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ضرورت توجه 
به میراث های 

معنوی و ارزشی  
و  بزرگ  معنوی  میراث  شهدا، 
 ماندگار کشورما هستند؛ یادمان ها 
خون  برکت  که  یادگارهایی  و 
پاکشان، همواره در رگ های جامعه، 
خراسان  است.  ساری  و  جاری 
دفاع  های  سال  در  چه  جنوبی 
مقدس، چه در زمان انقالب، چه در 
حماسه عظیم دفاع از حرم حضرت 
زینب )سالم ا... علیها( وچه در راه 
آرمان های ... مشروح در صفحه 2 2آغاز نهمین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه بیرجند6گزارش عملکرد گمرکات استان به مناسبت روز جهانی گمرک

بمب شهردار 
در زمین صنوف آالینده

نماینده بیرجند ، درمیان و خوسف در مجلس : 

 سیستم اداری استان نه می گوید
نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه باید بررسی شود چرا در سیستم اداری ما مردم نه را می شنوند، گفت: بنده بارها گفتم 
کاری انجام شود اما سیستم اداری انجام نداده و این چه قانونی است که در استانی دیگر 
همان کار انجام می شود اما در خراسان جنوبی با نه مواجه می شویم و ... مشروح در صفحه ۵

پیام استاندار خراسان جنوبی
به مناسبت روز گمرک

رشد سریع و پرشتاب تجارت بین المللی در آغاز قرن 21 و پیچیده تر 
شدن شرایط تجارت خارجی برای ایران و بازگشت تحریم ها با توجه به 
شرایط حساس کنونی کشور، مسئولیت کارکنان حوزه تجارت خارجی 
کشور و به ویژه کارکنان گمرک جمهوری اسالمی ایران در جهت 
انجام وظایف و ایفای ماموریت خطیر صیانت از مرزهای اقتصادی را 

از هر زمان دیگری سنگین تر و حساس تر نموده است؛ این حساسیت 
 در استان های مرزی به عنوان مبادی ورودی و خروجی، ملموس تر 
و محسوس تر نمود یافته است. صادرات کاال به عنوان شریان حیاتی 
تجارت خارجی کشور تلقی شده است و کلیه دست اندرکاران تولید و 
صادرات می بایست تمام تالش خود را مجاهدانه مصروف این مسیر 
نمایند و کارکنان گمرک جمهوری اسالمی ایران به عنوان سربازان 
خط مقدم جبهه جهاد اقتصادی، موظف و مکلف به تسهیل هرچه 
بیشتر در اجرای برنامه ها و سیاست های دولت محترم در توسعه 
تجارت خارجی می باشند. گمرک استان خراسان جنوبی یکی از 
گمرکات موفق در توسعه تجارت با افغانستان بوده به طوری که در 
سال های اخیر قریب به 30 درصد ارزشی و ۵0 درصد وزنی کاالهای 
صادراتی به افغانستان از طریق مرزهای خراسان جنوبی به این کشور 
صادر شده است و در حال حاضر گمرک مرزی ماهیرود و واحدهای 
تابعه به عنوان فعال ترین گمرک مرز شرق کشور شناخته می شود. 
تجهیز کلیه گمرکات و بازارچه های مرزی استان به سامانه جامع 
امور گمرکی، تالشی است ارزنده که با هدف بهره وری حداکثری از 
امکانات موجود در شرایط حاضر از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته 
و عملیاتی گردیده است و انتظار می رود با تالش مضاعف همه دست 
 اندرکاران حوزه تجارت روز به روز شاهد رونق و توسعه فعالیت های 
تجاری در همه حوزه ها به ویژه صادرات و ترانزیت خارجی کاالها 
 باشیم. در پایان فرصت را غنیمت شمرده و فرا رسیدن 26 ژانویه

)ششم بهمن( روز جهانی گمرک را به همه همکاران زحمتکش 
گمرک استان و خانواده محترم آنان تبریک عرض نموده، از خداوند 
متعال می خواهم به همه ما در راه خدمتگزاری به نظام جمهوری 

اسالمی ایران و مردم شریف این سرزمین توفیق عطا فرماید.
محمد صادق معتمدیان - استاندار استان خراسان جنوبی

توسعه درمیان
 با بازوان بنیاد 
مستضعفان 

استاندار مسیر را برای محرومیت زدایی هموار کرد

 3 ماه بررسی برای انتخاب مسیری که بتواند با مشارکت بنیاد مستضعفان به حذف محرومیت از 
چهره درمیان بیانجامد به نتیجه رسید و با ورود این بنیاد به این عرصه در شهرستان محروم درمیان 
موافقت شد. قرار است در یک الگوی متفاوت مشارکتی بین دولت و بنیاد مستضعفان و با انجام 
اقداماتی کاربردی برای اشتغالزایی، مسیرتوسعه در شهرستان در میان آسان شود ... مشروح در صفحه ۵
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 صفحه 3

جناب آقای خاشی
مدیرکل محترم گمرکات خراسان جنوبی

روز جهانی گمرک را خدمت جناب عالی، معاونان محترم و تمامی 
کارکنان گرانقدرتان که با تالش و کوشش خستگی ناپذیر باعث 

پویایی و رونق اقتصاد و تولید استان شده اید، تبریک عرض نموده 
توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

شرکت سیمان باقران

جناب آقای خاشی
 مدیرکل محترم گمرکات  استان خراسان جنوبی

جناب آقای ظفرنیا 
معاون محترم فنی و امور گمرکات  خراسان جنوبی

جناب آقای لگزی
 رئیس محترم سرویس ارزیابی گمرک منطقه ویژه اقتصادی 

جناب آقای کیانی مدیرمحترم گمرک ماهیرود
ضمن تشکر و قدردانی از مساعی و اهتمام بی دریغ مرزبانان غیور اقتصادی استان در تعامل و 
همکاری دو سویه جهت ارائه خدمات مطلوب ، بدینوسیله فرا رسیدن روز جهانی گمرک 

را حضور عالیجنابان و تمامی مدیران و کارکنان پرتالش و سخت کوش گمرکات استان
  تبریک عرض نموده و از خداوند متعادل توفیقات روزافزون تان را مسئلت داریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

برادر ارجمند جناب آقای مهندس خاشی
مدیرکل محترم گمرکات خراسان جنوبی

روز جهانی گمرک را خدمت شما و همکاران گرامی تان که با تالش و کوشش خستگی ناپذیر 
باعث پویایی و رونق اقتصاد و تولید استان و کشور شده اید، تبریک عرض نموده 

توفیق روزافزون تان را از خداوند منان خواستاریم.
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

جناب آقای مهندس خاشی
مدیرکل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی

فرا رسیدن روز جهانی گمرک را حضور جناب عالی  و همکاران محترم 
در گمرک استان تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای مهندس باقری  مدیرعامل محترم 
جناب آقای مهندس احراری مدیر محترم شرکت تهیه و تولید مواد نسوز

به حکم )من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق( برخود وظیفه می دانیم 
مراتب سپاس و قدرشناسی خویش را از امر خیر و خداپسندانه شما عزیزان در خصوص
 تامین ۲ بخاری گازی جهت گرمایش حسینیه روستای علی آباد اعالم داریم.

اهالی، شورای اسالمی و دهیار روستای علی آباد

جناب آقای مهندس خاشی
مدیرکل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی

روز جهانی گمرک را حضور جناب عالی که سکان هدایت و رهبری گمرکات استان را در سایه تالش 
و کوشش مستمر پرسنل خدوم بر عهده دارید، تبریک عرض نموده و از تالش ها و زحمات بی وقفه 

مجموعه که تعامل خوب و سازنده با این شرکت دارند و با تشریک مساعی سعی در ارائه خدمات مطلوب 
دارند صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم.

شرکت حمل و نقل بین المللی فرنود ترابر مالدار

جناب آقای مهندس خاشی   مدیر کل محترم گمرکات خراسان جنوبی
جناب آقای مهندس عبدلی    مدیر محترم حراست گمرکات استان

جناب آقای مهندس کیانی    مدیر محترم گمرک مرزی ماهیرود
روز جهانی گمرک را خدمت عالیجنابان، معاونان محترم گمرکات خراسان جنوبی و تمامی 
همکاران گرانقدرتان در گمرکات استان تبریک عرض نموده، دوام توفیقات روز افزون مرزبانان 

محترم اقتصادی استان را از درگاه باریتعالی آرزومندیم.

بازرگانی خسروی

جناب آقای مهندس خاشی 
مدیرکل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس عبدلی
مدیر محترم حراست گمرکات استان

جناب آقای مهندس کیانی مدیر محترم گمرک مرزی ماهیرود
روز جهانـی گمـرک

 را خدمت عالیجنابان، معاونان محترم، کارشناسان، ارزیابان و همه همکاران گرانقدرتان در گمرک 
استان، گمرک مرزی ماهیرود، منطه ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی تبریک عرض نموده
 دوام توفیقات روز افزون و بهروزی مرزبانان محترم اقتصادی را از درگاه باریتعالی آرزومندم.

علیرضا خامه زر - کارگزار رسمی گمرک جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای خاشی
 مدیرکل محترم گمرکات  استان خراسان جنوبی

جناب آقای ظفرنیا معاون محترم فنی و امور گمرکات  استان
جناب آقای عبدلی مدیر محترم حراست گمرکات استان

جناب آقای کیانی مدیرمحترم گمرک مرزی ماهیرود
جناب آقای لگزی

 رئیس محترم سرویس ارزیابی گمرک منطقه ویژه اقتصادی 
ضمن تبریک روز جهانی گمرک خدمت عالیجنابان، معاونان محترم و سایر همکاران

 گرانقدر و زحمتکش از تالش های شبانه روزی شما جهت تسهیل در امر صادرات و واردات در این استان
 صمیمانه قدردانی نموده و از درگاه باریتعالی سالمتی و توفیق روز افزون خواستاریم.

شرکت حمل و نقل بین المللی آتاراه سهند ایرانیان 
عادل خواه 

مرزبانان غیور اقتصادی خراسان جنوبی
نامگذاری سال 2۰۱۹ از سوی سازمان جهانی گمرک به عنوان سال 

»مرزهای هوشمند برای تجارت،  مسافرت و حمل و نقل بدون وقفه‹‹ و 
موفقیت های ستودنی در راستای اجرایی شدن سامانه های جامع امور 

گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی و موفقیت های جهانی کارشناسان خدوم آن اداره کل، 
بی شک موید تالش و زحمات بی شائبه شما عزیزان می باشد. 

سرور گرامی جناب آقای خاشی مدیرکل محترم گمرکات استان 
اینک مجموعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی که از نزدیک شاهد گمرکی پویا و پاسخگو 

می باشد، روز جهانی گمرک را حضور جناب عالی ، مدیران ، معاونان و تمامی پرسنل
سخت کوش تان درگمرک استان خراسان جنوبی که به عنوان مرزبانان غیور اقتصادی کشور عهده 

دار نقش مهمی درتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی هستید،تبریک وتهنیت عرض می نماید.
روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

خانواده محترم شهید حاج میرزا محمد چوبدار
با کمال تاسف درگذشت  شادروان محمد علی گرگی

 را تسلیت عرض نموده، ضمن آرزوی علو درجات آن مرحوم از  شهروندان عزیز دعوت می کنیم در جلسه 
ترحیم آن روانشادکه امروز یکشنبه 98/11/6  از ساعت 3/15 الی 4/15  بعدازظهر در محل مصلی 

منعقد می گردد، شرکت فرمایند.
کارگزاران حج و زیارت دفتر زیارتی عماد

گوشت بچه شتر کیلویی 80 هزار تومان  
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ضرورت توجه به میراث های
 معنوی و ارزشی
* هرم پور

شهدا، میراث معنوی بزرگ و ماندگار کشور 
ما هستند؛ یادمان ها و یادگارهایی که برکت 
خون پاک شان، همواره در رگ های جامعه، 
جاری و ساری است. خراسان جنوبی چه در 
سال های دفاع مقدس، چه در زمان انقالب، 
از حرم حضرت  چه در حماسه عظیم دفاع 
زینب )سالم ا... علیها( و چه در راه آرمان های 
بزرگ مرزداری خود، شهدای عزیز و گرانقدری 
را تقدیم کرده است. شهدایی که هر کدام شان 
چون ستاره ای بر تارک افتخارات استان می 
با  محترم  استاندار  دیدار  خبرهای  درخشند. 
جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس و تأکید ایشان برکلید واژه »وظیفه« در 
راه گام برداشتن در راستای افتخارآفرینی های 
دفاع  دستاوردهای  و  آنان  راه  ادامه  و  شهدا 
مقدس و بیان این مطلب مهم که »هرچه داریم 
از برکت خون شهدا و دفاع مقدس است« که 
این روزها منتشر شد، یک تأمل مهم به ذهن 
ها متبادر شد و آن هم ضرورت همپوشانی 
و  ها  ارگان  عملیاتی  و  ای  برنامه  فکری، 
نهادهای مرتبط با حوزه شهدا و ایثارگران برای 
انجام مناسب تر وظایف و تسهیل در کار جامعه 
 مخاطب و جریان سازی ارزشی مطلوب تر 
بود. واقعیت آن است در سال های پس از دفاع 
مقدس که ارگان هایی مثل بنیاد شهید و بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش ها ایجاد شدند، آنقدر 
کارها جزیره ای و فعالیت ها بدون همپوشانی و 
هم افزایی صورت گرفت که نه تنها در برخی 
موارد، فعالیت ها دلنشین و دلچسب نشد، بلکه 
دور از  اهداف و سنخیت ها با جامعه هدف 
و گاهی حتی به عوامل خنثی کننده همدیگر 
تبدیل شدند. یادم نمی رود چندی پیش فرزند 
گرانقدر شهید عزیزی از شهدای بزرگ خراسان 
جنوبی گالیه هایی را از عدم توجه مطلوب به 
وضعیت شان به ویژه در حوزه اشتغال، هزینه 
ها و حمایت ها مطرح می کرد که در صورت 
»غفلت«  جز   ای   واژه  هیچ  آن،  صحت 
مسئولین از وظایف شان و از حق این فرزندان، 
نمی توان بر آن گذاشت. بنیاد شهید و ایثارگران 
به عنوان متولی اصلی حمایت از خانواده های 
شهدا و ایثارگران، وظایف مهمی بر عهده دارد 
که شاید کمترین آن، توجه به وضعیت معیشت، 
تحصیل، اشتغال، زندگی، ارتقای فکری و تعالی 
ذهنی قشر مخاطب خود است و در عالی ترین 
سطح، وظیفه کمک به ماندگاری و جریان ساز 
شدن نام و یاد شهدا را بر عهده دارد. ما میراث 
معنوی گرانمایه ای از شهدا داریم که برخالف 
همه مواریث ما، ُمهِر خون بر ذیل آن حک شده 
است. حال اینکه چرا این میراث بزرگ،  علیرغم 
اعتبارات مناسب و نیروی انسانی کارآمد، مغفول 
واقع شده یا به درستی استفاده نمی شود، جای 
سوال دارد! اینکه چرا سال ها پس از شهادت 
سردار شهید محمود کاوه، استانداری پرتالش 
از دیاری دیگر می باید دلش بسوزد و قاطعانه 
نام فرودگاهی را برای بزرگداشت و ماندگاری 
نامگذاری  و  پیشنهاد  بزرگ،  سردار  این  نام 
از  عضو  صدها  و  ها  ده  چرا  اینکه  نماید، 
و  در مشکالت  خانواده های شهدا  اعضای 
مطالبات به حق خود مثل اشتغال، تحصیل، 
ور  غوطه  درمانی  های  هزینه  و   پژوهش 
باشند، اینکه طرح های مرتبط با حوزه شهدا 
در استان در زیر پایه های طرح های پژوهشی 
مورد حمایت کمتری از طرف بنیاد شهید قرار 
بگیرند و اینکه همه وظایف چنین ارگان هایی 
به برگزاری یک یادمان یا تقدیم چند شاخه گل 
در روزهای خاص یا حمایت های محدود و 
اجرای طرح های تکراری بگذرد و خالصه 
شود، بسی تأمل برانگیز است! خالصه کالم 
آثار و نشر  بنیاد حفظ  بنیاد شهید،  از  اینکه 
ارزش ها و ارگان های مشابه، توقع بیشتری 
و انتظارهای باالتری است. تالش ها خالصانه، 
 اقدامات قابل تقدیر، نیت ها خیر و مسئولیت ها 
سنگین، شرایط سخت و فعالیت ها خوبند، اما 
نه کافی هستند و نه عالی. لذا قانع کننده و 
برآورده کننده انتظارات هم نیستند؛ آن هم 
انتظار نسلی که عاشقانه دوست دارد شهدا را 
بشناسد، با شهدا بزرگ شود و با شهدا محشور 

گردد.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

 یکشنبه* 6 بهمن 1398*  شماره 4554 

رونق تولید خودرو با کمک بانک مرکزی ادامه می یابد

 مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت:بانک مرکزی با اختصاص به موقع تسهیالت به صنعت خودرو، به افزایش تولید در دو ماهه پایانی سال و پاسخ گویی به 
تعهدات مشتریان کمک کرده است. به گفته وی، گروه سایپا با وجود بدعهدی شرکای بین المللی، تحریم های ظالمانه و مشکالت اقتصادی کشور، در 10 ماهه 
سال 98 بیش از 34۵ هزار دستگاه خودرو تولید کرده که این رونق حاکم بر تولید در گروه سایپا با تخصیص تسهیالت از سوی بانک مرکزی، ادامه خواهد یافت.

حوادث اخیر از سر برآوردن یک پدیده  
یکتا در جهان امروز خبر می دهد 

انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
اسالمی  انجمن های  اتحادیه  به  پیامی  در 
بخش  کردند:  اظهار  اروپا،  در  دانشجویان 
سر  از  همه  کشور،  سراسر  جوانان  از  عظیمی 
 بر آوردن یک پدیده  یکتا در جهان امروز خبر 
می دهد. پدیده  ای که می تواند در آینده  تاریخ 

تأثیرات عمیق و تعیین کننده بگذارد.

سخنگوی دولت: مسیر رضایت مردم
 در انتخابات را مین گذاری نکنیم 

با بیان اینکه سیر رضایت مردم در  علی ربیعی 
انتخابات را مین گذاري نکنیم  ، گفت : اگر طالب 
آن هستیم که انتخابات مجلس در آستانه نوروز 
شکل و شمایل یک خانه تکانی اساسی را به خود 

بگیرد باید به رضایت عامه توجه کنیم.

مذاکره با آمریکا غیر محتمل نیست

نامه  با هفته  امورخارجه در گفتگو  ظریف وزیر 
سردار  ترور  از  پس  حتی  ایران  گفت:  اشپیگل 
سلیمانی مذاکره با آمریکا را غیر محتمل نمی داند، 

به شرط آنکه آمریکا تغییر رویه دهد.

مطهری : شورای نگهبان
 دایه دلسوزتر از مادر نباشد 

مطهری در نامه ای به شورای نگهبان  نوشت 
: مواردی که در پرونده اینجانب آمده است هیچ 
کدام مصداق عدم التزام عملی به نظام نیست. 
نباید دایه دلسوزتر از مادر شد. بعید می دانم کسی 
از اعضای آن شورا دلسوزتر از من برای نظام و 

انقالب و مقام رهبری باشد.

مجلس بعد دیگر جای بخور بخور نیست  

 محمود کریمی گفت: مجلس بعد دیگر جای بخور 
بخور نیست، بی خود احساس تکلیف نکنید، مجلس 
افراد متخلف برخورد  با  بعد خطرناک است زیرا 

خواهد شد، بنابراین مانند یک میدان مین است.

شاید قالیباف انصراف بدهد 

موسوی الری گفت: هنوز مشخص نیست که 
آقای قالیباف تا پایان در انتخابات مجلس می ماند 

یا نمی ماند، شاید انصراف داد.

طال از مرز ۵۰۰ تومان عبور کرد 

با  ایلنا- نرخ هر قطعه سکه تمام طرح جدید 
افزایش 40 هزار تومانی نسبت به روز پنجشنبه 
گذشته به 4 میلیون و 9۲۵ هزار تومان رسید. 
همچنین نرخ هر قطعه سکه تمام طرح قدیم 4 
میلیون و 880 هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و 
4۷0 هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و 4۷0 
هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی نیز 9۲0 هزار 

تومان است.

تعداد  دریافت کنندگان “یارانه
 حمایت معیشتی” افزایش می یابد 

مشموالن  شناسایی  ستاد  سخنگوی  تسنیم- 
کمک حمایت معیشتی از افزایش دریافت کنندگان 
یارانه حمایت معیشتی خبر داد و گفت: افرادی که 
اطالعات آنها در سایت ثبت شده است و مشمول 
یارانه حمایت معیشتی باشند از دهم بهمن یارانه به 

حساب آنها واریز می شود.

حذف سهمیه سوخت تاکسی های
 فاقد پروانه از اول اسفند 

ایسنا- مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری 
کشور از حذف سهمیه سوخت تاکسی های فاقد 

پروانه از اول اسفند خبر داد.

جان باختگان تصادفات در ایران
 13 برابر میانگین جهانی است 

عباس مسجدی معاون قوه قضاییه و رئیس 
پزشکی قانونی کشور گفت: سوانح ترافیکی در 
ایران 13 برابر میانگین جهانی است و آمارها 
نشان می دهد مرگ و میر سوانح ترافیکی در 

مردان بیشتر از زنان است.

جزئیات جدید از وام اجاره مسکن 

مرکزی  بانک  کرد:  اظهار  اقتصاد  وزیر  معاون 
با طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وام 
اجاره موافقت نکرده و بانک عامل حوزه مسکن، 
در حال کار روی این طرح است و به احتمال زیاد 
هم، نرخ سود 18 درصدی را اعمال خواهد کرد. 
اگر منابع ارزان قیمت پیدا می کردیم، طرح بسیار 
خوبی می شد؛ اما با توجه به اینکه منابع نداشتیم و 

می خواستیم از بازار این منابع را تامین کنیم.

نسرین کاری  - مراسم افتتاحیه نهمین 
روز  اساتید  اندیشه  ضیافت  طرح  دوره 
مسئوالن،  از  جمعی  حضور  با  گذشته 
اساتید و صاحب نظران در  دانشگاه بیرجند 
برگزار شد.   در ابتدای این مراسم دکتر 
محسن آیتی معاون آموزشی و تحصیالت 
تکمیلی  دانشگاه بیرجند، گفت: فرصت 
مغتنمی پیش آمده است که همکاران 
هم بیاموزند و هم فرصت گفتگو فراهم 
معاونت  حوزه  اینکه  بیان  با  وی  شود.  
آموزشی مسئولیت این جلسه را برعهده 
قالب  در  این حوزه  در  ما هم  و  گرفته 
یک کار  مطالعاتی و با طراحی دوره هایی 
پیش می رویم که بخش عمده و تاثیرگذار 
های  سال  در  که  است  چیزی   آن 
گذشته اتفاق  می افتاده که بسیار مهم و 

باارزش است. 

طرح ضیافت اندیشه با حضور 13۰ 
عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

حجت االسالم و المسلمین محمدعلی 
مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول  جعفری 
معظم رهبری در دانشگاه بیرجند عنوان 
کرد: طرح  ضیافت اندیشه سال جاری با 
دوره هایی با عنوان اندیشه سیاسی اسالم 
)بیانیه گام دوم انقالب( اخالق حرفه ای و 
اقتصاد  مقاومتی با حضور 130 عضو هیئت 
 علمی دانشگاه بیرجند برگزار می شود.  
که  )کسی  روایت  به  اشاره  وی ضمن 
به سوی  را  عبادت های خالصانه خود 
برترین  بزرگ  پروردگار  فرستد،  خدا 
مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد( 
از حضرت زهرا )س( افزود: اگر گام اول 
را  آن طوری که حضرت ترسیم کردند 
انجام دهیم گام دوم قطعی است. یکی از 
مصادیق این فرمایش حرکت سردار رشید 
 اسالم سپهبد سلیمانی بود.  وی با بیان 
اینکه سردار سلیمانی به گونه ای عمل 

کرد که نه تنها مدافع ایران بلکه  مظلومین 
دنیابود و همه او را می شناختند، ادامه داد: 
او هم در وادی تکالیف شخصی و هم 
اجتماعی نمونه بود که باعث شد  این مرد 
بزرگ بین المللی شود و جهان را متحول 
کند و خاورمیانه را آرامش دهد. این شهید 
به دلیل عملکرد و راهی که  انتخاب کرد 
یک چهره محبوب است، پس این نکته 
خیلی مهم است که شخص برای خدا 
کار انجام دهد.  حجت االسالم جعفری 
افزود: به دلیل این عملکرد، دشمنی که 
ادعای مبارزه با تروریسم را دارد ، آنچنان 
ترور  به  اقدام  که  مستأصل  می شود 
می کند و این اوج تباهی و بدبختی طرف 
را می رساند چون خودش را در هر میدانی 

شکست  خورده دیده است. 

برپایی برنامه های جانبی از کارگاه 
معرفت افزایی تا تور بیرجند گردی

طرح  دوره های  در  اینکه  بیان  با  وی 

ضیافت یک گفتگوی علمی بین اساتید 
این  در  شبهات  به  و  شود  می  برقرار 
خاطر  شود،  می  داده  کارگاه ها  پاسخ 
اندیشه  دوره ضیافت  کرد: طول  نشان 
وی  است.  روز  مدت 3  به  بهمن  از ۵ 
یادآور شد: در کنار  برگزاری دوره، فوق 
معرفت  کارگاه  قبیل  از  برنامه هایی 
افزایی، اهدای خون، نشست هم اندیشی، 
برنامه های ورزشی،  نمایشگاه کتاب  و تور 
بیرجندگردی هم درنظر گرفته شده است.  
حجت االسالم و المسلمین محمدتقی 
اسالمی عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
مراسم  ادامه  در  قم،  اسالمی  فرهنگ 
گفت:  سالیانی است که مشغول تحقیق 
در خصوص اخالق کاربردی ام که این 
را  اخالق  روشن  و  تاریک  نقاط  رشته 
تبیین می کند.  وی با بیان اینکه برخی 
از موارد اخالقی از آسیب ناشی می شود 
که به مدیریت برمی گردد، افزود: در واقع 
مدیران باید نحوه  مدیریت را بیاموزند و 

این رشته این نحوه را آموزش می دهد 
چرا که یک شاخه بین رشته ای است 
و به همه رشته ها مربوط  می شود که 
بتوانم به  امیدوارم توشه ای که دارم را 

عنوان درس پس  دهم. 

جهان اسالم و ایران سودای عزت
 و پیشرفت را دارد

حجت االسالم لکزایی، استاد تمام گروه 
اشغال  به  اشاره  ضمن  سیاسی  علوم 
سرزمین های اسالمی توسط بیگانگان 
ایران  جمله  از  و  اسالم  گفت:  جهان 
سودای عزت و پیشرفت را دارد، اما گرفتار 
کشورهای  اشغال  جمله  از  مشکالتی 
اسالمی مثل  فلسطین هستیم.  وی خاطر 
نشان کرد: ایران با انقالب ۵۷ خود را از 
سلطه بیگانگان نجات داد و حدود100هزار 
حجت  اخراج  شدند.   ایران  از  آمریکایی 
االسالم لکزایی با اشاره به اینکه در بیانیه 
گام دوم انقالب یکی از اهداف تالش برای 
نیل به تمدن نوین اسالمی  است که این 
تحول با ابزارهایی انجام می گیرد، ادامه داد:  
شرط اصلی آن امنیت و آرامش خاطر است 
و این کاری است  که حاج قاسم سلیمانی 
انجام داد.  وی تأکید کرد:  یک سپاه تمدنی 
رزمندگان کشورهای مختلف  با حضور 
شکل گرفت عالوه بر این ما نیاز به یک 
سپاه  فرهنگی و علمی- تمدنی هم داریم. 

آغاز نهمین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه بیرجند
یی

 ندا
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32 42 43 2۰ -2
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آگهی تغییرات شرکت فرو آلیاژ متحد شرق آسیا )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 6045 و شناسه ملی 
14008596174 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
 شد : 1- آدرس شرکت از محل استان خراسان جنوبی ، شهرستان خوسف ، بخش مرکزی ، دهستان خوسف ، 
آبادی شهرک صنعتی شهیدرحمانی)ش2(، محله شهرک صنعتی شهید رحمانی ، خیابان نسترن ، کوچه 
نسترن 10 ، پالک 0 ، طبقه همکف به محل استان کرمانشاه ، شهرستان اسالم آباد غرب ، بخش مرکزی ، 
دهستان شیان ، روستا شهرک صنعتی دوم )مرصاد( اسالم آباد غرب، محله شهرک صنعتی دوم )مرصاد( ، 
خیابان )جنوبی( ، خیابان )دوم( ، پالک 0 ، طبقه همکف با کد پستی 6769142205 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )745644(

ملی  شناسه  و  ثبت 423  به شماره  )سهامی خاص(  بیرجند  هدایت  فرهنگی  موسسه  تغییرات  آگهی 
10360016166 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/03/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - پس از گزارش بازرس شرکت، ترازنامه مالی و حساب سود و زیان منتهی به سال 1397 مورد 
تصویب مجمع قرار گرفت. 2 - آقای عبد الکریم عابدینی با کد ملی 5639813751 و محمد حسین آرین 
با کد ملی 0652764614 و احمد رحمانی چهکند با کد ملی 0652005063 و آقای محمد حسن بشیری 
زاده با کد ملی 0652796206 و آقای غالمحسین مالئی با کد ملی 0652907679 و آقای مهدی صباغ گل 
با کد ملی 0651652324 و خانم فاطمه کریم پور با کدملی 0651659833 و آقای محمد حسین صمدی 
با کد ملی 0651620181 و آقای احمد آرین با کد ملی 0652769802 به سمت اعضای اصلی هیات مدیره 
برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 3 - آقای محمد حسن زارعفرد با شماره ملی 0651671981 به سمت 
بازرس اصلی و آقای سید غالمرضا زهرائی به شماره ملی 5239809739 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )744013(

آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی بهپرور بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 688 و شناسه 
ملی 10360023339 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/03/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - پس از گزارش بازرس ترازنامه و سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29 مورد 
تصویب قرار گرفت. 2 - آقایان سید علی خیریه به شماره ملی 0651636612 و سید حسین خیریه به شماره 
ملی 0651664608 و بهروز قره شیر به شماره ملی 0651629802 بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3 - آقایان غالمحسین فرزین به شماره ملی 0650231181 به عنوان بازرس 
اصلی و مهدی رستم زاده به شماره ملی 0652342809 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. 4 - 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 )744010(

آگهی تغییرات شرکت پاکیار مکانیک باقران صنعت 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 5561 و شناسه ملی 
14006785721 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1398/09/27 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید 
استان خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - بخش 
مرکزی - شهر بیرجند - محله ارتش- خیابان دانشگاه 
)شهید قرنی( - بلوار شهید صیاد شیرازی - پالک 
 9716653535 پستی:  کد   -2 اول  طبقه   -132 
تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند 

)745482(

آگهی تغییرات شرکت آذر باد پردیس پامچال )سهامی خاص( به شماره ثبت 5874 و شناسه ملی 14007906397 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آدرس شرکت 
 از واحد ثبتی بیرجند به واحد ثبتی سربیشه به آدرس استان خراسان جنوبی ، شهرستان سربیشه ، بخش مرکزی ، 
دهستان مومن آباد ، روستا شهرک صنعتی سربیشه، محله شهرک صنعتی سربیشه ، جاده )اصلی( ، جاده 
)کیلومتر 4 سربیشه بیرجند( ، پالک 0 ، طبقه همکف با کد پستی 9741195607 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی -  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند  )744007(

آگهی تغییرات شرکت بهبود صنعت بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 2348 و شناسه ملی 10360040578 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/07/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- به پیشنهاد 
هیئت مدیره و گزارش بازرس سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران از مبلغ 5001000000 ریال به 
22001000000 ریال افزایش یافت. لذا سرمایه شرکت مبلغ 22001000000 ریال منقسم به 2200100 

سهم ده هزار ریالی با نام می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی -  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند  )742057(

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید
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نام آوران )سهامی خاص( در تاریخ 1398/11/01 به شماره ثبت 6146   تاسیس شرکت کاوش سالمت 
به شناسه ملی 14008936455 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه امور در خصوص تهیه، تولید ، توزیٍع،خرید و فروش و بسته 
 بندی انواع محصوالت: دانش بنیان ، فلزی ، غیر فلزی ، غذایی ، دارویی ،آرایشی و بهداشتی، کشاورزی ، 
باغداری، گلخانه ای ، شیالت ، دام و طیور ،صنایع کنسرو سازی و صنایع تبدیلی در حوزه های: کشاورزی و 
غذایی و شیالت و باغی و دام و طیور و بسته بندی به هر نوع و شکل و در هر حوزه مرتبط با موضوع شرکت 
، صادرات و واردات مواد اولیه و محصوالت تولیدی مرتبط با موضوع شرکت ، اخذ و اعطای نمایندگی در 
داخل و خارج کشور مرتبط با موضوع شرکت. شرکت در نمایشگاهها و انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی داخلی 
و خارجی مرتبط با موضوع شرکت، شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع 
شرکت ،گشایش اعتبار،افتتاح حساب، اخذ تسهیالت ریالی و یا اررزی و اخذ ضمانتنامه های بانکی از کلیه 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری )دولتی و خصوصی( اعم از داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان 
جنوبی - شهرستان بیرجند - بخش مرکزی - دهستان باقران - آبادی شهرک صنعتی- فاز3- بلوار پویندگان 
شرقی-کوچه پویندگان 2-پالک 0-طبقه همکف-کدپستی 9719136313 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 69/4561/31 مورخ 1398/07/18 نزد 
بانک بانک صادرات شعبه راه و شهرسازی با کد 4561 پرداخت گردیده است. اعضای هیئت مدیره: خانم 
ماه منظر مردمی کندوانی به شماره ملی 0021805040 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، 
آقای کریم مردمی کندوانی به شماره ملی 0045217361 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال، آقای کامران مردمی کندوانی به شماره ملی 0049982214 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. بازرسان: آقای حسن دل زنده به شماره ملی 0650483596 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی و خانم فاطمه زارع مطلق به شماره ملی 0651629004 به سمت 
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی -  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )744067(

بیرجند  هدایت  فرهنگی  شرکت  تغییرات  آگهی 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 423 و شناسه ملی 
10360016166 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1398/03/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - 
آقای عبد الکریم عابدینی با کد ملی 5639813751 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین 
آرین با کد ملی 0652764614 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای غالمحسین مالئی با کد ملی 
652907679 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای 
ملی 0652005063  کد  با  چهکند  رحمانی  احمد 
به سمت منشی هیئت مدیره و آقای محمد حسن 
بشیری زاده با کد ملی 0652796206 و آقای مهدی 
صباغ گل با کد ملی 0651652324 و خانم فاطمه 
کریم پور با کد ملی 0651659833 و آقای محمد 
با کد ملی 0651620181 و آقای  حسین صمدی 
عنوان  به   0652769802 ملی  کد  با  آرین  احمد 
هیئت  تصدی  پایان  تا  مدیره  هیئت  اصلی  اعضای 
غالمحسین  آقای   -  2 گردیدند.  انتخاب  مدیره 
مدیر  عنوان  به   0652907679 ملی  کد  با  مالئی 
انتخاب  تا پایان تصدی هیئت مدیره  عامل شرکت 
گردید وکلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل 
عابدینی عبدالکریم  آقای  امضای  با  سفته  و   چک 

)رئیس هیئت مدیره( وآقای غالمحسین مالئی )مدیر 
عامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی-  اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری بیرجند  )744012(

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 980686 در اجرای دستور فروش صادره موضوع دعوی خانم زهرا گنجی به طرفیت 
خانم زهره گنجی در خصوص آپارتمان مسکونی پالک ثبتی 469 از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از 454 فرعی بخش 

دو بیرجند واقع در شهرک سجادشهر خیابان رضویه، رضویه 11، پالک 6 مساحت زمین 160 مترمربع، زیربنا پیلوت 63 مترمربع، جهت 
جغرافیایی زمین جنوبی، در سه طبقه )پیلوت، اول و دوم( و انشعابات آب، برق و گاز هر کدام یک انشعاب که قیمت پیلوت به مبلغ 
2/394/000/000 ریال کارشناسی شده است از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1398/11/21 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش می رسد. قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 
10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 

پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند- محمد آدینه

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

site.indd   2 ظ.ب 08:54:38   25/01/2020
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از شهرداری وشورای شهر استدعا دارم از  یکشنبه* 6 بهمن 1398*  شماره 4554 

اکبریه در غفاری بازدیدی داشته وتدبیری 
از  اساسی برای ساکنین داشته باشند. 
جمله تسریع در سنگ فرش کوچه ها، 
نصب تابلو ونام ونشان برای کوچه ها، 

جمع آوری خرابه ها و ...
915 ... 198 
گفتند قبوض کاغذی حذف مبالغ به 
حاال  میشه،  پیامک  مشترک  شماره 
برای  مخابرات  شرکت  جالب  کار 
بدون  شده  پیامک  مبلغ  ثابت  تلفن 
شناسه قبض و شناسه پرداخت ، بعد 
با مشترک تماس  هم سامانه 2000 
نشود  پرداخت  بدهی  اگر  گیره  می 
به  فکری  آیا  گردد.  می  قطع  تلفن 
حال آن سالمند یا فرد بی سواد و یا 
کسی که رمز دوم کارت نداره شده ؟؟
935 ... 764 
سالن مرغداری موجود ... شهرستان قاین 
روستای بیدمشک بر اثر برف سنگین 21 
دیماه جاری کامال تخریب شده.تقاصای 
رسیدگی عاجل شود اگر مسئوالن به 

اشتعال اهمیت می دهند!؟ 
915 ... 572

با سالم دو ماه میشه که نبش معلم 8 
نابینایان  برای  شهرداری  که  قسمتی 
درست کرده نشست کرده هر چقدر که 
ما پیگیری کردین نتونستیم کسی رو پیدا 
کنیم که جوابگو باشه لطفا در روزنامه در 
بخش پیام شما این پیام را لحاظ بفرمایید 
915 ... 448

پایانه  پارک جنگلی  مسئولین محترم 
باربری یه سرویس بهداشتی کوچک نیاز 
دارد ممنون میشم الاقل بخاطر مسافرها
915 ... 540

به   خطاب  دادم  پیام  دفعه  این 
کاندیداهای مجلس.خواهشا اول نقاط 
قوت و توانمندی و سعه ی صدر خود 
را محک بزنید بعد کاندید شوید و به 
مجلس راه پیدا کنید. صداقت اولین 
استان  در  .ما  باشد  شما  خصیصه 
تحصیل  سوغات.  معادن.  پتانسیل. 
زیاد  ورزشی  آور  مدال  نابغه.  کرده. 
از حق و  داریم کسی میخواهیم که 
حقوقمان دفاع کند کارخانه مرا رونق 
اقتصاد  دهد.  انگیزه  مرا  جوان  دهد. 
شهر مرا رونق بخشد.بتواند حرف بزند 
حرفش را عملی کند. در رای گیری 
مجلس شرکت کند جوری حرف بزند 
و بر خیزد و با صالبت باشد که از رای 

دادن خودم مفتخر باشم.
915...212

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

بی قانونی در انتخاب
قانون گذاران کشور

بخدا  بفرمائید  چاپ  لطفا  آوا  سالم 
خسته شدیم از این همه بی خیالی و 
 بی توجهی و استفاده ابزاری از مردم . 
 اگر مسئولین استان و شورای نگهبان
 و انتخابات والیتمدارند ) که هستند (

توجه  آقا  حضرت  دستورات  به  باید 
از  با حفاظت  کنند  مراقبت  و  نمایند 
مند انگیزه  باعث  انتخابات   سالمت 

 شدن مردم برای مشارکت بیشتر شوند 
متاسفانه چند شب پیش یکی از آقایان 
کاندیداها تشریف آورده بودند در مسجد 
در  خودشان  قول  به  که  ما  روستای 
خصوص عزاداری حضرت زهرا )س( 
سخنرانی کنند کاری به این ندارم که 
ایشون اصال اطالعاتی در این زمینه 
داشت یا نه اما هنوز 4 هفته مانده به 
انتخابات اهالی باصفای یک مسجد 
روستایی با هم به اختالف خوردند که 
یکی می گفت بگذارید بیاید حرفش را 
 بزند و یکی می گفت نباید اهل بیت )ع( 
انتخاباتی  های  فعالیت  بازیچه  را 
مورد  در  گفت  می  یکی  کنند.  شان 
بزند که  انتخابات نمی خواهد حرف 
همه  گفت  می  دیگری  و  نگذاریم 
اما من یک  تبلیغ.  برای  است  بهانه 
سوال دارم مساجد و تکیه ها متولی 
قانونی ندارد؟ کسی نیست نظارت کند 
ببیند چه خبر است و چه کسانی و با 
روند؟  می  منابر  روی  ای  انگیزه   چه 
افرادی  چرا  است  ممنوع  اگر  اصال 
روز  فردای  بروند  خواهند  می  که 
گذاری  قانون  ما  برای  مجلس  در 
کنند می  قانونی  بی  خودشان   کنند 
و خود را در معرض اتهام می گذارند. 

م . ا  از طبس

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

ایسنا  به  هم   ) ویژه  خبر  )ادامه   ...
گفته بود که در اجرای سیاست های 
به  فساد  با  مبارزه  در  قضاییه  قوه 
ازدواج  سردفتران  کانون  تقاضای 
با  ثبت  موافقت سازمان  و  و طالق 
بخشنامه ریاست قوه قضاییه جهت 
دفاتر  از  یک  هر  در  طالق  ثبت 
معینی  سقف  و  محدودیت  طالق 
در  طالق  میزان  شود.  می  تعیین 
شهرهای مختلف متفاوت است و بر 
همین اساس نمی توان تعداد خاصی 
را برای این موضوع تعیین کرد؛ لذا 
ثبت  محدودیت  برای  را  فرمولی 
طالق در نظر گرفتیم، بدین صورت 
که  دفترخانه های هر شهر بر اساس 
سال  در  شده  واقع  طالق  میانگین 
گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب 
در 20 درصد می شوند و بیشتر از آن، 
ندارند. را  طالق  ثبت  اجازه  دفاتر 

بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در خراسان جنوبی مصرف شد 
تسنیم - مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی از مصرف بالغ بر یک میلیارد و دویست و پانزده میلیون متر مکعب گاز طبیعی از ابتدای سال جاری تاکنون در سطح استان خبر داد. سید محمود هاشمی 
اظهار داشت: بخش نیروگاهی در استان با مصرف بیش از 604 میلیون و  700 هزار متر مکعب گاز طبیعی با 49 درصد بیشترین میزان مصرف گاز طبیعی را به خود اختصاص داده و پس از آن بخش های 

خانگی، عمومی و تجاری با مصرف بالغ بر 329 میلیون و 237 هزار متر مکعب، 27 درصد میزان مصرف گاز طبیعی را از ابتدای سال جاری تاکنون  به خود اختصاص دادند.

یافته های جدید شهردار در مورد غیر قانونی بودن واگذاری های پروژه کهنه شهری

بمب شهردار  در  زمین صنوف آالینده 
به  را  هایش  دست  شهردار  محمودآبادی- 
نشانه این که خواهان مصالحه و البته رفع 
مشکل است باال برد و در مقابل اعتراض 
نمایندگان صنوف آالینده در جلسه گفت: من 
در مقابل مردم نیستم، اما نمی شود واقعیت ها 
را نگفت، این واگذاری ها چه شرعی و چه 
قانونی خالف مقررات است اول اینکه می 
گویند مزایده ای برای واگذاری زمین ها برگزار 
شده با متری 85 هزار تومان سوال اینجاست با 
کدام اسناد و کدام قرارداد شهرداری این مزایده 
انجام شده است؟جاوید دیروز در جلسه شورای 

شهر بیرجند این سواالت را مطرح کرد. جلسه 
ای که تقی زاده رئیس شورای شهر ، دیگر 
اعضای شورا و نمایندگان صنوف آالینده هم 
در آن حضور داشتند  و حیاط شورا هم پر بود 
از معترضانی که صحبت های جدید شهردار 
درباره غیر قانونی بودن روند واگذاری زمین در 
شهرک صنوف آالینده ، بالتکلیف شان کرده 
بود و نگران . یکی از آنها می گفت:طالهای 
بتوانم در شهرک  تا  ام  را فروخته  همسرم 
صنوف آالینده زمین بخرم، حاال بعد از 8 سال 
باتوجه به تمام پول هایی که تاکنون بابت آماده 
سازی پرداخت کرده ایم نه تنها مالک هیچ 
زمینی نیستیم، بلکه آقای شهردار می گوید 
تمام کارهایی که تا االن انجام شده غیر قانونی 
بوده و شهرداری سندی برای واگذاری زمین 

نداشته است.باید مزایده جدید برگزار شود.

مرور تاریخی یک مطالبه شهری
موضوع انتقال صنوف آالینده که پیشینه طرح 
آن به 25 سال گذشته برمی گردد در شورای 
چهارم مطرح و سرانجام عملیات اجرایی آن از 
10 سال گذشته آغاز شد.اول تیر ماه امسال بود 
که وجود حاشیه هایی در پرونده انتقال صنوف 
آالینده در شورا باال گرفت، انگار با تمام اعالم 
آمادگی های شهردار، جاوید مانند یک کاراگاه 
ویژه نشسته است و تمام پرونده ها را زیر رو 
کرده است، شاید ابتدا با این سوال که چرا باید 
زمین های آنجا با متری 85 هزارتومان واگذار 

شود؟! اما بعد از بررسی ها کمبود برخی الزام 
ها از جمله نبود هیچ قرارداد واگذاری بین 
شهرداری و اتحادیه صنوف آالینده و البته 
مزایده ای که آن هم از نظر او تخلف است، 
موضوع انتقال صنوف آالینده را باز هم به 
حاشیه برد.مرتضی یزدان شناس در جلسه 
روز گذشته شورا غایب بود، اما او در همان 
جلسه تیرماه امسال این موضوع را به این نحو 
بیان کرده بود که طرح انتقال صنوف آالینده 
می تواند یکی از بزرگترین طرح های اجرایی و 
افتخارات شورا محسوب شود و  برخی مسائل 

انتقال  حاشیه ای که باعث کند شدن روند 
صنوف آالینده می شود زیبنده شورای شهر و 

مسئوالن این حوزه نیست.
جاوید حدود 2 سال است که شهردار بیرجند 
شده و حتی پاسخ های او در جلسه تیر امسال 
هم ، اصال بوی مخالفت نمی داد. وی فقط 
اعالم کرد: انتقال صنوف آالینده از مهم ترین 
اما  بوده  شهرداری  روی  پیش  اولویت های 
چون اختیار کامل نداریم نتوانسته ایم این طرح 
را به نتیجه برسانیم. جاوید حدود 7 ماه قبل 
با بیان اینکه بخشی از اراضی این پروژه در 
اختیار شهرداری است که باید تعیین تکلیف 
شود، افزود: پیشنهاد برگزاری مزایده و ترک 
تشریفات داده ایم. وی با تاکید بر اینکه پروانه 
ساختمانی باید صادر شود و محدودیتی در 
صدور پروانه ساختمانی نداریم، اضافه کرد: 
شهرداری به دنبال نفع نیست بلکه ساماندهی 
را دنبال می کند و دستگاه های خدماتی پای 
کار بیایند تا ساخت و سازها انجام شود.شهردار 
بیرجند افزود: امید است تمام دستگاه های پای 
کار بیایند تا بتوانیم ظرف یک سال آینده صنوف 
آالینده را منتقل کنیم.در پایان آن جلسه نیز 
حضور  با  ای  العاده  فوق  جلسه  شد  مقرر 
دستگاه های ذیربط برای این منظور برگزار 
و انتقال صنوف آالینده تعیین تکلیف شود.

و اما دیروز
روز  جلسه  در  شهردار  های  یافته  اما  حاال 

گذشته شورای شهر خبرهای دیگری داشت. 
خبرهایی از جنس تخلف در دوره های قبل، 
ولی تکلیف افرادی که دار و ندارشان را به امید 
زمینی که به آنها وعده داده شده بود، گذاشته 
اند، چیست؟ شهردار دست هایش را به نشانه 
این که او خواهان مصالحه و البته رفع مشکل 
است باال برد و در مقابل اعتراض نمایندگان 
صنوف آالینده در جلسه گفت: من در مقابل 
مردم نیستم،اما نمی شود واقعیت ها را نگفت، 
این واگذاری ها چه شرعی و چه قانونی خالف 
مقررات است اول اینکه می گویند مزایده ای 

برای واگذاری زمین ها  برگزار شده با متری 
85 هزار تومان سوال اینجاست با کدام اسناد 
و کدام قرار داد شهرداری این مزایده انجام 
به فرض  داد: حتی  ادامه  شده است؟جاوید 
انجام مزایده ی جدید،در حالی که هر قطعه 
االن به نام یک شخصبه او تحویل داده شده 
اگر در مزایده به جای  مثال علی آقا که مالک 
است حسن آقا برنده ی آن قطعه شود تکلیف 
چیست؟از همه مهمتر در حال حاظر هیچ 
صورت جلسه،تفاهم نامه  و یا موافقت نامه 
ای در شهرداری وجود ندارد که علی آقا مالک 
آن قطعه است. وی در ادامه نیز این پرسش 
را مطرح کرد: از سال 87 این زمین ها واگذار 
شده و می دانستیم که برای صنوف آالینده 
است چرا در همان مقطع مالکیت ها محرض 

نشده است؟

شهردار خود را مبّرا کرد
جاوید می خواهد توجه همه را به این موضوع 
جلب کند که اگر قرار است اتفاقی درباره این 
موضوع بیفتد باید تمام مسئوالن مرتبط در  
این باره از راه و شهرسازی گرفته تا رئیس 
اداره ثبت و فرماندار پای تصمیم گرفته شده در 
10 سال قبل که امروز بر شانه او قرار گرفته، 
باشند. او عالوه بر تمام بررسی هایی که داشته 
است موضوع دیگری را نیز مطرح می کند و 
آن هم فردی است که برای بخشی از زمین 
های واگذار شده ادعای مالکیت دارد. جاوید 

به استناد اسنادی که آن فرد ارائه داده است 
ادامه داد: باید تکلیف این موضوع نیز روشن 
شود در غیر این صورت فروش مال غیر هم به 
گردنمان می افتد.هر چند او مالکیت علی آقا و 
حسن آقا را قبول دارد اما با کشفیاتی که داشته 
است مدعی است هم اکنون زمین های آنجا 
)شهرک صنوف آالینده ( متری 700 تا 800 

هزار تومان قیمت دارد.

این قانون ها را چرا آنها نگفتند؟
درد و دل های جدائیان ، عضو هیئت مدیره 

صنوف آالینده نیز بعد از شنیدن این اظهارات 
شهردار شنیدنی است. او از افرادی که برای 
دریافت پروانه به اتحادیه معرفی و مبالغی که 
در آن زمان مجبور به پرداخت آن شده اند گفت 
و افرادی که برای گرفتن همان پول مجبور به 
گرفتن وام شدند و یا فروختن طال و زمین که 
االن تفاوت آنچه دارند با آنچه از دست داده 
اند زمین تا آسمان فاصله دارد.سوال مهم این 
عضو اتحادیه این است که چرا اگر معارض 
داشت زمین ها در اختیار اتحادیه قرار گرفت؟ 
و مهم تر این که مگر می شود بایت این 
واگذاری ها هیچ سند و مدرکی در شهرداری 
وجود نداشته باشد؟ البته جدائیان سوال های 
دیگری نیز داشت. مثال اینکه چرا بعد از 5 سال 
بحث تغییر کاربری مطرح می شود؟ کلنگ 
زمین در سال 87 به زمین خورده است چطور 
بدون سند چنین اتفاقی افتاده است؟و البته از 
همه مهمتر اینکه تاکنون تکلیف آنهایی که دار 
و ندارشان را برای دریافت این زمین ها داده اند 
چیست؟ شهردار بیرجند مجدد تاکید می کند 
در 10 سال گذشته زمینی در اختیار شهرداری 
آالینده  صنوف  برای  باید  که  است  بوده 
واگذار می شد. در آن زمان بدون اینکه بین 
 شهرداری و اتحادیه صنوف موافقت نامه ای 
رد و بدل شود اتحادیه پول هایی را دریافت و 
قطعه بندی ها را انجام داده و واگذار هم کرده 
است، در حالی که شهرداری این مالک را نمی 
شناسد.وی اعالم کرد: ضمنا شرایط مزایده ای 

که بر گزار شده نیز صحیح نبوده است و این 
مورد را نیز می توان بر اساس قانون باطل 

اعالم کرد. 

امیدواری های جاوید
اما جاوید نمی خواهد موضوع را زیاد به حاشیه 
ببرد به همین دلیل اعالم کرد: ما تصمیم به 
همکاری داریم، تالش می کنیم زمین بدون 
ارزش افزوده به متقاضیان واگذار شود اما در 
چارچوب قانونی باید کار انجام شود. و آن هم 
نمی  بیرجند  است.شهردار  مزایده  برگزاری 
خواهد موضوع را بیشتر از این کش بدهد به 
همین دلیل تنها به این جمله اکتفا می کند که 
این پرونده شاخه های متعددی پیدا کرده است 
باید جلسه ای با رئیس اداره ثبت احوال برگزار 

کنیم تا به نتیجه ای معقول برسیم.

شکایت می کنیم
در حالی که نماینده های صنوص آالینده از 
این پاسخ ها قانع نشده بودند عده ای دیگر در 
حیاط شورای شهر بیرجند تحصن کردند تا شاید 
بتوانند به این نتیجه برسند که بعد از 10 سال 
کجای این ماجرای پر از ضد و نقیض هستند 
و چه کسی باید پاسخ گوی تقاضای به حقشان 
باشد.یکی دیگر از اعضای اتحادیه در جلسه 
حاضر شد و اعالم کرد: من صالح نمی بینم 
موضوع را بیشتر ازاین از طریق شورا پیگیری 
کنیم بهتراست شکایتی تنظیم شود و حق از 
دست رفته مان را از دادستان مطالبه کنیم!

کار غیر قانونی انجام نمی دهیم
در اینجا رئیس شورا با جدیت وارد بحث شد و 
اعالم کرد: ما غیر قانونی کاری را انجام نمی دهیم 
 اما اگر دادستان دستوری داد اطاعت می کنیم.

بسیار مهم  را  زاده مالحظات شهردار  تقی 
توصیف کرد و حمایت شورا از شهردار را نیز به 
طور ضمنی عنوان کرد و گفت: در شهرداری 
قراردادی مبنی بر واگذاری زمین به اتحادیه 
وجود ندارد. از طرفی مزایده انجام شده نیز 
بر اساس مستندات سوری بوده است.البته 
طاهری دیگر عضو شورا نماینده های صنوف 
آالینده را به آرامش فرا خواند و تاکید کرد: اگر 
وجوهی به تعاونی صنوف آالینده پرداخت 
شده و منتج به نتیجه نشده نباید پاسخ در این 

خصوص را از شورا و شهرداری خواست!

دوشنبه سرنوشت ساز
جلسه  معترض  نمایندگان  که  این  از  بعد 
نیز  دیگری  های  کردند صحبت  ترک  را 
مطرح شد. در نهایت قرار شد روز دوشنبه 
جلسه ای با رئیس اداره ثبت برگزار شود و 
مباحث به طور ریز مطرح شود و در این باره 
چاره اندیشی شود. البته شهردار بیرجند معتقد 
بود می توان برای بخشی از زمین ها که 
معارض ندارد مزایده برگزار شود. چند دستور 
کار دیگر نیز در این جلسه بررسی شد. از 
جمله تمدید قرارداد پیمانکارهایی که وسایل 
بازی در پارک ها دارند، تمدید قرارداد شرکت 
توانخواه که معلوالن را در دکه های فروش 
بلیت به کار گیری کرده است. عالوه بر این 
درگیری بین راننده ها و شرکتی که حمل و 
نقل شهرداری را در مناقصه برنده شده است 

مورد بررسی قرار گرفت.

سهم استان از ثبت
 طالق اعالم شد

رجب زاده - سهمیه ثبت طالق در 
جنوبی  خراسان  استان  برای  دفاتر 
180 مورد در سال است. بر اساس 
از  شده  تعیین  محدودیت   اعمال 
دفترخانه  هر   98 بهمن   5 دیروز، 
مجاز  سال  در  استان  هر  در  طالق 
شده  تعیین  طالق  تعداد  ثبت  به 
شده  منتشر  جدول  براساس  است. 
مورد   180 جنوبی  خراسان  سهم 
در  طالق  ثبت  سهمیه  با  که  است 
این  دارد،  اختالف  مورد   2 پایتخت 
شده  تعیین   182 تهران  برای  عدد 
است. بیشترین سهمیه برای استان 
هرمزگان با 329 مورد و کمترین با 
95 سهم برای کهگیلویه و بویراحمد 
در نظر گرفته شده است. استان های 
خراسان رضوی و شمالی هم با 273 
و 215 مورد ، سهمیه باالیی نسبت 
مظفری،  علی  دارند.  نقاط  دیگر  به 
ازدواج  سردفتران  کانون  رئیس 
محدودیت  خبر  کشور  طالق   و 
جدید در ثبت طالق را اعالم کرده 
مقابل ستون  در  ادامه   ... پیشتر  و 
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موفقیت و انرژی

تاخیر در گفتار

آماده باشید تا غافلگیر نشوید

 اگر با کسی زندگی کنید که به شما دروغ می گوید، 
با  داد.  خواهید  دست  از  را  خود  اعتماد  تدریجا 
احساس ناامنی که می کنید هرگز نمی دانید چه 
اتفاقی قرار است بیافتد و این چیزی است که به آن 
سرگشتگی می گوییم. بدون تردید همیشه امید 
دارید و منتظرید او تغییر کند، اما زندگی به همه 
 ما یک واقعیت تلخ را یاد داده است، اینکه» آدم ها 
تغییر نمی کنند«. پس بهتر است به جای امیدوار 
بودن به چیزی که می دانید روی نخواهد داد، نگاه 
واقع بینانه تری داشته باشید و همیشه آماده بد ترین 
سناریوها باشید. دروغگو ها آدم های ازخودراضی و 
غیرمسئولی هستند که توانایی عجیبی برای به درد 

سر انداختن شما دارند. 

علل تأخیر در رشد گفتاری کودک

تأخیر در رشد گفتاری به معنی تأخیر در شروع بیان 
کلمات با معنی به صورت تکی و پس از آن کنار 
هم گذاشتن دو یا سه کلمه بامعنی است. تکلم 
به صورت قابل فهم پدیده ای است که به تدریج 
ظاهر می شود و نقایص کالمی خفیف در کودکان 

خردسال بسیار شایع است.
کامل کردن تصویر: تصاویری از اشیای آشنا را که 
قسمتی از آنها حذف شده است به کودک نشان 
دهید. کودک بایستی بتواند قسمت حذف شده، 
مثل چشم حذف شده یک خرگوش را تشخیص 

دهد.
مرتب کردن تصاویر: یک رشته از تصاویر مثل 
تصویرهای یک داستان مصور را به ترتیب غلط 
بچینید. کودک بایستی آنها را به درستی بچیند تا 

یک داستان را تشکیل دهد.
جفت کردن: مجموعه ای از اشکال مثل حلقه، 
به  عدد،  دو  یک  هر  از  مثلث  و  لوزی  ستاره، 
کودک نشان دهید. کودک بایستی شکل های 

همانند را انتخاب کند.
چیدن قطعات: تصویر بزرگ یک شیء آشنا مثل 
صورت انسان یا تصویر اسب را مانند یک پازل 
ساده به چند قطعه تقسیم کنید. کودک باید در 
کم ترین زمان، قطعات را کنار یکدیگر بگذارد و 

تصویر درست را بسازد.
طراحی با مکعب: از کودک بخواهید با استفاده از 
مجموعه ای از مکعب ها )سرخ، سفید، نصف سرخ 
و نصف سفید( طرح هایی را که ابتدا خودتان طرز 

درست کردن آنها را نشان می دهید، درست کند.

عطسه تان را بخورید، کر می شوید!

 محققان بر این باورند که جلوگیری از عطسه 
می تواند به پرده گوش صدمه بزند و حتی موجب 
ناشنوایی فرد شود. پزشکان بر این باورند که از نظر 
بهداشتی بهتر است هنگام عطسه سوراخ های 

بینی را بسته نگه داشت، اما متخصصان گوش و 
حلق و بینی می گویند هنگام عطسه نباید بینی را 
بسته نگه داشت، زیرا این کار می تواند عواقبی 
خطرناک به همراه داشته باشد. با بینی باز عطسه 

کردن سالم تر است.

سیگار کشیدن و خطر سرطان

اگرچه مردم از مضرات سیگار کشیدن برای سالمت 
کلی خود آگاه هستند، اما همچنان این کار را ادامه 
می دهند و حتی آن را پس از صرف یک وعده 
غذایی انجام می دهند. اگر قادر به ترک سیگار 

نیستید، بهتر است پس از غذا خوردن چند ساعت 
صبر کنید و سپس سیگار بکشید زیرا نیکوتین موجود 
در آن با اکسیژن اضافی مورد نیاز برای گوارش پیوند 
تشکیل می دهد و از این رو، بدن مواد سرطان زای 

بیشتری را نسبت به حالت عادی جذب می کند.

مغزتان را فعال نگه دارید

افزایش سن مانعی برای رشد و ساخت ارتباطات 
جدید مغز انسان نیست و این فرآیند همچنان ادامه 
دارد. تا زمانی که مغز با فعالیت های جدید و چالش 
برانگیز مشغول نگه داشته شود، با وجود کاهش 

سلول های مغزی در سالمندی ریسک ابتال به 
آلزایمر نیز کم می شود. این افراد باید مغز خود را با 
انجام فعالیت های متنوع و سرگرم کننده به چالش 
بکشانند. ارتباطات خانوادگی و بازی کردن   باعث 

افزایش ارتباطات  مغزی شود.

سعی کنید از صابون استفاده نکنید

اغلب ما از آب به  تنهایی و یا صابون برای پاک سازی 
صورت استفاده می کنیم. شستشوی صورت تنها با 
آب کافی نیست و مواد و آلودگی های روی صورت 
را از بین نمی برد. صابون نیز به جای پاک سازی 

عمیق صورت که پوست ما به آن نیاز دارد فقط آن 
را خشک کرده، باعث باال رفتن سطح pH شده و 
تمام مواد آرایشی و میکروب های صورت را پاک 
نمی کند.برای محافظت از پوست باید قبل از خواب 

صورت خود را پاک سازی کنید.

درمان های خانگی کبودی چشم 

استفاده از بسته یخ می تواند به تسکین درد و تورم 
کمک کند ، اما به طور مستقیم از یخ استفاده نکنید.
کمپرس سرد و گرم می تواند به تسکین سیاهی 
چشم کمک کند. یخ می تواند به تسکین تورم و 

ناراحتی سیاهی چشم کمک کند. فرد باید حدود 
15 دقیقه هر ساعت در طول روز اول و پنج بار در 
طول روز دوم از کمپرس یخ استفاده کنید، بایستی 
از یک بسته یخ پیچیده شده در پارچه یا کیسه 

استفاده کنید. 

متخصصین خواب توصیه می کنند که درصورت مشاهده هرکدام از عالئم زیر به متخصص مراجعه کنید:
 طول کشیدن بیش از ۳۰ دقیقه برای به خواب رفتن به طور منظم

 بیدار شدن به دفعات متعدد و مشکل برای دوباره خوابیدن
 خواب آلودگی مکرر در طول روز، ُچرت های متعدد یا به خواب رفتن ناخودآگاه یا در زمان نامناسب

 ُخروُپف  بلند، خرناس کشیدن، صدای خفگی یا قطع تنفس به مدت کوتاه در طول خواب، مشکالتی که 
معموالً توسط همسر و سایر اعضای خانواده گزارش می شود.

 احساس خزیدن و سوزش در پاها و دست ها، مخصوصاً موقع خوابیدن.

مصرف شکالت تلخ می تواند باعث بهبود حساسیت انسولین به ترشح مناسب و در نتیجه کاهش خطر ابتال 
به دیابت شود. پزشکان  پی برده اند که مصرف کاکائوی خالص و بدون شیرینی می تواند به عنوان یک دارو 
برای بسیاری از بیماری ها ازجمله دیابت مفید باشد. مصرف کاکائوی تلخ و یا مقدار بسیار کمی شکر به عنوان 

طعم دهنده و شیرین کننده می تواند باعث رفع مشکل فشارخون باال به ویژه در سالمندان شود. 
گفتنی است مصرف شکالت تلخ می تواند باعث بهبود حساسیت انسولین به ترشح مناسب و در نتیجه کاهش 
خطر ابتال به دیابت شود. پزشکان درصدد آزمایش شیوه جدیدی برای درمان و مقابله با بیماری های قلبی 

عروقی و همین طور دیابت با استفاده از شکالت و کاکائوی تلخ هستند.

خوشمزه ترین داروی دیابت! عالئم مشکالت خواب

شما همانی هستید که هستید و همان چیزهایی را دارید که 
همین حاال دارید. آنقدرها هم نمی تواند بد باشد زیرا اگر غیر 
از این بود قادر به خواندن این مقاله در این لحظه نبودید. 
مسأله مهم این است یک فکر مثبت پیدا کنید که الهام 
بخش شماست و به شما برای جلو رفتن در زندگی انگیزه 
می دهد. به این فکر بچسبید و روی آن تمرکز کنید. ممکن 
است فکر کنید که چیزهای زیادي ندارید یا اصاًل هیچ چیز 
ندارید، ولی ذهن تان را دارید که می تواند به شما انگیزه 
دهد. برای پیش رفتن در زندگی همین برایتان کافی است.

 گاهی وقت ها شکست خواهید خورد. هرچه زودتر این 
مسأله را قبول کنید، زودتر می توانید در زندگی پیش بروید. 
هیچگاه نمی توانید  1۰۰ درصد مطمئن شوید که کاری 
مؤثر خواهد بود ولی می توانید  1۰۰ درصد  مطمئن باشید 
که هیچ کاری نکردن هیچ تاثیری نخواهد داشت. کاری 
انجام دادن حتی اگر اشتباه باشد بسیار کارآمدتر از هیچ کاری 
نکردن است. پس، از منطقه امن تان بیرون بیایید و امتحان 
کنید. یا موفق می شوید و یا یک درس زندگی می گیرید. در 

هر دو حال برنده خواهید بود.

 مشکل تان را بزرگتر از چیزی که هست، نکنید.نباید بگذارید 
یک ابر سیاه همه آسمان تان را بپوشاند. خورشید مدام در حال 
تابش روی بخشی از زندگی تان است. گاهی وقت ها باید 
احساس تان را فراموش نموده و به این فکر کنید که سزاوار 

چه چیزهایی هستید.
اجازه دهید درد و لذت هم زمان وجود داشته باشند

 بنابراین فاصله گرفتن از هر چیزی که عذاب تان می دهد، 
چیز بدی نیست. حتی در دشوارترین وضعیت هم لحظه 

هایی از لذت وجود دارند وضع  را تغییر دهید.

راهکارهایی برای قوی تر شدن در زندگی
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 - درخشان  و  تابان   -1 افقي: 
  -۲ تپانچه   گدایي-   پاره  نان 
آسایش - پرسش -  کتابي از قائم 
سابق   دارایي  فراهاني  ۳-  مقام 
خطاب   -۴ روادید  کالهبردار  
محترمانه - مردانه - پایه، شالوده  
گهواره   - اسبدواني   - مسابقه 
رفتار  نرمي  به   - یادداشت   -5
کردن-  راهنمایي و هدایت ۶- 
دندانه  یا زوجه -  نمایان-  زوج 
سوهان  ۷- کاروانسرا - شایسته 
و الیق-  از کلمات شرط  ۸- پاي 
کوه-  هوشیاری، زیرکی  -به دار 
باستاني -  آویختن ۹- کمانگیر 
سرباز حرفه اي - بازدارنده 1۰-   
باستاني  آتش   - عالم  پروردگار 
کردن   درک    -11 خیاالت   -
-چربي روي شیر - درخت زبان 
گنجشک 1۲-  لجوج و نافرمان  
- زعفران - طرف - پایان زندگي 
-1۳  مخترع تلگراف اولیه - از 
شهرهاي خراسان-  حواري خائن 
1۴-  طاحونه - قدرت و توان - 
واحد پول مقدونیه 15- تصدیق 
روسي  - مرکز استان زنجان - 

نسخه دوم ازهر نوشته اي
عمودي:  1- مطیع -  نشانه ۲-  

شوروي  اشغال  رمز-   - دوستي 
سابق توسط آلمان ها در جریان 
جنگ جهاني دوم  ۳- بلند مرتبه-  
حاشیه کتاب  - زن بهشتي - هر 
یک از آالت موسیقي - دریغ از  دیار 
5- راهنما - واحد زمین-  پایتخت 
ریش هاي ۶-  گرداگرد دهان - 
شش عرب - سازمان جاسوسي 
محرم   - پنبه  غوزه  اسرائیل ۷- 
اسرار-  پرنده اي با پاهاي بلند ۸-  
سگ فضانورد-  حدید -  با وقار  
۹- شعله آتش - حامي-  طال 

1۰-  نمایشنامه رادیویي - ورزش 
رزمي چیني-  کالم تعجب خانم ها 
11-  رطوبت - فضاي سرپوشیده 
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یاد یاران

)شهید رضا تقی زاده،  بیرجند( : باید گفت که اهل بیت اسالم از زمان هابیل مصیبت زده بوده اند و با این همه سختی های دنیوی راه آخرت را بر خود هموار کرده اند. لذا مردان واقعی، 
راه امام حسین»ع« و حضرت علی اکبر»ع« را ادامه می دهند و زنان نیز راه حضرت زینب »س« و حضرت فاطمه»س« را ادامه می دهند.
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آدرس: بیست متری دوم شرقی
 مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی
  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷  -  مهدی وسیله کار

                 اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،
          جک سقفی،لوله بولت و.... جهت فونداسیون،

        دیوار برشی،مخازن 

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

۰915   866   8۰۰2 

با خاور مسقف  حمل اثاثیه منزل مداحی
 و کارگر ماهر

  شهـرام  مداحی    3647  363  ۰915 داخل و خارج شهر   

يك شركت راهسازي جهت تكميل 
كادر اداري به يك خانم حسابدار با 
سابقه كاري و مجرد نيازمند است. 

 ٠٩١٥٩٦١٢١٩٣-٣٢٠٣٤١٣٧
ساعت تماس: ٨صبح الي ١٤ 

یم
ند

ازم
نی

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خريداريم.

٠٩٣٨٠١٦٠٧٧٩ - ٠٩١٥١٦٤١٤٦٤

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268  - 09156693515 

نقد و اقساط

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 
 ایزوگام شرق و دلیجان

مدیریت : حسن آراسته

يك شركت راهسازی به يك نقشه بردار 
جهت كار در نايبند طبس نيازمند است . 

٠٩١٥٥٦٢٣٤٤١ یم
ند

ازم
نی

تعدادی بازارياب  با حقوق ثابت  ٣ ميليون به همراه پورسانت 
+ بيمه و يك انباردار با حقوق قانون كار و بيمه 

٠٩٩١٣٢٥٨٨١٢ یم
ند

ازم
نی برگ سبز خودروی سمند EF٧ به شماره پالک ايران ٥٢ 

٩٧٢ ج ٢٥ به نام سيد مهدی هاشم آبادی به شماره ملی 
٠٦٥١٩٢٢٧٢٠ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی سواری پرايد تيپ ١١١SE به شماره پالک 
ايران ٥٢  ٨٧٤ ق ١٦ به نام فرزانه بهرام پور به شماره ملی 

٥٦٣٠٠٥٨٥٥١ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

كارت دانشجويی حانيه سرمدی به شماره ملی ٠٦٤٠٧٢٠٧٥٧ 
به شماره دانشجويی ٩٨١١١٠٥٠٣٠٥٠١٥رشته نقشه كشی 

معماری مقطع كاردانی دانشگاه سپيده كاشانی مفقود گرديده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شرکت گدار سفید بیرجند )سهامی خاص( شماره ثبت: ٩٤٨
١- استخراج معدن مرمريت فدشك به فاصله ١٥ كيلومتر از خوسف پيمانكار می پذيرد.

٢- تهيه ابزار آالت و ماشين آالت، برق، آب و سوخت به عهده كارفرما خواهد بود.
٣- كسورات بيمه و ماليات و كارگر و حقوق كارگران و اياب و ذهاب كارگران به عهده پيمانكار 

خواهد بود. ٤- مهلت خريد مناقصه به مدت ٣ روز از درج آگهی خواهد بود.
٥- ضمنا به چند كارگر جهت معدن و كارخانه سنگبری احتياج داريم.

آدرس دفتر شركت: بيرجند،خيابان شهيد تيمورپور ١٣، پالک ٢، طبقه همكف- تلفن: ٣٢٣٥٧٤٧٧-٠٥٦

شرکت گدار سفید بیرجند )سهامی خاص( شماره ثبت: ٩٤٨
١- استخراج معدن فدشك در فاصله ١٥ كيلومتری خوسف، مرمريت و رنگ كرم استخوانی پيمانكار می پذيرد.

٢- كليه ابزار و ماشين آالت برق و آب و سوخت به عهده پيمانكار خواهد بود.

٣- كليه كسورات اعم از بيمه و ماليات و هزينه آب و برق به عهده پيمانكار خواهد بود.

٤- در صورت تمايل جهت خريد اسناد مناقصه مهلت از تاريخ آگهی حداكثر به مدت ٣ روز خواهد بود.

٥- سهم پيمانكار به صورت درصد استخراج به انتخاب و پيشنهاد خودتان خواهد بود.

آدرس دفتر شركت: بيرجند،خيابان شهيد تيمورپور ١٣، پالک ٢، طبقه همكف- تلفن: ٣٢٣٥٧٤٧٧-٠٥٦

شرکت گدار سفید   بیرجند  )سهامی خاص(  شماره ثبت: ٩٣٨
جهت حمل ١٠٠٠ تن سنگ كوب از معدن فدشك 
به آدرس ١٥ كيلومتری خوسف شامل بارگيری و 
تخليه در كارخانه سنگبری واقع در كيلومتر ١٢ 
جاده بيرجند – قاين در صورت تمايل به آدرس 

دفتر شركت اعالم قيمت فرماييد.
آدرس دفتر شركت: بيرجند،خيابان شهيد تيمورپور ١٣، 

پالک ٢- طبقه همكف- تلفن: ٣٢٣٥٧٤٧٧-٠٥٦
مديرعامل- بوشادی

مدرک مهندسی عمران
 با ٣ سال سابقه بيمه نيازمنديم. 

٠٩١٥٣٣٤٦١٤٦ یم
ند

ازم
نی

کارگـاه صنعتی دقیق
سازنده انواع کرکره برقی

 سایبان هوشمند و پله پیچ
نرده راه پله، حفاظ فرفورژه در طرح های مختلف )ترابی( 
تعمیرات کرکره برقی و ساده پذیرفته می شود. 
09156655601 -09151602835
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۵
 یکشنبه* 6 بهمن 1398*  شماره 4554 

تلف شدن ۲۹۰ رأس
 دام بر اثر ریزش آوار

دام طی روزهای گذشته  ۲۹۰ رأس 
بارندگی  از  ناشی  رطوبت  دلیل  به 
های اخیر و ریزش آغل در خراسان 
صدا  گزارش  شدند.به  تلف  جنوبی 
وسیما، مدیرصندوق بیمه محصوالت 
تعداد  این  از  استان گفت:  کشاورزی 
دام  رأس  زیرکوه ۵۳  آباد  حاجی  در 
در آغل نگهداری تلف شدند که تمام 
این دام ها بیمه بودند.غنچه افزود: در 
سربیشه نیز حدود ۷۰ راس تلف شدند 
که دامپزشکی هنوز در حال خروج دام 
ها از زیر آوار است که احتماال ۶۰ رأس 
بیمه هستند.وی گفت: در آرین شهر 
نیز براثر ریز آوار یک آغل ۱۴ رأس 
دام تلف شدند که ۷ مورد بیمه بودند 
و در  یک آغل دیگر ۱۵۰ رأس دام 
تلف شدند که هیچ یک از دام ها بیمه 
نبودند. مدیرصندوق بیمه محصوالت 
کشاورزی استان افزود: در قاین نیز ۳ 
مورد تلف شدن دام گزارش شده است.

جزای نقدی برای  
عامل قاچاق پوشاک

در  پوشاک  قاچاق  صداوسیما-عامل 
طبس به پرداخت ۴۱۶ میلیون ریال 
محکوم  دولت  در حق  نقدی  جزای 
حکومتی  تعزیرات  اداره  رئیس  شد. 
شهرستان طبس گفت: ماموران ایست 
بازرسی دیهوک طبس هنگام کنترل 
دستگاه  یک  به  عبوری  خودرو های 
خودرو سواری مشکوک شده، پس از 
توقف خودرو و بازرسی الزم ، تعداد ۸۸۷ 
عدد انواع پوشاک قاچاق کشف شد.

حوادث

* ۱۲ سازه آبخیزداری در شهرستان 
قاین تا بهمن  به بهره برداری می رسد.

اتباع  برای  کار  پروانه  فقره   ۱۸  *
خارجی در خراسان جنوبی صادر شد.

در  محرومین  مسکن  واحد   ۸۷  *
سرایان به بهره برداری می رسد.

به  بیرجندی  پسر  آموز  دانش   ۱۴۰
اردوی راهیان نور اعزام شدند.

* نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در 
قاین گشایش یافت.

* از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۳ 
هزار و ۵۱۳ نفر به مراکز اهدای خون 

خراسان جنوبی مراجعه کرده اند.
*رضا خورشیدی از خراسان جنوبی در 
رشته ساندا مسابقات قهرمانی ووشو 

کشور ، مدال طال گرفت.

اخبار کوتاه

11 میلیون مترمکعب رواناب در سازه های آبخیزداری استان
ایسنا- خراسان جنوبی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: سازه های آبخیزداری خراسان جنوبی از ابتدای سال آبی تاکنون 
۱۱ میلیون متر مکعب رواناب را ذخیره کردند.علیرضا نصرآبادی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود دو هزار سازه در استان وجود دارد که طی 

دو سال گذشته با تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی احداث سازه های آبخیزداری در استان رشد چشمگیری داشته است.

استاندار مسیر را برای محرومیت زدایی هموار کرد

توسعه درمیان با بازوان بنیاد مستضعفان 
گروه خبر-  ۳ماه بررسی برای انتخاب مسیری 
به  مستضعفان  بنیاد  مشارکت  با  بتواند  که 
حذف محرومیت از چهره درمیان بیانجامد به 
نتیجه رسید و با ورود این بنیاد به این عرصه 
شد.  موافقت  درمیان  محروم  شهرستان  در 
قراراست در یک الگوی متفاوت مشارکتی بین 
دولت و بنیاد مستضعفان و با انجام اقداماتی 
در  مسیرتوسعه  اشتغالزایی،  برای  کاربردی 
شهرستان در میان آسان شود.استاندار در جلسه 
شهرستان  مدت  میان  توسعه  سند  بررسی 
درمیان گفت: ۱۵ مهرماه تفاهم نامه هایی با 
دستگاه ها در رابطه با محرومیت زدایی در برخی 
شهرستان ها که محرومیت بیشتری دارند، امضا 
شد. محمدصادق معتمدیان با اشاره به انعقاد سه 
تفاهم نامه با حضور معاون اول رییس جمهور 
در استان، افزود: تفاهم نامه هایی با بنیاد برکت، 
کمیته امداد، قرارگاه بسیج سازندگی کشور در 
راستای محرومیت زدایی منعقد شد و تفاهم نامه 
بنیاد  با  درمیان  شهرستان  مورد  در  دیگری 
مستضعفان منعقد شد تا به عنوان معین در این 
شهرستان اجرا شود.وی با تاکید بر اجرای ابالغیه 
از سوی مقام رهبری در حوزه محرومیت زدایی، 
تصریح کرد: در سه ماه گذشته جلسات خوبی 
و  کردیم  برگزار  مستضعفان  بنیاد  رییس  با 
تایید شد که بنیاد مستضعفان به معنوان معین 
شهرستان درمیان ورود پیدا کند.استاندار گفت: 
با فعالیت های بنیاد مستضعفان باید به سمت و 
سویی برویم که بر محرومیت زدایی تمرکز شود 
چون در بحث زمینه های سرمایه گذاری باتوجه 
به ساز و کارهای جدید وارد می شود و خدمات 
خوبی به استان داشته از این رو دفتر رسمی بنیاد 
در خراسان جنوبی به عنوان سیزدهمین استان 

راه اندازی خواهد شد تا ماموریت ها با سرعت 
و دقت بیشتری دنبال شود.وی با بیان اینکه 
الگوی ما الگوی مشارکتی است، بیان کرد: 
بنیاد برکت و بنیاد علوی سیاست هایی براساس 
فرمایشات مقام معظم رهبری دارند که در این 
راستا واحدهای تولیدی را به مرحله بهره برداری 
و سودآوری رسانده و سپس به مردم می سپارند 
.وی خاطرنشان کرد: در بحث شاخص آبرسانی 
به روستاها امیدواریم بتوانیم طی برنامه سه ساله 
به میانگین آبرسانی کشوری برسیم و به عنوان 
سند باالدستی در کمیته ها تخصیص اعتبارات 

لحاظ خواهد شد.

10 هزار پنل خورشیدی برای استان 
استاندار تصریح کرد: درخواست استان نصب 
تولید  ظرفیت  با  خورشیدی  پنل  هزار   ۱۰
۵۰ هزار کیلو وات برق است که بر اساس 

مجموع  از  گرفته  صورت  پیش بینی های 
خورشیدی ۵۰  پنل های  نصب  هزینه های 
درصد در قالب یارانه و ۵۰ درصد هم از طریق 
تسهیالت ارزان قیمت به متقاضیان پرداخت 
می شود. معتمدیان گفت: روستاهایی که از 
نظر فنی مشکلی ندارند یعنی از آب و هوای 
مساعد برخوردارند و امکان اتصال به شبکه 
برق را دارند در اولویت برنامه نصب پنل های 
خورشیدی قرار دارند.وی با تحسین اقدامات 
انجام شده در حوزه افزایش پوشش دیجیتال 
در استان، افزود: با تالش های انجام گرفته، 
در  دیجیتال  پوشش  از  برخورداری  ضریب 
شهرستان درمیان ۲۵ درصد افزایش یافته 
که قابل تقدیر است.وی با بیان اینکه اکنون 
عملیات  مرزی  مناطق  دورافتاده ترین  در 
تحسین  قابل  و  انجام  حال  در  گازرسانی 
درصد   ۱۰۰ برخورداری  داد:  ادامه  است، 

درصد   ۶۸ برخورداری  و  شهری  جمعیت 
خوبی  بسیار  عدد  گاز،  از  استان  جمعیت 
است که تا پایان سال ۹۹، رقم برخورداری 
جمعیت استان از نعمت گاز به حدود ۱۰۰ 

درصد خواهد رسید.

دستوری برای طرح های 
نیمه تمام کشاورزی 

و  دامپروری  کشاورزی،  داد:  ادامه  وی 
فرآوری محصوالت از اولویت های اشتغال 
درمیان  در شهرستان  در بخش کشاورزی 
است. بنابراین شرکت تعاونی تخصصی که 
در سد رزه ایجاد  شده نیاز به بازنگری دارد 
تا از ظرفیت سد به خوبی استفاده شود و در 
راستای استفاده بهتر از ظرفیت تولید گوشت 
مرغداری ها  تقویت  و  شهرستان  سفید 
نیز باید نسبت به رفع مشکالت موجود و 

راه اندازی کشتارگاه اقدام شود و طرح های 
این بخش ظرف مدت ۲۰ روز  نیمه تمام 

تعیین تکلیف شوند. 

مرز به روی خرده فروشی
 بازمی شود

جامعه عشایری کم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برخوردارترین قشر جامعه از خدمات عمومی 
دولت است گفت: شورای عشایر به منظور 
بررسی شرایط موجود و پیگیری مشکالت 
جامعه عشایری استان باید به زودی برگزار 
بازگشایی  کرد:  عنوان  شود.معتمدیان 
بازارچه های مرزی همچنان در اولویت استان 
باعث  می تواند  اتفاق  این  معتقدیم  و  است 
تا  داریم  بنا  شود.  منطقه  پویایی  و  تحرک 
پایان سال خرده فروشی را در بازارچه مرزی 
نتیجه  که  درصورتی  کنیم  فعال  ماهیرود 
مثبتی به همراه داشته باشد این طرح به دیگر 

بازارچه های استان تعمیم داده می شود.

تذکر استاندار 
در مورد اجرای مصوبات

مصوبات  شدن  اجرایی  مورد  در  استاندار 
و  داد  تذکر  مدیران  به  هم  شهرستانی  
دارد  اعتباراتی که وجود  به  توجه  با  گفت: 
هرچه  را  مصوبات  می خواهیم  مدیران  از 
سریع تر اجرایی کنند.معتمدیان افزود: از ۶۰۰ 
مصوبه که در سفرهای شهرستان تصویب 
شده، ورزش و جوانان عملکرد ضعیفی دارد ، 
اولین تذکر جدی را به حوزه ورزش و جوانان 
در  جدی  افتادگی  عقب  چراکه  می دهیم، 

رابطه با تکالیف و تعهدها وجود دارد.

کمک 1۲ میلیارد ریالی استان
 به مناطق سیل زده سیستان

احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل  ایسنا-   
 ۱۲ بر  بالغ  تاکنون  گفت:  جنوبی  خراسان 
میلیارد ریال کمک های امدادی با همکاری 
جنوبی  خراسان  از  احمر  هالل  و  خیرین 
بلوچستان  و  سیستان  زده  سیل  مناطق  به 
شهریاری،  است.محمدرحیم  شده  ارسال 
امدادی  محموله  هفتمین  ارسال  حاشیه  در 
خراسان جنوبی به مناطق سیل زده سیستان 
و بلوچستان بیان کرد: این محموله شامل؛ ۱۰ 
تن آرد، چهار تن قند، دو تن مربا، دو تن مواد 
شوینده، دو تن مرغ و دیگر مواد خوراکی است. 
وی با بیان اینکه این کمک ها با یک دستگاه 
تریلی و یک کامیونت به مقصد سیستان و 
بلوچستان بارگیری و ارسال شد، اظهار کرد: 
کارخانجات  به همت  این کاالها  همچنین 

شهرک صنعتی بیرجند تهیه شده است.

گسل های ناآرام 
در خراسان جنوبی

کشوری  نگاری  لرزه  مرکز  رئیس  ایرنا- 
مستقر در بیرجند گفت: با توجه به عمق کم 
زلزله ها در خراسان جنوبی زلزله سبب ایجاد 
شکستگی های سطحی در بسیاری از موارد 
شده است که از گسیختگی سطحی ثبت شده 
در زلزله زیرکوه به طول ۱۲۵ کیلومتر می توان 
به عنوان طوالنی ترین گسیختگی سطحی ثبت 
شده در کل تاریخ ایران یاد کرد.علی هاشمی 
گازار افزود: وقوع چهار زلزله بزرگتر از هفت در 
مقیاس امواج درونی در ۵۰ سال اخیر )زلزله 
 ،)۱۳۵۷( طبس   ،)۱۳۴۷( بیاض  دشت  های 
کولی قاین )۱۳۵۸( و زیرکوه )۱۳۷۶( که این 
تعداد در هیچ یک از استان های دیگر کشور 
باالی  لرزه ای  پتانسیل  است  نشده  مشاهده 

استان خراسان جنوبی را نشان می دهد.

آغاز سوگواره یاس نبوی
 در ۵1 بقعه خراسان جنوبی

حضرت  شهادت  ایام  فرارسیدن  با  همزمان 
از  نبوی  یاس  سوگواره  )س(  زهرا  فاطمه 
امروز در ۵۱ بقعه متبرکه خراسان جنوبی آغاز 
شد.به گزارش  صدا و سیما  ، مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه استان هدف از اجرای این طرح را 
ترویج فضایل، سیره فاطمی و برگزاری عزای 
حضرت زهرا )س( در بقاع متبرکه عنوان کرد 
و گفت: این سوگواره تا ۹ بهمن ادامه دارد. 
حجت االسالم بخشی پور افزود: برپایی خیمه 
معرفت و پاسخگویی به مسائل شرعی در ۲۳ 
بقعه، اجتماع صبح روز شهادت ۲۴ بقعه، قرائت 
زیارتنامه فدکیه در ۳۳ بقعه، همایش رهروان 
یاس نبوی ویژه بانوان در ۱۳ بقعه در عصر روز 
شهادت حضرت زهرا )س( و برگزاری مراسم 
شام غریبان در ۱۴ بقعه از برنامه های سوگواره 

یاس نبوی در استان است.

گروه خبر-نماینده مردم شهرستان های 
بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس 
باید  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
بررسی شود چرا در سیستم اداری ما 
مردم نه را می شوند گفت: بنده بارها 
سیستم  اما  شود  انجام  کاری  گفتم 
قانونی  این چه  و  نداده  انجام  اداری 
است که در استانی دیگر همان کار 
انجام می شود اما در خراسان جنوبی با 
نه مواجه می شویم و در اینجا مشکل 
از قانون نیست بلکه مجریان قانون 
مشکل دارند.به گزارش تسنیم حجت 
قانون  اینکه  بابیان  عبادی  االسالم 
منابع طبیعی یک بار در مجلس اصالح 
عکس های  بررسی  با  افزود:  شده 

هوایی در کمیسیون کشاورزی مجلس 
پیگیر هستیم تا بخشی از موارد را تغییر 
دهیم و در اصالح آن باید دقت هایی 
صورت گیرد تا کار به نفع مردم رقم 
خورد هر چند ظرافت خاصی نیاز است 
و در حیطه اجرا ۸۰ درصد مشکالت 
مردم مربوط به مجریان است نه قانون 
اما باید  بسیاری از قوانین را به گونه ای 
تعبیر کنیم که حقی از مردم ضایع نشود.

ردیف اعتباری برای
 بیمارستان خوسف

وی همچنین  از راه اندازی  بیمارستان 
خوسف تا پایان سال ۹۹ خبر داد و 
گفت: در این سالها تالش کردیم برای 

بیمارستان خوسف ردیف بودجه گرفتیم 
هر چند بیمارستان کوچک بود و نیاز به 
ردیف نداشت ،ساخت و ساز در حال 
انجام بود اما مدتی متوقف شد برای 
این امر ردیف گرفتیم. سال گذشته 
هفت میلیارد تومان به آن اضافه شد 
و طبق پیش بینی مسئوالن مربوطه 
تا یکی دو سال آینده  به بهره برداری 
می رسد.وی با اشاره به راه اندازی چند 
در  خدمتش  دوره  دو  در  بیمارستان 
مجلس گفت: بیمارستان شهرستان  
درمیان تکمیل شد، بیمارستان خوسف 
ردیف  اعتباری گرفت، بیمارستان رازی 
تکمیل و تجهیز شد، آنژیوگرافی های 
محقق  بیمارستان  این  در  مدرن 

حضرت  بیمارستان   همچنین  شد 
ابوالفضل)ع( تکمیل شد. وی شمال 
شهر را از نظر خدمات بهداشتی درمانی 
عنوان کرد:  و  دانست  بسیار مظلوم 
تالش کردیم در آن منطقه نیز خأل 
بهداشتی درمانی برطرف شود. در این 
راستا تالش شده بیمارستانی خیر ساز 
در قالب بیمارستان محلی احداث شود 
که زمین نیز تحویل شده و پیش بینی 

می شود دهه فجر کلنگ زنی شود.

نمایندگانی که به اکراه 
با آن ها دست دادم 

عبادی درباره لزوم مبارزه با فساد در 
مجلس هم گفت : فردی که نماینده 

مجلس آینده شود باید مبارزه با مفاسد 
خود  کاری  برنامه  در  را  اقتصادی 
داشته باشد چون مردم درحال حاضر 
می توانند سختی را تحمل کنند اما 
فساد اقتصادی را تحمل نمی کنند. او 
با بیان اینکه قبل از اعالم نظر شورای 
هم  صالحیت ها  رد  برای  نگهبان 
نظر دادیم ادامه داد:  مجلس فعلی 
از نظر اقتصادی خوب نبود چون در 
مفاسد  و  استفاده  سوء  مجلس  این 
اقتصادی زیاد بود هرچند در زمینه رد 
علت  بگویم  نمی توانم  صالحیت ها 
همه رد صالحیت ها فساد اقتصادی 
بوده است شاید در مورد برخی از رد 
داده  ارائه  درستی  آمار  صالحیت ها 

نشده و با شکایت به شورای نگهبان 
برخی  هم  یا  شود  برطرف  موضوع 
کاندیداها به دالیل سیاسی، امنیت ملی 
رد صالحیت شده باشند با این حال در 
همین مجلس فعلی بنده نمایندگانی را 
می شناسم که مشکل اقتصادی داشته 
و حتی در طول این مدت با اکراه به آنها 

دست داده ام.

عبادی: در سیستم اداری استان نه می شنویم

برنامه ریزی برای ۲۴۱برنامه فرهنگی و ورزشی 
دبیر کارگروه ورزش و جوانان ستاد دهه فحر خراسان جنوبی از برگزاری ۲۴۱ برنامه فرهنگی و ورزشی طی ایام 
دهه فجر در این استان خبر داد.به گزارش مهر، محسن قطبی ، سرپرست معاون توسعه امور ورزش اداره کل 
ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به کلنگ زنی پنج پروژه ورزشی در دهه فح امسال، بیان کرد: این پروژه ها 
شامل سالن ورزشی و چمن مصنوعی در دهشک طبس با اعتبار شش میلیارد و ۵۰۰ تومان، سالن چند منظوره 
نوغاب پسکوه قاین با اعتبار یک میلیارد و ۶۰۰ تومان، فاز یک سالن تیراندازی مجموعه علوی بیرجند با اعتبار پنج 
میلیارد تومان، سالن چند منظوره روستای خشک با ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار و سالن چند منظوره کریت در طبس 
با ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار خواهد بود.وی از برگزاری ۲۴۱ برنامه فرهنگی ورزشی در دهه امسال خبر داد و گفت: 

همچنین ۱۵ برنامه در حوزه سازمان های مردم نهاد پیش بینی شده است.

دهه فجرو اعزام هزار مبلغ به مناطق مختلف استان
ایرنا - مدیر حوزه علمیه خراسان جنوبی گفت: همزمان با دهه فجر امسال یک هزار روحانی مبلغ به مناطق مختلف 
استان اعزام می شوند و هدف اصلی این اعزام  تبیین گفتمان انقالب اسالمی است.حجت االسالم هابیل خسروی در 
نشست خبری ویژه چهل و یکمین فجر انقالب اسالمی در بیرجند افزود: اعزام مبلغ به شهرها، روستاها، مناطق مرزی 
و عشایری ۱۵۰ هزار نفر مخاطب را زیرپوشش قرار خواهد داد.دبیر کارگروه حوزه و روحانیت ستاد دهه فجر استان 
خراسان جنوبی اظهار داشت: در مجموع ۳۹ عنوان برنامه دهه فجر در این کارگروه برگزار خواهد شد و از جمع مبلغان 
اعزامی ۵۵۰ نفر از استان های خراسان رضوی و قم و مابقی بومی استان هستند. وی گفت: برگزاری محافل انس 
با قرآن کریم، کارگاه آموزشی سبک زندگی قرآنی، مسابقات حفظ و تفسیر سوره فجر، همایش پیاده روی خانوادگی 

طالب و روحانیون و سرکشی و تکریم از خانواده روحانیون فجرآفرین از جمله این برنامه ها است.

اجرای ۵۰۰ برنامه فرهنگی و هنری  دهه فجر در استان
بیرجند - ایرنا - معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی گفت: بیش 
از ۵۰۰ عنوان برنامه فرهنگی، هنری و قرآنی همزمان با دهه فجر امسال در این استان اجرا می شود.محمود 
رمضانی در نشست خبری ویژه چهل و یکمین فجر انقالب اسالمی در بیرجند افزود: از این تعداد برنامه، 
بیش از ۱۰۰ عنوان در مرکز استان و ۴۰۰ برنامه در شهرستان ها اجرا خواهد شد.وی گفت: همچنین اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی در این دهه ۵۲ برنامه را پیش بینی کرده که برگزاری شب شعر، 
نمایشگاه عکس، هنرهای تجسمی و خوشنویسی از جمله این برنامه ها است.وی اظهار داشت: جشنواره فیلم 
فجر همزمان با تهران از ۱۵ تا ۲۱ بهمن ماه در محل سالن ایثار بیرجند برگزار خواهد شد که اکران فیلم های 

این جشنواره صبح ها ویژه کودکان و نوجوانان و عصرها برای عموم مردم برنامه ریزی شده است.

افتتاح دو پروژه حمایتی و ۳۰۰ طرح اشتغال خرد بهزیستی 
کاری- عرب نژاد مدیر کل بهزیستی استان گفت: همزمان با دهه فجر پیروزی انقالب اسالمی و همگام با 
سایر دستگاه های اجرایی خدمت رسان استان، دو مجتمع حمایتی بهزیستی در شهرهای آرین شهر و طبس 
و چندین طرح اشتغال مددجویان و توانخواهان استان تحت حمایت بهزیستی با حضور مسئوالن استانی 
افتتاح خواهد شد.به گفته جواد رجبی معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان، مجتمع حمایتی آرین 
شهر با زیربنای ۴۲۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۶۹۲ میلیون تومان به صورت پیمانی و امانی با هدف تسهیل 
و تسریع در خدمت رسانی به جامعه هدف ساخته شده است. وی اعتبار تخصیصی استانداری به سه پروژه 
مجتمع اورژانس قاینات که در هفته دولت به بهره برداری رسیده ۵۰ میلیون، مجتمع آرین شهر ۱۵۰ و 

مجتمع شهید فوالدیی مقدم طبس را ۱۵۲ میلیون تومان اعالم کرد.

سین دهه فجر

3.8 میلیاردتسهیالت برای
 3۵ طرح پرورش دامی

 ۳۵ طرح پرورش دامی از آغاز امسال تاکنون 
در خراسان جنوبی تسهیالت دریافت کردند. 
به گزارش صدا و سیما، رئیس سازمان جهاد 
 ۸۸۲ و  میلیارد   ۳ گفت:  استان  کشاورزی 
میلیون تومان تسهیالت به این تعداد طرح 
پرورش دام پرداخت شد.قوسی در خصوص 
پرونده های مرتبط با طرح های پرورش دام و 
تسهیالت واگذار شده در این زمینه، افزود: از 
ابتدای سال تاکنون ۱۸۸ پرونده با مبلغ ۴۴ 
میلیارد و ۹۳۶ میلیون تومان به بانک های 
عامل معرفی شده است.وی گفت: ساالنه به 
طور متوسط در واحد های پرورش دام استان 
۷۰ هزار رأس گاو و گوساله، ۳۰ هزار نفر شتر، 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار رأس گوسفند و بز 
)دام سبک( پرورش می یابد. رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: در این 
خصوص ساالنه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن گوشت و 
۱۱۴ هزار تن شیر تولید می شود.وی همچنین 
با اشاره به تفاهم نامه استانداری با ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( در تبدیل خراسان جنوبی به 
این  اساس  بر  افزود:  شتر،  منطقه ای  هاب 
قرارداد باید هشت هزار نفر شتر شیری برای 
پرورش بین متقاضیان توزیع تا شرایط اشتغال 

سه هزار نفر فراهم شود.

غربالگری بینایی بیش از 31 هزار 
کودک خراسان جنوبی

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره 
به برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم، 
گفت: از ابتدای سال جاری تا ابتدای دی ماه 
۳۱ هزار و ۷۶۴ کودک در این برنامه غربال 
کودک،   ۲۲۰۰ برای  کنون  تا  و  شدند 
تشخیص و مداخالت درمانی صورت گرفته 
است.علی عرب نژاد در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم 
از جمله طرح های پیشگیرانه ای است که به 
منظور شناسایی و تشخیص زودهنگام تنبلی 
چشم و سایر اختالالت بینایی در کودکان 
سه تا شش سال، درطول سال در پایگاه های 
دائمی تحت نظارت بهزیستی شهرستان ها 

انجام می شود.

ارسال 4 دستگاه ماشین آالت 
راهداری به مناطق سیل زده 

آالت  ماشین  دستگاه  چهار  سیما-  و  صدا 
آسیب  راههای  بازگشایی  برای  راهداری 
دیده از سیل به سیستان و بلوچستان ارسال 
شد.سرپرست راهداری و حمل  و نقل جاده ای 
استان گفت: این دستگاه ها شامل بولدزر، لودر، 
کمرشکن و کفی همراه راننده برای امدادرسانی 
و بازسازی راه های مواصالتی تخریب شده 
ناشی از سیل اخیر به منطقه ایرانشهر استان 
سیستان و بلوچستان ارسال شد. جالل زاده 
افزود: مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان با تجهیزات ماشین آالت آمادگی 
کامل برای ورود به بحران ها را دارد که با توجه 
به وسعت استان و بارندگی ها نیازمند افزایش 
انجام  برای  سنگین  راهداری  آالت  ماشین 

عملیات در زمان بحران هستیم.

 جک پارکینگی ، 
کرکره و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  
نبـش رجایـی 15
09155614880

ملی  و شناسه  ثبت 5874  به شماره  )سهامی خاص(  پامچال  پردیس  باد  آذر  تغییرات شرکت  آگهی 
14007906397 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 - آدرس شرکت از واحد ثبتی بیرجند به واحد ثبتی سربیشه به آدرس استان خراسان جنوبی 
، شهرستان سربیشه ، بخش مرکزی ، دهستان مومن آباد ، روستا شهرک صنعتی سربیشه، محله شهرک 
صنعتی سربیشه ، جاده )اصلی( ، جاده )کیلومتر 4 سربیشه بیرجند( ، پالک 0 ، طبقه همکف با کد پستی 
9741195607 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید و در واحد ثبتی سربیشه 

تحت شماره 39 ثبت گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی-  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سربیشه )744009(

 با تخفیف استثنائی 
 از ۲8 دی ماه تا 1۰ بهمن  

" فروش محدود"
فروشگاه مرکزی :  بیرجند

مفتح ۲۹ )سجاد ۶(، پالک ۶۸ تلفن:  ۰۹۱۵۷۲۳۹۶۱۱
site.indd   5 ظ.ب 08:54:42   25/01/2020



حدیث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : على جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستى 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانى - عضو اتحادیه مطبوعات محلى و شرکت تعاونى مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:

خیارکم الینکم مناکبۀ و اکرمهم لنسائهم
بهترین شما کسى است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم 

کسانى هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند.
(دالل االمامه و کنزالعمال ، ج  7، ص225) 

انجام ثبت و تغییرات شرکت، انجام ثبت هاى اینترنتى دانشگاه ها
انجام پروژه هاى دانشجویى، پرینت کارت ورود به جلسه آزمون ها

جستجوى مقاالت ، ترجمه متون، طراحى
pawer point - photoshap - spss  : کار با نرم افزارهاى

@ noavarannet

نوآوران نت
خیابان پاسداران،جنب اداره پست / 32234501

مهتاب که رفت ، جز شب تار نماند
در  عالم برکه  ، نور انگار نماند
مانند ستاره ، سرو بر خاك نشست

در باغ که سایه ي سپیدار نماند 

خاندان محترم طالبی و سرکار خانم پورعاشوري
مادرها بی تردید همه وجود فرزندان شان هستند و وقتی می روند یک جاي بزرگ خالی

 براي همیشه می ماند. برایتان صبري به اندازه ي این داغ بزرگ آرزو داریم.

               کانون هنرمندان خراسان جنوبی-  کارگاه نقد شعر خراسان جنوبی

کلـیـه خدمـات
با مشاوره رایگـان

تماس: 09150541500 - 09157406800 دفتر: 05632236854 نجات
آدرس: نبش شهدا 5 ، ساختمان آذر ، طبقه اول واحد 1

ثبـت شرکت/ ثبـت برند/ اخذ گرید/ پلمپ دفاتر تجارى/ ثبت اختراع، طرح صنعتى
ثبت  تغییرات/ کارت بازرگانى/ اخذ جواز تاسیس و بهره بردارى/ اخذ سندملکى -

 شهرى و روستایى/ انجام امور حسابدارى، حسابرسى، مالیاتى، بیمه اى

پردازان نوژان کویر شرکت تعاونی کار

اقسـاط 12 تـا 20 مـاهـه
ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان

 بیرجند- حدفاصل توحید 28 و  30    تلفکس: 32440199-056 /  09151602659 (نصرآبادى) 
 nujan_door@  کانال تلگرام       nujan.door پیج اینستاگرام

نوژن بزرگترین شو روم تخصصى درب نـوژن
درب هاى ساختمانى

در خراسان جنوبى

انواع درب داخلى و ورودى منزل: ضد سرقت ، ضد حریق ، درب هاى شیشه دار
 ضد آب ،  مالمینه ،  CNC ،  PVC، HDF ، ABS اتاق سرور و انواع قرنیز

آتلیه تخصصی فیلم و عکس تماشا

خیابان پاسداران،جنب اداره پست 
32234501 - 09306082008

پرسنلى،کودك، اسپرت، عروس

فیلمبردارى از مراسم و جشن ها، همایش ها

عکاسى و ادیت توسط کادر خانم

@ studio tamasha

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى بدون ارزیابى کیفى –  نوبت دوم
اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان جنوبى در نظر دارد: مناقصه هاى عمومى به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد) برگزار نماید:

مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کارفهرست بهاء مورد استفادهمبلغ برآوردمدت موضوع شماره 

مناقصه اجراى ابنیه فنى محورهاى روستایى 98/109
فهرست بهاء  راه ، باند فرودگاه5,359,143,977 ریال3 ماهشهرستان نهبندان

268,000,000 ریال و زیر سازى راه آهن سال 1398 

مناقصه اجراى ابنیه فنى محورهاى روستایى 98/110
7,454,068,829 ریال3 ماهشهرستان طبس

فهرست بهاء  راه ، باند فرودگاه
373,000,000 ریال و زیر سازى راه آهن سال 1398 

ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مى بایست به یکى از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذارى و به صورت فیزیکى تحویل دستگاه مناقصه گذار گردد:
الف- ضمانت نامه بانکى معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان جنوبى ب- فیش بانکى واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه 
به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان جنوبی نزد شعب بانک ملی ایران ، مدت اعتبار ضمانت نامه بانکى باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و براى 
سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
شرایط مناقصه گران: جهت مناقصه هاى فوق پیمانکاران حقوقى داراى حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابرى و داراى گواهى معتبر صالحیت ایمنى انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى و 
داراى ظرفیت آزاد مجاز به شرکت در مناقصه مى باشند. تاریخ انتشارمناقصه هاى فوق در سامانه  98/11/06  مى باشد. مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه هاى فوق از سایت ستاد : ساعت 13/00 
روز یکشنبه 98/11/06  لغایت ساعت 13/30 روز پنجشنبه 98/11/10 مهلت زمانى ارائه پیشنهاد مناقصه هاى  فوق : ساعت 13/30 روز پنجشنبه تاریخ 98/11/24 زمان بازگشایى پاکت مناقصه 
هاى فوق  از طریق سامانه ستاد : ساعت 08/30 صبح روز شنبه تاریخ 98/11/26 آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 
ارائه پاکت ها : خراسان جنوبى - بیرجند- خیابان غفارى- نبش غفارى 25 - اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى خراسان جنوبى - شماره تماس : 9-32342137-056 کدپستى : 9717833115   
متقاضیان مى توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهی مناقصه به پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتى اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 

استان خراسان جنوبى به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir  رجوع نمایید.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز راهبرى و پشتیبانى سامانه : 41934 - 021     دفتر ثبت نام مرکزى : 88969737 -021 

« پیام ایمنى : با بى احتیاطى در رانندگى زندگى خود و دیگران را نابود نکنیم»

گزارش عملکرد گمرکات استان به مناسبت روز جهانى گمرك

متن پیام به شرح زیر است:
سازمان جهانى گمرك سال 2020 را تحت عنوان 
«گمرك، تقویت کننده ثبات براى مردم، شکوفایى 
که  کرده  نامگذارى  زیست»  محیط  و  اقتصادى 
و وسعت عمل گمرك  نقش  اهمیت  نشان دهنده 
در حوزه هاى مختلف از جمله فعالیت هاى اجتماعى، 
اقتصادى و محیط زیست است. براساس این شعار 
گمرکات عضو این سازمان باید در جهت ایفاى وظایف 
و مأموریت هاى پیش بینى شده تالش کنند و جایگاه 
خود را ارتقا دهند. نگاهى به عملکرد گمرك جمهورى 
اسالمى ایران در سال گذشته که با شعار «مرزهاى 
هوشمند براى تجارت، مسافرت و حمل ونقل بدون 
وقفه» نامگذارى شده بود، نشان مى دهد که با وجود 
همه مشکالت و محدودیت هاى مالى و مقرراتى، این 
سازمان با استفاده از نیروى انسانى متعهد و متخصص، 
دانش فنى منطبق بر استانداردهاى روز دنیا و اجراى 
 (WCO) دستورالعمل هاى سازمان جهانى گمرك
توانسته است گام هاى بلندى در جهت روان سازى و 
افزایش سرعت عملیات گمرکى و در نتیجه تسهیل 
و توسعه تجارت بردارد. از این رو الزم مى دانم که از 
همه همکاران ارجمندم در گمرك جمهورى اسالمى 
ایران و نیز حمایت ها و پشتیبانى هاى وزیر محترم 
امور اقتصادى و دارایى، دولت و مجلس محترم و 
سایر مسئوالن قدردانى نمایم. بدون تردید آنچه در 
این شرایط حساس و پرچالش مى تواند ما را به آینده 

دلگرم و امیدوار سازد، همدلى، وحدت و یکپارچگى 
در  آرامش  و  ثبات  مردم شریف کشور،  آحاد  همه 
عرصه هاى گوناگون، به خصوص عرصه اقتصاد و 
تالش بیشتر و جدى تر براى رسیدن به اهداف و 
سیاست هاى تعیین شده در این حوزه است. همانگونه 
زمره  در  گمرك  کارکنان  کرده ام،  تأکید  بارها  که 
شریف ترین، خدوم ترین و زحمتکش ترین کارکنان 
دولت به شمار مى روند و شایسته برخوردارى از بهترین 
امکانات معیشتى و رفاهى هستند، اما به دلیل نبود 
یک نگاه تاریخى و واقعى به گمرك و وظایف آن، 
متأسفانه از چنین مزایایى کمتر برخوردار بوده اند. با 
اجرایى  گمرکات  در  گرانقدر  همکاران  همه،  این 
به خصوص همکارانى که در دورترین و محروم ترین 
نقاط مرزى انجام وظیفه مى کنند، در خدمات رسانى 
به ذى نفعان از هیچ کوششى دریغ نورزیده اند و راحتى 
و آسایش خود را صرف خدمت به مردم و سازمان 
متبوع نموده اند. اینجانب به خود مى بالم که در کنار 
شما عزیزان، گوشه اى از وظایف و مسئولیت هاى 
محوله به گمرك را به دوش مى کشم و براى جبران 
زحمات همکارانم، پیگیر مطالبات و خواسته هاى به 
حق آنها هستم. انشاءا... با تأمین مالى برنامه هاى در 
دست اقدام، زمینه برخوردارى از زندگى بهتر همکاران 

معزز را فراهم نماییم.
بودن  دارا  لحاظ  به  گمرك  ارجمند:  همکاران 
نقش و تأثیرگذارى مستقیم در حوزه تجارت خارجى 
براى  قانونى  الزامات  اقتصاد کشور و همچنین  و 
دستورالعمل هاى  و  کنوانسیون ها  قواعد،  رعایت 
جهانى  سازمان  ویژه  به  بین المللى  سازمان هاى 
گمرك، ناگزیر است خود را با آخرین فناورى هاى 
و  خدمات  ارائه  و  گمرکى  کنترل هاى  با  مرتبط 
تولیدکنندگان منطبق سازد  و  به تجار  تسهیالت 
کشور  در  را  سازمانى  کمتر  شاید  نظر  این  از  و 
اجراى  به  مکلف  داخلى  بعد  در  که  یافت  بتوان 
صادره  بخشنامه هاى  و  دستورالعمل ها  مقررات، 
و  تجارت  در  ذى مدخل  سازمان هاى  سوى  از 

و  استانداردها  رعایت  به  ملزم  بین المللى  بعد  در 
کنوانسیون هاى گمرکى و تجارى باشد. 

سمت  به  حرکت  و  دیجیتال  گمرك  از  عبور 
و  مزاحم  کنترل هاى  تبدیل  و  هوشمند  گمرك 
ملموس به کنترل هاى غیرمزاحم و غیر ملموس 
(هوشمندسازى کنترل ها) را باید در همین چارچوب 
ارزیابى کرد که خوشبختانه با موفقیت زیادى همراه 
و گمرك  پلمپ هوشمند  سامانه هاى  است.  بوده 
فناورى  بر  مبتنى  پروژه هاى  از  نمونه  دو  موبایل 
هوشمندسازى  راستاى  در  ارتباطات  و  اطالعات 
گمرك است که امیدوارم با تالش بیشتر همکاران 
و هماهنگى و همکارى همه سازمان هاى ذى ربط، 

اجرایى شدن آنها موجب تسریع و تسهیل تجارت 
فرصت  شود.  ذى نفعان  بیشتر  رضایت مندى  و 
روز  ژانویه،  تبریک 26  غنیمت شمرده، ضمن  را 
جهانى گمرك به همه همکاران صدیق و امانتدار 
توفیق  و  تندرستى  آنها،  محترم  خانواده هاى  و 
روزافزون همه خدمتگزاران به مردم و سربلندى و 

عزت میهن اسالمى را از خداوند متعال خواهانم.

1 - کل کاالى صادراتى خروجى از طریق گمرکات 
استان در سال 98 از نظر ارزشى 367774698 دالر 
و از نظر وزنى 2194220 تن بوده است که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 37 % و از لحاظ 
وزن 9 % کاهش داشته، از این مقدار کاالى صادراتى:
1-1 - صادرات قطعى از گمرکات بیرجند،ماهیرود 
و گمرك مستقر در بازارچه مرزى ماهیرود: از ابتداى 
امسال تعداد 3220 فقره اظهارنامه صادراتى به ارزش 
تن   1133600 بر  بالغ  وزن  به  دالر   77485328
تشکیل شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

از نظر تعداد اظهارنامه 2 % افزایش، از نظر ارزش 34 
% کاهش و از نظر وزن 22 % افزایش نشان مى  دهد. 
عمده اقالم صادرات قطعى گمرك استان در این 
سبک  هیدروکربن  سیمان،  گازوئیل،  شامل  مدت 
حاصل از بازیافت خاك هاى مستعمل رنگ بر، روغن 
سوخت تقطیرى ، کاشى و سرامیک ، صیفى جات، 
هیدروکربن سبک، قیر، نمک و عایق رطوبتى بوده 
است. عمده این اقالم به کشور افغانستان، عراق، 

پاکستان، ترکمنستان و ارمنستان صادر شده است.
2-1 - صادرات ماده 116 (کاالهاى اظهار شده در 
سایر گمرکات کشور، خروجى از گمرك ماهیرود و 

گمرك مستقر در بازارچه هاى مرزى استان):
ارزش  به  فقره   10153 شده  ارائه  پروانه  تعداد 
290289370 دالر به وزن بیش از 1060621 تن 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد پروانه 
14 % ، از نظر ارزش 37 % و از نظر وزن 29 % 
کاهش نشان مى دهد. عمده اقالم خروجى موضوع 
116 شامل کاشى یا سرامیک، سیمان، شیشه، کود، 

ایزوگام و ... بوده است.
2 - واردات قطعى: از ابتداى امسال تعداد 66 فقره 
به  دالر   30178146 ارزش  به  وارداتى  اظهارنامه 
به  نسبت  که  است  شده  تشکیل  تن  وزن 2427 
مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد پروانه 164 % ، 
از نظر ارزش 584 % و از نظر وزن 53 % افزایش 
نشان مى دهد. عمده اقالم وارداتى به استان را پانل 
هاى خورشیدى، قطعات مربوط به خط تولید کاشى، 
گوسفند، دستگاه آسیاب بنتونیت، بذر یونجه، تخم 
اسپند، شتر، تخم ریحان خوراکى، برنج و شاهدانه 
بو داده تشکیل مى  دهد. این اقالم از کشور چین و 

کشورهاى همسایه وارد شده است.
3 - امانات پستى: از ابتداى امسال تعداد 111 فقره 
اظهارنامه صادراتى به ارزش 3421 دالر به وزن 395 
کیلوگرم تشکیل شده است که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل از نظرتعداد اظهارنامه 27 % ، از نظر ارزش 
56 % و از نظر وزن 30 % کاهش را نشان مى دهد. 
، زعفران،  از:  عبارتند  کاالهاى صادره شده  عمده 

خشکبار، البسه، داروى گیاهى، لوازم آرایشى و...
همچنین از ابتداى امسال تعداد 24 فقره اظهارنامه 
واردات امانات پستى داشته ایم که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل تغییرى نداشته است. کشور مقصد 
و مبدا صادرات و واردات امانات پستى آلمان، فرانسه، 

سوئد، یونان،سنگاپور و... بوده است.
  4 -خدمات مسافرى : از ابتداى امسال به 23235 نفر 
مسافر ورودى و 18208 نفر مسافر خروجى از گمرك 
ماهیرود خدمات گمرکى ارائه و تشریفات مسافرى امور 
گمرکى انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل مسافرین ورودى 68 % و مسافرین خروجى 29 % 
افزایش داشته است،همچنین فرودگاه بیرجند از ابتداى 
امسال 2501 نفر مسافر ورودى و 2504 نفر مسافر 
خروجى داشته است که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل مسافرین ورودى 34 % و مسافرین خروجى 31 % 

کاهش داشته است. (حجاج محترم)
5 - ترانزیت: در 10 ماهه امسال تعداد 511 دستگاه 

کامیون به وزن 13580718 کیلوگرم شامل گاز مایع، 
گردو آرکا، کود شیمیایى و کودآلى از کشور عراق، 
اندونزى، ترکیه و مالزى از طریق گمرك ماهیرود به 
کشور افغانستان ترانزیت گردیده است که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد کامیون 306 % و 
از نظر وزن 397 % افزایش داشته است.                       

    معرفى گمرك منطقه ویژه بیرجند به عنوان 
گمرك مجاز مشتقات نفتى (1397)

اجراى سامانه هاى برق اضطرارى براى گمرکات 
بیرجند و ماهیرود در اجراى مقررات پدافند غیر عامل 

(1397)
لوله کشى گاز منازل سازمانى شهرستان درح با اعتبار  

373.720.000 ریال. (1397)
افزایش پست هاي سازمانی استان از 110 پست به 

177 پست. (1397)
راه اندازى مرکز پایش تصویرى حراست گمرکات 

استان  (1397)
اجراى سامانه جامع امور گمرکى در گمرك یزدان (1397)
اجراى سامانه جامع امور گمرکى در گمرك گلورده (1397)

تحویل زمین XRA  9.5 هکتار و برگزارى مناقصه 
و انتخاب مشاور

اجراى سیستم ارتباط ماهواره اى 
مرز  در  گمرك  نیاز  مورد  هاى  باسکول  افزایش 

ماهیرود از دو دستگاه به چهار دستگاه (1397)
اجراى عملیات دیوارکشى محوطه xray  ماهیرود 

(1398)
احداث انبار ملزومات گمرك ماهیرود (1398)

احداث انبار نمونه شاهد مشتقات نفتى در مرز ماهیرود (1398)
انعقاد اولین قرارداد گمرك اختصاصى در استان با 

شرکت کویر تایر (1398)
برگزار مناقصه ابنیه و آسفالت مجتمع 17 هکتارى 

گمرك استان (1398)
راه اندازى انبار نمونه شاهد مشتقات نفتى در گمرك 

منطقه ویژه (1398)
افتتاح دفتر حراست گمرك منطقه ویژه اقتصادى 

بیرجند (1398)
آغاز عملیات عمرانى فاز سوم 17 هکتارى گمرك استان(1398)
بهسازى کف و ساماندهى انبار گمرك استان (1398)
اجراى سامانه جامع امور گمرکى در گمرك دوکوهانه (1398)

پیام  مهدى میر اشرفى رئیس کل   
گمرك به مناسبت روز جهانى گمرك

گزارش عملکرد 10 ماهه سال 1398 
گمرکات استان در حوزه  هاى مختلف جهت 

استحضار به شرح زیر اعالم مى  گردد:

  اهم اقدامات انجام شده در 
سال هاى 97 و98 حوزه گمرکات استان 

خراسان جنوبى
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