
                                  به مناسبت هفتمین روز درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان محمد حسین دعاگویان
 )فرزند مرحوم غالمرضا دعاگویان( 

جلسه ترحیمی امروز یکشنبه ۹۷/۱۲/۲۶ از ساعت ۱۶ الی ۱۷ 
در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های:  دعاگویان، مشمول، بزرگی، دلشاد، توانایی ،
هادی زاده ،صفائی ،شاهرودی، غازی زاده  ،گرگیج   و سایر بستگان

حضرت آیت ا...  دکترسید ابراهیم رئیسی
انتصاب شایسته و ارزشمند جناب عالی را از سوی مقام معظم رهبری به 

ریاست قوه قضاییه
 که نشان از شایستگی شماست تبریک عرض می نماییم. خدمت صادقانه و تالش مخلصانه توفیقی است

 که خداوند به شایستگان عنایت می نماید، برای شما در مسئولیت جدید از خداوند منان توفیق، سالمتی و بهروزی 
مسئلت  می نماییم.

مدیر عامل و هیئت مدیره خدمات بهداشتی درمانی سالمت فجر خراسان جنوبی

جشنواره فروش ویژه شیرآالت باران صنعت
به مناسبت

سال جدید )عیدانه(

ست کامل شیرآالت با قیمت ویژه ۴۰۰ هزارتومان 
نمایندگی تاسیسات پاسارگاد 
خیابان انقالب،  نبش انقالب ۱

۰۵۶۳۲۲۳۷۰۷۷ - ۰۹۱۵۵۶۱۸۳۹۸
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

به یک مدرک مهندسی عمران با سه سال سابقه بیمه برای گرید  شرکت  ساختمانی نیازمندیم.   
09153611003

آگهــی   مزایــده
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به اجاره فروشگاه های خود به شرح ذیل اقدام نماید: 

۱- فروشگاه نهبندان: ۰۹۱۰۵۱۶۰۴۰۱    ۲- فروشگاه فردوس: ۰۹۱۵۱۲۰۲۰۰۵
۳- فروشگاه طبس:  ۰۹۱۳۳۷۳۵۸۰۳    ۴- فروشگاه قاین: ۰۹۰۱۵۲۱۹۷۱۸

لذا از متقاضیان دعوت می شود تا پایان وقت اداری ۹۸/۱/۷ جهت دریافت اسناد مزایده به زندان هر شهرستان 
مراجعه نمایند.  ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

ساعت کار شعب کشیکتاریخ نام شعب کشیک در ایام تعطیل پایان سال و نوروز 98 نام بانکردیف

۱3۹۷/۱2/2۹ و ۱3۹۸/0۱/03 و ۱3۹۸/0۱/04 شعب مرکزی بیرجند ، قاینات ، فردوس ، طبس ، بشرویه ، نهبندان ، سرایان ملی ۱
از ساعت ۹ الی ۱2و۱3۹۸/۱/۱2 

از ساعت ۹ الی ۱3۹۸/0۱/03۱3و ۱3۹۸/0۱/04شعبه مرکزی بیرجند ، شعبه طبس ، شعبه فردوسسپه2

شعب بیرجند )۱05(، قاین )235(، فردوس )24۸(، طبس )2۸۹(صادرات3
از ساعت ۹ الی ۱3۹۷/۱2/2۹۱3

از ساعت ۸:30 الی ۱3۹۸/0۱/03۱3و ۱3۹۸/0۱/04

از ساعت ۹ الی ۱3۹۸/0۱/03۱2 و ۱3۹۸/0۱/04شعبه مرکزی بیرجندمسکن4

از ساعت ۹ الی ۱3۹۸/0۱/03۱2 و ۱3۹۸/0۱/04شعب مرکزی بیرجند ، طبس ، قاین تجارت5

از ساعت ۸ الی ۱3۹۷/۱2/2۹۱2 و ۱3۹۸/0۱/03 و ۱3۹۸/0۱/04شعب مرکزی بیرجند ، فردوس ، قاین ، طبس گلشنکشاورزی6

شعب مرکزی بیرجند ، قاین ، طبسملت۷
از ساعت ۹ الی ۱3۹۷/۱2/2۹۱3

از ساعت ۱0 الی ۱3۹۸/0۱/03۱3

رفاه۸
از ساعت ۹ الی ۱3۹۷/۱2/2۹۱2مرکزی بیرجند

از ساعت ۹ الی ۱3۹۸/0۱/03۱2غفاری بیرجند

از ساعت ۹ الی ۱3۹۷/۱2/2۹۱2 و ۱3۹۸/0۱/03 و ۱3۹۸/0۱/04شعب مرکزی بیرجند ،  بشرویه ، فردوس ، نهبندان ، سرایان ، سربیشه ، قاین ، طبسپست بانک۹

از ساعت ۹ الی ۱3۹۸/0۱/03۱2 و ۱3۹۸/0۱/04شعبه مرکزی بیرجند توسعه تعاون۱0

از ساعت ۹ الی ۱3۹۸/0۱/03۱3 و ۱3۹۸/0۱/04بازار مرکزی بیرجند )500۸(انصار۱۱

از ساعت ۹ الی ۱3۹۸/0۱/03۱2 و ۱3۹۸/0۱/04شعبه بازار بیرجند قوامین۱2

از ساعت ۹ الی ۱3۹۸/0۱/03۱2 و ۱3۹۸/0۱/04مدرس بیرجند ، فردوس ، طبسایران زمین۱3

از ساعت ۹ الی ۱3۹۸/0۱/03۱2 و ۱3۹۸/0۱/04شعبه امام خمینی بیرجند ، شعبه طبسمهر اقتصاد۱4

از ساعت ۹ الی ۱3۹۸/0۱/03۱2 و ۱3۹۸/0۱/04شعبه مرکزی بیرجند )340۱(قرض الحسنه مهر۱5

از ساعت ۸ الی ۱3۹۷/۱2/2۹۱2 و ۱3۹۸/0۱/03 و ۱3۹۸/0۱/04شعبه مرکزی بیرجندموسسه اعتباری نور۱6

ضمن تبریک و تهنیت پیشاپیش نوروز، در راستای ارائه خدمات بانکی به مشتریان ارجمند و مسافران نوروزی

 شعب کشیک بانک ها به شرح ذیل در ایام تعطیل پایان سال و نوروز 98 مفتوح و آماده خدمت رسانی خواهند بود.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان خراسان جنوبی

آقایان: بابایی و نخعی، خانم مودی
 و دیگر پرسنل محترم بانک رفاه شعبه معلم بیرجند

در پرتو الطاف ایزد منان نوروز فرخنده بر روزگار خّرم تان مبارک 
بسی شایسته است به پاس حسن برخورد و سعه صدرتان
 نهایت سپاس و قدردانی خویش را حضورتان ابراز داریم.

جمعی از همشهریان

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب روستایی 

خراسان جنوبی

شماره :6۷/2۸4
تاریخ: ۱3۹۷/۱2/23 مناقصه عمومی یک مرحله ای 97-1236 

     شرکت آب و فاضالب روستایی استان در نظر دارد: مناقصه ای با موضوع ذیل برگزار نماید:
ف

شماره ردی
مناقصه

موضوع 
مناقصه

مبلغ برآورد
)ریال(

نوع تضمین
 و مبلغ)ریال(

مدت 
تاریخ 

بازگشایی

یی
شا

زگ
ت با

ساع

۱۹۷ -۱236

آبرسانی به 
روستای 
جالران 

شهرستان 
درمیان 

3,۹40,۸66,۹۷2
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ 
۱۹۸,000,000

۸0 روز

۱3
۹۸

/0۱
/24

۱2

۱- زمان دریافت اسناد مناقصه: ۱3۹۷/۱2/26 الی ۱3۹۸/0۱/06

۲- تاریخ ارسال پیشنهادات:  ساعت ۱4:30 مورخ ۱3۹۸/0۱/2۱

۳- محل بازگشایی پاکت ها: سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    

۴- رشته و رتبه پیمانکار: رشته آب - حداقل پایه 5

۵ (دبیرخانه مناقصه گذار:

 بیرجند، بلوار بهشتی، انتهای بهشتی ۷ ، صندوق پستی ۹۷۱۷5-۸۱3

ضمنًا : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران

 و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

 به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد 

این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب 

اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب 

روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات 

)iets.mporg.ir( مراجعه ویا با شماره 322۱4۷52-۸- 056 

اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

امور حقوقی و قراردادها 
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی
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اسکان مسافران نوروزی در مدارس از ۲۹ اسفند آغاز طرح ترافیک نوروزی در استان   5هشدار محیط زیستی در مورد یک گیاه سرطان زا: »سنبل آبی« نخرید 5 5

ما همه مسئولیم
اعضای هرجامعه در رشد و نمو و یا رو 
به زوال رفتن آن جامعه نقش محوری 
دارند. در اینکه چگونه در کنار یکدیگر 
حرکت کرده و در جهت هدفی مشترک 
تالش کنند. متاسفانه گاهی فعالیت های 
منفی برخی افراد به ضرر تمامی جامعه 
تمام شده و حتی می تواند نظم کلی را 
نیز دچار اختالل کند.این چنین مواردی 
را در سیستم های اداری که مجموعه 
های کوچکی از جامعه هستند هم می 
توان مشاهده کرد.یک کارمند عادی که 
موظف به پاسخگویی به ارباب رجوع 
است ، می تواند با یک بی دقتی کوچک 
ساعت ها و  .. )مشروح در صفحه 2(

سرمقاله
*امین جم

 

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

 

پیش بینی نمی کردیم ترامپ
 از برجام خارج شود

صفحه 2

 

تعبیر مصباحی مقدم  از 
اینستکس؛ »کوه موش زاییده «

احمدی نژاد دنبال بازگشت
 به عرصه قدرت است

عامل اصلی جنایت نیوزیلند 
جریان اسالم هراسی است

دی
رآبا

 خی
س :

عک

میوه شب عید مردم استان
 ارزان تراز کل کشور

استاندار در در بازدید از سردخانه میوه تنظیم بازار خراسان جنوبی عنوان کرد :

بیان خاطرات کسب و کار در دورهمی روزنامه آوا با کاسبان قدیمی مرکز استان

بازار بیرجند از زبان ریش سفیدان

 استاد روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای دانشگاه 
کاالی  از  “حمایت  به شعار سال  اشاره  تهران ضمن 
ایرانی”  گفت: کسانی که دغدغه اقتصاد ملی را دارند، 
می توانند از پنجره گردشگری، چالش ها را حذف و 
به فرصت تبدیل کنند. محمدرضا مجیدی روز گذشته 
در  سمینار دیپلماسی گردشگری عنوان کرد: هر دولتی، 
متصدی دیپلماسی کشورش است و  ... ادامه در صفحه ۵

مجیدی ، استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران:

گردشگری سالمت را 
در استان فعال کنیم

صفحه 5

صفحه 3

میالد با سعادت امام محمد تقی )ع( بر عموم مسلمین مبارک باد
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افزایش سقف مجاز برداشت از خودپردازها

مهر- با مجوز بانک مرکزی، از شنبه ۲۵ اسفندماه۹۷، افزایش سقف مجاز برداشت  از خودپردازها به ۵۰۰ هزار تومان عملیاتی شده و مردم می توانند تا 
۱۷فروردین، در هر برداشت نیم میلیون تومان دریافت کنند.نکته حائز اهمیت آن است که اجرای سقف ۵۰۰ هزار تومانی برای هر بار برداشت از خودپرداز 
الزاماً باید با کارت همان بانک صورت گیرد و در غیر این صورت، از یک کارت با خودپرداز بانک دیگر، تنها ۲۰۰ هزار تومان قابل برداشت است.

سرمقاله

ما همه مسئولیم

 *امین جم

اعضای هرجامعه در رشد و نمو و یا رو به زوال رفتن 
آن جامعه نقش محوری دارند. در اینکه چگونه در کنار 
یکدیگر حرکت کرده و در جهت هدفی مشترک تالش 
کنند.متاسفانه گاهی فعالیت های منفی برخی افراد به 
ضرر تمامی جامعه تمام شده و حتی می تواند نظم کلی 
را نیز دچار اختالل کند.این چنین مواردی را در سیستم 
های اداری که مجموعه های کوچکی از جامعه هستند 
هم می توان مشاهده کرد.یک کارمند عادی که موظف 
به پاسخگویی به ارباب رجوع است ، می تواند با یک بی 
دقتی کوچک ساعت ها و بلکه روزها و هفته ها فردی را 
معطل کند و برنامه هایش را به عقب بیاندازد،یا کارمندی 
دیگر با پارتی بازی و امثال آن راهی برای حرکات 
غیرقانونی باز کند که بعد ها به تدریج تبدیل به معمایی 
الینحل شوند. بسیاری از آن فسادهای میلیاردی از 
همین حرکات جزئی و پارتی بازی های اندک مسئوالن 
رده پایین شروع می شود.برای برخی هم این راه تبدیل 
به عادت شده و همواره در مکان های مختلف برای 
راحتی کارشان یک بسته زعفران به همراه خود دارند!
همین خلل های کوچک که حتی شاید به چشم 
کشوری  بزرگ  سیستم  در  ظاهر  به  و  نیایند  هم 
گردند  می  جمع  ذره  ذره  وقتی  نشوند،  هم  دیده 
حتی می توانند همچون موریانه به جان اقتصاد و 
سیستم اداری افتاده و منشا فسادهای عجیب شوند.
در کنار این موضوع تصویرسازی از خلق مشارکت 
مردمی در امور خیریه یا در جهت منافعی خاص نیز مفید 
به نظر می رسد.از جمله ثمرات مشارکت و تعامل مردم 
با یکدیگر که البته بسیار در عمل شیرین است، وقتی 
نتیجه قطره قطره جمع شدن همت مردمی منجر به 
ساخت بیمارستان می شود و یا مدرسه ای برای دانش 
آموزان می سازد ، جلوه ای بسیار رنگین دارد.جلوه ای 
که برپایه لبخندها ساخته شده و شکل گرفته است.
همین همراهی و تعامل یا بالعکس، سنگ اندازی در 
کار یکدیگر در نهایت در چرخه ای بی پایان گریبان گیر 
خود ماست و خوب یا بد باید نتیجه اش را لمس کنیم. 
همدلی و یکپارچگی مردم در راستای اهداف مشترک 
می تواند منافع کالن را تامین و منجر به پویایی جامعه 
و توسعه و رشد شود. مواردی که در باال عنوان شد همه 
خارج از حیطه و چارچوب مسئوالن وفقط در ردیف مردم 
بود و آثار مثبت و یا نامیمونی که خود باعثش می شویم.
به هر روی در بسیاری از موارد و چالش های جامعه خود 
مردم کلیدی ترین نقش را ایفا می کنند و در هرحوزه 
ای که مردم درجهت خیر ورود کرده اند شاهد رشد و 
پویایی بوده ایم و در حوزه هایی که تعامل ها اندک بوده 
یا منفی بوده است ، مشکالت عدیده نیز دیده می شود.
مقابل...(  )ادامه سرمقاله در ستون  برخی مشکالت 

مهر- مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن 
فیش  مسکن،  تسهیالت  دریافت  متقاضیان  اگر  گفت: 
به معرفی  نیازی  ارائه کنند،  یا حکم کارگزینی  حقوقی 

ضامن برای دریافت تسهیالت ندارند. 
متقاضیان  از  بسیاری  کرد:  اعالم  مرادی  حسن  محمد 
دریافت تسهیالت مسکن به خصوص متقاضیان دریافت 
تسهیالت خرید مسکن در ارتباط با نحوه احراز توانایی 
این  در  است  الزم  که  می کنند  مطرح  سواالتی  مالی 

زمینه مسئوالن مربوطه و به خصوص همکاران ما در 
تنویر  منظور  به  را  سازی الزم  بانک شفاف  این  شعب 

افکار عمومی انجام دهند.
وی گفت: در این میان موضوع نیاز یا عدم نیاز به معرفی 
برای  یا  و  تسهیالت  دریافت  زمان  در  بانک  به  ضامن 
دریافت تسهیالت از سوی تسهیالت گیرندگان به یکی 
از پرسش های اساسی تبدیل شده است و بعضًا برخی از 
مراجعه کنندگان برای دریافت تسهیالت با ابهام در این 

باره مواجهند. مرادی با اشاره به شرط وجود تمکن مالی 
و  تسهیالت  بازپرداخت  برای  متقاضی  کافی  درآمد  و 
پرداخت اقساط ماهانه به عنوان یکی از شروط اساسی و 
اصلی در ضوابط پرداخت تسهیالت مسکن به متقاضیان 
خاطرنشان کرد: یکی از مقررات اصلی در خصوص نحوه 
شناسایی واجدان شرایط دریافت تسهیالت مسکن احراز 
تمکن مالی فرد متقاضی برای پرداخت اقساط ماهانه به 

منظور بازپرداخت تسهیالت است.

خبرآنالین-براساس مصوبه هیئت دولت، برای تأمین منابع 
ایمنی و هوشمندسازی جایگاه های  الزامات  مالی اجرای 
عرضه CNG و کمک به تعویض مخازن وسایل نقلیه 
با این سوخت، نرخ آن از تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۸ از ۴۱۴۰ 
ریال به ۴۵۳۲ ریال در هر مترمکعب افزایش می یابد. هیئت 
وزیران در جلسه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ وزارت نفت را موظف 
کرد تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور 
دوگانه سوز،  خودروهای  تردد  ایمنی  تأمین  و  ساماندهی 
نسبت به هوشمندسازی جایگاه های عرضه سوخت گاز 

طبیعی و ایجاد بستر الزم جهت اتصال سامانه هوشمند 
جایگاه های سوخت به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران 
وزارت  گازسوز  خودروهای  اطالعات  سامانه  و  )سیمفا( 
صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید به نحوی که از تاریخ 
اول دی سال ۱۳۹۸ امکان سوخت گیری در جایگاه های 
سوخت گاز طبیعی صرفاً برای خودروهای دوگانه سوز که 
در کارت شناسایی آن ها عبارت “دوگانه سوز” یا “دوگانه سوز 
تبدیلی” درج شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند، 

فراهم شود. 

مهر- دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار با بیان اینکه در 
صورت ادامه روند فعلی، قیمت تخم مرغ به زیر ۵ هزارتومان 
می رسد، گفت: دولت صادرات را آزاد و تخم مرغ را برای 
مصرف کننده قیمت گذاری کند. سید فرزاد طالکش با بیان 
اینکه پیش بینی می شد قیمت تخم مرغ در هفته پایانی سال 
به دلیل رشد تقاضا، افزایش یابد، گفت: این پیش بینی محقق 
نشده و قیمت این کاال نسبت به یک هفته قبل تقریباً ثابت 
مانده است. وی اضافه کرد: حتی پیش بینی می شود قیمت 
تخم مرغ در ۲۸ اسفندماه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان ارزان تر 

شود، ضمن اینکه در صورت ادامه روند کنونی پیش بینی 
می شود از حدود ۱۰ فروردین به بعد قیمت تخم مرغ به کمتر 
از ۵ هزارتومان کاهش یابد. وی تصریح کرد: ما ساز و کار این 
مساله را به مسئوالن اعالم و با آنها صحبت و مذاکره کرده ایم 
که صادرات تخم مرغ باید آزاد شود و اگر دولت نگران این 
است که با آزاد شدن صادرات، قیمت در بازار داخلی با جهش 
مواجه شود، پیشنهاد می کنیم برای مقابله با این مساله قیمت 
گذاری برای مصرف کننده انجام و نرخ هر عدد تخم مرغ 

روی آن پرینت شود.

)ادامه سرمقاله...(که گریبان گیر مردم است هم به 
ارج  را  منافع شخصی  و  ها  رایی  تک  برخی  دلیل 
نهادن است مثل خرید پراید چند ده میلیونی که همه 
تعجب  کمال  با  اما  ارزد  نمی  آنقدرها  دانستیم  می 
دیدیم  در سریعترین زمان ممکن همه به فروش رفت! 
بن  بسیاری  از  خروج  راز  شاید  مردم  همبستگی 
بست هاست که فقط مردم با ایفای مسئولیت های 
تاثیرگذار خود می توانند به حل مسئله کمک کنند.

دریافت مجوز کسب تنها با مراجعه
 به مراکز پیشخوان دولت

عصر اعتبار- با مصوبه هیئت مقررات زدایی و تسهیل 
صدور مجوزهای کسب وکار، از ابتدای اردیبهشت ۹۸ 
برای دریافت پروانه کسب، دیگر نیازی به مراجعه به 
مراجع مختلف نیست و این کار از طریق دفاتر پیشخوان 
دولت قابل انجام است. با همکاری مرکز امور اصناف 
و بازرگانان، اتاق اصناف و مرکز ملی مطالعات، پایش 
و بهبود محیط کسب و کار، از ابتدای اردیبهشت ماه 
کسب  پروانه  دریافت  برای  متقاضیان  آینده،  سال 
موضوع قانون نظام صنفی، تنها به پیشخوان خدمات 
دولت و مجوزهای کشور )موسوم به G4B( مراجعه 
کنند.الزم به ذکر است با اجرای این مصوبه، متقاضی 
نیازی به مراجعه به مراجع مختلف برای دریافت پروانه 
کسب نخواهد داشت، همچنین، نیاز به ارائه مدارک 
شد. خواهد  منتفی  نیز  فیزیکی  صورت  به  هویتی 

مقام مسئول: اکنون زمان مناسبی
 برای خرید خودرو نیست

ایرنا- رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه 
سازان کشور معتقد است که این روزها قیمت خودرو در 
بازار بین ۲۰ تا ۳۰ درصد حباب دارد و متقاضیان واقعی 
اگر عجله ندارند، بهتر است خرید خود را عقب بیاندازند. 
محمدرضا نجفی منش  همچنین توصیه کرد: اگر افرادی 
برای کسب سود قصد خرید خودرو دارند، از خرید منصرف 
شوند، زیرا پیش بینی می شود قیمت ها نزولی شود.
هزار  چهار  تزریق  با  و  روزها  این  کرد:  بیان  وی 
میلیارد تومان نقدینگی به قطعه سازان، تعداد تولید 
خودروها افزایش یافته و ۲ خودروساز بزرگ و سایر 
خودروسازان در مجموع روزانه بیش از چهار هزار و 
۲۰۰ دستگاه تولید دارند. این مقام مسئول اظهار کرد: 
اسفندماه( حدود  تا روز پنجشنبه هفته گذشته )۲۳ 
۹۰ درصد این مبلغ به حساب قطعه سازان واریز شد.

یک مقام مسئول: ضامن برای دریافت وام مسکن الزم نیست!

وعده کاهش قیمت تخم مرغ به زیر ۵ هزارتومان!CNG گران می شود

هیچ قدرتی نمی تواند  اراده ش را بر جامعه جهانی تحمیل کند

وزیر خارجه اظهار کرد: دوران هژمونی به سرآمده و 
نه تنها سلطه جهانی یا منطقه ای مطلوب نیست، بلکه 
ناممکن است و هیچ قدرتی نمی تواند اراده خود را بر 
جامعه جهانی تحمیل کند.ظریف افزود: در این شرایط 
خطیر به اجماع، انسجام ملی و همبستگی و همدلی 

همگانی به عنوان سنگ بنای استحکام سیاست خارجی نیازمندیم.

عامل اصلی جنایت نیوزیلند جریان اسالم هراسی است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عامل 
هراسی  اسالم  جریان  نیوزیلند،  در  جنایات  اصلی 
است که کشورهای غربی علیرغم ادعاهای حقوق 
ا... صادق  آیت  زنند.  می  دامن  آن  به  بشری خود، 
آملی الریجانی ادامه داد: این حادثه بسیار غم انگیز و 

وحشتناک بود و خبر و تصاویر آن، قلب هر انسانی را به درد آورد.

 تعبیر مصباحی مقدم از اینستکس؛ »کوه موش زاییده «
مصباحی مقدم،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: این هنر اروپایی ها است که به اسم خدمت به 
ایران و ملت ایران، روابط بین ایران و اروپا را به نحوی 
تنظیم کنند تا برای اینکه ایران در برجام پایبند بماند 
کانالی را ایجاد کنند که به تعبیر من کوه موش زاییده  

است و در ادامه مطالبه می کند که شما به پالرمو و سی اف تی هم بپیوندید.

هیچ فکری جز حل مسائل فعلی کشور ندارم

الریجانی،رئیس مجلس درباره اینکه آیا قصد شرکت 
در انتخابات آینده را دارد،گفت: هیچ فکری جز حل 
مسائل فعلی کشور ندارم، آن قدر این موضوع وقت 
مرا به خود اختصاص داده است که به هیچ کاری 
نمی رسم و این موضوع تعارفی نیست. وی گفت: 

گفت: البته فکر کردن در مورد این موضوعات هم اندکی زود است.

پیش بینی نمی کردیم ترامپ از برجام خارج شود

واعظی،رئیس دفتر رئیس جمهورگفت: »در همه تصمیمات 
به نوعی احتماالتی وجود دارد اما روی چیزی که این همه 
کار شده بود، کنگره های بزرگی برگزار شد، حتی در آنجا 
احزابی ریشه دار حاکم بودند و هیچ گاه نشنیدیم که هنگام 
خواهان  جمهوری  ایران،  دولت  با  اوباما  دولت  مذاکره 
علیه برجام به میدان بیایند. بر این اساس پیش بینی این رفتار ترامپ را نداشتیم.

باهنر: احمدی نژاد دنبال بازگشت به عرصه قدرت است

 باهنر فعال سیاسی،گفت:احمدی نژاد به دنبال بازگشت 
به عرصه قدرت است. وی ادامه داد: حتی برای انتخابات 
مجلس ۹۸ هم نمی توانم پیش بینی دقیقی کنم. بنابراین 
برای ۱۴۰۰ به طریق اولی نمی توان پیش بینی نمود 
و حتی حضور افراد را هم نمی توان در انتخابات آتی 

پیش بینی کرد.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهی اصالحی تحدید حدود
 ۲ صفحه  در  منتشره  حدود  تحدید  آگهی  پیرو 

روزنامه شماره ۴۳۱۱ مورخ ۹۷/۱۲/۲۳ آوای خراسان جنوبی پالک 
ثبتی مورد تقاضا قسمتی از ۱۳۹۶- اصلی آگهی شده که اشتباه می 
باشد و صحیح آن پالک ۱۵ فرعی از ۳۷۲۹ - اصلی بخش یک 
بیرجند صحیح می باشد و سایر مفاد آگهی به قوت خود باقی است. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
د  علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  

09155614880   15

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی فوق العاده 

شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(

ثبت شده به شماره 2480 و شناسه ملی 10360041832

به اطالع صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي استان خراسان جنوبي)سهامی خاص( 
مي رساند: جلسه مجمع عمومي عادي و مجمع عمومی  فوق العاده شرکت  مذکور به ترتیب در ساعات  ۱0 و  ۱۱  
صبح روز چهارشنبه مورخ  ۱۳۹8/0۱/۲۱ به آدرس شهرستان بیرجند -  بلوار پیامبر اعظم )ص( - هتل کوهستان 
با کد پستی ۹۷۱۴۹۱۴۷۷۵ برگزار می گردد. )تلفن 0۵۶۵8۳۲۳۳۶8( بدینوسیله از نمایندگان قانوني صاحبان 
سهام دعوت به عمل مي آید با در دست داشتن اصل  معرفي نامه از تشكل خود )به انضمام شماره ثبت،شناسه 
ملی ، تاریخ ثبت، کد ملی و تاریخ تولد روز/ ماه / سال نماینده و درج عناوین مجمع عادی و فوق العاده ( در روز و 

ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف- دستورجلسه مجمع عمومي عادي :

1- استماع گزارش هیئت مدیره ، بازرس قانوني و حسابرس شرکت در خصوص صورت هاي مالي منتهي به97/9/30  

2- بررسي و تصویب صورت هاي مالي و ترازنامه و عملکرد شرکت براي سال مالي منتهي به 97/9/30  3-بررسی 

و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود ساالنه شرکت  4- بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش 

 اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان  5- بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت حق الزحمه بازرس  

6- انتخاب بازرسین قانونی  7- انتخاب حسابرس   8- تعیین روزنامه کثیراالنتشار

ب- دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه   2-بررسی و تصویب 

افزایش  سرمایه

ضمناً ترازنامه و صورت هاي مالي سال مالي منتهي ۹۷/۹/۳0 در محل شرکت آماده رویت سهامداران محترم مي باشد.

رئیس هیئت مدیره 

تلفن: ۳۲۴۳۱۱۶۹-  ۰۹۱۵۱۶۱۳۱۶۱
۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹  - کلنگـی خـواه

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  0915

به اطالع همشهریان عزیز می رساند

 موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی )مصلی( 
آمادگی خود را جهت برگزاری مراسم یادبود اموات به سنت عیدانه اول 
در شب های دهه آخر اسفند بعد از نماز مغرب و عشاء  اعالم داشته 
و به عرض می رساند کلیه تبلیغات، تشریفات و پذیرایی مراسم، حضور 
 روحانیون و مداحان محترم از سوی این موسسه پذیرفته می شود. 

32227177 - 09155618482 

 دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

 شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر )نوبت دوم( 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسكن اتحاد کارگران کویرتایر ساعت ۱۶ روز یكشنبه 
مورخ ۹8/۱/۱8 در محل مسجد حضرت رقیه )س( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند  شخصا 
حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش، به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و 
برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای 
می باشد. الزم به ذکر است با توجه به ثبت مجامع تعاونی در سامانه الكترونیكی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

ارائه تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی عضو الزامی می باشد.
دستور جلسه :اصالح ماده 6 اساسنامه شرکت )مدت فعالیت شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران  کویر تایر(

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر

 تاریخ انتشار:  
۹۷/۱۲/۲۶
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برگزاری مراسم نوروزگاه در باغ اکبریه، روستای جهانی خراشاد و قلعه بیرجند

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیرجند گفت: مراسم نوروزگاه در باغ اکبریه، روستای جهانی خراشاد و قلعه بیرجند برگزار می شود، 
همچنین در ایام نوروز آیین موسیقی سنتی بیرجندی در باغ اکبریه اجرا می شود. فوالدی با بیان این  که بازارچه صنایع دستی در روستای جهانی خراشاد 
کمک راه اندازی می شود، افزود: همچنین سه سیاه چادر عشایری در روستای حسین آباد سادات برپا می شود که در آن نان محلی و شیر شتر عرضه خواهد شد. چی  برای  استاندار،  آقای  خدمت  سالم  با 

هزینه سبد کاال برای کارمندان دولت و غیره ریخته 
شد ولی برای عده ای از مردم که عضو هیچ ارگانی 

نیستند ریخته نشده واقعا چرا؟
910...915

سایت  بود  گفته  که  شهروندی  به  پاسخ  در 
 اتوبوسرانی را از آزادی به ابوذر بیاورید! می خواستیم

این را بگویم حتما شما بزرگوار از آنهایی هستید که 
هر نفر از خانواده شما یک ماشین دارد و اگر مثل 
ما از اتوبوس برای رفتن به محل کار، بیمارستان، 
دید و بازدیها و... استفاده می کردیدمتوجه میشدید 
که چه طوری خود را به ابوذر می رسانیم و باز بعد 
از انتظار تمام مسافران خود را به دیگر نقاط شهر 
می رسانیم. ما از مسؤالن درخواست عاجزانه داریم 
که به حرف این پولدارها گوش ندهند وکمی به 

فکر مردم ضعیف باشند. اجرکم عندا...
915...958

ترمینال  ورودی  قیمت  بر  خواستم  می  سالم. 
مسافربری نظارت بشه دارن خیلی پول از مردم می 

گیرند  بسیار  بد هم برخود می کنند
915...125

سالم. تاکی باید شاهد تصادف روزانه در فلکه قدس 
باشیم چرا راهنمایی و رانندگی و مسئوالن فکری 
برای این فلکه برنمی دارند خواهشا  هرچه سریعتر 

رسیدگی شود. باتشکر
915...032

مشکل تورم فزاینده مسکن در بیرجند همیشه از 
گذشته مطرح بوده و هست که نتیجه عملکرد اشتباه 
آن  کنار  در  و  زمین  مزایده  در  ها  سازمان  بعضی 
حرکات بعضی دالل های شناخته شده و بعضی از 
امالک شهر می باشد. از مسئوالن محترم استانداری 
و فرمانداری تقاضا داریم با قاطعیت با اینگونه افراد 
که هدفشان خواسته و ناخواسته در راستای خنثی 
نارضایتی  ایجاد  و  مردم  به  نظام  خدمات  کردن 

عمومی است برخورد نمایند.
915...100

سالم. از شهردار محترم و اعضای محترم شورای 
شهر درخواست داریم نسبت به اصالح ورودی خیابان 
سپیده از سمت امامت با توجه به حجم ترافیک و تردد 

زیاد آن منطقه هم تدبیری کنند.
915...816

شهر  جهادی  و  تالش  پر  شهردار  خدمت  سالم 
بیرجند و رئیس محترم شورای اسالمی شهر بیرجند. 
به طبقه محروم و حاشیه شهر بذل توجهی عنایت 
بفرمایید و زمین های کنار فنی حرفه ای معصومیه 
را جزو محدوده شهر محسوب بفرمایید که ما هم از 
خانه به دوشی و اجاره نشینی رهایی یابیم و یک 

عمر دعاگوی شما باشیم.
915...300

همانطور که مستحضرید شهرداری بیرجند اقدام 
به افتتاح چهارشنبه بازار در محل میدان بار قدیم 
بر  ترافیکی  بار  که  نمود  مسافر  بلوار  در  بیرجند 
با  افزوده و دو چندان شد،   این منطقه  مشکالت 
هکتار   110 و  مهرشهر  باالی  جمعیت  به  توجه 
در  بود  الزم  بلوار  باالی  ترافیک  و  شهر  شمال 
از نیروهای پلیس راهنمایی کمک  افتتاح  ابتدای 
می گرفتند که خودروها را به پارکینگی که از قبل 
در نظر گرفته بود هدایت می کرد،  دوم اینکه درب 
حاشیه بلوار مسدود می شد چون همین درب به 
تنهایی باعث ترافیک شده بود. سوم اینکه می شد 
به جای روز چهارشنبه روز دیگری مثال پنجشنبه 
چهارشنبه  روز  چون  بگیرد  نظر  در  شهرداری  را 
اکثریت مردم از قدیم االیام به مزار شهدای باقریه 
می روند و ترافیک دو چندان می شود،  مهرشهر 
متاسفانه به دلیل داشتن یک ورودی و خروجی آن 
هم از این بلوار با جمعیت حداقل ۴0 هزار نفری و 
همچنین بن بست بودن 110 هکتار شمال شهر 
به خودی خود معضلی بزرگ برای شهر به حساب 
می آید که حتما باید مسئوالن پدافند غیرعامل در 

این قضیه ورود پیدا کنند.
ارسالی به تلگرام آوا

دلتمردان  وقتی  مردم  بدونید  جاوید  جناب  سالم. 
کاری بکنند متوجه می شوند بابت زیباسازی بلوارها 

و پارکها بسیار بسیار ممنونم.  
915...778

با سالم. تقاضا داریم که به جاده بین امیرآباد و حاجی 
آباد کمی رسیدگی کنید. این جاده واقعا خراب است 
و چاله های بدی دارد که در زمان بارندگی خالی می 
شود لطفا رسیدگی کنید ما به دهیاری هم مراجعه 
کردیم دهیار محترم حاجی آباد گفتند چندین نامه 
برای بازسازی به اداره راه دادیم که هیچ پاسخی 
دریافت نکردیم لطفا کمی به مشکالت روستاییان 

هم توجه کنید.
یک شهروند

خواهشمندیم یک دوربین کنترل سرعت قبل میدان 
معصومیه )ابن حسام( بذارین ماشینا خیلی تند میان 
پل عابر پیاده نیست و مجبوریم از خیابان عبور کنیم 
لطفا  کنیم  با ترس عبور  باید  این سرعت  با  ولی 

رسیدگی شود تصادف هم زیاد میشه.
یک شهروند

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

بیان خاطرات کسب و کار در دورهمی روزنامه آوا با کاسبان قدیمی مرکز استان

بازار بیرجند از زبان ریش سفیدان
حسینی- »کاسب حبیب خداست«، کاسبی که با صداقت و 
وجدان آگاه به مردم خدمت کند دوست خداست. این جمله را 
حتما از قدیمی ها به خصوص ریش سفیدان بازاری شنیده اید. 
در ابتدا یادی می کنیم از تعدادی از  کاسبانی که در بازار بیرجند 
به مردم خدمت می کردند و در سالهای اخیر به رحمت ایزدی 
پیوستند.آن زمان که کاسبانی همچون آقایان مرحوم آذرمنش، 
گلشنی، کریم پور،حبیبی فر، زیوری، شمشیرگران، فخار، بادی، 
موذن، جوهرچی، آرزومندان، ذوالفقاری، بهدانی، چوبدار، خرم 
نژاد ، ریاسی، کوزه گران، صابری نیا، خانی نژاد، گنجی، خالدی، 
احسانبخش، حقیقی و بزرگان دیگری که  در بازار بیرجند منصفانه 
با مردم داد و ستد می کردند و اکنون به رحمت ایزدی پیوسته 
اند. حالل و حرام را رعایت می کردند و در کسب و کار خود به 
دنبال کسب روزی پاک بودند، سالم ترازوهایشان همیشه به نفع 
مشتری بود و حساب و کتابشان هم دقیق ، همانطور که به مردم 
اعتماد داشتند مردم هم به آن ها اعتماد می کردند و این گونه 
چرخ روزی هر دو طرف می چرخید. این ها جزئیات قشنگی 
است که در بازار گذشته بیشتر تا امروز مشهود بود پیدا می شود. 
به خصوص در شرایط اقتصادی فعلی که انتظار می رود کاسبان با 
مردم مدارا کنند، همان طور که کاسبان بزرگ بازار این کار را انجام 
می دادند.در همین راستا جلسه دورهمی با چند تن از معتمدان و 
ریش سفیدان بازار و نقل خاطراتی از کسب و کار قدیم، انصاف، 
عدالت، صداقت، پاک دستی ، پاک چشمی و امانت داری آن زمان 
دعوت ما را پذیرفتند  در روزنامه آوای خراسان جنوبی برگزار شد. 

بازاریانی که شب زنده داری می کردند 
و نمازشان ترک نمی شد

حجت االسالم محمداسماعیل دیانی روحانی قدیمی شهر 
که از اکثر بازاریان بیرجند خاطره دارد در ابتدای دورهمی 
با استقبال از این جلسه عنوان می کند: این جلسات هم 
یادآوری خوبی ها است و هم نتیجه ای از آن حاصل می 
شود.  و موجب عبرت دیگران می گردد. وی به بیان خاطره 
ای از 80 سال قبل در وصف حال و دقت کاسبان بازار در 
ادای پول قرضی می پردازد و می گوید: کسبه آن زمان به 
ریز مال خود را حساب می کردند تا مبادا پولی ناپاک جابه 
جا شود. به خاطر دارم زمانی که پدرم عطار بود در مغازه او 
تختی داشتند که شالی روی آن می انداختند، یک بار شال 
را برداشتم تا زیر آن را ببینم، همان زمان پدرم آمد و گفت: 
پسرم این پول ها را در دخل ما نریزی که این ها را وقتی 
عده ای از... سرکار آمدند و جنس خریدند دادند، چون مال 
آن ها مخلوط است گذاشتم تا اگر عشریه ای از ما خواستند 

از همین ها بپردازم و به خودشان برگردانم.
دیانی به بیان خاطره ای دیگر از دوران طلبگی خود می پردازد 
و می گوید : آن زمان به خاطر دارم مرحومان بهدانی، حق گو، 
خیاطی، ریاسی، جوهرچی، زیوری، قنادان و ... که سرجمع 28 نفر 
می شدند در مسجد جامع، پای ستون ها، نماز شب می خواندند، 
مقدم بر آن ها هم مرحوم کریم زاده بود. این بزرگان شب زنده 
داری می کردند و نمازشان ترک نمی شد. سفارش شان هم این 
بود که همیشه پولی را برای کار خیر کنار بگذاریم، مثال یکی از 
آقایان برنامه داشت تا اگر آب انبار یا جویی خراب شد از این پول 

کنار گذاشته شده، ترمیم کند.

به نفع خودمان گذشت داشته باشیم
وی با اشاره به این که آن زمان اگر فردی دستش تنگ بود 
کسبه مراعات حال وی را می کردند تا منت نگذارند و خجل 
نشود ، ادامه می دهد: بر این افراد انصاف می کردند، حتی شاهد 
بودم که گاهی می گفتند ندارید بروید بعدا بیاورید. این روحانی 
قدیمی، خاطره ای از گرفتن سود باال و رباخواری در بازار نیز 
بیان می کند و می افزاید: در منزل فردی بودم که دیدم چراغ 
وسط خانه را روشن گذاشته است، پرسیدم چرا روشن گذاشتید 
تا مورچه های خانه به سمت نور بروند و کار به ما نداشته 
باشند. گفتم بروید از قبر یکی از کسبه که رباخور بود، قدری 
خاک بیاورید در خانه بریزید، مورچه ها گم می شوند این کار 
را کرد و مورچه ها دیگر پیدایشان نشد! وی در پایان با تاکید 
بر این که چه بهتر است به نفع خودمان گذشت داشته باشیم 
و کمک کنیم، اضافه می کند: سایر کسبه بازار را هم به این 

کار نیک توصیه کنید.

ابتدا فقه تجارت را یاد بگیر بعد کاسبی کن
از  گذرد  می  عمرش  از  دهه  ابطحی  8  غالمحسین  حاج 
کتابفروشان قدیمی بیرجند و از پیشکسوتان حرفه خبرنگاری هم 
یادی از دوران قدیم می کند: او با بیان این که نبی اکرم )ص( و 
ائمه معصوم تاجر هم بودند، ادامه می دهد: فردی خدمت امام علی 
)ع( می رود و می گوید : می خواهم کاسبی کنم. حضرت از او 
می پرسند: فقه تجارت را می دانی ؟ پاسخ داد: نه، گفتند: ابتدا فقه 
تجارت را یاد بگیر بعد شروع کن. این روایت اهمیت فقه در کسب 
و کار حالل را نشان می دهد. وی با یادآوری زمانی که برای 
گرفتن برنج نزد مرحوم جوهرچی می رفت، عنوان کرد: ایشان 
برنج سال گذشته را فقط  با یک و نیم قران سود می فروختند. 

صداقت، اصل اساسی بازار است
به گفته وی صداقت، اصل اساسی بازار است و دروغ برکت را 
از بین می برد اما اکنون، به جای اولی، دومی رواج یافته است، 
همین موضوع موجب شده وضع اقتصاد بازار چنین باشد، از طرفی 
امروزه اعتقاد به قیامت هم در بین مردم از بین رفته است. ابطحی 
اضافه می کند: یادم است کسی که می خواست وارد کار کاسبی 
شود ابتدا از جاروکشی شروع می کرد و ضمن کاسب بودن مرتب 
در مسجد و پای درس علما بود. ما نیز مدام در صدد آموزش علم 
و مسائل تربیتی بودیم، آموزش علم، آموزنده حالل و حرام و 

روشنگر راه بهشت و همدم راه تنهایی است.

در قدیم اگر کاالیی گران تر بود 
مردم  نمی خریدند

نیک افروز یکی دیگر از بازاریان قدیمی که بیش از 50 سال 
سابقه فعالیت در بازار را دارد ، به تفاوت قیمت های آن زمان با 
اکنون اشاره می کند و می گوید: آن زمان که ما و آقای سروریان 
شکر می آوردیم، آن را کیلویی 23 قران و 60 دینار می فروختیم، 
قند کیلویی 29.9 قران و قند کارتونی 9 کله 32 قران بود، االن 
اما قیمت ها هر روز باال می رود، باید اصناف کمک حال مردم 
شوند. وی با بیان این که در قدیم اگر کاالیی گران تر بود مردم 
نمی خریدند، ادامه می دهد: اکنون اما برعکس شده است. همین 
مسئله گوشت را ببینید، تا زمانی که کیلویی 25 و 30 هزار تومان 
بود صفی نبود، حاال چه شده که با همین قیمت در این صف های 
طوالنی می ایستند؟! برای خرید میوه رفته بودم دیدم آن جا هم 
صف است، فردی که نیاز ندارد صف می ایستد و به آن کسی که 

نیاز دارد چیزی نمی رسد.

صبح ساعت 2 بیدار 
و به نانوایی میرفتیم  تا 8 شب

حاج آقای ارزنی از نانوایان قدیمی بازار با حدود  8۴ سال سن نیز 
می گوید: خود شما می دانید ما چطوری کاسبی می کردیم، صبح 
ساعت 2 حرکت می کردیم تا 8 شب  در نانوایی بودیم، زود خمیر 
را آماده می کردیم تا نان با کیفیت به دست مردم برسد. اگر هم 
پخت 5 دقیقه دیر می شد مردم اعتراض می کردند. وی به زمانی 

که شاگرد نانوایی بود و پس از آن نانوایی را از آقایان رسته مقدم خرید 
 اشاره می کند و یادآور می شود: برای خرید نانوایی آقای کریم پور 
سفارش مرا کرد و ریز هزینه ها و پولی که باید پرداخت می 
شد را محاسبه کردیم تا حقی ضایع نشود، مانند حاال نبود که 
کاسب جلوی چشم مان جنس را قائم می کند تا گران شود!

کاسب باید حداقل 10 تا از مسائل شرعی را بلد باشد
حاج غالمرضا ناصری از فعاالن قدیمی صنف لوازم خانگی هم 
در این نشست عنوان می کند: 50 سال قبل کارمان را شروع 
کردیم و از شاگردی به استادی رسیدیم. به خاطر دارم زمانی که 
مسئولیت اتحادیه صنفی را برعهده داشتم، برای اعطای پروانه 
کسب دو شرط الزم بود: اول این که فرد 5 سال سابقه کار داشته 
باشد و دوم این که حداقل 10 تا از مسائل شرعی را بلد باشد و تا 

شرط دوم را یاد نمی گرفت پروانه داده نمی شد.

مردم جنس را از دم قسط می بردند
 و همه به هم اعتماد داشتند

وی با اشاره به این که آن زمان معامالت بدین شکل بود 
که برای فروش یخچال اگر آذر امسال قرارداد بسته می شد 
گرفتن قسط ها از آذر سال دیگر شروع می شد، اضافه می کند: 
یخچال با قیمت هزار تا یک تومنی را مردم از دم قسط بدون 
سفته و چک می بردند ، آخر برج هم حساب خود را تسویه می 
کردند. سودها هم نیم درصد و یک درصد بود، با سود اندک هم 
مردم صاحب جنس می شدند و هم کار ما انجام می شد و همه 
به هم اعتماد داشتند.وی به بیان خاطره ای از دوران انقالب 
می پردازد و می گوید: اولین کسانی که همراه با انقالب حرکت 
کردند همین بازاریان بودند. یادم است قبل انقالب، یک ماشین 
چاپ و تکثیر می خواستم بخرم که بدون مجوز اداره فرهنگ 
نمی دادند. نزد آقای ابطحی رفتم و از او خواستم دستگاه چاپی 
را برایم درست کند که ایشان گفتند با سخت گیری های فعلی 
اگر بفهمند حساب مان را می رسند، یک دستگاه چاپ از قبل 
در انبار دارم، شب یا بعدازظهر بیایید دستگاه را بدهم تا کارهای 
پخش اعالمیه های امام را انجام دهید. ایشان دستگاه را با 
قیمت ناچیزی به من دادند، حتی نصف پول را هم نگرفتند تا 
کارمان راه بیافتد. این نمونه ای از همان اعتمادی بود که در 

گذشته به یکدیگر داشتیم.

رفتن عدالت و حیا از بازار
ناصری به دورانی که اجناس کوپنی شده بودند و قیمت ها از 
اداره بازرگانی اعالم می شد اشاره می کند و می افزاید: بودند 
کسانی که جنس داشتند و احتکار می کردند ولی تعدادشان 
خیلی کم بود. اما حاال عده ای وارد بازار شدند که عدالت و حیا 
ندارند، نه جنس خوب دست مردم می دهند نه اخالق خوب 
دارند. وی پیشنهاد می دهد: همین عده باقی مانده از بازاریان 
قدیمی، این بازاریان جدید را جمع کنند و روی آن ها تاثیر مثبت 

بگذارند تا عدالت به بازار برگردد.

اصرار بر خرید جنس گران تر!
حاج موسی ناصری دیگر بازاری قدیم بیرجندی، هم در این 
نشست عنوان می کند: سال 56 ، 6 یخچال آزمایش را از 
در کارخانه بار کردم تا این جا بفروشم، 2 ماه طول کشید تا 
یخچال ها با قیمت هزار و ۴00 تومان فروخته شد. اکنون 
اما مردم برعکس شدند، مشتری ظرفشویی بوش با قیمت 
هم  شدت  به  و  خواهد  می  من  از  را  تومان  میلیون   12
قبل همان ظرفشویی  که چند سال  حالی  در  است،  مصر 
۴ میلیون بود و کسی نمی خرید! وی با اعتقاد بر این که 

نابسامانی بازار برنامه ریزی شده است، ادامه می دهد: عده 
ای کاسب، یک صنف همچون برنج را مجبور می کنند تا 
ارزان بفروشند، اما چندین تن آهن در انبارها به قیمت روز 
 خرید و فروش می شود. اگر عدالت است و دولت اسالمی ، 
پس باید این عدالت چرخشی داشته و نسبتی بین بخش های 

مختلف جامعه باشد.

تمام بازار را صابون می دادم
محمد حسن پیشکار پدر شهید پیشکار و صابون ساز قدیمی 
بیرجندی با 55 سال سابقه کار هم از دقت و وسواسش در قیمت 
گذاری صابون تولیدی خود با حداقل سود تمام شده می گوید و 
تعریف می کند: آن زمان هر سال عید که پخت می کردیم تا 
عید سال بعد چیزی نمی ماند، تمام بازار را هم صابون می دادم 
اما اکنون 17 سال شده که از کار افتاده ام و دیگر به آن صورت 
صابون نمی پزم. آن چند ماهی که بازار گران شد صابون هایم 
را گران نکردم و به قیمت پارسال می دادم ولی صابون هایی که 
با کتیرا کیلویی ۴00 هزار تومان و روناس 60 هزار تومان پخت 

کردم، دو ماه است با اندک سود و افزایش قیمت می فروشم. 

خیر و برکت امروز از بازار رفته است
حاج محمد اکبرپور از فعاالن صنف لوازم یدکی نیز عنوان می 
کند: خیر و برکت امروز از بازار رفته است. خدا رحمت کند پدرم 
را که تعریف می کرد اول صبح همراه با حاج آقای ملک، 
گلشنی و بهدانی در سرای آقای گلشنی می نشستند چند کلمه 
قرآن می خواندند و بعد مسائل دینی را برای خرید و فروش 
اجناس می گفتند و پس از آن در مغازه را باز کرده و آب 
پاشی و اسفنج دود می کردند و قرآن می خواندند. اما االن 
بازاریان از همان ابتدایی که در مغازه را باز می کنند موسیقی 
می گذارند. وی همچنین با انتقاد از این که مردم برای پراید 
52 میلیون تومانی در صف می ایستند می خرند، ادامه می 
دهد: یکی از اقوام مان در کانادا تعریف می کرد شیر را به پول 
ایران 5 هزار تومان گران کردند، دو هفته مردم شیر نخوردند 
 تا ارزان شد، اینجا ولی هر چه گران شود مردم بیشتر هجوم 

می آورند، این پول هم از کجا می آید نمی دانم!

می توانستم گران بفروشم 
اما یک قران باالتر نفروختم!

بهدانی از قدیمیان صنف شیشه فروشی با حدود 70 سال سن 
نیز تعریف می کند: یادم است زمانی که از روی آمار شیشه 
تحویل می دادند برای مثال به هر نفر شیشه فروش 200 متر 
شیشه ماهانه تعلق می گرفت تا بفروشد. از طرفی اداره آموزش 
و پرورش چند مدرسه ساخته بود که نیاز به شیشه داشتند و 
از ما کمک خواستند. به همین دلیل پیش فرماندار رفتم تا 
نامه ای بنویسد و به وزارت بازرگانی برای تحویل شیشه ببرم. 
سری اول که وزارت پاسخ مرا نداد اما سری دوم که توضیح 
دادم مدارس بیرجند شیشه ندارند و وضع خوبی نیست، دیدم 

قلم وزیر روی کاغذ رفت و 8 هزار متر شیشه صندوقی به 
من داد. این شیشه ها را با 8 کامیون به بیرجند آوردم و از در 
مغازه تا سر مدرس شیشه کنار درختان کاج گذاشتم. پس از 
آن فاکتورها را برای تسویه حساب بردم، گفتند 800 متر برای 
پرتی و شکستگی شیشه ها کسر می شود و 7 هزار و 200 متر 
را صورت حساب می کنیم. از طرفی هم به من گفتند شیشه را 
متری 100 تومان باید بفروشی، من هم با این که می توانستم 
متری 10 هزار تومان بفروشم و از من هم می خریدند اما از 
100 تومان یک قران باالتر نفروختم.وی به بیان خاطره ای از 
همان دوران نیز می پردازد و با خنده خطاب به حجت االسالم 
دیانی می گوید: حاج آقا یادتان هست شهرداری از من شکایت 
کرد گفتند سد معبر کردید، گفتم نه صندوق ها را روی جوب 
گذاشتم اما شما گفتید اگر من یا فرد دیگری گوشه عبایش به 
این صندوق ها گیر کند چه؟ که گفتم نه آقا خیال تان راحت! 
گیر نمی کند چون شیشه ها مال مردم است. بهدانی اضافه می 
کند: در این 55 سال سابقه کار تمام سعی ام را کردم تا در کار 

نهایت صداقت را داشته باشم و اکنون نیز همین گونه هستم.

هیچوقت برای مشتری نرخ تعیین نکردم
حاج  داوود عابدپور از قدیمی های صنف تابلوسازی نیز با 
بیان این که ۴5 سال سابقه کار در این حوزه را دارد، عنوان 
می کند: آن زمان در بیرجند هیچ کسی جواز تابلوسازی 
نداشت، زمانی آقای شهرستانی بود که تعطیل کرد، حاج 
آقای وجدان بودند که فوت کردند، حاج آقای افسر هم در 
تا  منزل خود کار می کرد. ما هم چند سالی کار کردیم 
تصمیم گرفتیم جواز بگیریم اما آن زمان آقای فلقی مسئول 
اعطای جواز ، عنوان می کرد: نیازی به تابلوسازی نداریم. 
نداشتیم،  جواز  که  مدتی  و  فراوان  مخالفت های  از  پس 
کردیم  کار  که  هم  حاال  تا  و  گرفتیم  را  جواز  سرانجام 
برای مشتری  است.هیچوقت  بوده  مهم  برایمان  صداقت 
نرخ تعیین نکردم، می گفتم تابلو این مقدار شده ولی هر چه 
شما بدهید. گاهی ناراحت هم می شدم که کم می دادند اما 
می گفتم خدا بدهد برکت و واقعا هم برکت داد. زمانی که 
به شدت بیمار شده بودم همین دعای خیر دوستان و مردم 

بود که موجب بهبودی من شد.

در کوچه ما سابقه گران فروشی بود، 
اما سابقه ارزان فروشی را راه انداختم

حاج  محمد علی سورگی با 70 سال سن، از کسبه ای که در 
خیابان حکیم نزاری سال هاست لوازم الکتریکی دارد نیز یادی 
از دوران قدیم می کند و می گوید: به خاطر دارم زمانی که کار 
می کردم ، در کوچه ما سابقه گران فروشی بود. ولی من کارم 
را با فروش و سود کم شروع کردم و سابقه ارزان فروشی را 
راه انداختم، بعد از آن هم سود کم و رعایت انصاف را پیشه 
کردم. به هر فردی هم که در صنف تعمیرات یا فروشندگی 
لوازم الکتریکی نزد ما آمده توصیه کردم انصاف را رعایت کند.

چون انصاف ندارید ضرر می کنید!
به گفته وی دو نرخه شدن بازار اکنون مشکل بزرگی است. 
ما برای فروش جنس قدیم خود میانگین قیمت می گیریم 

و به قیمت جدید نمی فروشیم تا مدیون نباشیم. 
تا خدا  را می کنم  اطرافیانم همین توصیه  و  فرزندان  به 
به روزیشان برکت بدهد. البته چند نفر که جدید آمدند در 
اختیار ما نیست تا توجیه کنیم، ولی وقتی می گویند ارزان 
بفروشیم ضرر می کنیم، می گویم چون انصاف ندارید ضرر 

می کنید ...) ادامه ی مطلب در شماره ی آتی( 
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موفقیت و انرژی

دروغ گفتن

آنچه دوست دارید، ببینید

حافظه مانند یک بانک است که اگر در آن سپرده داشته 
باشیم می توانیم از آن برداشت کنیم و اگر سپرده ای 
نداشته باشیم، هنگام نیاز نمی توانیم از آن استفاده کنیم. 
از راه های حسی مورد عالقه خود باید استفاده کرد. 
برخی با دیدن، چیزی را بهتر به حافظه می سپارند یعنی 
»حافظه تصویری« خوبی دارند و برخی دیگر با شنیدن 
بهتر به خاطر می آورند یعنی »حافظه شنیداری« در آنها 
قوی تر است. اگر با گوش دادن چیزی را بهتر به خاطر 
می سپارید به جای خواندن کتاب و جزوه آموزشی، یا 
برنامه های صوتی گوش دهید. فراموش نکنید تا وقتی 
که حاالت روحی تان نامناسب است تمام مسائل و 
وظایف مهم زندگی تان را یادداشت کنید و دائماً آن را 
مرور کنید تا فعالیت های کاری و درسی و زندگی تان 

به طور جدی مختل نشود.

مشکل داشتن در تصمیم گیری

اگر عادت کرده اید به پرسش های دیگران بر اساس 
آنچه دوست دارند بشنوند و باب میل شان است 
پاسخ دهید، شما احتماال با تصمیم گیری مشکل 
خواهید داشت. زمانی که شما به دیگران اجازه می 
دهید تا همه چیز، از انتخاب یک جفت کفش نو 
گرفته تا تصمیم گرفتن برای پیدا کردن یک جای 
انتخاب  برای شما  آنها  را  نهار  برای صرف  خوب 
کنند، هیچ وقت مسیری را که در زندگی برای خود 

بر می گزینید نمی توانید عملی کنید.
راهکار: قبل از همه چیز خودباوری را در درون تان به 
خود تلقین کنید؛ سپس با توجه کردن به چیزهایی که 
دوست دارید و چیزهایی که دوست ندارید شروع کنید. 
سعی کنید فعالیت هایی که شما را سرحال، شاداب و 
سرزنده و چیزهایی که انرژی شما را خشک می کنند 
پیدا کنید. با عمل کردن به این ها، آگاهی یافتن از 

باورها و عقاید تان رشد خواهد کرد.
اوقات  گاهی  عاجزید:  کردن  کمک  درخواست  از 
افرادی که به احتمال زیاد به هر درخواستی “بله” 
می گویند کمتر می توانند از دیگران درخواست کمک 
کنند. اگر شما با کمک خواستن از کسی )حتی اگر 
یک لطف کوچک و یا یک کار ساده باشد( مشکل 
دارید، ممکن است فرصت های طالیی دست نیافتنی 

زیادی را در زندگی از دست بدهید.
راهکار: اول از همه هر روز با یک درخواست ساده 
شروع کنید. بیشتر انجام دادن این کار باعث می 
شود تا شما از دیگران راحت تر درخواست کمک 
کنید. اگر بخواهید کل انرژی تان را صرف انجام 
کارهایی کنید که دیگران می خواهند، غیرممکن 
است بتوانید بر اساس ارزش هایی که برای خودتان 

قائل هستید زندگی کنید.

مسواک را بيش از حد روي
 دندان ها فشار مي دهيد

به کار بردن انرژي زیاد حین مسواک زدن از آن 
مراجعین  تمام  که  است  رایجي  خطاهاي  دسته 
به دندان پزشکان مرتکب مي شوند. فشار دادن 

بافت  شود  مي  باعث  ها  دندان  روي  مسواک 
برود. بین  از  و  بگیرد  فاصله  ها  دندان  از  ها  لثه 

افتادگي  حتي امکان دارد به حساسیت دنداني یا 
دندان دچار شوید. خالصه اینکه با دندان هایتان 
 مهربان باشید. دندان پزشکان توصیه مي کنند از 

مسواک هاي نرم استفاده کنید. 

قرارگيری مناسب بدن
 گوارش را بهتر می کند

وضع  می شود،  گوارش  دستگاه  از  صحبت  وقتی 
قرارگیری مناسب بدن به اندام های داخلی شکم، 
این امکان را می دهد بدون فشار اضافی که می تواند 

باعث اختالل در عملکرد طبیعی دستگاه گوارش 
شود، وضعیت طبیعی شان را به خود بگیرند. وضعیت 
قرارگیری نامناسب بدن و قوز کردن به عنوان یک 
عامل موثر در مشکالت گوارشی متعدد، از برگشت 
اسید معده گرفته تا یبوست و حتی فتق، در نظر 

گرفته می شود.

برخی نوشيدنی ها باعث
 سوزش معده می شوند

قهوه  حتی  الکل  میوه ها،  آب  گازدار،  نوشیدنی ها 
صبحگاهی می تواند عاملی برای سوزش معده شما 
باشد. کافئین هم عضالت مری را شل می کند و 

به اسید معده اجازه ورود به حلق را می دهد. ببینید 
می گذارند،  تاثیر  شما  روی  نوشیدنی هایی  چه 
یادداشت بردارید یا در یک فایل در گوشی همراه 
فراوان  آب  نوشیدن  دارید.  نگه  کامپیوترتان   یا 
 به شستن اسیدهای معده از سطح مری و برگرداندن 

آن به معده کمک می کند.

رنگ پریدگی
 نشانه کمبود آهن است

اگرچه بیشتر افراد دارای پوستی رنگ پریده هستند 
و ممکن است بیماری و یا نقصی در بدن نیز نداشته 
باشند اما رنگ پریدگی در صورت می تواند نشانه  کمبود 

آهن باشد. هموگلوبین در خون باعث خوش رنگ شدن 
صورت می گردد. زمانی که سطح هموگلوبین کم باشد 
رنگ صورت، پریده و کم رنگ خواهد شد. هنگامی 
که سلول های خونی آهن کافی نداشته باشند ، کوچکتر 
و ضعیف تر شده و می توانند باعث رنگ پریده شدن 

صورت گردد. 

از ملحفه و پتوی شخصی خود
استفاده کنيد

اگر دچار التهاب گلو شده اید، بیشتر بهداشت فردی 
لحاف  از  استفاده  که  بدانید  باید  کنید.  رعایت  را 
گلو  التهاب  بروز  باعث  دیگر  فرد  های  ملحفه   یا 

می شود، چون این کار امکان انتقال و انتشار باکتری 
افرادی هستید که  اگر جزو  کند.  بیشتر می  را  ها 
سیستم ایمنی ضعیفی دارند نیز بیشتر در معرض 
خطر خواهید بود، چون بدن قدرت کافی برای مقابله 
با بیماری و عفونت های احتمالی را ندارد. بنابراین از 

لحاف و دیگر لوازم افراد دیگر استفاده نکنید.

از صابون های آنتی باکتریال استفاده نکنید. استفاده از این صابون ها می تواند پیامدهای ناخوشایندی داشته باشد 
. به صورت کامال علمی ثابت شده که محتویاتش نمی تواند بهتر از صابون های معمولی عمل کند. تحقیقات 
نشان داده اند صابون معمولی و آب به اندازه صابون های آنتی باکتریال مثمر ثمر واقع می شود..گفته می شود 
موادی مثل تریکلوسان و سایر ضدباکتری های موجود در این صابون ها باعث ایجاد مشکالت تیروئیدی، 
حساسیت، اضافه وزن و تضعیف کارکردهای عضالنی بدن می شود. بنابراین اول از همه سراغ آب و صابون 
معمولی بروید و بعد هم مراقب مواد تشکیل دهنده صابون ها باشید چون حتی بعضی از اسانس ها ممکن است 
سمی باشند! برای همین هم بهتر است تا جایی که برایتان مقدور است از صابون های بدون بو استفاده کنید 

که این خطر را هم ندارند.

از خرید قوطی های کنسرو دارای برآمدگی، فرورفتگی و یا نشتی خودداری کنیم و در صورت خرید مطمئن شویم که 
درپوش آن ها شکسته نشده باشد. اگر فرآورده ای ظاهر و یا بوی ناخوشایندی داشت، به هیچ عنوان آن را استفاده نکنیم. باید 
توجه کرد کنسروها را قبل از مصرف 20 دقیقه در آب جوش قرار داده و سپس مصرف شود. در نظر داشته باشید همیشه 
قبل از آماده کردن و یا خوردن غذا، دست ها با صابون شسته شوند زیرا با آلوده بودن دست ها ممکن است نوعی از اسهال 
میکروبی در طی سفر و به دلیل عدم رعایت بهداشت به بدن منتقل شود. بوتولیسم نوعی مسمومیت غذایی کشنده است 
که در اثر مصرف کشک غیرپاستوریزه، غذاهای کنسروی و یا سوسیس و کالباس خام و آلوده بروز می کند. مهم ترین کار 
درمانی در این مسمومیت، تجویز سریع ضد سم در مرکز درمانی است که در صورت عدم درمان ممکن است فرد مسموم 
در اثر فلج تنفسی فوت کند. مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

پیشگیری از مسمومیت های غذایی در سفر از صابون آنتی باکتریال استفاده می کنید؟

نهمین امام شیعیان نام مبارکش محمد است و القاب و کنیه های 
و  است  هادی  و  جواد  شان  لقب  مشهورترین  دارد؛  فراوانی 
معروف ترین کنیه شان ابوجعفر. امام جواد علیه السالم 10 ماه رجب 
سال 195 هجری قمری در مدینه چشم به دنیا گشود. پیشگویی 
والدت آن امام از زبان پدر بزرگوارش چندین بار مطرح شده بود. 

دوران امامت امام محمد تقی )ع(
دوران کودکی امام جواد علیه السالم از دوران شیرخوارگی تا زمانی 
که در سن هفت سالگی به امامت رسید، با حوادث گوناگون آمیخته 
است. با شهادت امام رضا علیه السالم و به امامت رسیدن امام جواد 
در سن کودکی، یکی از موضوعاتی که حتی برخی از یاران امام 

هشتم را دچار شک و تردید کرد، کم  سن  و  سالی امام جواد )ع(  در 
مقام امامت بود. به همین دلیل در مواردی امام رضا علیه السالم و 
در موارد دیگری، خود امام جواد به تبیین آن پرداختند و به شبهه ها 
پاسخ گفتند.اگر چه امام جواد علیه السالم نسبت به سایر امامان 
در سن بسیار کمی به امامت رسیدند، اما دوران هفده ساله  امامت 

ایشان، دورانی نسبتاً طوالنی و پر حادثه است.
جایگاه امام نزد خدا

امام جواد علیه السالم به دلیل قابلیت و لیاقت و بهره مندی از 
 موهبت الهی از جایگاهی رفیع در پیشگاه خداوند، پیامبر اکرم )ص(، 
پدر بزرگوارش و تمام کسانی که بهره ای از شناخت امام دارند 

برخوردار است. اگر چه دشمنان دین و حاکمان معاصر امامان 
معصوم علیهم السالم همواره در مقام توطئه و سرکوب و تحقیر 
آنان بوده اند، اما حقانیت و صداقت و نورانیت امامان شیعه پیوسته 
نقشه های دشمنان را خنثی و بی تأثیر می ساخته است و در برخی 
موارد، حتی دشمنان تحت تاثیر وجود پر برکت آنان قرار می گرفتند.

مکتب علمی امام جواد علیه السالم
تعداد راویان و اصحاب حضرت جواد علیه السالم قریب صد و 
ده نفر بوده اند و جمعا 250 حدیث از آن حضرت نقل شده ، نباید 
تعجب کنیم، زیرا از یک سو، آن حضرت شدیدا تحت مراقبت و 

کنترل سیاسی بود و از طرف دیگر، زود به شهادت رسیدند.

والدت امام محمد تقی )عليه السالم( مبارک باد

آیه روز

او همان کسی است که زنده می  کند و می  میراند و چون به کاری حکم کند همین قدر به آن می  
گوید باش بی  درنگ موجود می  شود )سوره غافر آیه ۶۸( 

سخن روز

دستهایت را بگشا! دلت را به امید و خودت را به صبح پیوند بزن!  امروز روز دیگریست. روز تو و آغاز 
چشم هایی که  خدا در آن نقش بسته.
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از  ایرانی  نویسنده  افقی:1- 
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سنگ انداز ۶- کنایه از کسی که 
بلند قدر و بزرگ منش است - نام 
فرشته همراه ماروت 7- مرغابی، 
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شخصیتهای اساطیری یونان قدیم 
۸- جام ورزشی - نهنگ - میل 
افروختن 9-  روشنی،   - و هوس 
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انودارامرابکبس1
لایرهرهاقهناب2
شایفامهیواعم3
تسراخبادباابص4
رتدایرتارکنوب5
مزلمعافتنالح6
رگاتمیقراوهگ7
ورینهتفشاریما8
زدابارتکدزره9
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ربایمانیتوکلم12
یردنکشهنییاا13
ساسانتسبالوخد14
کانسرتهللااشام15

ایزوگام و قيرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستيک فرازی
09155622291

32211684

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

 میز اداری و کنفرانس 

 093630500۷1 مدیریت: توانا
جمهوری 30 ، سمت مزار شهدا، قلعه

کار خوب اتفاقی نيست

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

کليه لوازم دست دوم شما را خریداریم
 با یک تماس اختالف قيمت را تجربه کنيد.  

۰915   ۰56   21۰۰ 

اولین سرویس کارواش خودرو 
درب منزل و محل کار 

تخفيف عالی برای استفاده گروهی کارمندان 

شماره های ما را ذخیره کنید
32462434 -09910306264

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160۷۷9 - 09151641464

استخدام فوری: تعداد 2 نفر نیروی خانم و 2 نفر 
نیروی آقا )نیروی آقا حداکثر 25سال( جهت کار 
در فست فود  32342315- 09363654۷46

فروش ویژه جاروبرقی
یک سال ضمانت 

 خدمات در بیرجند 
آدرس: مهرشهر- نبش بهجت 2۷

09333009860

ظروف یکبار مصرف و پالستيک 
شمس

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

تفلون،  نیکل  * زیر قیمت بازار
آدرس: سجادشهر،  نبش امامت 43
09336۷3283۷ - سلیم

حمل تخصصی اثاثيه منزل با کادری مجرب و ماهر
جابجایی اثاثیه منزل و اداری با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ و پتودار 

* 100 درصد تضمینی *
عبدالهی:   09153618546- 09156008546

Cinemaferdosi_ :اینستاگرام    @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

آشغال های دوست داشتنی
18:1521:30شروع سانس

قانون مورفیپارادیس
2014:301316:15شروع سانس

نقاشـی ساختمـان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    

09156633230- برگی

دستگاه ساب سيار اميرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156۷06538

یک شرکت معتبر نیازمند چند کارگر 
ساده، جوشکار و لوله کش می باشد.

09154۷84313

کود ارگانيک هيوميک اسيد )آس ایاس(
از بین برنده شوری خاک - تسریع در جوانه زنی

 ماندگاری آب در اطراف ریشه - رشد بهتر گیاه - افزایش مقاومت گیاه
دفتر مرکزی: آیسک، فروشگاه سبز پویان   0915۷203863          

         فروشگاه به کشت : 0910196256۷
بیرجند: 09153613349- صادقی            قاین: 09153610502 - رستمی

سرایان: تعاونی مطهر 09153661694    فروشگاه پانیا: 0915366068۷

فقط با 2۰ هزار تومان

جابجایی ساید بای ساید و گاو صندوق
 به شيوه فنی و تخصصی 

)در ضمن باز و بسته کردن درب یخچال ساید
 به شیوه تخصصی انجام می گیرد(

داشتن کارگر ماهر و ماشین در شهرهای تهران، 
بالعکس در هر روز  بیرجند،  مشهد، زاهدان، 
هفته و تخفیف ویژه. حمل بار و اثاثیه و هرگونه 

کاالی صنعتی از جمله کاشی، سرامیک
 MDF ، ضایعات، برنج و غیره 

با ایسوزو،  تک، ده چرخ ، تریلی 
به تمام نقاط کشور

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی
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استاندار در در بازدید از سردخانه میوه تنظیم بازار خراسان جنوبی عنوان کرد :

استاد روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران:

اسکان مسافران نوروزی در مدارس
 از 29 اسفند

مدارس  در  نوروزی  مسافران  اسکان  صداوسیما- 
خراسان جنوبی از 29 اسفند آغاز می شود و تا 12 
فروردین 98 ادامه دارد. مدیرکل آموزش و پرورش 
در نشست خبری گفت: نوروز امسال  هزار و 181 
و 175  اسکان  پایگاه  قالب 14  در  درس   کالس 
مدرسه با  412 عامل اجرایی میزبان مسافران نوروزی 
است.واقعی با بیان اینکه تاکنون 367 خانواده برای 
اسکان در مدارس نام نویسی کردند، گفت: تجهیزاتی 
همچون یخچال، فرش، تلویزیون و جاروبرقی در 
کالس ها در نظرگرفته شده است. وی افزود: برای 
رفاه حال مسافران نوروزی تجهیز اردوگاه های استان، 
راه اندازی پیک موتوری و توزیع بروشور و بنر انجام 
شده است. نوروز سال 97 هم 116هزار و 774 نفر در 

مدارس خراسان جنوبی اسکان داده شدند.

افزایش ۳۰ درصدی بازارچه های نوروزی

 تسنیم- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری با بیان اینکه برای نوروز امسال 8۰ نوروزگاه 
در مبادی ورودی شهرهای استان داریم، گفت: تعداد 

بازارچه های نوروزی نیز امسال 3۰ درصد افزایش یافته 
است. رئیس جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی نیز در 
این جلسه گفت: آمادگی برای مقابله با حوادث احتمالی 

سیل، برف و آبگرفتگی معابر وجود دارد.

افتتاح مرکز خدمات جامع سالمت شهری 
در مود با مشارکت بانک کشاورزی و 

مجمع خیرین سالمت

امین جم- طی مراسمی با حضور جمعی از مسئوالن 
مرکز خدمات جامع سالمت  و شهرستانی،  استانی 
شهری مود به نام »پروفسور باللی مود« با کمک 7۰۰ 
میلیونی بانک کشاورزی خراسان جنوبی به بهره برداری 
رسید. مدیر امور شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی 
در این مراسم با بیان اینکه حمایت، توسعه و تأمین منابع 
الزم برای بخش کشاورزی از رسالت های این بانک 
است، افزود: اشتغالزایی در بخش کشاورزی و تزریق 
منابع توانسته امنیت غذایی کشور را تأمین کند که در 
این امر نقش بانک کشاورزی بی بدیل است. حسینی 
مدیرعامل مجمع خیرین سالمت  نیز اظهار کرد: برای 
تجهیزات مرکز جامع خدمات سالمت مود قریب به 
31۰ میلیون تومان هزینه شده است. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند هم با اشاره به این پروژه بیان کرد: 
17 نفر از همکاران در رسته های  گوناگون برای   تأمین 

نیازهای مردم فعالیت خواهند کرد.

توقیف بزرگترین محموله شتر قاچاق 
خراسان جنوبی در نهبندان

بزرگترین محموله شتر قاچاق استان در نهبندان از سوی 
اطالعات سپاه کشف و توقیف شد.روابط عمومی سپاه 
استان گفت: قاچاقچیان این محموله شتر را از مرز 
پاکستان با خودرو به مناطق کویری شهرستان منتقل 
کرده و قصد جابجایی به استان های مرکزی را داشتند.

سرهنگ علی آبادی افزود: طی رصد اطالعاتی نیروهای 
معاونت اطالعاتی ناحیه مقاومت بسیج سپاه نهبندان این 
محموله 23 نفری شتر خارجی را در شهرستان نهبندان 
کشف و توقیف کردند که  ارزش تقریبی این محموله 

بیش از یک میلیارد تومان است.

هشدار هواشناسی برای وزش باد شدید و وقوع سیالب

صداوسیما -کارشناس هواشناسی استان با اشاره به صدور اخطاریه هواشناسی برای وزش باد شدید و وقوع سیالب گفت: بر اساس نقشه ها و خروجی مدل های پیش یابی  امروز تا اواخر وقت دوشنبه 27 اسفند 
منطقه تحت تاثیر امواج ناپایدار جوی قرار خواهد گرفت. نخعی افزود: ابتدا وزش بادهای شدید و گاهی خیلی شدید سبب خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی خواهد شد که با انتقال رطوبت، تراکم ابر، رگبار 

شدید باران گاهی با رعد و برق و در مناطق کوهپایه ای بارش تگرگ پیش بینی می شود. وی گفت: از اواخر امروز در ارتفاعات شمال شرقی خراسان جنوبی احتمال بارش برف نیز وجود دارد.

مطالعات  و  الملل  بین  روابط  استاد  کاری-  
منطقه ای دانشگاه تهران ضمن  اشاره به شعار 
سال “حمایت از کاالی ایرانی”  گفت: کسانی 
که دغدغه اقتصاد ملی را دارند، می توانند از 
به  و  حذف  را  ها  چالش  گردشگری،  پنجره 
روز  کنند. محمدرضا مجیدی  تبدیل  فرصت 
گذشته در  سمینار دیپلماسی گردشگری عنوان 
کرد: هر دولتی، متصدی دیپلماسی کشورش 

سیاست  قدرت  جایگاه  بر  تکیه  با  و  است 
به مناسبات دو  با توجه  جغرافیایی خویش و 
یا چند سویه با سایر حکومت ها وظیفه دارد، 
عمومی،  دیپلماسی  مسائل  انجام  بر  عالوه 
تسهیالتی را برای میهمانان خارجی، به ویژه 

برای گردشگران بین المللی فراهم کند. 
وی با بیان اینکه از مؤلفه های اثربخش در توسعه 
صنعت گردشگری، گسترش و تعمیق سیاست 
جغرافیایی با دیگر واحدهای سیاسی، به ویژه 
کشورهای گردشگر فرست است، افزود: با توسعه 
صنعت گردشگری در چارچوب زیرساخت ها 
جوامع محلی بسط و توسعه پیدا می کند. وی 
با اشاره به اینکه باید ببینیم چقدر از ظرفیت 
های استان استفاده شده است، خاطر نشان کرد: 
گسترش دیپلماسی موثر و پویا  بسترساز برای 

گردشگری است. 

آماده سازی زیرساخت ها
 اولویت صنعت گردشگری است

استاد روابط بین الملل با اشاره به اینکه ساالنه 5 
تا 6 میلیون گردشگر در کشور  داریم، ادامه داد: 
زمانی که زیرساخت ها و فرهنگسازی آماده نشود،  
این صنعت توسعه پیدا نمی کند، در نتیجه گردشگر 
افزایش پیدا نمی کند. مجیدی ادامه داد: الزم است 
تمام  زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی،  رسانه و 
سخت افزاری و نرم افزاری را به کار گیریم و به 
این باور برسیم که گردشگری، پیشران  اقتصاد 

دولتی و استانی است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که به پرسش های اساسی 
و اولویت ها در حوزه گردشگری پاسخی داده نشود 

در واقع وقت و سرمایه فعاالن این حوزه تلف شده 
است. وی با بیان اینکه همچنین صنایع دستی 
هم به گردشگری توسعه می بخشد، ادامه داد: ما 
تمدن 8 هزار ساله داریم که با نمایش یک اثر 
تاریخی، معرفی یک دانشمند و فرهیخته،  یک 
از  بسیاری  پای  بنای قدیمی  یا  کتاب قدیمی 

گردشگران به این کشور باز می شود. 

گردشگری سالمت را در
 استان فعال کنیم

بیمارستان  دو  استان  در  کرد:  اظهار  مجیدی 
پیشرفته با پزشکان و پرسنل فرهیخته داریم که به 
خوبی می توانیم گردشگری سالمت را فعال کنیم.
ارائه  و  تصویرسازی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
 تصویرسازی مثبت توسط رسانه ها  خیلی تاثیر گذار 

توسعه  کلید  گردشگری  کرد:  عنوان  است 
و  ارزی  درآمد  اشتغال، کسب  ایجاد  اقتصادی،  

تبادل فرهنگی در جوامع گوناگون است.
وی خاطر نشان کرد: از هر ده شغل دنیا یکی  
مربوط به گردشگری است و هر فردی که  وارد 
یک کشور می شود  15 شغل را درگیر می کند. 
الملل و مطالعات منطقه ای  بین  استاد روابط 
اینکه در سالی که  به  اشاره  با  دانشگاه تهران 
گذشت 381 میلیون شغل در این حوزه ایجاد 
شده، افزود: صنعت گردشگری بر پایه بومگردی و 
روستاها اقتصاد محلی را متحول می کند. مجیدی 
تاکید کرد: سوالی که مطرح می شود این است که 
چقدر نخبگان برای توسعه گردشگری به اجماع 
رسیده اند و آیا با منابع محلی می توان استان را 

تجهیز کرد و جلو برد؟

اخبار کوتاه

خبر ویژه

هشدار محیط زیستی در 
مورد یک گیاه سرطان زا: 

»سنبل آبی« نخرید

کاری- در آستانه سال نو، رئیس گروه گیاهی سازمان 
حفاظت محیط زیست، ایرانیان را از خرید سنبل آبی 
برحذر داشت و گفت: سنبل آبی سرطان زاست چون 
ریشه های این گیاه جاذب آالینده ها، فلزات سنگین 
و مواد سمی است. چند سالی است که ماهی قرمز و 
سنبل آبی پایه ثابت سفره خیلی از ایرانی ها شده است 
اما این دو مهمان ناخوانده ریشه ای در فرهنگ ما ندارد. 
مدیرکل محیط زیست استان هم در این باره گفت: 
متاسفانه سنبل آبی ظاهر زیبا و فریبنده ای دارد؛ آنقدر 
که می خواهیم یک دسته از آن را روی میز ناهارخوری 
یا میز کنار پنجره اتاق توی گلدان سفالی بنشانیم و 
خستگی روزانه  را با تماشای آن بزداییم؛ غافل از این که 
این سنبل آبی زیبا و دلربا که این روزها برای سفره هفت 
سین به فروش می رسد، برخالف ظاهر اغواکننده اش، 
می تواند  و  است  خطرناک  و  مهاجم  موذی،  بسیار 
تهدیدی جدی برای سالمت مردم و حتی سرطان زا 
باشد. اکبری ادامه داد: از طرفی ورود آن به آبگیرها و 
حضور این گیاه مهاجم و خطرناک در کوچک ترین 
محیط آبی باعث می شود از حالت کنترل خارج شده و با 
گسترش سریع در اکوسیستم، حیات گونه های مختلف 

جانوری منطقه را از بین ببرد.
وی تاکید می کند: هم استانی ها بدانند  این گیاه به 
دلیل قدرت خود، پاالیی باال و امکان سازگاری فوق 
العاده با محیط می تواند حتی فلزاتی سنگین مثل جیوه 
و سرب که از طریق فاضالب کارخانه های صنعتی 
به آب ها وارد می شوند را به خود جذب کند از این رو 
تجمع سنبل آبی در محیط به شدت خطرناک بوده و 
می تواند عامل مهمی برای بروز بیماری هایی از جمله 
انواع سرطان باشد. وی همچنین با اشاره به اینکه در 
فرهنگ سنتی ما ماهی قرمز هم در سفره هفت سین 
جایی نداشته است، ادامه داد: این ماهی نماد عید چین 
است که وارد فرهنگ ما شده است. مدیرکل محیط 
زیست استان توصیه می کند: مردم ماهی قرمز نخرند تا 
به مرور زمان دالالن از عرضه آن جلوگیری کنند. البته 
حال با توجه به اینکه این ماهی عضو الینفک سفره 
های هفت سین است باید به مردم آگاهی داده شود 
که بعد از ایام عید این ماهی را وارد اکوسیستم طبیعی 
نکنند. اشکال دیگری که ماهی قرمز دارد این است 
که مخرب محیط زیست است؛ چون شرایط مقاومتی 
باالیی دارد و باعث می شود به محیط زیست آسیب وارد 
کند؛ به همین خاطر نباید این گونه را وارد اکوسیستم 
توانند  می  ارجمند  )خوانندگان  کرد.  طبیعی  های 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

*بخش همودیالیز، بانک خون و بخش قلب در بیمارستان 
علی ابن ابیطالب )ع( سربیشه تجهیز و افتتاح شد.
*رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای خوسف 
گفت: 8 کیلومتر از محور معدن قلعه زری - خوسف با 

اجرای روکش آسفالت)ماسه آسفالت( مرمت می شود.
*به گفته رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان 17 نفر شتر 
مبتال به بیماری تب مالت از ابتدای امسال در نهبندان 

از چرخه مصرف خارج و معدوم شد.
*رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بشرویه از 
اتمام عملیات روکش آسفالت گرم محور اصلی بشرویه- 
فردوس به طول 2/4 کیلومتر در حوزه استحفاظی 

شهرستان بشرویه خبر داد .
*به گفته معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن بیش از 6 هزار و 8۰۰ نفر در استان با 

پروانه های کسب جدید از ابتدای سال شاغل شدند.
*دبیر هنری جشنواره ملی فیلم تاالب از تمدید مهلت 

شرکت در این جشنواره  تا 25 فروردین 98خبر داد.

میوه شب عید مردم استان ارزان تراز کل کشور
 استاندار گفت: با هماهنگی های انجام شده 
میوه تنظیم بازار با کیفیت و کمترین نرخ کشور 
ایرنا،  گزارش  به  شود.  می  عرضه  استان  در 
سردخانه  از  بازدید  در  گذشته  روز  معتمدیان 
میوه تنظیم بازار استان افزود: کاالهای اساسی 
مورد نیاز مردم بیش از نیاز استان خریداری و 
ذخیره سازی شده است. وی ادامه داد: اقالم 
برنج، شکر و روغن امسال بیش از نیاز استان 
خریداری شده همین طور بازار کامال اشباع شده 

و قیمت ها در حال کنترل است. وی اظهارکرد: 
میوه تنظیم بازار در بخش ها، دهستان ها و 
شهرهای مختلف نیز توزیع خواهد شد.استاندار 
عنوان کرد: در راستای تامین مایحتاج عمومی 
در  امسال  متعددی  مردم جلسات  و ضروری 
قالب کمیسیون تنظیم بازار برگزار و تصمیمات 
خوبی گرفته شد. وی یادآور شد: در رابطه با 
تامین گوشت مورد نیاز مردم عالوه بر سهمیه 
اختصاصی استان با پیگیری هایی که انجام 

گوساله  و  گوسفند  گوشت  تن   2۰۰ گرفت 
اتاق  و  وزارت صمت  طریق  از  مازاد  منجمد 
تعاون کشور اخذ شد و از چند روز گذشته در 
هدف  جامعه  جمله  از  توزیع  گوناگون  مراکز 

کمیته امداد و بهزیستی در حال توزیع است. 
معتمدیان اضافه کرد: برای تعاونی ها و اتحادیه 
هایی که جمعیت قابل توجهی دارند از جمله 
اتحادیه کارگری، فرهنگیان و تعاونی کارکنان 
نیز سهمیه ای در نظر گرفته شده و در حال 

دام  محموله  نخستین  گفت:  است.وی  توزیع 
زنده از کشور رومانی از طریق چابهار وارد کشور 
شده و با رایزنی هایی که با شرکت پشتیبانی 
امور دام کشور داشتیم سهمیه ای برای استان 
نیز اختصاص یافت که امید است بتوانیم نیازها را 
مرتفع کنیم. استاندار افزود: همچنین تصمیمات 
استانی نیز برای تامین گوشت مورد نیاز اخذ شد 
از جمله اینکه در وهله نخست گوشت مرغ مورد 
نیاز تامین و به مازاد آن اجازه خروج داده شود. 

وی بیان کرد: به تجار استان نیز مجوز واردات 
دام زنده داده شد که در چند روز اخیر شاهد ورود 

دام زنده به استان بودیم. 
تولید  در  اظهارکرد: خراسان جنوبی  معتمدیان 
گوشت مرغ جزو معدود استان هایی است که 
مازاد تولید دارد و مازاد گوشت تولیدی به استان 
های همجوار ارسال می شود. وی عنوان کرد: در 
کمیسیون تنظیم بازار مصوب شد روزانه 55 تن 

گوشت مرغ در بازار استان توزیع شود.

آغاز طرح ترافیک نوروزی  
گروه خبر-طرح ترافیکی نوروز دیروز با شعار “ 
پرهیز از خطر، آرامش در سفر” با حضور نیروهای 
انتظامی، راهداری و حمل و نقل، آتش نشانی، 
هالل احمر و اورژانس برای سالمت و امنیت 
مسافران در استان آغاز شد. در این مراسم دستگاه 
های خدمات رسان خراسان جنوبی در نوروز 98، 
با اجرای رزمایش ترافیکی در پلیس راه استان، 
آمادگی و توان عملیاتی خود را به نمایش گذاشتند. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان 
جنوبی گفت: آموزش در کاهش تصادفات مساله 
مهم و جدی است که برای این موضوع همه 
دستگاه های اجرایی از جمله آموزش و پرورش 
نقش حیاتی خواهند داشت. علوی مقدم در این 
که  اصلی  راهبردهای  از  کرد:  اظهار  رزمایش 
رهبر معظم انقالب نیز بر آن تاکید دارند کاهش 
 تصادفات است و باید در این راستا تالش کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: سال 98 برای ارائه برنامه 
ها، رفع نقاط حادثه خیز و کاهش آمار تلفات 
حوادث رانندگی تالش بیشتری صورت گیرد. وی 
گفت: برنامه ریزی هایی انجام شده تا مسافران 

سفر ایمن، توام با سالمتی در استان داشته باشند. 
علوی مقدم افزود: همه دستگاه های خدمات 
رسان آمادگی کامل برای ارائه خدمت دارند و 
فضاهای عمومی هم با امکانات و تجهیزات الزم 
مهیا شده است. علوی مقدم از آمادگی دهیاری ها 
و شهرداری ها برای حضور مسافران و زائران خبر 

داد و بیان کرد: بازدیدهای میدانی هم برای روند این 
آمادگی ها انجام شده است. وی با ابراز امیدواری 
ای حادثه  هرگونه  از  خالی  نوروز 98  اینکه   از 

رقم بخورد از تمام دستگاه های متولی در زمینه 
خدمات سفر خواست که با تالش خود راه را برای 
سفرهای نوروزی مردم هموار کنند. علوی مقدم 

ادامه داد: البته انتظار می رود با همراهی مسافران 
ایام نوروز شیرین تر شود. 

116 تیم گشت پلیس در راه های 
خراسان جنوبی فعال است

فرمانده انتظامی  نیز گفت: 116 تیم گشت پلیس 

در راه های استان همزمان با شروع طرح نوروزی 
98 از  دیروز  اقدامات نظارتی و برخورد با تخلفات 
احتمالی را بر عهده دارند. سردار شجاع اظهار کرد: 
نوروز پارسال 13 نفر در جاده های استان کشته 
شدند و تالش می شود تا این آمار برای نوروز 98 
به صفر برسد. وی افزود: رزمایش طرح نوروزی در 

سال 98 شروع اقدامات به صورت نمادین است. 
وی با بیان اینکه طرح نوروزی از 25 اسفند آغاز 
می شود و تا 17 فروردین ادامه دارد، گفت: البته 
اقدامات دستگاه های ذیربط در طرح نوروزی از ماه 
های قبل شروع شده که در ماه پایانی سال تشدید 
می شود.شجاع یادآور شد: با استفاده از نیرو و 
امکانات مجموعه انتظامی نیز در مسیر جاده های 
روستایی و داخل شهرها به پلیس راه و راهور کمک 
کرده ایم تا بتوانند خدمات خود را توسعه دهند..
شهامت مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای  نیز با اشاره به 345 کشیک نوروزی با بیش 
از 24۰ دستگاه انواع ماشین آالت راهداری در 
22 راهدارخانه و ایستگاه های سیار گفت: 52 
باب   26 و  ای  جاده  سرعت  کنترل  دوربین 
مجتمع خدمات رفاهی بین راهی نیز به منظور 
کاهش خطرات جاده ای فعال هستند. همچنین 
در این مدت 45۰ نیروی امدادی در 71 پایگاه 
اورژانس شهری و جاده ای با استقرار در حاشیه 
خدمت  مسافران  به  پرتردد  ساعات  در  جاده 

رسانی خواهند کرد.

اعالم محدودیت های ترافیکی 
محورهای مواصالتی  استان

محدودیت های ترافیکی محورهای مواصالتی در 
تعطیالت نوروز نیز اعالم شد. جانشین رئیس پلیس 
راه استان گفت: تردد انواع تریلر و کامیون در محور 
دیهوک - راور و بالعکس از ساعت  7 تا 22 در 
روزهای 28 و 29 اسفند و 4، 15 و 16 فروردین 98 
ممنوع است. توفیقی نیا افزود: در محور یزد - طبس، 
طبس - اصفهان، بیرجند - قائن و بالعکس  نیز تردد 
انواع تریلر و کامیون  از ساعت 7 تا 22 روزهای 28 
و 29 اسفند و  4، 15 و 16 فروردین 98 ممنوع 
است.وی افزود: همچنین در محور خور- طبس 
و بالعکس   تردد انواع تریلر و کامیون   از ساعت 7 
تا 24 روزهای 28 و 29 اسفند و روزهای 4، 9، 
11، 15 و 16 فروردین 98 ممنوع است. توفیقی 
نیا گفت: این محدودیت ها شامل ناوگان حامل 
مواد سوختی و فاسدشدنی یا دارای مجوز از پلیس 
راهور نمی شود.وی افزود: همچنین در روز 13 
فروردین  98 تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت 
در تمامی محورهای برون شهری ممنوع است.

گردشگری، چالش ها را حذف و  به فرصت تبدیل می کند
حوادث
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 آگهي فراخوان پیمانکاران )نوبت دوم( 
 شركت فرودگاهها و ناوبری هوايی ايران در نظر دارد: پروژه مرمت و بهسازی ساختمان ها ، زيرساخت های تاسیسات برقی ، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه بیرجند را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو  مرحله ای فشرده چهار پاكتي به شركت 
هاي پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. شركت ها بايد به تنهايي داراي گواهینامه صالحیت )رتبه بندي( حداقل در پايه 4 ابنیه و 5 تاسیسات و تجهیزات و از سازمان برنامه و بودجه كشور باشند. )مشاركت با شركت هاي ديگر ، قابل پذيرش نمي باشد.( شرح مختصري از موضوع مناقصه: مرمت و بهسازی 
ساختمان ها ، زيرساخت های تاسیسات برقی ، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه بیرجند )شامل عملیات تخريب - عملیات خاكی با دست و ماشین - كارهای فوالدی با میلگرد - بتن درجا - بتن پیش ساخته - زير اساس - اساس و باالست - آسفالت - كارهای سنگی و كارهای تاسیسات برقی 
و مکانیکی شامل چراغ های فضای آزاد - كابل های فشار ضعیف - وسايل شبکه و ....(  برآورد اوليه: مجموعاً 69،915،615،797 )شصت و نه میلیارد و نهصد و پانزده میلیون و ششصد و پانزده هزار و هفتصد و نود و هفت( ريال بر اساس فهارس بهاي پايه سال 97 می باشد.ضمنا پیش پرداخت تعلق نمی 
گیرد و شاخص تعديل سه ماهه چهارم 97 )اسفند 97(  می باشد. مدت اجراي پروژه 18 ماه و مدت دوره تضمین برابر يك سال می باشد. ميزان سپرده شركت در مناقصه: 2.900.000.000 )دو میلیارد و نهصد میلیون(ريال مي باشد )تا 50 میلیارد ريال 5 درصد و مابقي 2 درصد( كه به صورت واريز نقدی 
به شماره حساب شبا تمركز وجوه سپرده شركت فرودگاهها و ناوبری هوايی ايران IR 870100004001068406371896 يا ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران )شماره ثبت 84185 مورخ 70/2/29 تهران، شناسه ملي 10101287750، كد اقتصادي 411319637815( 
مورد پذيرش خواهد بود. تسويه هزينه آگهي هاي فراخوان روزنامه به عهده مناقصه گذار مي باشد، ضمناً جهت اطالعات بیشتر به آدرس اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه فرمايید. از شركت هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت كسب اطالعات بیشتر و دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان 
وقت اداری روز يکشنبه مورخ 98/01/18 به آدرس فرودگاه بیرجند - اداره كل فرودگاههای استان خراسان جنوبی تلفن: 32389254 )056( تماس حاصل فرمايند. الزم به توضیح است تنها پاكت هاي )ج( شركت هايی كه حداقل امتیاز ارزيابی فنی بازرگانی )65 امتیاز( را كسب نمايند، گشوده خواهد شد. 

 شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
معاونت عمليات فرودگاهی- مدیریت نگهداری ابنيه 

و سطوح  پروازی 
اداره كل فرودگاههای استان خراسان جنوبی

شعبه 1: نبش معلم 50         شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی: 05631101

ارائه شیرینی سنتی
 با بیش از 70 مدل خاص
در خدمت همشهریان عزیز

)قنادى یزدي ها رضاشهر مشهد(



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 صادق علیه  السالم فرمودند:
إنَّ للُقلوِب َصداًء کَصداءِ النُّحاِس، فاجلُوها باالستِغفاِر

دلها نیز، همچون مس، زنگار می  بندد، پس آنها را با استغفار صیقل دهید.
)عّدة الداعي : ص24۹(

بیرجند، آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی می گردد

مدیریت هتل مجلل سپهر:

خراسان جنوبی مقصد شگفت انگیز گردشگری در ایام نوروز

نسرین کاری- مسافرت در فرهنگ ایرانیان از گذشته 
های دور جایگاه ویژه ای نزد مردم داشته و سفر را نوعی 
کسب تجربه و دانش می دانند. نوروز، طوالنی ترین 
و حائز اهمیت ترین جشن در نزد ایرانیان نیز از جمله 
 فرصت های ناب برای سفر و گردشگری می باشد
 و مسافرت به مناطق مختلف کشور و دیدن اقوام و 
خویشاوندان یکی از آداب پسندیده در این مدت است.  
خراسان جنوبی، شرقی ترین استان ایران با اقلیمی 
متنوع و طبیعتی زیبا و چشم نواز، سومین استان 
پهناور کشور است و به دلیل آثار تاریخی و باستانی 
فراوان، جایگاه ویژه ای در بخش گردشگری کشور 
دارد. این خطه به لحاظ باستان شناسی، از پیشینه 
تاریخی کهنی برخوردار است و از حدود 2 هزار و 
200 اثر شناسایی شده تاریخی، فرهنگی، معنوی 
و چشم اندازهای طبیعی آن تاکنون 800 اثر برای 
حفاظت در فهرست میراث فرهنگی ثبت شده است.

اهمیت صنعت گردشگری به عنوان محرکی 
برای  توسعه اقتصاد ملی

سپهر  مجلل  هتل  مدیر  آذرکار،  سیدمحمد  دکتر 
بیرجند، ضمن تاکید بر اهمیت این صنعت، گردشگری 
را از صنایع مولد سرمایه و نیز عامل اشتغالزایی معرفی 
کرد و گفت: اگر کشوری بتواند به خوبی از ظرفیت 
های موجود استفاده کند و چرخ این صنعت را به 
حرکت در آورد، شاهد شکوفایی در عرصه اقتصادی 
خواهد بود. وی ادامه داد:با اندکی همت می توانیم 
دیدگاهی  با  یابیم.وی  تری دست  رفیع  به جایگاه 

فرهنگی، مجموعه هتل سپهر را همچون میعادگاهی 
ادب کهن و غنی  ارائه و معرفی فرهنگ و  برای 
افزود: هدف  و  نمود  خطه خراسان جنوبی معرفی 
همایش  برگزاری  مجموعه جهت  این  میزبانی  از 
های ملی و منطقه ای از جمله همایش بزرگداشت 
روز جهانی گرافیک، سمینار گرامیداشت مقام دکتر 
محمود رفیعی و رونمایی از 2 اثر ایشان، جشنواره 
همایش  معلولین،  تجسمی  هنرهای  ای  منطقه 
ملی جغرافیا، نمایشگاه خیریه فرشته های آسمانی 
و... ایجاد زمینه های آشنایی همگان با توانمندی 
ها و امکانات و جاذبه های بالقوه استان می باشد

هتل مجلل سپهر؛ سومین هتل ایران در 
بحث استاندارد  ملی خدمات هتلداری

آذرکار، از انتخاب هتل مجلل سپهر بیرجند به عنوان 
سومین هتل ایران در بحث استاندارد ملی خدمات 
هتلداری خبر داد و افزود: به لطف پروردگار و همت 
کادری مجرب و زحمتکش توانسته ایم تا به امروز 
اعتماد همشهریان را جلب نموده و همکاری خوبی 
با ادارات و ارگان های استان داشته باشیم. برگزاری 
جلسات اداری، میزبانی ضیافت های افطاری ادارات 
و خانواده های بیرجندی، میزبانی جلسات و نشست 
های پیشکسوتان استان از جمله پیشکسوتان ورزشی 
و فرهنگیان و میزبانی جشن های بازنشستگی ارگان 
کارکنان  برای  استخر  ویژه  سانس  اختصاص  ها، 
و  ایر  ایران  کترینگ  ارائه خدمات  میزبانی  ادارات، 
تهیه و تدارک غذای حجاج خراسان جنوبی، برگزاری 
جشن های خانوادگی و تولد در محل کافی شاپ هتل، 
برگزاری کارگاه های آموزشی و... گواه این مدعاست.

حامی جشن ها و نمایشگاه های خیریه 
و صنایع دستی استان هستیم

معاونین  ملی  میزبانی همایش  به  اشاره  با  وی  
غیردولتی  موسسات  و  مردمی  های  مشارکت 
مجموعه،  این  در  کشور  بهزیستی  سازمان 
گردید  مقرر  کشور  در  بار  نخستین  برای  گفت: 
کشور  معلوالن  هنری  آثار  از  نمایشگاهی  که 
از  و سود حاصل  برگزار شود  ها  در محل هتل 
ارائه گردد  فروش این آثار به سازمان بهزیستی 
که هتل مجلل سپهر پرچم دار این حرکت شده 
است و آثار هنری معلوالن هنرمند این سازمان 
را در محل البی، راهروها و اتاق های مجموعه 
است. و فروش گذاشته  نمایش  به معرض  خود 
وی همچنین به مشارکت در برگزاری جشن ها و 
نمایشگاه های خیریه چون نمایشگاه فرشته های 
آسمانی و جشن بیماران هموفیلی استان در محل 
هتل مجلل سپهر اشاره کرد و افزود: برای ارائه 
خدمات ویژه به این دست همایش ها و مراسم 
های خیریه از هیچ کمکی کوتاهی ننموده و تمام 
جشن  این  آبرومندانه  برگزاری  در  را  خود  توان 
ها به کار گرفته ایم. مدیر هتل مجلل سپهر به 
صنایع  و  سوغات  بومی،  محصوالت  نمایشگاه 
دستی استان در محل البی هتل اشاره و گفت: 
خود  وظیفه  گردشگری،  بخش  فعال  عنوان  به 
می دانم برای معرفی توانمندی های استان و نیز 
فرهنگ زادگاهم گامی بردارم و به دنبال این مهم، 
با هنرمندان بخش صنایع دستی ترتیب  تعاملی 
 داده شده تا بستری برای ارائه محصوالت شان

 به مهمانان و گردشگران فراهم گردد.

حضور تجار و جهانگردانی از اقصی نقاط 
جهان در هتل مجلل سپهر

مدیر هتل مجلل سپهر بیرجند گفت: با وجود تازه 
تاسیس بودن این مجموعه، توانسته با به کار بردن 
خود  به  را  درخشان  ای  کارنامه  کاربردی  تدابیری 
اختصاص دهد و همکاری های صمیمانه و زیادی 
با سفارتخانه ها به وجود آورد. این در حالیست که با 

وجود گذشت تنها 2 سال از آغاز به کار این مجموعه، 
میزبانی مهمانان مهمی چون مسئوالن کشوری و 
لشکری، ورزشکاران به نام، هنرمندان مشهور و فعال 
در زمینه های مختلف و همچنین تجار و جهانگردان 
است.  داشته  عهده  بر  را  دنیا  سراسر  از  بسیاری 

با برنامه های مفرح در هتل سپهر به استقبال 
نوروز می رویم

مدیر هتل سپهر از تمهیدات و برنامه های مفرح 
هتل  مجموعه  افزود:  و  داد  خبر  اش  مجموعه 
مجلل سپهر به دلیل مرکزیت و موقعیتی که در 
شهرستان بیرجند داشته و به عنوان نزدیکترین 
ورودی  مبادی  و  فرودگاه  به  اقامتی  مجموعه 
شهر، تا کنون مفتخر به میزبانی دیپلمات های 
افغانی، پاکستانی  عراقی به مدت 34 روز، تجار 
از 34 کشور جهان بوده  و چینی و جهانگردانی 
است.وی با تاکید بر همگام شدن کلیه دستگاه 
و  نوروز  از  استقبال  برای  استان  اجرایی  های 
نظر  در  مجموعه  این  گفت:  نوروزی  مهمانان 
لحظات  میزبان  نوروز  در  نو  کارهای   با  دارد 
شیرین مهمانان استان باشد. وی ادامه داد: طرح 
به  جمعی  خدمات  ارائه  منظور  به  که  نوروزگاه 
دارند دورهمی خانوادگی  افرادی است که قصد 
تدارک  کنند،  تجربه  را  دلنشینی  و  صمیمی 
خانوادگی  چیدمان  آن  اساس  بر  و  شده  دیده 
شد. خواهد  داده  اثر  ترتیب  مجموعه  تاالر  در 

به  اضافه  سانس  دو  افزودن  داد:  ادامه  وی   

برنامه استخر مجموعه، سرو 5 نوع غذای سنتی 
بیرجندگردی  تورهای  ارائه  رستوران،  منوی  در 
اقامت  درصدی   50 تخفیف  گردی،  استان  و 
پروازهای  و   دیار  از  دور  های  بیرجندی  برای 
این  اقدامات  جمله  از  بیرجند  فراز  بر  تفریحی 
آذرکار  دکتر  باشد.  می  نوروز  برای  مجموعه 
سرشار  و  خوش  سالی  آرزوی  ضمن  پایان  در 
ایرانیان،  همه  برای  برکت  و  خیر  و  از سالمتی 
امکانات  از  نمود  دعوت  عزیز  های  بیرجندی  از 
هتل  آبی  مجموعه  خدمات  و  تاالرها  رستوران، 
جنوبی  خراسان  گردشگری  تورهای  و  سپهر 
نمایند. استفاده  ویژه  طور  به  نوروز  ایام  در 

هتل مجلل سپهر؛ میزبانی برای برگزاری 
 همایش های ملی و منطقه ای

غیردولتی  و موسسات  مردمی  معاونین مشارکت های  ملی  همایش 
سازمان بهزیستی کشور ، همایش بزرگداشت روز جهانی گرافیک، سمینار 
گرامیداشت مقام دکتر محمود رفیعی و رونمایی از 2 اثر ایشان، جشنواره 
منطقه ای هنرهای تجسمی معلولین، همایش ملی جغرافیا، نمایشگاه خیریه 

فرشته های آسمانی و...

حامی جشن ها و نمایشگاه های 
 خیریه  هستیم

آثار  از  نمایشگاه هایی  مقرر گردید  ایران،  در  بار  برای نخستین 
هنری معلولین در محل هتل ها برپا شود و سود حاصل از فروش 
این آثار به سازمان بهزیستی ارائه گردد که ما آغازگر این حرکت 
بیماران  کانون  جشن   ، آسمانی  های  فرشته  نمایشگاه  هستیم. 

هموفیلی استان و کارگاه آموزشی توانمندسازی معلوالن 

حضور تجار و جهانگردانی از اقصی
 نقاط جهان در هتل مجلل سپهر 

  به دلیل مرکزیت و موقعیت مناسب مان در شهرستان بیرجند و 
به عنوان نزدیکترین مجموعه اقامتی به فرودگاه و مبادی ورودی 
شهر، مفتخر به میزبانی دیپلمات های عراقی ، تجار افغانی، پاکستانی، 
 چینی، مالزیایی و جهانگردانی از اروپا و آسیا و 34 کشور جهان

 بوده ایم


