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این شهر هیجان ندارد !
چهارشنبه شب يکم اسفند سال جاري 
که  هنگامي  شب،  نيم  11و  ساعت 
پليس گرفتار عمليات تعقيب و گريز 
سارقان سابقه دار  بود، گروه بزرگي از 
مردم که تعداد آنها به صدها نفر مي 
نيز  احساس مسئوليت کردند  رسيد 
عمليات   اين  در  خودروهايشان  با  و 
مثل  آنها  پرهيجان مشارکت کردند. 
به  پليس  و  سارقان  دنبال  قطاري 
 حرکت درآمدند و خيابان به خيابان ،

کوچه به کوچه،کو به کو! رفتند تا از 
رسيدند  کوه  به  و  شدند  خارج  شهر 
خودرو  از صدها  متشکل  که  کاروان 
بود چندين کيلومتر از مسير جاده هاي 
کوه خارج شهر را ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
* مهرآيين
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دولت،
واقعاتنهاست

صفحه 2

 

بابکزنجانیشاگرد
دوستانزنگنهاست

برخیدرحوزههمانحرفیرا
میزنندکهتفکرسکوالراست

بهحادثهتروریستینیوزیلند
مشکوکهستیم

درادامهفعالیتهایعامالمنفعهبانککشاورزی:

مرکز جامع سالمت شهری پروفسور باللی مود افتتاح شد

ظرفیت  اسکان  
۱۵۰ هزار مسافر 
نوروزی در استان
مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری خراسان جنوبی  با بيان اينکه  ۴۰۵ غرفه صنايع دستی همزمان با نوروز 
در خراسان جنوبی  برپا می شود، گفت: ظرفيت اسکان روزانه 1۵۰ هزار مسافر در استان برای تعطيالت نوروزی ۹۸ پيش بينی 
شده است. حسن رمضانی روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری برنامه استقبال از بهار با 

اجرای نوروزخوانی در روز 2۸ و 2۹ اسفند در بيرجند، اظهار کرد: ... مشروح در صفحه ۵

آماده باش ۱۱۳ نیروی عملیاتی آتش نشانی در چهارشنبه آخر سال 
رئيس سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری بيرجند گفت: در شب چهارشنبه سوری امسال تمام 11۳ نيروی عملياتی 
آتش نشانی آماده در محل خدمت برابر برنامه ريزی های انجام شده حضور خواهند داشت. حسينی عنوان کرد: با توجه به نزديک 
شدن به چهارشنبه آخر سال برای تسريع در اعزام آتش نشانان به محل وقوع حوادث چهارشنبه سوری، نيروها در 2۰ نقطه سطح 

شهر مستقر خواهند شد. وی با بيان اينکه از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۵7۵ مورد  ... مشروح در صفحه ۵

۵۵ بقعه میزبان طرح آرامش بهاری برای زائران و مسافران نوروزی
مديرکل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبی از ميزبانی ۵۵ بقعه متبرکه خراسان جنوبی از زائران و مسافران نوروزی در طرح آرامش 
بهاری سال ۹۸ خبر داد. حجت االسالم پرويز بخشی پور در نشست خبری از وجود ۹6 بقعه متبرکه در استان خبر داد و اظهار 
کرد: جشن ميالد حضرت علی)ع( در ۳۵ بقعه متبرکه استان  برگزار می شود.  وی افزود: همچنين مراسم تحويل سال در 11 

بقعه متبرکه خراسان جنوبی برگزار خواهد شد. وی از اهم برنامه های ... مشروح در صفحه ۵
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با نهایت تاسف درگذشت 

مرحومه رقیه عامری
 را به اطالع اقوام و دوستان می رساند: مراسم تشییع

 امروزدوشنبه۹7/1۲/۲7ساعت15الی16ازمحلسالن
بهشتمتقین)غسالخانه(برگزار می گردد
 حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های کمالی و سایر بستگان

جناب آقای  محمد کمالی
نایب رئیس محترم هیئت مدیره خانه مطبوعات استان

 با نهایت تاسف درگذشت مادر بزرگ گرامی تان
 مرحومه رقیه عامری

 را تسلیت عرض نموده، خود را در غم شما شریک می دانیم.

 مدیر عامل و هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی

وزارتنیرو
شرکتآبوفاضالبروستایی

خراسانجنوبی

شماره :67/284
تاریخ: 1397/12/23 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
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3,940,866,972
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معتبر به مبلغ 
198,000,000

80 روز
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1-زماندریافتاسنادمناقصه: 1397/12/26 الی 1398/01/06
۲-تاریخارسالپیشنهادات:  ساعت 14:30 مورخ 1398/01/21

3-محلبازگشاییپاکتها: سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی    
4-رشتهورتبهپیمانکار: رشته آب - حداقل پایه 5

5(دبیرخانهمناقصهگذار:
 بیرجند، بلوار بهشتی، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 97175-813

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 32214752-8- 056 

اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

امور حقوقی و قراردادها 
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

نمایندگی انحصاری مبل ترک نیسا 
با شناسنامه و3۶ ماه ضمانت کتبی 

و نمایندگی گروه مبلمان الوین
 )بهار نارنج( 

برترین تولید کننده سال 1397 
نمایندگی گروه مبلمان ایماژ 
واردکننده سرویس خواب 
و نهارخوری نانو کامپوزیت

مبل جدید در طـرح 
و  رنگ  مختلف  رسید

بیرجند  ،خیابان محالتی
 تقاطع 22 بهمـن
۰91262727۸9
۰91۵1613۴2۵
۰91۵1611137

@ moblekianmarkazi1

 آگهـي فراخــوان پیمانكــاران )نـوبت دوم( 
سازی  محوطه  و  پروازی  عوامل  و  مکانیکی  برقی،  تاسیسات  های  زیرساخت  ها،  ساختمان  بهسازی  و  مرمت  پروژه  دارد:  نظر  در  ایران  هوایی  ناوبری  و  فرودگاهها  شرکت   
تنهایي  به  باید  ها  شرکت  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار  هاي  شرکت  به  پاکتي  چهار  فشرده  ای  مرحله  دو  عمومي  مناقصه  طریق  از  و  مناقصات  برگزاري  قانون  اساس  بر  را  بیرجند  فرودگاه 
باشد.( نمي  پذیرش  قابل   ، دیگر  هاي  شرکت  با  )مشارکت  باشند.  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  از  و  تجهیزات  و  تاسیسات   5 و  ابنیه   4 پایه  در  حداقل  بندي(  )رتبه  صالحیت  گواهینامه  داراي 

عملیات   - تخریب  عملیات  )شامل  بیرجند  فرودگاه  سازی  محوطه  و  پروازی  عوامل  و  مکانیکی   ، برقی  تاسیسات  های  زیرساخت   ، ها  ساختمان  بهسازی  و  مرمت  مناقصه:  موضوع از مختصري شرح
های  چراغ  شامل  مکانیکی  و  برقی  تاسیسات  کارهای  و  سنگی  کارهای   - آسفالت   - باالست  و  اساس   - اساس  زیر   - ساخته  پیش  بتن   - درجا  بتن   - میلگرد  با  فوالدی  کارهای   - ماشین  و  دست  با  خاکی 
بر  ریال  نود و هفت(  و  پانزده هزار و هفتصد  و  پانزده میلیون و ششصد  و  نه میلیارد و نهصد  و  برآورداولیه: مجموعاً 69،915،615،797 )شصت    ).... و  آزاد - کابل های فشار ضعیف - وسایل شبکه  فضای 
 اساس فهارس بهاي پایه سال 97 می باشد. ضمنا پیش پرداخت تعلق نمی گیرد و شاخص تعدیل سه ماهه چهارم 97 )اسفند 97(  می باشد. مدت اجراي پروژه 18 ماه و مدت دوره تضمین برابر یک سال

 می باشد. میزانسپردهشرکتدرمناقصه: 2,900,000,000 )دو میلیارد و نهصد میلیون( ریال مي باشد )تا 50 میلیارد ریال 5 درصد و مابقي 2 درصد( که به صورت واریز نقدی به شماره حساب شبا تمرکز وجوه 
سپرده شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران IR 870100004001068406371896 یا ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه شرکت فرودگاهها و ناوبري هوایي ایران )شماره ثبت 84185 مورخ 70/2/29 تهران، شناسه ملي 
 http://iets.mporg.ir 10101287750، کد اقتصادي 411319637815( مورد پذیرش خواهد بود. تسویه هزینه آگهي هاي فراخوان روزنامه به عهده مناقصه گذار مي باشد، ضمناً جهت اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتي
مراجعه فرمایید. از شرکت هاي واجد شرایط دعوت به عمل مي آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/01/18 به آدرس فرودگاه بیرجند - اداره کل 
فرودگاههای استان خراسان جنوبی تلفن: 32389254 )056( تماس حاصل فرمایند. الزم به توضیح است تنها پاکت هاي )ج( شرکت هایی که حداقل امتیاز ارزیابی فنی بازرگانی )65 امتیاز( را کسب نمایند، گشوده خواهد شد. 

شرکتفرودگاههاوناوبریهواییایران
معاونتعملیاتفرودگاهی-مدیریتنگهداریابنیه

وسطوحپروازی
ادارهکلفرودگاههایاستانخراسانجنوبی

عروس خانم های گل

  به مناسبت روز مرد و سال جدید 
از تاریخ 21 اسفند تا 21 فروردین ماه برای 
عقد قرارداد از تخفیف 3۰ درصـدی
ما بهره مند شوید

مـژده مـژده

آدرس:  معلم 27       تلفن 3242۵۰۰2

همچنین کلیه خدمات شامل: 
رنگ، کراتین، کوتاهی، اصالح و بوتاکس مو

 از تخفیف 2۰ درصـدی
 استفاده کنید

مدیریت : آرزو اصدقی
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اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

مهر-  از سوی رئیس قوه قضاییه بخشنامه »اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرارسیدن عید سال ۱۳۹۸« به واحدهای قضایی و دادسراهای 
سراسر کشور ابالغ شد. طبق این بخشنامه به زندانیان محکوم با رعایت شرایط و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود، این مرخصی به مدت ۱۵ 
روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

سرمقاله

این شهر هیجان ندارد !
 *مهرآیین

)ادامه سرمقاله...( شهر را طی کرد وباالخره پلیس با هزار 
مصیبت  توانست سارقان را در یک روستای حاشیه 
شهر به دام اندازد. اعضای  کاروان خود خوانده  اتومبیل 
های مردمی این عملیات با وجود خواهش های پلیس 
مبنی بر باز کردن مسیر و ترک محل و با وجود خطرات 
جدی یک عملیات پلیسی  حاضر نشدند پا پس بکشند 
پس تا آخر کار در کنار پلیس ماندند! تصویر فوق نه 
سکانسی از یک فیلم هندی و نه بخشی مضحک  از 
یک اثر کمدی بلکه  صحنه ای کامال واقعی است که 
چندی پیش در همین شهر اتفاق افتاد وسوژه سرمقاله 
4 اسفند همین روزنامه نیز شد.راستی این همه احساس 
مسئولیت توام با هیجان در  شهروندان که همه ما 
تصاویری از نمونه های احساس مسئولیت مان! را در 
جاهای دیگر بارها دیده ایم از کجا آمد ؟ از دیگر روزهای  
پر التهاب شهر ما زمان انتخابات است. روزهایی که دوِز 
هیجان در این شهر بی روح گاه آنقدر باال می رود که 
از شهرهای سابقه دار در این زمینه نیز پیش می افتیم. 
راستی منشا این هیجان آتشفشانی کجاست ؟ این یک 
واقعیت است که زندگی بدون هیجان هرگز زندگی به 
معنای واقعی نخواهد شد و همچون خوراکی خواهد 
بود که نمک و ادویه الزم را ندارد  زیرا آنچه زندگی را 
مشخص می کند یا به بیان دیگر مشخصه عمده زنده 
یامرده ، همان تغییرات هیجانی است. از این رو ایجاد 
هیجان در افراد در مواقع گوناگون و مقتضی در زندگی 
فردی و اجتماعی ضرورت دارد. درتاریخ گذشته ایرانیان، 
برپایی جشن های آیینی ملی، محملی برای ایجاد 
هیجان شادی و افزایش همگرایی و الفت اجتماعی در 
جامعه بوده است و اکنون نیز در بسیاری از شهرهای 
ایران و در اقلیم ها و فرهنگ های گوناگون کم و بیش 
چنین فرهنگی جریان دارد . هیجان ها از نظر عاطفی 
دو گونه حالت مثبت و منفی ایجاد می کند هیجان های 
مثبت آن دسته از از هیجان هایی است که با حالت 
عاطفی خوشایندی همراه است مثل شادی وعشق. 
تحسین، سرخوشی، شگفتی، و حتی وحشت و هراس از 
جمله هیجان هایی است که برخی از آنها مطلوب همه 
و برخی در سنین خاص مورد توجه انسان هاست. با این 
رویکرد که جامعه انسانی به ابراز هیجان های مثبت به 
شکل مدیریت شده نیاز دارد اجازه دهید به علت فوران 
 های آتشفشانی هیجانی در شهر بیرجند دوباره بنگریم .
واقعیت این است که همه ما به همان اندازه که به 
آب وهوا و غذا برای زیستن نیاز داریم به همان اندازه 
در زندگی به هیجان های مثبت و حتی منفی در حد 
تعادل نیازمندیم اما اگر کفه هیجان ها در جامعه ای 
به هم خورد وآن دسته از هیجان های منفی مثل غم 
و اندوه یا خشم و نفرت که با حالت عاطفی ناخوشایندی 
همراه است بر هیجان های مثبت غلبه کرد و بدتر 
از آن جای آن را )ادامه سرمقاله در ستون مقابل...( 

با  واحد مسکونی  برنامه ساخت 4۰۰ هزار  ایسنا- طبق 
محوریت ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای با جمعیت کمتر از 
۲۵ هزار نفر که در محدوده هدف بنیاد مسکن قرار دارد، 
به سازندگان ۷۵ میلیون تومان تسهیالت با نرخ سود ۹ 
درصد پرداخت می شود. در برگیری پنج دهک ۳، 4، ۵، ۶ 
و ۷، عرضه متناسب با تقاضا و ارائه تسهیالت ۷۵ میلیون 
تومانی در ازای هر واحد مسکونی از ویژگی های بارز این 
طرح محسوب می شود. این طرح شامل مددجویان کمیته 

امداد و بهزیستی نیست؛ چرا که تأمین مسکن برای این 
اقشار از وظایف این دو نهاد حمایتی است.

جواد حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب 
مسکونی  واحد  هزار   ۱۰۰ احداث  ویژگی های  اسالمی، 
 ۹۸ سال های  طی  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  توسط 
بنیاد  تجربیات  از  استفاده  گفت:  و  کرد  تشریح  را  و ۹۹ 
تجربیات  از  استفاده  شهری،  مسکن  اجرای  در  مسکن 
مثبت مسکن مهر به ویژه در بخش خود مالکی، اجرای 

طرح بر مبنای مشارکت متقاضیان بخشی از ویژگی های 
طرح است. 

سقف  تا  طرح  این  بانکی  تسهیالت  گفت:  حق شناس 
از طریق  واحد مسکونی  ازای هر  در  تومان  میلیون   ۷۵
نظارت  و  با معرفی  و  پرداخت می شود  بانک های عامل 
)سازندگان(  متقاضیان  به  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 
واجد شرایط به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت 

فیزیکی پرداخت می شود.

با  اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن  معاون مسکن شهری   
برعهده  اعطایی  تسهیالت  سود  درصد   ۹ اینکه  اعالم 
زمین  طرح  اجرای  در  کرد:  خاطرنشان  است،  متقاضی 
مناسب با قابلیت دسترسی به خدمات زیربنایی به بهای 
تمام شده از طریق سازمان های مسئول از جمله سازمان 
و  جدید  عمران شهرهای  مسکن، شرکت  و  زمین  ملی 
سایر سازمان ها و نهادهایی که دارای زمین مناسب برای 

این طرح است، تأمین خواهد شد.

خبرگزاری میزان- مرحله چهارم پرداخت سود سهام عدالت 
گروه های مختلف مشموالن از یکشنبه ۲۶ اسفند، آغاز شده 
است. مرحله چهارم پرداخت سود سهام عدالت سال مالی ۹۶ 
شرکت های سرمایه پذیر مربوط به گروه های مشموالن شامل 
وراث جدید تعیین تکلیف شده، مددجویان تغییر وضعیت یافته، 
ایثارگران و خانواده های ایثارگران، دست اندرکاران امر واگذاری 
سهام عدالت، خبرنگاران، طالب، بیماران خاص، کارکنان 
ستاد های نماز جمعه، خدام مساجد و اماکن متبرکه امامزاده ها 
و حسینیه ها، زندانیان آزاد شده، تاکسیرانان، قالیبافان، کارکنان 

مؤسسات خیریه و فعاالن قرآنی از یکشنبه آغاز شده است. در 
این مرحله در حالی ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مشموالن سود 
سهام عدالت خود را در مجموع به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان 
دریافت خواهند کرد که از ۳4 بانک و مؤسسه ای که مشموالن 
شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده اند، ۳۱ 
 بانک به مرور اقدام به پرداخت سود می کنند.گفتنی است، 
تا کنون سود سهام عدالت مربوط به مشموالن نهاد های حمایتی 
شامل کمیته امداد و سازمان بهزیستی، روستاییان و عشایر و 
کارگران فصلی و ساختمانی به طور کامل پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران- رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض 
و  نقل  افزایش ۱۵ درصدی  از  ناجا  راهور  پلیس  پالک 

انتقال خودرو ها در سال جاری خبر داد. 
جاری  سال  در  کرد:  اظهار  محمدی  علی  سرهنگ 
در  خودرو  دستگاه  هزار   4۷۷ و  میلیون   ۳ حدود 
راهور  پلیس  پالک  تعویض  و  گذاری  شماره  مراکز 
با  مقایسه  در  رقم  این  که  شدند  انتقال  و  نقل  ناجا 
وی  می دهد.  نشان  افزایش  درصد   ۱۵ گذشته  سال 
خودرو های  گذاری  شماره  درصدی   ۳۹ کاهش  از 

بخش  در  افزود:  و  داد  خبر  جاری  سال  در  شماره  نو 
۱۸ هزار دستگاه  نو شماره حدود  وارداتی  خودرو های 
این رقم نسبت به سال  خودرو شماره گذاری شد که 
رئیس مرکز  نشان می دهد.  ۷۳ درصد کاهش  گذشته 
ناجا  راهور  پلیس  پالک  تعویض  و  گذاری  شماره 
داخلی  خودرو های  بخش  در  همچنین  کرد:   تصریح 
خودرو  دستگاه  هزار   ۸۵۶ حدود  نیست،  شماره  نو 
شماره گذاری شد که این رقم نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته حدود ۳۷ درصد کاهش یافته است.

)ادامه سرمقاله...( در زندگی روزمره آحاد جامعه گرفت و 
این نیاز به هیجان های مثبت به هر دلیلی بر آورده نشد، 
باالخره در هر زمان و مکانی که فرصت بروز  یابند مثل 
فنری که آزاد شود یا سدی که بشکند در باالترین حد 
ممکن نمودار خواهد شد. در این حالت  البته امکان  بروز 
انواع آسیب ها نیز به وجود  می آید. حاال شناخته شدن  
خراسان جنوبی به عنوان دومین استان غمگین کشور  
شاهدی براین مدعاست که تعادل هیجانی استان و به 
ویژه شهر بیرجند سال هاست به هم خورده است و در 
این میان هم مردم و هم مسئوالن مقصرند.وقتی در این 
شهر بین عید وعزای ائمه )ع( تفاوتی نیست وپیوندهای 
اجتماعی وعاطفی وهمبستگی عمومی در حد بسیار 
پایینی قرار دارد جایی از کار می لنگد.. هدایت هیجان 
های اجتماعی مثبت در بستر جامعه جزیی از وظایف 
 سازمان هایی چون ارشاد ،میراث فرهنگی ،شهرداری ،
با  و  و...است  وپرورش  آموزش  و  جوانان  و  ورزش 
توجه به کارنامه این سازمان ها در این سال هاباید 
گفت نمرات این کارنامه بسیار پایین تر از نیاز جامعه 
و ادعای این سازمان هاست. متاسفانه تقریبا هیچ طرح 
مدون وثابتی برای اجرای برنامه های فرهنگی و هنری 
شاد در ایام شادی ملی و مذهبی در شهر وجود ندارد 
از راهپیمایی های عمومی که زمانی دهها هزار نفر در 
آن شرکت می کردند خبر چندانی  نیست. از جشنواره 
موتورسواری  مدل،  هواپیماهای  و  ها  بادبادک  پرواز 
 و اتومبیلرانی و.... در شهر و استان ما خبری نیست.
در فضای سبز و گل کاری درکاربرد آب و نور و زیبایی 
که عامل محرک هیجان شادی بین شهروندان  است  
در شهر حرفی برای گفتن نداریم.شهربازی شهر،  اندک 
هیجان و جاذبه ای حتی برای بچه ها ندارد. تونل 
وحشت ندارد، پارک آبی نداریم. در عوض تا دل تان 
بخواهد کافه و کافی شاپ و قهوه خانه رسمی و غیر 
رسمی داریم که سکون ونشستن وخمودن را ترویج می 
کنند. آیا جز این است که در چنین شهر بی هیجانی 
 دل ها زنگار غم می گیرد و روح ها افسرده می شود .
بدون شک درمان در همانجای درد است  در این میان 
هم مردم و هم مسئوالن به طور عام و هم مسئوالن 
دستگاه هایی که ذکر خیرشان رفت به طور خاص 
باید به بازخوانی مجدد برنامه های خود منطبق بر نیاز 
جامعه بپردازند و با کسب نظر کارشناسان روانشناسی و 
جامعه شناسی و نخبگان جامعه برای نجات شهروندان 
از وضع فعلی مساعدت نمایند. به ویژه از آن رو که 
می دانیم  بخش مهمی از دالیل گسترش آسیب 
های اجتماعی ناشی از نبود نشاط اجتماعی و هیجان 
های  برنامه  اجرای  ماست.  امروز  جامعه  در  شادی 
پایدار و مستمر و متنوع در این باره نیاز شهر ماست . 

پرداخت وام ۷۵ میلیونی به سازندگان مسکن در شهرهای کوچک

افزایش ۱۵ درصدی نقل و انتقال خودرو ها در سال جاریپرداخت مرحله چهارم سود سهام عدالت 

مجمع تشخیص شأن داوری دارد، نه شأن قانون گذاری

نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: مجلس 
همچنان در راس امور است و اقدامات آن در عرصه 
قانون گذاری از اقداماتی است که حتما در کشور تاثیرگذار 
است، جایگاهی که درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام 
وجود دارد بحث قانون است که مطرح می شود اما نکته ای 
که قابل توجه است، این است که مجمع فقط حق داوری دارد و نه قانون گذاری. 

برخی در حوزه حرفی  را می زنند که تفکر سکوالر  می گوید

مؤسسه  رئیس  یزدی،  مصباح  آیت ا...محمدتقی 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( گفت: متأسفانه 
تفکر  که  می زنند  را  حرفی  همان  حوزه  در  برخی 
سکوالریسم غرب می گوید و اسالم را در همین فقه 
و امور فردی خالصه می دانند؛ در حالی که اسالم 

همه ابعاد زندگی بشر را فرا می گیرد.

FATF دلیل محسن رضایی برای مخالفت با 
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت به 
حادثه تروریستی نیوزیلند واکنش نشان داد و اظهار 
کرد: اگر کنوانسیون هایی مانند مقابله با تأمین مالی 
تروریسم در ایجاد امنیت موثرند، چرا باید در کشوری 
آرام چون نیوزیلند شاهد کشته شدن ده ها نفر با استفاده 

از منابع مالی و تجهیزات حاصل از آن باشیم؟

 جهانگیری: دولت، واقعا  تنهاست
اسحاق جهانگیری گفت: اکنون این تالطم اقتصادی 
راهکاری ندارد که اقتصادانان پیدا کنند،کشور فقط 
»راهکار سیاسی« می خواهد. یعنی هیچ راهی برای 
برون رفت کشور از معضالت پیش روی مردم جز 
رئیس  اول  ندارد.معاون  وجود  سیاسی  روش  به 
جمهور گفت: دولت واقعا تنهاست. شاید کلمه »تنها« تعبیر خیلی کمی باشد.

الریجانی: به حادثه تروریستی نیوزیلند مشکوک هستیم

الریجانی، رئیس مجلس حادثه تروریستی نیوزیلند را 
 هشدار دهنده برای همه ملت ها و کشورها دانست و گفت :
باید وزارت خارجه از طریق سازمان کنفرانس اسالمی و 
دبیرکل بین المجالس اسالمی برای موضع گیری جدی 
اقدامات الزم را انجام دهد، البته ما مشکوک هستیم که 
آیا واقعاً این اقدام به بهانه جریان نژادپرستی انجام شده یا پشت صحنه دیگری دارد.

مردم نان شب خود را با حساب دفتری تهیه می کنند

سمیه محمودی، نماینده مردم شهرضا با انتقاد از عملکرد 
مسئوالن به ویژه در حوزه معیشت گفت: مردم نان شب 
خود را با حساب دفتری تهیه می کنند.وی خطاب به رئیس 
جمهور اظهار کرد: شما رکورددار تذکر از مجلس بودید به 
ویژه در بحث معیشت، متاسفانه بی تحرکی و بی تفاوتی 

در باب حل مشکالت دولت را شاهدیم و نتیجه این تذکرات را نیز نمی بینیم.

زاکانی: بابک زنجانی شاگرد دوستان زنگنه است

علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس در توئیتر خود 
نوشت: وزیر نفت، گردن کلفت ها هنوز از بابک زنجانی 
حمایت می کنند. او یک کالهبردار درجه یک و در تاریخ 
ایران بی نظیر است. مثال بابک شاگرد ابتدایی مکتب 
اقتصادی  فساد  ریشه  هستند.  زنگنه  آقای  دوستان 

بایدخشک شود چه مربوط به زنجانی باشد چه مرتبط به همراهان زنگنه.

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
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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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند

شماره ثبت: ۵46۷      شناسه ملی: ۱4006400983   
     تاریخ انتشار: 9۷/۱2/2۷

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی نوین 
ابتکار سالمت بیرجند ساعت 16:30 روز یکشنبه 1398/01/18 در 
محل خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مسجد دانشگاه 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیارخویش با هم به دفتر شرکت مراجعه 
و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 
نمایند. حداکثرآرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو 
 یک رای می باشد. دستورجلسه:1- تغییر ماده )6( اساسنامه 

)تغییر آدرس(  

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( 
                                                شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح         تاریخ انتشار: ۱39۷/۱2/2۷

 جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح ساعت 17 روز یکشنبه 18/ 01/ 98 
 در محل دفتر شرکت واقع در بلوار شعبانیه ، بقیه ا... )عج( 38 برگزار می شود. ازکلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوع ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیارخویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.   

دستورجلسه:  اصالح ماده 18 اساسنامه                                                                                                 هیئت مدیره

آگهی تغییرات شرکت پریوش خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1526 و شناسه ملی 10360032430 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/11/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1- خانم شهناز ناصری به شماره ملی 0054913233 
و خانم مریم محمودی به شماره ملی 0653193238 و آقای علی محمودی به شماره ملی 0652094368 به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - آ قای سعید احمدی به شماره ملی 0920273009 به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا نصری 
به شماره ملی 0651803845 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )415898(

آگهی تغییرات شرکت پریوش خراسان )سهامی خاص( به شماره ثبت 1526 و شناسه ملی 10360032430 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم شهناز ناصری به شماره ملی 0054913233 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمودی به شماره ملی 0652094368 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم محمودی 
به شماره ملی 0653193238 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از 
قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری با امضای آقای علی محمودی )مدیرعامل( و خانم شهناز ناصری )رئیس هیئت مدیره( به همراه 

مهرشرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )415899(

آگهی تغییرات شرکت شرکت ساختمانی و راهسازی کیهان سازه قهستان )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 4505 و شناسه ملی 10360059625 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای سید مرتضی خراشادی زاده به شماره ملی 
0651960381 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فرزانه رحیمی خواه به شماره ملی 2432895843 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای حامد اصلی به شماره ملی 0702608130 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت2 سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای آقای سید مرتضی خراشادی زاده 

)مدیرعامل( به همراه مهرشرکت معتبرخواهدبود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )416601(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راهسازی کیهان سازه قهستان )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 4505 و شناسه ملی 10360059625

به  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای سید مرتضی 
خراشادی زاده به شماره ملی 0651960381 و خانم فرزانه رحیمی خواه به شماره ملی 2432895843 و آقای حامد اصلی به شماره 
ملی 0702608130 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای داود خراشادیزاده به شماره ملی 
0651140323 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن امیری پور به شماره ملی 3621242406 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )416602(

آگهی تغییرات شرکت شرکت ساختمانی و راهسازی کیهان سازه قهستان )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 4505 و شناسه ملی 10360059625 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی بیرجند 
 به آدرس ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. آدرس شرکت از محل قبلی به آدرس جدید:استان خراسان جنوبی ،

شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی، مفتح ، خیابان آیت اله سعیدی 5، خیابان آیت اله سعیدی غربی، پالک101 ، طبقه همکف و کدپستی 
9713816184 تغییر یافت.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )416603(

تلفن: ۳۲۴۳۱۱۶۹-  ۰۹۱۵۱۶۱۳۱۶۱
۰۹۱۵۵۶۱۲۳۸۹  - کلنگـی خـواه

تاالر و رستوران برادران کـریم
ش

آماده  عقد قرارداد با ادارات دولتی و خصوصی

ارسال غذا ۳ پرس و بیشتر هزینه پیک رایگان
لذیذترین چلوگوشت و ماهیچه گوسفندی را با ما تجربه کنید

تاالر و رستوران برادران کریم از خیابان ارتش 
به محالتی - حدفاصل چهار راه آخر توحید و سپیده انتقـال یـافت  

ارائه انواع غذاهای ایرانی با منوی متفاوت 

جهت مجالس ورودی و حق پذیرایی رایگان 

خط ویـژه  
3۱۵۵0

طاهری: 0۹15۳۴01186 قاسمی: 0۹1516068۳6

توجه                  توجه 

مدیران محترم دستگاه ها 
شهروندان محترم

فقط تا پایان سال ۹۷ 

صدور فیش عوارض خودرو 

رایگان خواهد بود

صبح و عصر مراجعه فرمایید

دفتر پیشخوان خدمات دولت 

پاسداران 

روبروی شعبه تامین اجتماعی

32423242 - چمنی

سهامداران محترم بورس
ثبت تشخیص هویت سجام
تا پایان سال مهلتی نمانده 

صبح و عصر مراجعه فرمایید.
پاسداران - روبروی شعبه

 تامین  اجتماعی 

دفتر پیشخوان خدمات دولت

32423242 - چمنی

کارفرمایان
 و بیمه شدگان محترم

جمعه و روز 2۹ اسفند و 4 فروردین 

خدمات بیمه و مالیات 

 دفتر پیشخوان صبح و عصر

 انجام می شود.

پاسداران - روبروی  شعبه تامین اجتماعی 

32423242- چمنی

ود  
حد

وم
ژه  

 وی
ش

فرو درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   

0۹15561۴880

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادي سالیانه )نوبت اول( 
                                                     شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح      تاریخ انتشار: ۱39۷/۱2/2۷

جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح ساعت18:00روز سه شنبه 98/01/20 در 
محل بلوار شعبانیه ، بقیه ا... )عج( 38 برگزار می شود. ازکلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 
حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیارخویش با هم به دفتر 
شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.  ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره 
یا بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدوردعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه 
را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. دستورجلسه:1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس2-طرح و تصویب صورت های 
مالی سال ۹7  ۳-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹8 ۴- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 
 سه سال  5-انتخاب بازرس اصلي و علي البدل برای مدت یک سال مالی  6-تغییرات اعضا و سرمایه  7-تصمیم گیری

 در خصوص اعضایی  که به تعهدات مالی خود عمل ننموده اند در پروژه بقیه ا...)عج( ۳8 )ضمنا 2 اخطار کتبی به اعضا داده شده 
است( 8- تصمیم گیری در خصوص خرید زمین با کاربری مسکونی از دستگاه های ذیربط یا به صورت آزاد.       هیئت مدیره
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ارسال 100 مقاله به همایش ملی سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سالمت

صداوسیما- 100 مقاله از سراسر کشور به اولین همایش ملی سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سالمت دانشگاه بیرجند ارسال شده است. 
وحدت نژاد دبیر اولین همایش ملی سیستم ها و فناوری های محاسباتی مراقبت از سالمت دانشگاه بیرجند گفت: 100 مقاله از کشورمان و  کشورهای 

قسمت زیادی از محقق نشدن بودجه ادارات به توانایی پاکستان و عراق، پذیرش شده است که از این تعداد پس از داوری، 40 مقاله به صورت پوستر و 10 مقاله به شکل سخنرانی ارائه خواهد شد.
کم و عدم پیگیری زیاد مدیران استان و مسئوالن 
واحدها مربوط می شود. وقتی بعضی دستگاه های 
نظارتی یا ناوارد هستند یا مصلحت اندیشی می کنند 

خیال مدیران هم راحت است
910...673

سازمان اتوبوسرانی لطف کنید نظارت بیشتری بر 
بعضی از راننده های اتوبوس داشته باشین بیشترمواقع 
با همراه صحبت میکنن و هیچ مواظب اطرافشون هم 

نیستن .توروخدا بیشتر نظارت کنین
 ارسالی به تلگرام آوا

سالم و درود بر همشهری که متوجه بود پیشرفت 
شهر باعث پیشرفت همه می شود و برای ساخت 
با  بار  چندین  بیرجند  در  همسطح  غیر  تقاطع 

مسئوالن صحبت کرده بود.
910...673

از مسئوالن محترم شرکت ارتباطات زیرساخت استان 
و شرکت مخابرات تقاضا داریم در بحث رفع مشکل 
اینترنت همراه اول از جمله ارتقای خدمات آن در 
روستاهای دوحصاران، بغداده ، عمرویی ، حجت آباد و 
شهرک شهید دستغیب با بیش از پنج هزار نفر جمعیت 
که یکی از درخواست های مکرر اهالی این روستاها 
به خصوص جوانان هست؛ دستورات الزم از طریق 

مسئوالن ذیربط صادر گردد.
 یک شهروند

اگر کار پیدا شود از صبح تا شب باید کارگری کنیم 
برای دستمزدی 30 یا 40 هزار تومانی و بعد ندانیم با 
این پول اجاره خانه بدهیم یا روغن، قند و گوشت و 
لباس و ... بگیریم؟ مسئوالن و نمایندگان استان که 
بیشتر به فکر کارمندان هستند بگویند برای معیشت 
کارگر ساختمانی چه کرده اند؟ در حالی که گرانی ها 
رمقی برای ما نگذاشته اما یارانه ها نیز از همان اول 

هیچ تغییری نکرده است.
یک شهروند

و  حامی  رود،  دهن  آرک،  بزرگ  روستای  چهار 
بین آباد هیچکدام ایستگاه باران سنجی ندارند و 
شاید از بعضی از نقاط استان بارندگی بیشتر بشه 
بارانسنجی نداره کسی اسمی  ولی چون ایستگاه 
نمیبره  همچنین مزار بلنجیر تا شهرستان بشرویه 
حدود  100 کیلومتری هیچ ایستگاه باران سنجی 
نیست که با روستای ییالقی و گردشگری آرک ۲0 

کیلومتر فاصله دارد. 
یک شهروند

از مسئوالن محترم آب و فاضالب روستایی استان 
درخواست می نمایم با توجه به حضور رئیس برنامه 
و بودجه کشور و وزیر نیرو به استان اعتبارات الزم  
دهستان  و  ورقنه  روستای  آبرسانی  پروژه  جهت 

شاخنات را مد نظر قرار دهند. با تشکر
یک شهروند

شورای شهر چنانچه خواستید بلوار پیامبر اعظم )ص( از 
فلکه سفیر امید تا فلکه دانشگاه آزاد اسالمی را تغییر دهید 
لطفا تمام شمشادها رو حذف کنید و از دو طرف بلوار رو 
کمی کوچکتر کنید. هم دید دو طرف بلوار کاملتر میشه 
هم با کوچکتر کردن بلوار خیابان بزرگتر شده و هم در 

هزینه ها و مصرف آب صرفه جویی می شود.  با تشکر
یک شهروند

از   14/۲ مطهری  در  ساکن  اهالی  از  جمعی  ما 
آسفالت  حال  به  فکری  خواهشمندیم  مسئوالن 
آن  آب  از  پر  چاله های  و  کوچه  نامناسب  بسیار 
در زمستان بکنند. همچنین سرعت بسیار باالی 
جان  بارها  که  پرتردد  کوچه  این  در  ها  ماشین 
فرزندان ما را به خطر انداخته است، باعث ناراحتی 
اهالی این محله شده الاقل سرعتگیر مناسبی در 

ابتدا و انتهای کوچه تعبیه کنند.
یک شهروند

سالم آوا من یک جوان 30 ساله هستم که باالخره 
راه  برای  ای  سرمایه  اندک  تالش،  کلی  از  پس 
اندازی مرغداری جمع کردم، نزدیک 100 میلیون 
اما وام نیاز دارم. به دفتر نماینده رفتم تا مرا به بانک 
برای گرفتن وام معرفی کنند. بعد از مدتی گفتند 
برای وام من اقدام می کنند. من هم که از شنیدن 
این خبر خوشحال شده بودم با همون سرمایه ای 
بعد  ولی  آماده کردم  رو  کار  زیرساخت  داشتم  که 
دادند!!  وام  من  به  تومان  میلیون  دو  فقط  ماه  دو 
پرسیدم از 100 میلیون چرا فقط ۲ میلیون آخر با 
این مبلغ چطوری مرغداری بزنم؟ گفتند بیشتر از 
این بانک پول ندارد بدهد! وقتی خبر اختالس های 
هزار میلیاردی را می شنویم چطور پول نداشتن این 
ها را باور کنیم . من به حساب حرف آقایان همان 
سرمایه ام را هزینه کردم االن هیچی برایم نمانده 
و کار هم پیش نمی رود! حاال مسافرکشی می کنم 
تا خرج زندگی و خانواده ام دربیاید در حالی که می 
توانستم مرغداری بزنم و چند نفر هم سرکار بیاورم. 
ما که مثل این اختالس گران نمی خواهیم وام را 
پس ندهیم نان حالل خوردیم و بزرگ شدیم االن 

هم با نان حالل روزگار می گذرونیم.
 ارسالی به تلگرام آوا

چرا باید در سرویس دانشگاه با تعدادی زیادی دختر چند 
جوان باشد که هیچ کاره هستند؟ شاید راننده می ترسد...
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

در جلسه دورهمی ریش سفیدان بازار مطرح شد:

کاسب بودن وجدان می خواهد

حسینی- در ادامه نشست »دورهمی معتمدان و ریش سفیدان 
بازار و نقل خاطرات کسب و کار قدیم« که بخش اول آن روز 
گذشته چاپ شد و مورد استقبال  فوق العاده خوانندگان قرار 
گرفت، بزرگواران دیگری نیز سخن گفتند که به شرح ذیل می 

خوانید:
حاج آقای خبیری 79 ساله، که سال ها به شغل دوچرخه فروشی 
مشغول بود و اینک فرزندش کار وی را ادامه می دهد، نیز می 
گوید: خاطرات گفته شده با وضع فعلی دردآور هم هستند. وی با 
یادآوری دورانی که خود و بازاریان دیگر نزد حاجی ملک تجوید 
قرآن ، مسائل و قرائت نماز را یاد گرفتند، ادامه می دهد: به خاطر 
دارم که حاج مال علی بهدانی همراه با حاج اکبر حق گو همیشه 
پای ستون مسجد چهاردرخت نماز می خواندند. وی با اشاره به 
این که امروز باورها کمرنگ شده است، اضافه می کند: زیاده 
خواهی بین مردم فرهنگ شده و این که از این کره خاکی خداوند 

فقط چند متر سهم آدمی می شود، فراموش شده است.
خبیری که معتقد است بخشی از این مسائل مربوط به دولت 
و بخشی مربوط به ملت است، خاطرنشان می کند: بازاری باید 
صبح که در مغازه را باز می کند نیتش کمک به خلق ا... باشد، 
که در این کمک گردی هم روی دست بنشیند واقعا برکت دارد.

قبل از دادن پروانه، فرد را بشناسید
وی با یادآوری سال 57 که ۲50 دستگاه دوچرخه چینی خریداری 
کرده بود تا از خرمشهر به تهران و از آنجا به بیرجند بیاورد، تعریف 
می کند: ارسال دوچرخه ها تاخیر داشت و به حوادث انقالب 
خورد، پس از زحمت فراوان دوچرخه ها به تهران رسیدند و در 
گاراژ نگهداری شدند. همان زمان به دلیل این که بنزین کمیاب 
بود ، عده ای می گفتند دوچرخه ها را نگهدار تا ارزش شان باالتر 
رود اما تاکید داشتم باید این ها وارد شهر شوند. خدا رحمت کند 
حاج حسین آذرکار که در بیست متری دوم  مدرس  محوطه ای 
داشت  دوچرخه ها را آنجا گذاشتیم. هر دوچرخه را به قیمت 
800 تا 850 تومان فروختیم و مردم شهر و بیشتر مسئوالن از 
فرماندار گرفته تا آقای اسالمی دادستان و آقای احمدزاده رئیس 
دادگستری دوچرخه گرفتند. انتهای کار وقتی حساب کردیم 
دیدیم با وسایلی که در تهران گم شده نه فقط سودی نبردیم 
که حتی از سرمایه خودمان هم گذاشته ایم، ولی با این کار سبک 
شده بودم و باری از دوشم برداشته شده بود.این پیشکسوت بازار 
بیرجند، با تاکید بر این که اکنون دردها گفته شد اما مهم این است 
که از این به بعد چه باید کرد، می افزاید: در گذشته بارها به آقای 
عباسی مجمع امور صنفی تذکر دادم قبل از پروانه دادن به فردی 
که قصد دارد مغازه ای باز کند، او رابشناسید بعد به او مجوز بدهید.

یک دوره آموزشی مناسک 
برای تازه واردان به بازار الزم است

خبیری با پیشنهاد این که یک دوره مناسک برای کسانی 
 که می خواهند وارد بازار شوند یا شده اند برگزار شود، عنوان 
می کند: اکنون از اول بازار تا آخر آن را بروید و از بازاریان 
بپرسید اقاله در کسب یعنی چه؟ اگر یک نفر پیدا کردید که 
می دانست من خودم به او جایزه می دهم! فردی که بداند و 

اطالعاتی درباره فقه کسب و کار بداند از 10 خالف، 9 تا را کنار 
خواهد گذاشت. وی با بیان این که درختی که قرار است به ثمر 
بنشیند ابتدا کوچک و ضعیف است ولی بعد 5 سال محصول 
می دهد، ادامه می دهد: حکایت االن هم همین گونه است و 
اگر سرسری از این مسائل بگذریم تا 50 سال دیگر هم نتیجه 
ای نخواهیم داشت. وی گفت:  به حجت االسالم عبادی هم 
گفتم در بازار کار فرهنگی کم که چه، اصال انجام نشده است. 
روز حساب و کتاب از 4 چیز سوال می کنند، عمر، جوانی، 
از کجا به دست آوردی و کجا خرج کردی و تا این ها را 
جواب ندهی یک قدم نمی گذارند برداری، ولی بسیاری این 
مسائل را فراموش کردند. این بازاری خوش صحبت، به خاطره 
دیگری از قبل سال 50 اشاره و می گوید: یکی از بستگان ما که 
دانشجویی در تهران بود تعریف می کرد »مرحوم فلسفی ماه 
رمضان به منبر می رفت، 10 روز اول از آیات قهاریت خداوند 
سخن گفت و دیدم 5 تا 6 نفر از کاسبان بازار از ترس غش 
کردند. بعد از چند روز از ایشان خواستند بحث را عوض کند از 
رحمانیت خدا بگوید« خبیری با اعتقاد بر این که اگر بازار، بازار 
باشد بخشی از مشکالت جامعه برداشته می شود، می گوید: 
حاج آقای جوهرچی پول های خرد را جدا می کرد و می گفت 
این ها پول مشکوک است ، نگه داشتم تا اگر دارایی خواست 
پولی بگیرد همین ها را بدهم! این گوشه ای از حساب و کتاب 

دقیق بازاریان آن زمان بود.

باید کاسب شوی!
حاج آقای بهترین با 77 سال سن از فعاالن قدیمی صنف خرازی 
هم از این که چگونه کاسب شد سخن می گوید و می افزاید: 
17 ساله بودم و در مدرسه خیرآباد سر کالس آقای صباغ حضور 
داشتم که حاج اسماعیل گنجی داماد ما، در کالس آمد و گفت 
»غالمحسین کتاب هایت را بردار و بیا« ایشان مرا همراه خود 
به مغازه برد و گفت »تو به درد درس خواندن نمی خوری، باید 
کاسب شوی!« من هم کار کاسبی را دوست داشتم و 10 سال 
کنار ایشان کاسبی یاد گرفتم. همیشه به من می گفتند »در بازار 
اگر می خواهی جنس بفروشی فراموش نکن 10 - یک حالل، 

باقی حرام .« این درس ایشان را هم هرگز فراموش نکردم.

عهد با امام رضا )ع( در ابتدای شروع کار
وی با بیان این که پس از 10 سال شاگردی ، با مرحوم حاج 
آقای شمس آبادی )دامادمان(، ابتدای بازار شراکتی مغازه ای را باز 
کردیم، اضافه می کند: 6 هزار تومان سهم من بود و 6 هزار تومان 
سهم ایشان. ابتدای کار هم به حرم امام رضا )ع( رفتم و با ایشان 
عهد کردم که کار حرام نکنم، نه نزول بخورم نه نزول بگیرم، زن 
مردم همچون مادر من، دختر مردم چون خواهر من باشد. از 1۲ 
هزار تومان پولی که داشتیم ، 6 هزار تومان از مشهد و 6 هزار 
تومان دیگر را از تهران خرید کردیم، به گونه ای شد که با این 1۲ 
هزار تومان تمام مغازه پر از جنس شد و مقدار اضافه را در یکی از 

انبارهایی که مرحوم گلشنی به ما دادند گذاشتیم.

در راه حالل همه چیز درست می شود
 وی ادامه داد  پس از 15 سال شراکت با مرحوم شمس آبادی 

مستقل شدم و مغازه خودم را راه انداختم. به خاطر دارم روزی 
فردی از اتحادیه به مغازه آمد ، چکی به مبلغ 10 میلیون تومان 
داشت و گفت »این چک یک ماه فرجه دارد، چک را به شما می 
دهم، یک تومان کم می کنم ، 9 میلیون تومان شما بدهید« 
هرچه فکر کردم دیدم نه نمی توانم این کار را انجام دهم، اگر 
یک میلیون تومان را االن بگیرم عادت می کنم و نزول خوار می 
شوم. پس از رد کردن درخواست این آقا، مشتری های داخل 
مغازه گفتند این که سود خوبی داشت چرا انجام ندادید؟ ولی من 
باز هم قبول نکردم. االن هم الحمدا... راضی ام، در راه حالل همه 

چیز درست می شود.

زردچوبه هایت زرد نیست و باید جریمه شوی!
حاج آقای ایزدی با 78 سال سن از فعاالن صنف لوازم خانگی نیز 
با بیان این که اگر حوادث عمر خود را سه قسمت کنم، قسمت 
اول از سال 36  که وارد بازار شدم تا انقالب است ، ادامه می دهد: 
آن زمان مسئوالنی بودند که مردم را بسیار اذیت می کردند، اسم 
نمی برم ولی کسانی بودند که شب دور هم می نشستند و تصمیم 

می گرفتند فردا سراغ کدام بازاری بروند و جریمه اش کنند.
وی با بیان خاطره ای از این افراد می گوید: یک روز به مغازه 
یکی از بازاریان رفته بودند و چون دیدند اشکالی در کار وی نیست 
گفته بودند »زردچوبه هایت زرد نیست و باید جریمه شوی!« یک 
بار هم به مغازه من آمدند، هیچ جنسی را بدون اتیکت ندیدند. 
کلمنی روی میز داشتم که قیمت 46۲ ریال روی آن نوشته 
شده بود. یکی از همین آقایان با بی سوادی خود گفت: آقای 
ایزدی این قیمت جنس است که روی آن نوشته شده؟ گفتم: نه 
آن شماره تلفنش است! تا این جواب را دادم همدیگر را نگاهی 
کردند و بیرون رفتند! ایزدی بخش دوم زندگی خود را سال 57 و 
شروع انقالب عنوان می کند و می گوید: آن زمان سجده شکر 
کردیم که مردم از شر این مدل مسئوالن راحت شدند. تا سال 
75، زندگی مردم به معنای واقعی اسالمی، با احتیاط، با حرمت 
و وجدان بود و با این که عمال از کسب و کار بیرون رفته بودم و 
درآمدم هیچ بود ولی روحیه باالیی برای خدمت به مردم داشتم.

رویه انقالبی اصلی که امام آورده بود 
را بوسیدند و در طاقچه گذاشتند!

وی در ادامه با اظهار ناراحتی از وضع فعلی جامعه ادامه می دهد: 
اکنون با دیدن این جریانات با خود می گویم خدایا شکرت که زود 
به دنیا آمدم و دارم از این دنیا می روم، چون طاقت شنیدن و دیدن 
وضع امروز را ندارم. اگر در کار مردم امروز از بازاری تا بزرگان مان 
دقت کنید می بینید به قدری از رویه انقالب اصلی که امام آورده 

بود دور شدند که گویا آن را بوسیده و در طاقچه گذاشتند!
این کاسب قدیمی بازار با بیان این که باید از جلسات نتیجه ای 
گرفته شود تا دردی از جامعه دوا شود، عنوان می کند: در شهر 
1۲ هزار بازاری داریم و قطعا همه آن ها برای برگزاری جلسه 
احکام نخواهند آمد، پیشنهاد می دهم در هر بخشی از بازار افرادی 
روشن تر، ذی نفوذ تر و پررونق تر ، عده ای را دعوت کنند و 
فردی که درباره انصاف، قبر و قیامت زبان رسایی دارد برای این 
افراد سخنرانی کند که آقایان 100 ساختمان آپارتمان و منزل و 
منبر به درد نمی خورد، بنشینیم تا نمردیم کارمان را درست کنیم. 

اگر نتیجه داد که چه بهتر وگرنه باز هم کاری انجام شده که از 
نشستن و فقط خاطره گفتن بهتر است.

برادرم جنسی را می آورد
که کار مردم را راه بیاندازد

حاج آقای زیوری با 69 سال سن، که پس از فوت برادرش کار 
در مغازه خرازی را ادامه داده است، عنوان می کند: از برادرم درس 
ها گرفتم تا فقط به فکر مردم بوده و گره ای از کار آنان باز کنم.

وی با یادآوری خاطراتی از برادرش تعریف می کند: پس از 
فوت ایشان طلب هایی که داشتند را پاک کردم، فقط یک 
طلب مانده بود که فردی از مشهد همان روز فوت ایشان جنس 
فرستاد بود، پس به مشهد رفتم و به این فرد گفتم برادرم فوت 
کرده و طلب را بگویید تا تسویه کنم. مرد به شدت ناراحت شد  
و گفت » یکی هست با مرگش همه خوشحال می شوند ولی 
یکی هست فوت که می کند همه ناراحت می شوند، برادر 
شما از آن دسته آدم هایی بود که اکنون به شدت ناراحت 
شدم« به گفته وی برادرم جنسی را می آورد که کار مردم را راه 
 بیاندازد، برای مثال کسی در شهر المپ فانوس نداشت ولی ما 

می آوردیم تا کار فرد روستایی راه بیافتد. 

کاسب بودن وجدان می خواهد!
حاج آقای سروریان که بعد دانشکده راه پدرش را ادامه داده 
است نیز از آن دوران تعریف می کند و می گوید: از سن 5 
سالگی تا دیپلم در بازار بودم و کودکی من در بازار گذشت. پس 
از اخذ دیپلم ، پدرم گفت »تو می توانی 10 سال تمام درس 
بخوانی قلب یک نفر را روی میز بیاوری و جراحی کنی، ولی 
ممکن است 70 سال در بازار باشی و کاسب نشوی« این سخن 
ایشان را نمی فهمیدم و مرا به فکر فرو برد. دوران گذشت و من 
به دانشکده رفتم اما فکر من مشغول بازار بود. با این که آمریکا 
و نصف کشورهای اروپایی را دیده ام و امکانات هم برایم فراهم 
بود اما باز هم خواب بازار را می دیدم و تا این که به امید دیدن 
سنت های قدیمی بازار، همان رفتارها و آقایانی چون گلشنی 
، رستم نژاد، خبیری ، گنجی و ... به بازار بیرجند برگشتم اما 
به مرور زمان خیلی اتفاق ها افتاده و بازار فرق کرده بود. حاال 
حرف پدرم را فهمیدم ، ورای هر آنچه که در بازار است و در 
قانون آمده ، کاسب بودن وجدان می خواهد! این را هم نمی 

توان آموزش داد بلکه باید فرد را آزمایش کرد. 

بازار دانشگاه کاملی برای انسانیت است
وی همچنین با گالیه از این که از ابتدای انقالب منتظر بودیم فردی 
بیاید و بگوید می خواهیم برای بازار کاری کنیم ولی یک نفر این کار 

را نکرد، ادامه می دهد: من تمام موقعیت اداری خود را کنار گذاشتم  
به بازار آمدم ولی یک نفر با من تماس نگرفت تا دلسوز بازار باشد.

به گفته وی تنها چیزی که می تواند مشکالت را حل کند مطالعه 
ای است که ملت می توانند داشته باشند، هر چند امروز حتی 

دانشگاهیان مطالعه ندارند چه برسد به سایر اقشار جامعه!

گوشت کیلویی 3 تومان بود!
حاج آقای چوبدار نیز با بیان خاطراتی از آن دوران ، عنوان 
می کند: زمانی که کنار پدرم کار می کردم، گوشت کیلویی 
3 تومان بود! به خاطر دارم زمانی که گوشت 8 تومان شده 
بود یکی از بازاریان آمد و به شوخی گفت: ما از فردا کیلویی 
10 تومان می فروشیم. منم گفتم شما اختیار خود را دارید 
ولی جواب آقای رخشانی را هم خودتان باید بدهید. در پایان 
از حاج مهدی چوبدار پهلوان و ورزشکار خوشنام و همچنین 

حاج میرزا محمدچوبدار از شهیدان گرانقدر منا یاد شد.

این بزرگواران گنجینه های کسب و کارند
 حاج رضا علیزاده بیرجندی رئیس اتاق اصناف شهرستان 
بیرجند که این جلسه را برای دیدار با ریش سفیدان بازار 
این  از تجربیات  این جلسه  با حضوردر  بود  مغتنم شمرده 
بزرگواران به عنوان گنجینه های کسب و کار ذکر کرد. ما 
نیز یاد و خاطره پدر ایشان را که سال ها به الستیک فروشی 
ابوالفضلی خدمت می  اشتغال داشته و همزمان در هیئت 
کردند گرامی می داریم. رئیس اتاق اصناف در حاشیه جلسه  
درخصوص پیشنهادات دو نفر از معتمدان  گفت: اکنون قبل 
از دریافت پروانه در بعضی مشاغل مشاوره انجام گرفته و در 
همه رسته ها متقاضیان حتما باید دوره های آموزشی کسب 
وکار را طی کنند. این دوره ها توسط مرکز آموزشی اتاق 
اصناف با هماهنگی و سرفصل هایی که از سوی سازمان 
صمت اعالم می شود و با همکاری بسیج اصناف برگزار می 

شود. فقه بازار یکی ازسرفصل ها می باشد. 

سخن آخر
 بسیاری از بازاریان سال ها با خوشنامی به مردم خدمت 
کردند که جایشان در بین ما خالیست.  دوست داشتیم از 
چند  فقط  که  ببریم  نام  بیشتر  قدیمی  کسبه  و  بازاریان 
نفری نام برده شده و امکان ذکر نام و خاطرات آن ها  
میسر نبود. از شهروندان عزیز وسایر بازاریان تقاضا داریم 
بزرگواران  این  کار  و  کسب  های  شیوه  از  که  خاطراتی 
دارند اعالم کنند تا به عنوان الگو در برنامه های بعدی 

روزنامه برای مردم نقل کنیم.
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موفقیت و انرژی

افسردگی

شادی مسری است

شادی یک فرآیند مسری است. یعنی اگر شما شادیتان 
را به دیگران انتقال دهید آن ها هم شادتر می شوند. 
اگر در جمع افرادی باشید که انسان های شادی نیستند 
قطعا شما هم انسان شادی نخواهید بود. پس سعی کنید 
دوستان خود را به گونه ای انتخاب کنید که انسان های 
شادی باشند و باعث شوند میزان شادی شما افزایش 
پیداکند، نه این که باعث شوند هر روز میزان شادی 
شما کمتر و کمتر شود. نکته بسیار مهم این است که 
تحقیقات نشان داده اگر شما شادی خود را به دیگران 
انتقال دهید، شادی شما بیشتر می شود. شاید این نکته 
برخالف خیلی از قوانین ریاضی و فیزیک باشد ولی 
در مورد شادی قضیه کامال برعکس است. اگر شما 
شادیتان را به دیگران منتقل کنید، میزان شادی شما 

به مراتب افزایش پیدا می کند.

فعال کردن برنامه  روزانه

وقتی افراد دچار غمگینی می شوند اغلب دوست دارند 
در رختخواب دراز بکشند، از خانه بیرون نروند، با کسی 
حرف نزنند و هیچ کاری انجام ندهند. در این شرایط 
توانایی  یا  و  احساس می کنند حال و حوصله  افراد 
انجام هیج کاری را ندارند. ولی این کار فقط غمگینی 
را بیش تر می کند. سخت است، ولی فرد باید شروع به 
فعالیت کند آن وقت به تدریج متوجه می شود که روز به 
روز حالش بهتر می شود. برای این کار باید دو کار انجام 
شود: فرد باید فهرستی از کارهای مورد عالقه خود را 
تهیه کند و سعی کند هر روز یکی دو مورد از آن ها 
را انجام دهد. البته ابتدا ممکن است فرد احساس کند 
دیگر عالقه ای به انجام آن ها نداشته و از آن ها لذت 
نمی برد، ولی اشکالی ندارد این احساس طبیعی است 
چون یکی از عالئم غمگینی این است که عالقه فرد به 
کارهایی که از آن لذت می برده است کمتر می شود. پس 
باید به انجام آن ها ادامه دهد، هرچه میزان فعالیت های 
لذتبخش در زندگی بیش تر شود غمگینی نیز کمتر 
می شود.  فهرستی از کارها و فعالیت هایی روزمره خود 
را تهیه کنید و سعی کنید هر روز یکی دو کار مهم را 

انجام دهید. 
کاهش  راه های  از  یکی  مثبت:  هیجان   ایجاد 
 هیجان های ناخوشایند، ایجاد هیجان های مثبت است.
فرد باید به کارهایی که در وی احساسات خوبی مثل 
یک  به  گوش دادن  مثل  می آورد  وجود  به  را  شادی 
موسیقی شاد، تماشای یک فیلم شاد و... فکر کرده و آن ها 

را انجام دهد. 
ورزش و فعالیت فیزیکی: ورزش موجب تولید یک ماده 
شیمیایی به نام اندورفین می شود که یک ضدافسردگی 
طبیعی است. پس افراد باید ورزش را حتماً در برنامه  

روزانه زندگی خود بگنجانند. 
بهروز کاظمی - روانشناس بالینی

تاثیر حیرت آور
 سوپ قلم روی زیبایی

به نظر شما چقدر زمان و پول نیاز است که پوست شما 
سالم بماند؟ خبر خوب این است که این کار به راحتی و با 
اضافه کردن یک غذای به خصوص به برنامه غذایی تان 

انجام می شود و آن غذا سوپ قلم است. هنگامی که به 
شما گفته می شود غذاهایی وجود دارند که تاثیر زیادی 
روی زیبایی می گذارند احتماال استخوان های حیوانات، 
زردپی ها و بافت های پیوندی اولین چیزهایی نیست که 
به ذهن تان می رسد. اینها  یکی از قدرتمند ترین مواد 
برای جوان سازی پوست و سالم تر شدن ناخن ها هستند.

وقتی شکم ناگهان
 بزرگ می شود!

اگر هرگونه درد، ناراحتی و یا هر عالمت غیرعادی 
دیگری در ناحیه  شکم دارید که همراه با بزرگ شدن آن 
است باید فوراً به پزشک مراجعه کنید؛ زیرا ممکن است 

عالمت وجود بیماری های مختلفی باشد؛ مثل سرطان 
تخمدان. اما اگر شرایط تان این چنین نبود، دالیل دیگری 
ممکن است باعث بزرگ شدن شکم شده باشد. به جز 
چربی شکمی و بارداری برای خانم ها، بزرگ شدن شکم 
می تواند به معنی احتباس آب در بدن، نفخ، تغییرات 

هورمونی و یا مشکلی در سیستم گوارش باشد.

برای محافظت از چشم ها
 از عینک های فرابنفش استفاده کنید

برای افرادی که در پی انتخاب بهترین گزینه برای 
از  استفاده  هستند  خود  های  چشم  از   محافظت 

عینک های  نور فرابنفش توصیه می شود. 

کنند می  استفاده  تماسی  لنزهای  از  که   افرادی 
برای  آفتابی  های  عینک  از  راحتی  به  توانند  می 
محافظت از چشم های خود استفاده کنند. البته باید 
برندهای  از  بسیاری  اشاره داشت که  نکته  این  به 
تولیدکننده لنز نیز محافظت در برابر پرتو فرابنفش را 

در محصوالت خود ارائه می کنند.

دالیل قانع کننده برای اینکه
 به پهلوی چپ بخوابید

در واقع خوابیدن روی سمت چپ بدن استاندارد طالیی 
وضعیت خواب است. معده  ما در سمت چپ شکم قرار 
دارد و وقتی به پهلوی چپ می خوابیم، غذا راحت تر 

می تواند وارد روده  بزرگ شود. ضمناً معده روی لوزالمعده 
نمی افتد و آنزیم های گوارشی آزادانه جریان خواهند داشت. 
وقتی به پهلوی چپ می خوابید، جاذبه زمین کمک می کند 
قلب راحت تر خون را حرکت دهد.   اگر به سمت چپ 
بخوابید، قلب تالش کمتری برای به حرکت درآوردن 

خون خواهد کرد.

از خواص سمنو 
چه می دانید؟

سمنو سرشار از انرژی بوده و برای کودکان در حال رشد 
مفید و مؤثر است. مصرف سمنو برای زنان باردار به ویژه 
در سه ماه نخست بارداری برای تکامل سیستم عصبی 

جنین ضروری و مفید است.  
این ماده غذایی پر ارزش از جوانه گندم تهیه می شود. 
سمنو سرشار از ویتامین های گروه ب به ویژه اسید 
فولیک و ویتامین ب١ است و برای بهبود وضعیت 
از ریزش آن  تقویت موی سر و جلوگیری  پوست، 

توصیه می شود.

هویج سرشار از فیبر است که تجزیه و گوارش آن زمان می برد و در نتیجه مدت زمان بیشتری شما را سیر نگه می دارد. 
اگر احساس سیری کنید طبیعتاً کمتر هوس خوردن خواهید کرد. هویج بسیار کم کالری و ذاتاً غیرنشاسته ای است. شما 

می توانید آن را خالی بخورید یا اینکه به ساالدها و سوپ هایتان اضافه کنید.
چغندر سرشار از فیبرهای مفید برای کاهش وزن است. شما می توانید این سبزی ریشه ای را در ساالدها و آبمیوه ها 
استفاده کنید. نوع تازه و رسیده  آن، بیشترین فواید را دارد.. دارچین برای کاهش وزن مفید است و متابولیسم را سرعت 
می دهد. سینامالدئید در دارچین، سوخت و ساز بافت چربی احشایی را افزایش می دهد. دارچین محرک انسولین نیز هست. 
اگر بدن به انسولین مقاوم شود، قند را سریع تر سوخت و ساز کرده و در نتیجه منجر به افزایش وزن می شود.تخم شنبلیله 

در کنترل قند خون و افزایش ترشح انسولین خوب عمل می کند. 

دارو را در شیشه یا قوطی اصلی خود نگه دارید. بهتر است دارو نزد خودتان باشد نه داخل چمدان چرا که امکان گم 
شدن چمدان یا قرار گرفتن آن در محیط های خیلی سرد یا خیلی گرم وجود دارد. بهتر است یک کپی از نسخه 

پزشک همراه با شماره تلفن او را به همراه داشته باشید.  بدون نظر پزشک داروی خود را قطع نکنید.
رانندگان وسایل نقلیه الزم است ، قبل از مصرف دارو از خواب آور نبودن آن اطمینان حاصل نمایند.

آب ، بهترین آشامیدنی برای مصرف دارو است. 
دارو را فقط از داروخانه تهیه کنید. در صورت تعطیلی داروخانه های روزانه، داروخانه های شبانه روزی قابل دسترس 

هستند.، هیچگاه داروی مورد نیاز را از منابع دیگر تهیه نکنید!
کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

توصیه های دارویی در مسافرتسبزیجات سرشار از ویتامین و کمک به الغری

پل سنگی خضری، دشت بیاض در منطقه قاین در خراسان 
جنوبی  قرار دارد که مردم محل آن را »غار فارس« می نامند و 
بنا به گفته و باور آن ها در زمان زلزله مهیب سال ١٣٤٧، سقف 
گنبدی شکل غار فرو ریخته و قسمتی از آن به صورت یک تاق 

عظیم با تعادلی شکننده باقی مانده است.
غار فارس در ١2 کیلومتری غرب خضری دشت بیاض بر 
دامنه جنوبی کوه های شمال روستای ثغوری واقع شده است. 
نام فارس برگرفته از شهر فارس است که از شهرهای دوره 
ساسانی و صدر اسالم بوده و در کتب تاریخی به نام و موقعیت 

آن اشاره شده است.

وجود آثاری در نزدیکی چشمه اکبری و آن سوی رشته کوهی 
که غار فارسان قرار دارد تاییدی بر این مدعاست. در این محل 
سه دهنه غار وجود دارد یکی از این غارها که بزرگ ترین آن ها 
نیز بوده در گذشته های بسیار دور فرو ریخته و از آن تنها یک 
هالل پل مانند در پیشانی غار باقی مانده که از نظر جغرافیایی 
اثری منحصر به فرد و زیباست. سقف آن ضخامت زیادی نداشته 
و احتماال بر اثر زلزله فرو ریخته باشد، کف این قسمت بسیار 
ناهموار و شیب دار است و به همین دلیل صخره ها ریزش کرده 
و پای کوه غلتیده و آثار احتمالی کف غار را به مرور زمان از بین 

برده است و  اثری از الیه های استقرار وجود ندارد.

در سمت چپ این دهانه پل مانند فضای دیگری وجود دارد که 
دارای محیطی وسیع و دهلیزهای فرعی متعدد است. تاالر اولیه 
آن بسیار رفیع و حدود 8 متر ارتفاع دارد و سقف آن به شکل 
خرپشته ای است. در ابتدای این تاالر حوض نسبتا بزرگی وجود 
دارد که در حال حاضر تنها گوشه ای از آن نمایان است و بقیه 
قسمت های آن در زیر توده های سنگ و خاک مدفون است، 
این حوض از سنگ، آجر و ساروج ساخته شده و به احتمال 
قوی مربوط به دوره سلجوقی است چون در این دوره فداییان 
اسماعیلی هر غار و قلعه ای را که دور از دسترس و برای سکونت 

مناسب بود را در اختیار گرفته و از آن استفاده می کردند.

پل سنگی خضری دشت بیاض را بیشتر بشناسید

آیه روز

ای کسانی که ایمان آورده  اید ]در برابر دشمن[ آماده باشید ]=اسلحه خود را برگیرید[ و گروه گروه ]به جهاد[ 
بیرون روید یا به طور جمعی روانه شوید. )سوره نساء  / آیه ٧١(

سخن روز

رسیدن به قله پیروزی آسان است، به شرط اینکه راه رسیدن به قله را بشناسی و توانش را هم داشته باشی.
 )فرانتس کافکا(
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ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته
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۱۰سال ضمانت

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری ۲۸ و 3۰ به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
۰۹۱۵۵۶۲۲۲۹۱

3۲۲۱۱۶۸۴

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

 میز اداری و کنفرانس 

 ۰۹3۶3۰۵۰۰۷۱ مدیریت: توانا
جمهوری 3۰ ، سمت مزار شهدا، قلعه

کار خوب اتفاقی نیست

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

۰915   ۰56   21۰۰ 

اولین سرویس کارواش خودرو 
درب منزل و محل کار 

تخفیف عالی برای استفاده گروهی کارمندان 

شماره های ما را ذخیره کنید
3۲۴۶۲۴3۴ -۰۹۹۱۰3۰۶۲۶۴

کانکس ۴×۲ خریداریم.
۰۹۱۵۱۶3۷۲3۱

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

۰۹3۸۰۱۶۰۷۷۹ - ۰۹۱۵۱۶۴۱۴۶۴

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

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

صد در صد تضمینی 
جابجایی ساید بای ساید 

جهیزیه و مبلمان
اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

استخدام فوری: تعداد ۲ نفر نیروی خانم و ۲ نفر 
نیروی آقا )نیروی آقا حداکثر ۲۵سال( جهت کار 
در فست فود  3۲3۴۲3۱۵- ۰۹3۶3۶۵۴۷۴۶

فروش ویژه جاروبرقی
یک سال ضمانت 

 خدمات در بیرجند 
آدرس: مهرشهر- نبش بهجت ۲۷

۰۹333۰۰۹۸۶۰

خونـه تـو  نـو کـن
نقاشی ساختمان تهران پارس

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

مژده                                   مژده
فروشگاه بزرگ ارزان سرا

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

آدرس: روبروی انقالب ۱۰

رنگ آمیزی
کنـاف و ساختمان

۰۹۱۵۵۶۱۰۱۱۱- رحیمی

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح ۲۶ / ۰۹۱۵۸۶۲۴۴3۹- جانی

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  ۱۲۰۵   ۱۲۵  ۰۹۰۱

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

۰۹۱۵۵۶۱۴۵۲۱- زارع

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  ۰۹۱۵۲۶۴۱۸۴۸- جعفری نسب

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
۰۹۱۵3۶3۵۰۱۵ - ناصری نژاد

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
۰۹۱۵۱۶۵۲۶۰۰-3۲۴۴۷۱۱۰

حمل بار و اثاثیه منزل 
باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، 
با کارگران مجرب و ماهر 

درامر جابجایی اثاثیه، 
همراه با تضمین جابجایی 

۰۹۱۵۷۲۱3۵۷۱ - صالحی منش

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز
۰9156655۰54 - مهدی برگی
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اعتبار کارت های ملی  قدیمی
 ۲۹ اسفند پایان می یابد

 فارس- مدیر کل ثبت احوال استان با بیان اینکه 
کارت های ملی نمونه قدیم تا ۲۹ اسفندجاری اعتبار 
بانکی  تمام خدمات  ابتدای سال ۹۸  از  دارد، گفت: 
با کارت ملی هوشمند  اجرایی فقط  و دستگاه های 
امکان پذیر است. فاطمی  با بیان اینکه پس از این تاریخ 
در دستگاه های اجرایی با کارت ملی قدیمی خدمات ارائه 
نمی شود، بیان کرد: از ابتدای سال ۹۸ تمامی خدمات 
بانکی و دستگاه های اجرایی فقط با کارت ملی هوشمند 
امکان پذیر است. وی با اعالم اینکه مردم می توانند در 
فرصت باقی مانده به دفاتر پیشخوان، پست و ادارات 
ثبت احوال مراجعه کنند، توضیح داد: هماهنگی سامانه 
پیش ثبت نام و تکمیل ثبت نام با مراجع الکترونیکی به 
نوعی است که اگر فردی پیش ثبت نام و تکمیل ثبت نام 
کارت ملی هوشمند را انجام داده باشد هنگام استعالم از 
مراکز خدمات دهنده به منظور احراز هویت، پاسخ مناسبی 
به آن ها داده خواهد شد و آن فرد در زمره دارندگان 

کارت ملی هوشمند قرار خواهد گرفت.

16 میلیارد ریال کاال بین مددجویان
 کمیته امداد ُدرح توزیع شد

ایرنا- 16 میلیارد و 510 میلیون ریال کاالی ضروری 
بین مددجویان کمیته امداد روستاهای بخش » ُدرح « 
سربیشه روز گذشته با حضور استاندار توزیع شد. استاندار 
در این آیین گفت: این برنامه در راستای حمایت و کمک 
به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد مناطق کم برخوردار 
استان اجرا می شود. معتمدیان ادامه داد: اختصاص این 
میزان کاال نشان از تالش و زحمات مدیریت کمیته 
امداد استان و نگاه ویژه رئیس کمیته امداد کشور است.

معتمدیان یادآور شد: در سالی که به نام حمایت از 
اقالم  این  تمام  است  نامگذاری شده  ایرانی  کاالی 
خریداری شده ایرانی است. وی گفت: همچنین کمیته 
امداد امسال در مباحث دیگر از جمله بسته های اشتغال 
زایی مانند کمک های بالعوض در بخش درح سربیشه 

اقدامات خوبی انجام داده است.

تامین گوشت قرمز بدون مشکل

صداوسیما- خراسان جنوبی در تامین گوشت قرمز 
مشکلی ندارد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
در بیستمین کمیسیون تنظیم بازار با اشاره به آغاز توزیع  
100 تن گوشت منجمد در اتحادیه های کارگری، 
کارمندی و فرهنگیان و همچنین دستگاه های حمایتی 
از جمله کمیته امداد و بهزیستی افزود: در تامین گوشت 
قرمز در استان مشکلی وجود ندارد.شهرکی با بیان اینکه 
در حوزه دام زنده هیچ نوع خروج غیر مجاز، قابل قبول 
نیست، افزود: با متخلفان خروج دام از استان جدی 
برخورد می شود. وی اظهار کرد: رستوران ها موظف 
هستند مرغ مورد نیاز خود را از کشتارگاه ها تامین کنند 

و فاکتور خرید را به بازرسان عرضه کنند.

آماده باش ۹۷ تیم امدادی و عملیاتی 

غالمی-مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: با توجه به اخطاریه های هواشناسی مبنی بر وزش بادهای شدید و باران های رگباری همراه با رعد و برق در خراسان جنوبی از ظهردیروز، گروه های مدیریت 
بحران شامل ۹۷ تیم امدادی و عملیاتی تا پایان امروز در آماده باش هستند. میرجلیلی افزود: این تیم ها متشکل از امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر، واحدهای آتش نشانی شهرداری ها، تکنسین های 

اورژانس، راهداران و پلیس راه می شود. وی با بیان اینکه این بارندگی ها تمام استان را فرا می گیرد، اضافه کرد:  بارندگی ها در شهرستان های بیرجند، فردوس و نهبندان از شدت بیشتری برخوردار است.

 کاری-  استاد روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران با اشاره به اینکه خراسان جنوبی 
مهد پدر علم ارتباطات و رسانه است، گفت: قریب 
به دو دهه از استان شدن خراسان جنوبی گذشته 
و دیگر بهانه ای برای استفاده از ظرفیت ها و به 

روز شدن موقعیت های استان پذیرفتنی نیست. 
محمدرضا مجیدی روز گذشته در  سمینار رسانه و  
گردشگری عنوان کرد: خبرنگار و ژورنالیسم باید در 
هر حوزه تخصصی کار کند و این موضوع نیازمند 
برگزاری کارگاه های تخصصی با کارشناسان آن 
حوزه است. وی با اشاره به اینکه  از مشکالت 
گردشگری انبوه، خالصه شدن گردشگری در 
نوروز  تعطیالت  مانند  از سال   روزهای خاصی 
می باشد، ادامه داد:  در این گونه گردشگری برنامه 
ریزی برای تأمین نیازهای گردشگران با مشکل 

مواجه می شود. وی با بیان اینکه باید در این زمینه 
تغییر رویکرد  انجام شود، افزود: سفر مقوله ای 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و برای کسب 
رضایت گردشگران باید خدمات خوب ارائه داد. 
مجیدی افزود: همچنین این کار باید برای جامعه 
محلی در بردارنده منافعی باشد  وگرنه هجوم 
گردشگر، مناطق بکر و محلی را به خطر می اندازد.

افکار عمومی استان برای همایش
 کویر لوت همراه باشد

وی ضمن اشاره به برگزاری همایش بین المللی 
بیابان لوت در اسفند سال آینده عنوان کرد: فرصت 
کمی برای انجام این ماراتن بین المللی داریم و 
افکار عمومی استان و همه فعاالن  نیاز است 
حوزه گردشگری همراه باشند و این به جز همت 

رسانه ها محقق نمی شود. مجیدی افزود: رسانه با 
اطالع گرفتن از کارشناسان و صاحب نظران می 
تواند اطالعات دقیق و درستی از مناطق دیدنی و 
جذاب، آثار و هر آنچه که مربوط به گردشگری 
است، بدهند. وی با بیان اینکه گردشگری صنعت 
بینابینی است، بیان کرد: در این صنعت کارشناس 
زبان و گویش محلی، کارشناس جغرافیا، کارشناس 
کنار  در  ها  حوزه  سایر  کارشناسان  و   تاریخ 

میراث همکاری کنند.

رسانه ها در عصر حاضر
 حرف اول را می زنند

مجیدی افزود:  در عصر حاضر رسانه حرف اول را 
در جهان می زنند و طبیعتا در معرفی و تعریف یک 
جاذبه نقش اصلی را بر عهده دارند. وی با اشاره به 

اینکه الزم است گردشگری در سبد خانوار قرار 
 گیرد، افزود: برای این کار رسانه ها در کنار سمن ها 

نقش پررنگی را ایفا می کنند. وی ضمن تاکید به 
پاکسازی محیط زیست و پاسداشت جاذبه های 
گردشگری ادامه داد: کشور ما فرهنگی غنی دارد 
که باید این میراث مشترک را با سایر جوامع به 

تبادل بگذاریم. وی خاطر نشان کرد: گردشگری 
الکترونیک ظرفیتی است که می توان از آن با 
همکاری رسانه ها بسته های پویا و کارا از جاذبه 

های گردشگری استان معرفی کرد.
 وی با بیان اینکه نقش رسانه در بازاریابی  خیلی 
مهم و تاثیر گذار است، ادامه داد: گردشگری باید 
در طول سال توازن داشته باشد و فقط در ایام 

خاصی نباشد.
مجیدی افزود: الزم است فعاالن گردشگری در 
طول سال ایده ها و نظرات خود را ارائه دهند تا 
به هم افزایی رسیده و ایده ها اصالح شوند. وی 
ضمن اشاره به مشاهیر استان چون دکتر علوی و 
گنجی خاطر نشان کرد: این چهره ها را باید در 
رسانه بزرگ کنیم و اگر تاکنون انجام نشده ضعف 

رسانه های ماست.

اخبار کوتاه

خبر ویژه

آماده باش 11۳ نیروی 
عملیاتی آتش نشانی استان 

در چهارشنبه آخر سال

کاری - رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری بیرجند  عنوان کرد: در شب چهارشنبه سوری 
امسال تمام 11۳ نیروی عملیاتی آتش نشانی آماده در 
محل خدمت برابر برنامه ریزی های انجام شده حضور 
خواهند داشت. حسینی عنوان کرد: با توجه به نزدیک 
شدن به چهارشنبه آخر سال برای  تسریع در اعزام آتش 
نشانان به محل وقوع حوادث چهارشنبه سوری، نیروها 

در ۲0 نقطه  شهر مستقر خواهند شد. 
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون هزار و 5۷5  
حادثه در شهر بیرجند رخ داده است، افزود: از این تعداد 
5۳1 مورد آتش سوزی و هزار و 44 مورد حادثه بوده 
است. وی با بیان اینکه از این تعداد 1۸5 مورد در خارج 
از محدوده شهری و هزار و ۳۹0 مورد در داخل محدوده 
شهری رخ داده است، افزود: در این حوادث در مجموع 
1۷ نفر کشته، 1۳4 نفر مصدوم و ۸1۳ نفر نجات 
یافتند. وی ادامه داد: سازمان آتش نشانی همچنین 
اقدام به آموزش های الزم با محوریت پیشگیری و 
ایمنی در نقاطی چون مدارس با اثربخشی و خروجی 
مناسب  انجام داده است. رئیس سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند بیان کرد:  اخطاریه 
های الزم در باره جمع آوری ضایعات از قبیل الستیک 
مستعمل ، جعبه های خالی میوه داده شده و مکاتبه 
انسداد چاه های  ارگان های متولی در خصوص  با 
حاشیه شهر انجام شده است. حسینی از شهروندان 
خواست ضمن پرهیز از ریختن مایعات قابل اشتعال 
بر روی آتش، از روشن کردن آتش هایی که موجب 
حریق درختان، کابل ها و بالکن های ساختمان ها می 
شود، خودداری کنند. وی با بیان اینکه  هنگام بروز هر 
گونه حادثه ای، به سرعت مراتب را به سامانه 1۲5 و 
یا نیروهای آتش نشانی مستقر در  شهر اطالع دهند، 
خاطر نشان کرد:  در صورت مشاهده خودروهای آتش 
نشانی حین اعزام به ماموریت، مسیر را برای تردد این 
خودروها باز نگه دارند. وی از  والدین خواست مراقب 
رفت و آمدهای فرزندان خود باشند و اگر فرزندان این 
روزها در مکان های خاص و غیر متعارف ساختمان یا 
محلی دیگر مثل زیر زمین و انباری حضور مشکوک 
پیدا می کنند، پیگیری کنند.)خوانندگان ارجمند می توانند 
 نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

*موزه های باستان شناسی و مردم شناسی بیرجند پس از 
مرمت، ساماندهی و بهسازی برای بازدید عموم آماده شد.

*فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفت: ۲5۳ 
شکارچی غیرمجاز از ابتدای امسال تاکنون در استان 
دستگیر شدند و هزار و ۹61 عدد انوع ادوات و وسایل 

شکار از آنان کشف و ضبط شد.
*رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در  متنوع  توانمندی های  با  سرایان  گفت:  سرایان 
بخش های زمین شناسی، فرهنگی و تاریخی قابلیت 

ثبت در فهرست ژئوپارک جهانی را دارد.
*اولین رویداد تمرین کسب و کار دانش آموزی )آکام ( 

خراسان جنوبی در دانشگاه پیام نور بیرجند برگزار شد.
مرکزی  آشپزخانه  صنعتی  تجهیزات  دوم  *مرحله 
دانشگاه بیرجند با هدف ارتقای کیفیت غذای دانشجویان 

و صنعتی سازی آشپزخانه مرکزی، خریداری شد.
خراسان  خبرنگار  بانوان  دستاوردهای  *نمایشگاه 

جنوبی افتتاح شد.

ظرفیت  اسکان  ۱۵۰ هزار مسافر نوروزی در خراسان جنوبی
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه 405 
غرفه صنایع دستی همزمان با نوروز در خراسان 
جنوبی  برپا می شود، گفت: ظرفیت اسکان روزانه 
150 هزار مسافر در استان برای تعطیالت نوروزی 

۹۸ پیش بینی شده است.
حسن رمضانی روز گذشته در نشست خبری با 
اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری برنامه استقبال 
از بهار با اجرای نوروزخوانی روز ۲۸ و ۲۹ اسفند 
در بیرجند و ضمن اشاره به اینکه بازارچه دائمی 
صنایع دستی در محل سراچه امینی تابستان ۹۸ 
راه اندازی می شود گفت:  1۸ موزه استان با 
استقرار راهنمایان آماده بازدید مسافران نوروزی 
کرد:  نشان  خاطر  وی  است.  گردشگران  و 
نمایشگاه تمبر و آثار هنری نیز در کنار موزه ها 

برگزار می شود،همچنین 45 سیاه چادر عشایری 
در تمامی شهرهای خراسان جنوبی برپا خواهد 

شد. رمضانی با بیان اینکه  نوروزگاه در ۸1 نقطه 
خراسان جنوبی برگزار می شود، ادامه داد: بیش از 

150 اثر بناهای تاریخی شهرها و روستاها آماده 
بازدید مسافران و گردشگران نوروزی است. وی 

افزود: در 60 نقطه  خراسان جنوبی اکیپ های 
اورژانس، هالل احمر و پلیس راهور برای ارائه 

خدمات به مسافران نوروزی مستقر خواهند شد.

فعالیت ۲۶ دفتر گردشگری 
وی با اشاره به فعالیت ۲6 دفتر جذب گردشگر و 
خدمات سفر در استان، ادامه داد : پیش بینی می 
شود در تعطیالت نوروز ۹۸ آمار مسافران ورودی 
به استان افزایش یابد.مدیرکل میراث فرهنگی، 
جنوبی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
با بیان اینکه کویر  از جاذبه های دیدنی و بکر 
استان است، گفت: دومین کمپ کویری در 15 
کیلومتری بشرویه تکمیل و راه اندازی شده است.

اپلیکیشن گردشگری 
 راه اندازی شده است

اندازی   راه  از  استان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 

اپلیکیشن گردشگری استان با هدف سهولت سفر  و  
 راهنمای گردشگران خبر داد و افزود: عالقه مندان
پیامکی  سامانه  طریق  از  را  آن  می توانند 
10000۳1۷5 و یا با دانلود از کافه بازار و گوگل پلی 
دریافت کنند.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
خاطر  جنوبی  خراسان  گردشگری  و  دستی 
نشان کرد:  مجموعه باغ و عمارت اکبریه بعد از 
عملیات بهسازی آماده ارائه خدمت به گردشگران 
و مسافران در نوروز است.وی با اشاره به اینکه 
همچنین بنای تاریخی ارگ کاله فرنگی بیرجند 
نیز برای بازدید عالقه مندان در ایام نوروز آماده 
است،  خاطر نشان کرد:  نمایشگاه عکسی در 
این مکان برپا می شود البته مرمت و گچ کاری 
کمبود  دلیل  به  فرنگی  ارگ کاله  دوم  طبقه 

اعتبارات هنوز به اتمام نرسیده است.

نقش موثر و پویای رسانه ها در معرفی ظرفیت های استان

فارس-مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از میزبانی 
55 بقعه متبرکه خراسان جنوبی از زائران و مسافران نوروزی در 
طرح آرامش بهاری سال ۹۸ خبر داد. حجت االسالم پرویز 
بخشی پور در نشست خبری از وجود ۹6 بقعه متبرکه در استان 
 خبر داد و اظهار کرد: جشن میالد حضرت علی)علیه السالم( 
افزود:  وی  شود.  می  برگزار  استان   متبرکه  بقعه  در ۳5 
متبرکه  بقعه   11 در  سال  تحویل  مراسم  همچنین 
اهم  از  پور  بخشی  شد.  خواهد  برگزار  خراسان جنوبی 
برنامه های محوری مراسم تحویل سال در بقاع متبرکه را 
 قرائت قرآن، سخنرانی، صلوات خاصه امام رضا )علیه السالم(
زیارت امین ا... و پخش زنده پیام نوروزی رهبر انقالب اسالمی 
ذکر و اعالم کرد: مراسم محوری تحویل سال در بقاع متبرکه 
از ساعت ۲۳:۳0 آغاز و تا ۲ بامداد ادامه خواهد داشت. وی با 

اشاره به فعالیت 60 مبلغ در طرح آرامش بهاری، مطرح کرد: 
از این تعداد ۲5 مبلغ بومی و ۳5 مبلغ اعزامی از مشهد و قم 
هستند که در طول طرح آرامش بهاری فعالیت خواهند کرد.  
وی برپایی نماز جماعت در 55 بقعه متبرکه، برپایی فروشگاه 
محصوالت فرهنگی حجاب و عفاف در پنج بقعه متبرکه، 
برگزاری مراسم رحلت حضرت زینب )سالم ا... علیها( در ۳5 
بقعه متبرکه، جشن مبعث رسول ا... )صلی ا... علیه و آله( در ۳5 
بقعه و برپایی ایستگاه سالمت و بهداشت در ۸ بقعه متبرکه را از 
دیگر برنامه های طرح آرامش بهاری اعالم کرد. وی از برپایی 
خیمه های معرفت در جوار بقاع متبرکه خبر داد و گفت: این 
خیمه های شامل غرفه های قرآن بخوان جایزه بگیر، مشاوره 
وقف، سبک زندگی ایرانی اسالمی، عفاف و حجاب و توزیع 

۷0 هزار قلم هدیه است.

گروه خبر-مدیر کل صدا و سیما گفت: 5 نقطه روستایی 
استان از امروز به شبکه دیجیتال متصل می شوند. آئینه دار در 
نشست خبری با اشاره به برنامه های صدا در نوروز سال ۹۸ 
بیان کرد: از ۲۸ اسفند برنامه “بوی بهار” در دو تایم صبح و 
عصر، برنامه “سر سال نو” ساعت ۲۳ تا لحظه تحویل سال، 
“بیا که نوروزه” هر روز از ساعت 10 تا 1۲، “مجری عید” هر 
شب ساعت ۲1:۳0 از رادیو خراسان جنوبی پخش می شود.
آئینه دار بیان کرد: هر روز در چهار بخش 15 دقیقه ای برنامه 
رادیویی “سفر خوش” پخش شده و به بایدها و نبایدهای 
سفر می پردازد. وی با بیان اینکه برنامه “شب های ایران” 
بامداد پخش می شود، اظهار کرد:  تا ۲  از ساعت 00:۳0 
همزمان با روز شهادت امام موسی کاظم، ویژه برنامه” راه 
سعادت” از رادیو خراسان جنوبی پخش می شود.مدیرکل 

صدا و سیمای استان برنامه “شب های ایران”، گل گشت”، 
 ”نغمه و نوا”، “ ایران را بگردیم”، “چکه” ،” مهربان باشیم”، 
” نو نوار”، “ شب های زعفرانی” ویژه برنامه “صبحانه”  از 
برنامه های پیش بینی شده سیما برای نوروز سال آینده است.  
وی با بیان اینکه سفر نامه، کاله قرمزی، مسابقه خانه ما و 
پایتخت نیز پخش خواهد شد ، افزود:  فیلم های سینمایی تأمین 
شده از دیگر استان ها، هر روز ساعت 15 پخش می شود. آئینه 
دار با بیان اینکه طی سال ۹6 در حوزه سیما 6۲ درصد مخاطب 
داشته ایم که این میزان در سال ۹۷ به ۷۳.5 درصد رسیده 
است، گفت: رضایت مردم در حوزه سیما 11 درصد نسبت 
 به سال گذشته افزایش داشته است. وی همچنین بیان کرد :

در حوزه صدا سال گذشته ۲۸.۸ درصد مخاطب داشته ایم که 
امسال به ۳۹.5 درصد افزایش یافته است.

۵۵ بقعه میزبان طرح آرامش بهاری  اتصال ۵ نقطه روستایی به شبکه دیجیتال
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آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  ۰۹155۴۳۸۷6۰ و ۳۲۴5۷۰۳۳
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شعبه ۱: نبش معلم 50         شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی: 0563۱۱0۱

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

)قنادى یزدي ها رضاشهر مشهد(

حمل تخصصی اثاثیه منزل با کادری مجرب و ماهر
جابجایی اثاثیه منزل و ادارى با کامیون ایسوزو اتاق بزرگ و پتودار * 100 درصد تضمینی *

عبدالهی:   0۹1۵۳۶1۸۵۴۶- 0۹1۵۶00۸۵۴۶

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر  

   شهرام  مداحی ۳6۴۷  ۳6۳  ۰۹15

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09۱556۱2949 - 3233۱050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

حمل بار حمـل  اثاثیـه 

 1۰۰ درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

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

در اسرع وقت / حمل بار براى خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 323۱۱7۱7

فروش ویژه فرش با اقساط روزی 5۰۰۰ تومان
بدون پیش قسط و بدون کارمزد

نبش مطهری 2۱/۱-  فرش هامون 09۱55620737- 3222۸253

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، برنج، آلومینیوم و ... شما را با حذف واسطـه 
با باالترین قیمت در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی ۲۳          ۰۹۰۳6۲۴۰6۴۴

صنـایع ریختـــه گــری بیرجنــد ذوب



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 جواد علیه  السالم فرمودند :
ـِر التَُكْن َولیّا ِلِّ فِی الَْعالنِیِّة، َعـُدّوا لَُه فِی السِّ

اینگونه مباش که در ظاهر با خدا دوستی کنی و در پنـهانی دشـمنی!
)بحار االنوار: ج۷8 ، ص365(

در ادامه فعالیت های عام المنفعه بانک کشاورزی صورت گرفت:

مرکز جامع سالمت مود با همکاری بانک کشاورزی افتتاح شد

امین جم - همواره نحوه همکاری و تعامل بانک ها با بنگاه های اقتصادی و افراد حقیقی و 
 حقوقی جزو مهمترین معیارهای مردمی برای سنجش اعتبار و عملکرد بانک ها بوده و هست.
اما برخی بانک ها در فصل جدیدی از تعامالت، اقدام به ساخت مراکز آموزشی ، بهداشتی و 
امثال آن کرده و وقف عام می کنند.در این میان بانک کشاورزی استان که یکی از بانک های 
خوشنام در این مسیر نیز هست، در ادامه فعالیت های این چنین خود، بدون توجه به حاشیه ها ، 
در مسیری جدید اقدام به همکاری در ساخت مرکز جامع خدمات سالمت شهری مود کرده است.
صبح روز شنبه به همت بانک کشاورزی و مجمع خیرین سالمت استان، آیین افتتاح مرکز جامع 
سالمت پروفسور باللی در مود با حضور مسئوالن استان، رئیس حوزه بازاریابی بانک کشاورزی 
کشور، نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس و دست اندرکاران این پروژه افتتاح شد. 

بانک کشاورزی پیشگام در عرصه امور خیریه و عام المنفعه بوده است
مدیر امور شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی در این مراسم با بیان اینکه حمایت، توسعه و تأمین 
منابع الزم برای بخش کشاورزی از رسالت این بانک است، گفت: اشتغالزایی در بخش کشاورزی 
 و تزریق منابع، باعث شده امنیت غذایی کشور تأمین شود که در این میان نقش بانک کشاورزی 
بی بدیل است. امیر حسام قزلباش ادامه داد: بانک کشاورزی عالوه بر رسالت ذاتی خود، یکی از 
بانک های پیشگام و پیشرو در عرصه امور خیریه و عام المنفعه بوده و از سال ۸۹ ارتباط تنگاتنگی با مجمع 
خیرین سالمت استان در حوزه های بهداشتی و درمانی داشته است.وی خاطرنشان کرد : خوشبختانه 
امروز شاهد افتتاح پروژه ای هستیم که با مشارکت بانک و مجمع و دانشگاه علوم پزشکی در قالب 
تفاهم نامه ای سه جانبه از ابتدای سال ۹۶ کلنگ زنی شد و جزو پروژه های ماندگار محسوب می شود.

امیدوارم این اثر ماندگار بانک مایه خیرات و برکات باشد
و  نظارت  با  پروژه  این  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  کشاورزی  بانک  شعب  امور  مدیر 
اجرای عزیزان ما در مجمع با بهترین کیفیت مصالح بنا شده است، گفت: امیدوارم این اثر 
ماندگار بانک و مشارکتی که داشته است، مایه خیر و برکت برای مردم شریف استان باشد.
پرداخت تسهیالت  ریال  میلیارد  بر ۹  بالغ  امسال  بانک کشاورزی   : قزلباش تصریح کرد 

که همراه  دارند  که  بابت همشهریانی  تبریک گفت  باللی  پروفسور  به  باید  است.  داشته 
و قدرشناس اند و دانشمندان و فرهیختگان خودشان را فراموش نمی کنند. وی عنوان کرد: 
در پایان الزم می دانم از تالش های همه همکاران خود در بانک کشاورزی برای زحماتی 
که برای جذب سرمایه و طی روند اجرای این پروژه کشیده اند کمال تشکر را داشته باشم.

مهمترین ویژگی و خصیصه بانک کشاورزی مردمی بودن آن است
رئیس اداره بازاریابی بانک کشاورزی، با بیان اینکه بسیار خرسندم در مراسم افتتاح این مرکز در 
شهر مود حضور پیدا کرده ام ، ادامه داد: شهر مود به دیار ایده ها و افکار نو، معرفت، عشق و 
شهادت، دیار مفاخر و مشاهیر، دیار فرش و قالی، دیار برکت و کشاورزی و دیار خیرین معروف 
است. ابوالفضل صالحیان اظهار کرد: مهمترین ویژگی و خصیصه بانک کشاورزی مردمی بودن 
آن است چون توانسته ارتباط خوبی با مردم و شهروندان برقرار کند. وی با بیان اینکه اعتماد 
مردم به بانک کشاورزی مهمترین سرمایه این بانک است ، خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی 
دارای 25 میلیون مشتری و 4۶ میلیون فقره حساب در بانک است که نشان از همین اعتماد 
دارد. رئیس اداره بازاریابی بانک کشاورزی، با اشاره به اینکه یکی از رسالت های بانک کشاورزی 
خدمت رسانی به مردم است، ادامه داد: در کمتر از 10 سال گذشته بیش از 300 میلیارد تومان 
برای امور عام المنفعه هزینه شده است. صالحیان اظهار کرد: اکثر طرح های عام المنفعه 
بانک کشاورزی در راستای دو محور مدرسه سازی و مسایل بهداشتی و درمانی بوده است.

پشت اجرای این پروژه »همت« بوده است
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی نیز با بیان اینکه جای بسی خوشحالی 
است که در پس هر کلنگ زنی، افتتاحی باشد و تحقق این امر همت همه ما را می طلبد ، اظهار 
کرد: خراسان جنوبی نیازمند توجه و حمایت ویژه خیران و بانک ها است و به سرانجام رسیدن این 
پروژه جای خوشحالی دارد. نظر افضلی با بیان اینکه عزیزان برای اجرای این پروژه همت گذاشته 
اند، ادامه داد: ان شاء ا... این راه ادامه داشته باشد و شاهد احداث پروژه های بعدی نیز باشیم.

و  مکاتبات  ها  شهرستان  این  سالمت  و  بهداشت  بهبود  بخش  در  اینکه  بیان  با  وی 

وضع  بهبود  پیگیر  جدی  صورت  به  گفت:  است،  گرفته  صورت  زیادی  های  پیگیری 
مود  شهر  احمر  هالل  نجات  و  امداد  پایگاه  برای  و  هستیم  منطقه  درمان  و  بهداشت 
500 میلیون تومان اعتبار در نظر  گرفته شد که سال ۹۸ مورد بهره برداری قرار خواهد 
جهت  در  همراهی  و  تالش  با  بتوانیم   ما  همه  امیدوام   : کرد  خاطرنشان  وی  گرفت. 
رونق اقتصادی منطقه و خدمت به مردم عزیز که همانا مستحق خدمت اند گام برداریم.

 
از مجموعه بانک کشاورزی که همواره همراه ما بوده اند تشکر می کنم

رئیس مجمع خیرین سالمت استان در این جلسه با بیان اینکه همکاری در اجرای این نوع 
اقدامات اجتماعی از کارهای بسیار خوب بانک هاست، گفت: از مجموعه بانک کشاورزی که 
از ابتدا و بدو شروع به کار مجمع خیرین سالمت یک یاور خوب و یک رفیق همراه در کنار 
ما بوده و قدم برداشته است، تشکر ویژه دارم. حسینی اظهار کرد: بانک کشاورزی در این پروژه 
به میزان ۷00 میلیون تومان طی تفاهم نامه ای مشارکت داشته است که باید این همکاری 
و تعامل را قدر دانست. وی با بیان اینکه در طول این مدت مجمع خیرین سالمت اقدامات 
خوبی انجام داده است که با همراهی مسئوالن و خیران بوده، ادامه داد: با افتتاح بیمارستان ایران 
مهر خوشبختانه دیگر نیازی نیست بیماران سرطانی برای درمان به سایر نقاط کشور بروند و 
این مایه افتخار ماست. رئیس مجمع خیرین سالمت استان با بیان اینکه هم اکنون 40 پروژه 
در دست احداث داریم، گفت: در مرکز جامع خدمات سالمت مود حدود یک میلیارد و 3۶0 
میلیون تومان هزینه شده است که با همکاری سه جانبه بانک کشاورزی ، مجمع خیرین و 
دانشگاه علوم پزشکی به ثمر رسید.حسینی با بیان اینکه در شهرستان سربیشه توسط مجمع 
کارهای خوبی انجام شده است ، ادامه داد: از مسئوالن و نماینده این شهرستان در مجلس 
تقاضا داریم کمک کنند تا مرکز بهداشتی درمانی ساخته نشده در این شهرستان نداشته باشیم.

بیش از 7 هزار نفر تحت پوشش خدمات این مرکز قرار می گیرند 
حوزه سالمت  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  نیز  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
حوزه ای بسیار وسیع و گسترده است ، گفت: خدماتی که مورد نیاز مردم است بدون 

نیازمند  حوزه  این  در  بنابراین  شد  نخواهد  ارائه  خوبی  به  خیرین  و  مردم  مشارکت 
حمایت خیران و مردم هستیم.محمد دهقانی با اشاره به تدبیر مقام معظم رهبری که 
فرمودند »بخشی از امر سالمت را به مردم بسپاریم« ، ادامه داد : خوشبختانه مجامع 
باعث شد  حوزه سالمت  در  را  زیادی  تحوالت  امروز  و  گرفته  خیرین سالمت شکل 
است.وی با بیان اینکه مجمع خیرین سالمت استان نیز در همین راستا شروع به کار 
باعث  و  است  کشور  سطح  مجمع  پرکارترین  و  فعاالن ترین  مجمع  این  افزود:  کرد، 
رئیس  یابد.  گسترش  خدمات  و  شود  تشکیل  مجامع  این  شهرستان ها  همه  در  شده 
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به مرکز جامع سالمت پروفسور باللی ، گفت : 
در این مرکز 1۷ نفر از همکاران در رسته های مختلف در راستای تامین نیاز مردم تالش 
می کنند. دهقانی افزود: بیش از ۷ هزار نفر تحت پوشش خدمات این مرکز قرار می گیرند.

از همه عزیزانی که برای افتتاح این مرکز تالش کرده اند تشکر می کنم
پروفسور باللی مود ، پدر علم سم شناسی ایران نیز سخنران بعدی این مراسم بود.

وی با بیان اینکه باعث افتخار و مباهات است که در جمع شما برای افتتاح این مرکز حضور 
دارم، ادامه داد: بارها گفته ام هر زمان در زادگام مود و بیرجند صحبت می کنم، ذوق و 
خوشحالی درونی دارم. پروفسور باللی مود با اشاره به اینکه اگر بنده توفیقی به دست آورده 
 ام نشات گرفته از همکاری، مهربانی و حمایت همه جانبه همسر و خانواده ام بوده است ، 
افزود: از مسئوالن محترم بانک کشاورزی ، دانشگاه علوم پزشکی و مجمع خیرین سالمت 
 و تمامی عزیزانی که زحمات زیادی برای احداث این مرکز کشیده اند تشکر ویژه دارم.
وی اظهار کرد: خوشحالم این عزیزان اینچنین با محبت اند و عاشقانه کار می کنند که 
همه قدردان محبت های آنان هستیم.گفتنی است در پایان این مراسم توسط پروفسور 
باللی مود سپاسنامه هایی به عوامل دست اندرکار این پروژه اهدا و همچنین عملیات 
اجرایی ساختمان پزشکان و آزمایشگاه مرکز جامع خدمات سالمت شهری مود با 250 متر 
مربع زیربنا آغاز شد شایان ذکر است: یک میلیارد تومان برای احداث این ساختمان نیاز 

است که با کمک خیران تامین خواهد شد. 

عکس: امین جم

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

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

 آرزوی ما اعتماد شماست
آدرس: بلوار معلم، نبش معلم ۲۷  /  ۰۹۳۳۸۵۱۹۷۲۱ - قلی زاده 

ژده
   مــژده   مــ

در مخزن الیموت دردانه علی است   در هر دو جهان امیر و فرزانه علی است

در کعبه ظهور کرد تا بر همه کس    معلوم شود که صاحب خانه علی است

مجتمع مسجد حضرت علی بن ابیطالب  )ع(  همانند سال های گذشته برگزار می نماید:
جشن میالد با سعادت مولی الموحدین حضرت علی بن ابیطالب )علیه السالم( با برنامه های متنوع 

زمان : سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۸  بعد از نماز مغرب و  عشا  

مکان: بلوار شهید بهشتی- مسجد حضرت علی بن ابیطالب)علیه السالم( 

ضمنا به تعدادی که نما علی داشتهباشند هدیه ارزشمندی اهدا خواهد شد.

 مجتمع مسجد حضرت علی بن ابیطالب )ع(

تورهــای ویــژه نــوروز  
  گروهی از بیرجند: قشم حرکت 97/12/28 - کیش * شیراز 98/1/2 

مشهد 98/1/5 - رامسر 98/1/11 - لرستان 98/1/10
تورهای خارجی: ترکیه - ارمنستان - هند- چین - دبی - استانبول 

ضمنا رزرو اقامت شهرهای مشهد، قشم، کیش، شیراز
 برای نوروز انجام می شود.
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