوشایند  است. 
افراد به شیوه های مختلف با موقعیت های اضطراب 
برانگیز مقابله می کنند که برخی از آن ها سالم و برخی 
دیگر ناسالم است. در اینجا روش های درست و سالم 

مقابله با اضطراب توصیف شده است. 
1. تشخیص عالئم اضطراب: اولین قدم برای مقابله 
با اضطراب، آشنایی با عالئم اضطراب و تشخیص آن 

است.  مهمترین عالئم اضطراب عبارت است از: 
عالئم جسمی: تند شدن ضربان قلب، تند شدن تنفس 
یا احساس تنگی نفس، تنش و گرفتگی عضالت، عرق 
کردن، عرق کردن کف دست، لرزش، لرزش صدا، تکرر 

ادرار، خشکی دهان
عالئم شناختی: کاهش تمرکز، کاهش حافظه، افکار 

منفی، اشتغال ذهنی با موقعیت اضطراب برانگیز
عالئم رفتاری: بی قراری، میخکوب شدن، پرحرفی یا 

کم حرفی، پرخوری یا بی اشتهایی، مشکل خواب
2. تشخیص عوامل و موقعیت های برانگیزنده اضطراب: 
شناخت عواملی که معموالً موجب اضطراب می شود 
به فرد کمک می کند تا در موقعیت هایی که احتمال 
می دهد دچار اضطراب شود اقدامات الزم را انجام دهد 

تا شدت اضطراب در آن موقعیت کمتر شود.
3. مقابله با اضطراب: روش های متعددی برای مقابله با 
اضطراب وجود دارد. بعضی از این روش ها را باید قبل 
از ورود به موقعیت های اضطراب برانگیز استفاده کرد تا 
اضطراب فرد در آن موقعیت کم شود ولی از تعدادی 

دیگر می توان در خود موقعیت استفاده کرد. 
بهروز کاظمی - روانشناس بالینی

هیچ گاه برای ترک 
سیگار دیر نیست

محققان دریافته اند هیچ گاه برای ترک دخانیات دیر 
نیست.نتایج تحقیقات نشان می دهد ترک سیگار حتی در 
سنین باال نیز برای سالمتی مفید است. خطر حمله قلبی 

و سکته مغزی در افراد ۶۰ سال یا بیشتر که در نهایت 
کشیدن سیگار را ترک کردند، طی چند سال به طرز قابل 
توجهی کاهش پیدا کرد. خطر مرگ به دلیل بیماری های 
قلبی عروقی در افراد سیگاری دو برابر کسانی است که 
هرگز سیگار نکشیده اند و این خطر برای کسانی که کمتر 

سیگار کشیده و یا آن را ترک کرده اند، کمتر است.  

هشدار؛  آجیل های
 سمی را نخرید

ممکن است در مراکز عرضه آجیل، محصوالتی را که 
کهنه یا آفت زده هستند، مجددا بو داده و یا مخلوط کنند. 
توصیه می شود هنگام خرید آجیل نهایت دقت را داشته 

باشید؛ نگهداری آجیل و خشکبار در مکان های مرطوب، 
موجب کپک زدگی و قارچ زدگی آنها می شود که هم 
باعث تغییر شکل ظاهری، بو و طعم نامطبوع آن می شود 
و هم در اثر ترشح بعضی از سموم، عوارض مختلفی در 
مصرف کننده ایجاد می کند. در صورت وجود رنگ های 
شیمیایی از مصرف این گونه تنقالت جداً خودداری کنید.

میوه ای خوشمزه
 که سرطان را تارومار می کند

از  که  دارد  زیادی  بسیار  خواص  فرنگی  توت  آب 
جمله آن می توان به پیشگیری از سرطان اشاره کرد؛ 
 برخی از مواد مغذی موجود در آب توت فرنگی مانند

 

ویتامین C و فوالت در مبارزه با سرطان، سالمت بدن 
را ارتقا می دهند، فوالت در سوخت و ساز اسید نوکلئیک 
نقش دارد و متیل موجود در  ژن را تنظیم می کند، متیل 
دار شدن غیرطبیعی ژن در پیشرفت سرطان نقش به 
سزایی دارد و یک رژیم سرشار از فوالت با خطر پایین تر 

برخی از انواع سرطان در ارتباط است.

ریواس  یبوست
 را برطرف می کند

پنج گرم از ریشه ریواس را در یک لیتر آب در حال جوش 
بریزید و 2۰ دقیقه بگذارید بماند و بعد از این که کمی خنک 
شد، میل کنید. روش دیگر این که پنج گرم پودر ریشه 

ریواس را در یک لیوان آب ولرم حل کنید و با کمی عسل 
شیرین کرده و خوب هم  بزنید. این نوشیدنی را هر روز 
قبل از هر وعده غذایی به مقدار یک فنجان میل کنید. 
دو مورد گفته شده برای درمان یبوست بسیار مفید هستند. 
همچین اگر یبوست شدید دارید انجیر را در شیر بخیسانید 

و ناشتا میل کنید.

نسبت به اندازه 
قدم های تان آگاه باشید

برای دوندگان، افزایش تکرار یا ریتم قدم ها تا حدود 
کاهش  را  دویدن  به  مربوط  نیروهای  تاثیر  زیادی 
می دهد. هنگام دویدن سعی کنید در محدوده توده 

از  جلوتر  قدم تان  و  بردارید  قدم  بدن تان  مرکزی 
بدن تان نباشد، در این  صورت از گام های خیلی بلند 
و ُکند شدن و توقف نیز جلوگیری می شود چون فشار 
کمتری به پا وارد می گردد. دوندگانی که عضالت 
ساق  پای شان قوی تر و بزرگ تر است، ریسک کمتری 

برای شکستگی ها  دارند.

 والدین به طور جدی از نزدیک شدن کودکان به تنگ ماهی و دست زدن به آب آن خودداری کنند. توصیه می شود ماهی 
قرمز در آب و هوای خشک و سرد نگهداری شود؛ چراکه این ماهی ها به شدت به تغییرات دمایی حساسند و باید از آب خنک 
برای تعویض آب تنگ آنها استفاده شود. ُکلر آب بعد از 12 تا 24 ساعت به طور کامل از آب حذف می شود و توصیه ما این 
است از آبی که قبال کنار گذاشته جهت تعویض آب تنگ ماهی ها استفاده شود. بازی و دست زدن بچه ها به ماهی می تواند 
آنها را در معرض بیماری قرار دهد و از همین رو توصیه می شود والدین کودکان خود را به طور جد از تنگ ماهی دور نگه 
دارند. والدین خود نیز هنگام تعویض آب تنگ باید از دستکش استفاده کرده، در غیراین صورت باید بالفاصله پس از تعویض 
آب تنگ دست های خود را با آب و صابون بشویند بچه الک پشت ها نیز در فضله خود عوامل بیماری زای فراوانی دارند که 

توصیه می شود والدین به طور جد از خرید این موجودات نیز برای کودکان خود اجتناب کنند.

هیچکدام از رنگدانه های تاتو برای تزریق در پوست مورد تأیید وزارت بهداشت نیست. جوهر های مورد استفاده برای تتو در 
کشور های مختلف متفاوت است و در هر کشوری سالمت و بی خطری رنگ های تتو باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. 
واکنش های حساسیتی شایع ترین عارضه جوهر های مورد استفاده در تاتو می باشد. رنگ تاتو می تواند باعث بروز مشکالت 
آلرژیک از قبیل خارش و قرمزی در محل تتو شوند این مشکالت می تواند حتی سال ها بعد انجام تاتو نیز بروز نماید. گاهی 
در اطراف محل تاتو تاول هایی ایجاد می شود همچنین ممکن است منجر به ایجاد برآمدگی در پوست شود که به علت رشد 
بیش از حد بافت زخم می باشد.  در میان مواد تشکیل دهنده جوهر تاتو رنگدانه ها اغلب حاوی فتاالت ها و هیدروکربن ها نیز 
هستند که سرطان زا بوده و باعث اختالل در غدد درون ریز می شوند. رنگ های تتو ممکن است واکنش های ایمنی بدن را 
تحریک کنند.      مرکز اطالع رسانی غذا- مدیریت نظارت بر مواد غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی

عوارض استفاده از رنگ های غیر مجاز و تقلبی در تتوماهی قرمز را از دسترس بچه ها دور نگه دارید

روستای مصعبی حدود 3۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان 
سرایان واقع شده است. راه دسترسی به آن آسفالت می باشد 
و دارای پیچ و خم های خطرناکی است. در بین راه و در محل 
 دو راهی چرمه به سد شهید پارسا به سدی بزرگ و بسیار زیبا 
می رسیم که دارای پهنه آبی وسیع می باشد که تناسب نام کویر 
را برهم می زند. در این بین باغ های بزرگ بادام وجود دارد که 
یکی از محصوالت عمده منطقه است. زعفران از محصوالت 

مهم دیگر این ناحیه به شمار می رود.
باغ های بزرگ و چشم انداز سرسبز روستای مصعبی به گونه ای 
است که چشم هر بیننده ای را خیره می کند و می توان آن را 

یکی از سرسبزترین و آبادترین روستاهای خراسان جنوبی دانست.
پس از پیمودن چند کیلومتر مسیر داخل رودخانه به کوه های 
رسوبی سفیدی می رسیم که به دره »سبز رود« شهرت دارد و 

یکی از تفرجگاه های مردم این منطقه می باشد.
پاکی محیط  زیبا،  آبشارهای کوچک و بزرگ  درختان گردو، 
زیست، هوای مطبوع و غنای طبیعی و حیات وحش این منطقه از 
ویژگی های آن است.متاسفانه در سال های اخیر با افزایش حضور 
شکارچیان غیرمجاز در  این منطقه، بافت زیست محیطی آن با 
خطر جدی مواجه شده و بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری 

آن در معرض نابودی قرار دارند.

می توان از دره سبزرود و آبشارهای آن به عنوان یکی از قطب 
های گردشگری استان بهره برد.تیم عملیاتی، شناسایی، تحقیقاتی 
شبکه زیست محیطی خراسان جنوبی برای اولین بار پیمایش 
کامل دره و آبشارهای سبز رود سرایان را با به کارگیری نیروهای 
مجرب و دوره دیده و با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات صخره 
نوردی انجام داد و 3۰ آبشار کوچک و بزرگ را شناسایی و پشت 
سر گذاشت.به دلیل وجود صخره های عظیم و سر به فلک 
کشیده و نیز آبشارهای بلند و لغزندگی مسیر، پیمایش کامل 
مسیر فقط توسط افراد فنی و کوهنوردان حرفه ای و با استفاده از 

تجهیزات فنی و ایمنی ممکن می باشد.

منطقه نمونه گردشگری مصعبی کریمو

آیه روز

و برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد گفت چه کسی این استخوان ها را که چنین 
پوسیده است زندگی می  بخشد. )سوره یس/ آیه ۷۸(

سخن روز

مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید به دست آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که به دست 
آورده اید دوست داشته  باشید. “جرج برنارد شاو”
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تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

) مدرن برتر(

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 3۰ به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
۰۹۱۵۵۶222۹۱

322۱۱۶84

سازنــده انــواع کابینــت
 MDF کالسیک و ممبران 
انواع کمد دیواری،
 سرویس خواب،

 میز اداری و کنفرانس 

 ۰۹3۶3۰۵۰۰7۱ مدیریت: توانا
جمهوری 3۰ ، سمت مزار شهدا، قلعه

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

کار خوب اتفاقی نیست

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 2۶ / ۰۹۱۵8۶2443۹- جانی

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

۰915   ۰56   21۰۰ 

جابجایی اثاثیه با ایسوزو 5/5 متر
 مجهز به پتو  و ضربه گیر

 )داخل و خارج از شهر( 
)کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه منزل( 

صد در صد تضمینی 
جابجایی ساید بای ساید 

جهیزیه و مبلمان
اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
۰۹۱۵۱۶۵2۶۰۰-32447۱۱۰

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...

اجرای طرح های جدید کاغذ 
دیواری  و پتینه با رنگ 

 اجرا و رنگ کناف
اجرای کاغذ دیواری 

۰۹۱۵74۱۱۰7۱ - باقری

حمل بار و اثاثیه 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 

۰۹۱۵72۱3۵7۱ - صالحی منش

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  ۱2۰۵   ۱2۵  ۰۹۰۱

اولین سرویس کارواش خودرو 
درب منزل و محل کار 

تخفیف عالی برای استفاده گروهی کارمندان 

شماره های ما را ذخیره کنید
324۶2434 -۰۹۹۱۰3۰۶2۶4

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
۰۹۱۵۵۶۵82۶8 - ۰۹۱۵۶۶۹3۵۱۵ 

۱۰سال ضمانت

سمساری و لوازم خانگی 
خرید و فروش با ما به نفع شماست.

۰۹۱۵۵۶۱4۵2۱- زارع

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  ۰۹۱۵2۶4۱848- جعفری نسب

جهت رفاه مشتریان رزرو نوبت ویژه آرایشگاه آقایان
  @ Hyperstylebot  با ربات

۰۹۰2۱۶۰7373
به تعدادی راننده با خودرو و جهت کار 

در شیفت عصر نیازمندیم.
آژانس پارک       ۰۹3۶۵۶۱3۵3۶

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

۰۹38۰۱۶۰77۹ - ۰۹۱۵۱۶4۱4۶4

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
۰۹۱۵3۶3۵۰۱۵ - ناصری نژاد

به کارشناس خانم 
در رشته های معماری، سازه، 
برق و مکانیک مسلط به نرم 

  3DSMax - AutoCAD افزار
 Carrier - Revit 

  نرم افزارهای مربوطه 
 و ترسیم نقشه های فاز 2
جهت کار در دفتر فنی 
و مهندسی نیازمندیم. 
۰۹38233۰7۹8

کانکس 4×2 خریداریم.
۰۹۱۵۱۶3723۱

نقاشـی ساختمان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز
  ۰۹۱۵۶۶۵۵۰۵4 - مهدی برگی

ظروف یکبار مصرف و پالستیک 
شمس

عرضه سرویس عروس،  
بلورجات، چینی جات، مس، چدن،  

تفلون،  نیکل  * زیر قیمت بازار
آدرس: سجادشهر،  نبش امامت 43

۰۹33۶732837 - سلیم

مژده                                   مژده
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

افتتــاح شــد 
انواع لوازم کادویی و بلورجات فقط و فقط 5۰۰۰ تومان 

آدرس: روبروی انقالب ۱۰
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کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند سرمایه گذاری است

قاچاق سوخت و دام در حال مهار شدن است

روزهای خوب مرزهای استانکمک 10  میلیونی استاندار به جشن نیکوکاری 

ورزشی

دادرس مقدم- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری از کمک 10 میلیون تومانی استاندار به 
جشن نیکوکاری خبر داد.، مشیر الحق عابدی، در آیینی 
که به صورت نمادین در مدرسه پسرانه سما بیرجند برگزار 
شد، افزود: جشن نیکوکاری روحیه تعاون و همکاری را 
بین دانش آموزان تقویت می کند و برپایی این آیین ها با 
همکاری بین بخشی دستگاه های اجرایی تاثیر مثبتی بر 

تقویت آرمان های دینی، اسالمی و انقالبی خواهد داشت.
عابدی افزود: مسئوالن نظام و به خصوص والدین دانش 
آموزان باید در نشر حس انسان دوستی از نسلی به نسل 
دیگر تالش کنند زیرا دانش آموزان بهترین سفیران نشر 

و هضم این آرمان ها در جامعه هستند.
 معاون استاندار نقش اطالع رسانی دقیق و به موقع از 
آیین های نیکوکاری سنوات قبل را حائز اهمیت دانست 
و تصریح کرد: چگونگی نحوه جمع آوری و کمک به 
تقویت  در  تاثیرگذاری  نقش  آن  بازخورد  و  نیازمندان 
داشت.  خواهد  آینده  های  سال  در  نیکوکاری  جشن 
جشن نیکوکاری 15 اسفند در پایگاه  های مدارس، 16 
اسفند در پایگاه  های مساجد، میادین و معابر و 17 اسفند 
در مصالهای نماز جمعه برای جمع آوری کمک های 

مردمی در آستانه سال نو برگزار شد.

کاوش- با توجه به پیگیری های انجام گرفته و تالش های 
استاندار خراسان جنوبی سهمیه سوخت مرزنشینان استان با 
تخصیص 10 میلیون لیتر در اسفند 97 ، هفت برابر شده است. 
سهمیه سوخت مرزنشینان و نهایتا انتفاع آن ها از محل فروش 
سهمیه سوخت، با تصویب در کارگروه کشوری سوخت 
سهمیه اسفند مرزنشینان در خراسان جنوبی از 1.5 میلیون 
لیتر به 10 میلیون لیتر افزایش داشت. به گزارش آوا به نقل 
از روابط عمومی استانداری همچنین با پیگیری های مجدانه 
استاندار و همکاران حوزه اقتصادی بازارچه ماهیرود بازگشایی 
و صادرات چهار قلم مواد سوختی، سیمان، آهن و میلگرد به 
کشور افغانستان رفع ممنوعیت شد. پیگیری  ماه های اخیر  
استاندار خراسان جنوبی بازارچه های یزدان و گلورده استان نیز 
بازگشایی شد که این اتفاق فرصتی مناسب برای تعامالت 
تجاری و اقتصادی در چارچوب قوانین موضوعه بین ایران 

و افغانستان از طریق بازارچه مرزی ماهیرود به شمار می 
رود.  عابدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری هم از دائمی شدن ترانزیت خارجی از مرز ماهیرود و 
موافقت مقدماتی برای احداث 40 واحد سازمانی برای کارکنان 
گمرک ماهیرود خبر داد و یادآور شد: امیدواریم با توجه به 
مشکالت مربوط به تردد کارکنان این گمرک بتوانیم به زودی 
شاهد احداث منازل سازمانی برای کارکنان گمرک باشیم.

اخبار کوتاه

خبر ویژه

رقص نور و ُگل در بیرجند
نوروز  ایام  به  شدن  نزدیک  با  ساله  هر  حسینی- 
شهرداری ها برای زیباسازی شهر دست به کار می 
شوند. از گلکاری گرفته تا نصب المان های نوروزی 
و بهسازی بلوارهای شهری که اوج این فعالیت ها را 
در هفته آخر سال شاهدیم. این نوع عملکردها تاثیر 
مستقیمی روی میزان شادابی و نشاط ایجاد شده در 
مردم شهر دارد. در همین راستا با رئیس سازمان سیما 
و منظر شهری شهرداری بیرجند گفتگو کردیم که 
وی درباره برنامه های پیش رو عنوان کرد: همان طور 
که حتما مردم شهر متوجه شده اند امسال فراخوان 
برای المان نداشتیم، علت این موضوع هم آن بود که 
در  5 سالی که المان نصب کردیم  فقط سال های 
اول جذابیت داشت و پس از آن رضایت مندی عمومی 

را نداشت و ما را با مشهد مقایسه می کردند.
به گفته ابراهیم زاده به جای المان موقت سیاست 
شورا و شهرداری بر این بود تا هزینه المان ها برای 
ثابت همچون میدان عروج و میادین  المان های 
محوطه  بهسازی،  طور  همین  و  شهر  از  دیگری 
سازی و زیرسازی بلوارها و میادین استفاده شود. وی 
با اشاره به این که طراحی ، اجرا و نصب تمام المان 
ها توسط سازمان انجام می شود ، اضافه کرد: سه 
المان یکی نرسیده به میدان اول مدرس ، دومی در 
ورودی بلوار صیاد شیرازی از سمت خیابان ارتش 
و دیگری در میدان پروفسور حسابی مهرشهر می 
باشد. وی با بیان این که برای گل کاری شهر نیز به 
درخواست شهروندان گل های بیشتری را در باغچه 
های تقاطع ها، لچکی ها و میادین کاشته و حتی به 
شکل جعبه های گل نصب خواهد شد، ادامه داد: 
برای  امسال  از دیگر مواردی است که  نورپردازی 
ورودی های شهر در برنامه کار قرار گرفته تا شهر از 
این حالت کسل آور خارج شود و مهمانان نوروزی از  
فضای ایجاد شده لذت ببرند. رئیس سازمان سیما و 
منظر شهرداری از احتمال 90 درصدی اجرای المان 
ا... عبادی سخن گفت و  و زیباسازی میدان آیت 
افزود: همچنین میدان امام رضا )ع( ورودی شهر از 
سمت مشهد را گلکاری و نورپردازی خواهیم کرد. 
)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
این ستون به حساب کاربری avasardabir@ در 

تلگرام ارسال فرمایند.(

اََبرسرمایه گذاران در  راه  
منطقه ویژه اقتصادی

دادرس مقدم-پای سرمایه گذاران بزرگ کشوری در 
حوزه کشتی سازی، حمل و نقل و ترانزیت به استان 
و منطقه ویژه اقتصادی  باز شد که منجر به تحول 
اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان خواهد شد. به 
گزارش آوا، منطقه ویژه اقتصادی  استان تنها منطقه 
ای است که دارای یک قطعه منفصله است.درب  
منطقه ویژه اقتصادی با دارا بودن 8 ردیف ورودی 
و خروجی عالوه بر تسهیل در صادرات و واردات 
کاال به انجام فعالیت های صادراتی نیز سرعت می 
بخشد.کارگروه کشتیرانی جمهوري اسالمی  پس  از 
سفر به منطقه ویژه اقتصادي و  بازدید هاي انجام 
را  شده  انجام  اقدامات  ماهیرود،  سایت  از  گرفته 
قابل تحسین  دانسته است. این کارگروه همچنین 
,پیشنهاد   کرده بخش کانتینري شرکت کشتیرانی 
ج.ا.ا ( حافظ دریاي آریا محموالت کانتینري دریایی 
به مقصد افغانستان را از طریق بارنامه سراسري تا 
بندر چابهار حمل و از آنجا از طریق شرکت حمل 
و نقل ترکیبی کشتیرانی  تا مرز ماهی رود منتقل 
نماید و پس از آن ، محموله از طریق  منطقه ویژه 
اقتصادی خراسان جنوبی به داخل خاک افغانستان تا 

مسیر نهایی انتقال یابد.

مسابقات اتومبیلرانی آقایان 
در بیرجند برگزار شد

مسابقات اتومبیلرانی اساللوم )نمایشی( ویژه آقایان 
صبح دیروز در پیست چند منظوره امیرآباد بیرجند با 
حضور 22 شرکت کننده  برگزار شد.شرکت کنندگان 
بیرجندی این مسابقات در سه کالس آزاد، منفی 2000 
سی سی و منفی 1500 سی سی با هم رقابت کردند.

“ خطبه های آدینه”

توسعه کشور با وادادگی به غرب 
میسر  نمی شود

جمعه  نماز  خطبه های  در  مختاری  حجت االسالم 
بیرجند با بیان اینکه اعتالی علمی کشور با اجرایی 
شدن بیانیه گام دوم رهبر انقالب محقق می شود، 
گفت: توسعه کشور با وادادگی به غرب میسر نمی شود.

دولت به فکر اقشار کم درآمد هم باشد
حجت االسالم رحمانی امام جمعه قاین  در خطبه های 
نماز جمعه این شهرستان گفت: قوانین فله ای باعث 
شکاف طبقاتی می شود و از دولت تقاضا داریم  طوری  
برنامه ریزی کند که شکاف عمیق بین طبقات اجتماعی، 

عمقش کمتر شود.

شرکت گاز دارای باالترین درصد جذب بودجه نسبت به بودجه اصالحی می باشد

غالمی-مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: این استان دارای باالترین درصد جذب بودجه نسبت به بودجه اصالحی می باشد. هاشمی در 
آخرین جلسه هماهنگی سال 97 شرکت گاز  اظهار کرد: خوشبختانه با گازدار شدن دیهوک به عنوان آخرین شهر بدون گاز استان و همچنین حجم 

قابل توجه عملیات گازرسانی به شهرها ، روستاها و واحد هاي صنعتی ، امسال برای شرکت گاز استان، سالی سرشار از افتخار و خدمت رسانی بود.

گروه خبر- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری گفت: برای کاهش آسیب های 
اجتماعی نیازمند سرمایه گذاری در این حوزه و 
پیشگیری از وقوع جرم هستیم. وحدانی نیا روز 
پنجشنبه در اولین همایش وقف برای پیشگیری 
از وقوع جرم و کاهش آسیب های اجتماعی در 
خراسان جنوبی اظهار  کرد: در نتیجه فقر مالی و 
فرهنگی و اختالف طبقاتی امروز در درون جامعه 
شاهد آسیب های اجتماعی هستیم.وی با تاکید 
بر اینکه وقف، انفاق عاری از منت و بدون آزار و 

اذیت است، افزود: طبقات خاصی در جامعه داریم 
که اگر حمایت نشوند، دچار آسیب خواهند شد و با 
وقف می توان آنان را حمایت کرد.وی گفت: برخی 
مرتکب جرم شدند که نیازمند بازپروری هستند تا 
به درون جامعه بازگردند و نهاد وقف می تواند برای 

این افراد تاثیرگذار باشد.

هرج و مرج اقتصادی نتیجه
 خودمحوری است

امام جمعه موقت بیرجند هم گفت: هرج و مرج 

اقتصادی نتیجه سودجویی و خودمحوری برخی 
فرهنگ  و  خدامحوری  به  باید  که  است  افراد 
اسالمی برگردیم. مختاری افزود: هر جا فرهنگ 
اصلی و خدامحوری را رها کردیم دچار مشکالت 
و آسیب شده ایم. وی بیان کرد: فرهنگ اصلی 
ما روح محوری و آخرت محوری است اما جسم 
محور و دنیا محور شده ایم در حالی که زندگی 
نیست.  چیزی  بال  و  فریب  کاالی  جز  دنیا 
مختاری با تاکید بر اینکه باید فرهنگ اسالمی 
در جامعه احیا شود افزود: در هر کاری از جمله 

وقف نباید اخالص و خدامحوری فراموش شود 
و باید به تمام کارهای خود رنگ خدایی بزنیم.وی 
اظهارکرد: امروز جامعه نیازمند وقفی برای نجات 
انسان هاست که باید مورد توجه واقفان باشد.

مشاوره وقف برای کاهش آسیب 
و محرومیت ارائه می شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه هم گفت: از این 
پس مشاوره وقف در خصوص کاهش آسیب ها 

و محرومیت زدایی ارائه می شود. 

حجت االسالم بخشی پور با بیان اینکه بیشتر 
برای رفع محرومیت و آسیب  اوقاف  اقدامات 
های اجتماعی است، گفت: امسال در راستای 
اجرای نیات واقفان 360 مبلغ به بقاع متبرکه 
قبیل  از  گوناگون  های  برنامه  و  شدند  اعزام 
شیبانی  کردند.اعراب  اجرا  را  خانواده  مشاوره 
معاون دادستان بیرجند نیز گفت: نبود تفریحات 
سالم، ازدواج های ناموفق، کمی درآمد خانواده، در 
دسترس بودن آسان مواد مخدر از عوامل تشدید 

کننده آسیب های اجتماعی در جامعه است. 

گروه خبر- فرمانده مرزبانی جمهوری اسالمی 
خارج  به  دام  و  قاچاق سوخت  با  ایران گفت: 
از کشور مواجهیم که خوشبختانه این مسئله 
در حال مهارشدن است. سردار سرتیپ قاسم 
رضایی روز پنجشنبه در حاشیه آیین تکریم و 
محمد  مرزبانی  آموزش  مرکز  فرمانده  معارفه 
رسول ا...)ص( در جمع خبرنگاران افزود: ملت 
های غربی باید از دولت هایشان تقاضا کنند که 
به یاری و کمک جمهوری اسالمی در حوزه 
های مقابله با مواد مخدر بیایند و به دولت های 
خود فشار بیاورند که چرا این توطئه ها را در 
جهان درست می کنند و چرا منافع نامشروع خود 
را اینگونه ترویج می کنند. وی با بیان اینکه ما 
از توانمندی ارتش پاکستان آگاهی و انتظار داریم 
مطالبات مردم ایران را به خوبی همکاری های 

قبلی ادامه دهند و کسانی که در خاک آنها پناه 
گرفتند را پاکسازی کنند، گفت: اقدامات خوبی را 
ارتش پاکستان شروع کرده و قول هایی داده اند 
که انتظار داریم نفراتی که گروه های تروریستی 
به گروگان بردند و نگهداری می کنند، را به دقت 
آزاد کرده و تحویل ایران دهند. وی همچنین 
با اشاره به وضع مرزهای کشور بیان کرد: در 
برآورد خروجی، مرزهای جمهوری اسالمی ایران 

در وضع مطلوبی هستند.

 دلیل گرانی گوشت جای دیگر بررسی شود
بودند  گفته  کارشناسان  برخی  داد:  ادامه  وی 
که گرانی قیمت گوشت به دلیل قاچاق است 
که باید بگوییم اینگونه نیست و همه احشامی 
که در این قالب بود زیر 30 هزار راس است 

و دلیل گرانی گوشت باید جای دیگر بررسی 
شود. رضایی اظهار کرد: در حوزه مرز خراسان 

جنوبی وضع خوبی داریم که زیرساخت های 
مناسبی وجود دارد و یکی از ابزارهای جدی 
کشورهای  با  که  است  دیپلماسی  مرزبانی 

داریم.  خوبی  ارتباط  افغانستان  مثل  همسایه 
وی گفت: در موضوع تبادل کاال و فعال شدن 
بازارچه ها اقداماتی از قبل بوده و دو ماه پیش 
نیز از طرف افغانستان محدودیت ایجاد شده 
بود که با هماهنگی هایی که از طرف دولت 
ها انجام شد، امیدواریم از هفته آینده ترددها 
بین مرزنشین ها و تبادل کاال انجام شود. وی 
اظهار کرد: مراودات در سطح های مختلف با 
کشورهای افغانستان و پاکستان داریم و روابط 
ما با وجود توطئه های دشمن بسیار عالی است و 
هوشیاری دولتمردان و ملت های منطقه موجب 
شده دسیسه دشمن خنثی شود. در این آیین 
سرهنگ احمد تفکری به عنوان فرمانده مرکز 
آموزش مرزبانی محمد رسول ا... )ص( بیرجند 
معرفی و از خدمات سرهنگ محمدرضا نایاب 

این مسئولیت قدردانی شد. در مدت تصدی 
رضایی همچنین در دیدار با نماینده ولی فقیه 
بیان کرد: بر اساس بررسی های انجام شده هیچ 
تهدیدات  ایران  اندازه  به  جهان  در  کشوری 
مثل  کشورهایی  حتی  ندارد،  مرزی  پیرامون 
پیرامون  تهدیدات  افغانستان  و  عراق  سوریه، 
تهدیدات هم  این  و  ندارند  ایران  مرزی مثل 
به دلیل آرمان عمیق جمهوری اسالمی است. 
وی با بیان اینکه در حوزه مقابله با قاچاق و 
نابسامانی هایی  پدیده  این  مدیریت  چگونگی 
برگزاری جلساتی سامان  با  اخیراً  داشتیم که 
از  قیمت  هرجایی  کرد:  تبیین  شده،  داده 
تعادل می افتد قاچاق بر ما تحمیل می شود و 
مشکالتی است که مرزبانی نیروی انتظامی را 

تحت الشعاع قرار می دهد.

*رئیس اداره تبلیغات اسالمی بیرجند از آمادگی 34 
مسجد برای پذیرایی از معتکفان خبر داد.

*فاطمه صالح نیا، به عنوان برگزیده در  بخش ویژه، 
ملیحه حقیقی در بخش عمومی و علی اکبر بخشایش 
در بخش شایسته از کتابداران استان ، منتخبان خراسان 
جنوبی در هشتمین جشنواره منطقه ای قصه گویی نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور که در خراسان رضوی 

برگزار شد ه بود، شدند. 
*هواشناسی در خصوص پدیده های جوی 2 روز آینده 

استان هشدار داد.
*مدیر کل کمیته امداد امام خمینی از جمع آوری کمکهای 
جشن نیکوکاری در 42 پایگاه نماز جمعه خبر داد.
*بانوان سه قلعه سرایان 3 تخته فرش به عتبات 

عالیات اهدا کردند.
*700 کیلوگرم بذر در 300 هکتار از منطقه حفاظت 

شده درمیان - سربیشه پاشیده شد.
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شعبه 1: نبش معلم 50      
  شعبه 2: ورودی بلوار معلم

شماره تماس مرکزی: 05631101

خونـه تـو  نـو کـن
نقاشی ساختمان تهران پارس

اجرای انواع رنگ های نانو، صنعتی و کناف
با قیمت مناسب و کیفیت عالی 
  ۰۹۱۵۶۷۰۵۳۲۳- عبدالهی

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 ۲۰ میلیون بیمه

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و

طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: 0۹۱5۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  0۹155۴۳۸۷۶0 و ۳۲۴5۷0۳۳

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                     1۸ ماه گارانتی
ط   

سا
  اق

د و
نق

    خشکشویی و رنگرزی باران
شستشوی انواع البسه ، پتو ، روفرشی ، روکش اتومبیل ، پرده توری

 و کرکره )باز و بست رایگان(
برای اولین بار با دستگاه مخصوص در خراسان جنوبی 

میدان ۷ تیر- جنب خرازی تهران       ۰۹۱۵۷۲۱۲۱۸۸- ۳۲4۵۵4۳۵

به صورت شبانه روزی 

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

056۳۲۳۲۳۱۷۹ - 0۹۱5۳6۳4۷6۷



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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 امام باقر علیه  السالم فرمودند :
ن قالَها و إن لَم یَعَمل بِها یِّبََة مِمَّ ُخُذوا الَكلَِمَة الطَّ

سخن نیک را از گوینده آن برگیرید، اگر چه به آن عمل نكند.
)تحف العقول ، ص 2۹1(

همایش استانی بررسی آخرین مقررات قاچاق کاال و ارز برگزار شد

هم افزایی  دستگاه های اجرایی و نهادهای رسیدگی کننده در حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز

نسرین کاری- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی 
اینکه در زمینه قاچاق دام و سوخت و یک سری از کاالهایی  با اشاره به 
انجام  هماهنگی  قاچاق  و  کاال  ستاد  با  گیرد  می  تعلق  آن  به  یارانه  که 
استان  از  قاچاق معکوس  برخی کاالها شاهد  در  اکنون  است، گفت:  شده 
استانی  همایش  در  شهامت  جعفر  هستیم.  ها  استان  و  شهرها  دیگر  به 
بررسی آخرین مقررات قاچاق کاال و ارز عنوان کرد: این مراسم با حضور 
صنفی  انجمن  مسافر،  و  کاال  صنفی  تشکل  مدیره،  هیئت  اعضای  روسا، 
شد. انجام  قاچاق  و  کاال  با  مبارزه  و  قانون  آموزش  راستای  در  رانندگان 

اجرایی شدن شناسه ملی برای بیش از  ۷۰ قلم کاال 
وی ادامه داد: طبق  دستور العمل هیئت وزیران،  استان ها در زمینه کاالهای 
قاچاق و ارز به دو گروه »الف و ب«  تقسیم شده اند که خراسان جنوبی به 
با  دلیل مرزی و حساس بودن در گروه »الف« قرار گرفته است. شهامت 
اشاره به اینکه جهاد کشاورزی استان یک سری شناسه ملی برای کاالها  
و  بهداشت  نظر  از  دیگر  کاالی  قلم  و ۷۰  دام  افزود:  است،   کرده  اجرایی 
برخط  بارنامه  کنترل  به سیستم  اند. وی همچنین  مجوزدار شده  سالمت 

اشاره کرده و افزود: سیستم بارنامه برخط یکی از پروژه های بزرگ در بخش 
حمل ونقل جاده ای است. وی ادامه داد: رانندگان می توانند اطالعات مربوط 
به مهم ترین سند حمل ونقل کاال یعنی بارنامه را به صورت برخط ارائه دهند.

 
صدور بارنامه برخط الکترونیکی عامل اصلی

 امنیت و جابجایی کاال
بارنامه  صدور  کرد:   تاکید  ای   جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  مدیر 
الکترونیکی عامل اصلی امنیت جابجایی کاال، بهبود استانداردهای حمل بار، 
کاهش تلفات و برقراری عدالت جاده ای تحول شگرف در حوزه حمل و نقل 
محسوب می شود. شهامت تاکید کرد:  خوشبختانه طرح نوروزی مدیران مرتبط 
تخصصی بوده و امیدواریم در زمینه حمل و نقل روزهای عید در استان مشکلی 
نداشته باشیم. وی ضمن اشاره به اینکه در استان ۱۰۲ شرکت حمل و نقل کاال 
و مسافر و و یک شرکت  بین المللی  فعال است، افزود: الزم است شرکت ها 
برای حضور موفق، به روز رسانی شده و آموزش ببینند. وی تاکید کرد: هدف 
اصلی همایش نیز هم افزایی هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی، نهادهای 
رسیدگی کننده، کاشف و ضابطین در حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز است

جریمه نقدی به همراه ضبط برای قاچاق کاال و ارز
هر  کرد:  عنوان  مراسم  این  در  هم  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
شخص که مرتکب قاچاق کاال و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، عالوه 
بر ضبط کاال یا ارز، به جریمه های نقدی نیز محکوم می شود. اشرفی با 
اشاره به اینکه کاالهای مجاز شامل جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش 
کاال می شوند افزود: همچنین کاالی مجاز مشروط معادل یک تا سه برابر 
ارزش کاال، کاالی یارانه ای معادل دو تا چهار برابر ارزش کاال جریمه 
نقدی می شوند. وی خاطر نشان کرد: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو 
برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای 
نشان کرد:  قانون خاطر   )۱8( ماده  به  اشاره  است. وی ضمن  آن  ریالی 
چنانچه وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و قراینی 
ارتکاب  برای  مالک  اطالع  و  علم  با  شود  ثابت  مرتکب  سابقه  قبیل  از 
قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط شده و در غیر 
اینصورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی 
مرتکب اضافه می شود.مدیرکل دامپزشکی استان هم با تأکید بر اینکه 
 نقل و انتقال دام زنده موجب شیوع بیماری های مشترک بین انسان و دام 

می شود،از مردم خواست برای حفظ سالمت جامعه، مجوز بهداشتی حمل 
از دامپزشکی اخذ کنند. اصغرزاده اظهار کرد: دام های غیرمجاز دام های 
داخلی و یا بومی منطقه هستند که به دلیل نداشتن مجوز حمل بهداشتی 
 از دامپزشکی، توقیف می شوند و به مبدأ برگشت و یا کشتار می شوند.
اصغرزاده با بیان اینکه دام های قاچاق دام های بدون هویت هستند که 
از مرز به صورت قاچاق وارد می شوند،گفت:خوشبختانه با تالش نیروهای 
انتظامی هیچ دام قاچاق زنده ای از مرزهای استان وارد نمی شود و دام 
های توقیفی مربوط به استان های همجوار است که در مبادی ورودی 

خراسان جنوبی توقیف می شوند.

نیروی انتظامی پیشرو در مبارزه با قاچاق کاال  و ارز 
سرهنگ ابراهیمی، رئیس اداره مبارزه کاالی قاچاق و پلیس آگاهی استان 
هم با اشاره به اینکه نیروی انتظامی استان پس از ابالغ قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در سال ۹۲ به این مهم توجه دارد، افزود: نیروی انتظامی 
پیشرو در مبارزه با قاچاق کاال و ارز است و هم  اکنون از  نقطه صفر مرزی تا 
داخل شهرها و جاده های ایست و بازرسی و پلیس راه را تحت کنترل داریم.

عکس:کاری

قابل توجه مدیران ، کارمندان ،  دستگاه های اجرایی و همشهریان عزیز 

گروه تولیدی پوشاک ارس جامـه 
در سال حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی جهت رفاه مشتریان انواع محصوالت 
خود را از قبیل کت و شلوار اداری،  مجلسی، کت تک و ... را به قیمت کارخانه عرضه 
 می کند. ضمنا سفارش کت و شلوار جهت ادارات در اسرع وقت پذیرفته می شود.
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