
سرمقاله

چهارشنبه 4 دی 1398 *28 ربیع الثانی 1441 *25 دسامبر 2019   

5چالش شیرین ورزشی برای 1000 کارمند5آسوده کیک می خورم5   بهداشت و درمان  زیر ذره بین شورای استان

روزنامه صبح استان *  سال بیست و سوم  * شماره: 4527

دادخواهی
برای نجات
گردشگری

روایت  ۴ ساعت درد دل فعاالن توریسم استان با استاندار

رئیس جامعه هتلداران:  هیچ گردشگری به نیت رفتارهای هنجارشکنانه به استان سفر نمی کند
مدیر هتل جهانگردی : متاسفانه در بخش گردشگری برخی دست به تخریب متولیان گردشگری می زنند

مدیر موسسه فرهنگی و هنری عرفان: برگزاری کنسرت ها و جشن ها سبب رونق مراکز اقامتی شده بود اما تعطیل شد
نماینده آژانس های مسافرتی : بخش زیادی از جاذبه های کویرلوت متعلق به استان ماست اما گردشگران از کرمان وارد می شوند

رئیس هیئت مدیره انجمن دفاتر گردشگری : مشکل حوزه گردشگری دخالت سازمان هایی است که این بخش اصال  ارتباطی با آنها ندارد
مدیرعامل کمپ کویرنوردی دهسلم : شورای امر به معروف و تامین جایگزین فرهنگ عمومی در تصمیم گیری برای گردشگری استان شده اند

تور بیرجند گردی
 عکس : کاشانی

صفحه 3

بقاء مختص ذات یگانه اوست
دوستان رسم روزگار این است
رهزن و بی وفا و گلچین است
گل زیبای خانه مـادر بود

چید گل را و خانه غمگین است
چهل روز است، چله نشین یاد مادر، مادر بزرگ و خواهر عزیزمان

 روان شاد حاجیه فاطمه سارایی 
)مادر ارجمند شهید سید علیرضا حسنی( 

هستیم. ضمن تشکر از همراهی عزیزان در مراسم گذشته، 
 اینک در مجلس سوگ یاد آن اسوه محبت، حضور تسلی بخش شما را ارج می نهیم و قدر می دانیم.

زمان: جمعه ۹۸/10/۶ ساعت 10 صبح  مکان: حسینیه آیت ا... آیتی
خانواده های: حسنی، حسینی، سارایی و سایر بستگان

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله ای(
اداره كل كمیته امداد امام خمیني )ره( استان خراسان جنوبي در نظر دارد: تکمیل مجتمع فرهنگی تربیتی شهرستان قاینات شامل)تکمیل ساختمان اصلی، احداث سرایداری 
 و حصاركشی محوطه( و احداث ساختمان اداری شهر درح شامل)احداث ساختمان اصلی و حصاركشی محوطه( را از محل منابع داخلی امداد، از طریق برگزاري مناقصه عمومي

به صورت پیمان با مصالح به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرح پروژهردیف
محل اجراي 

مبلغ تضمین شرکت حدود برآورد اولیه )ریال(زیربنا )m2(پروژه
رتبه مورد مدت اجراي کاردر مناقصه )ریال(

نیاز

رتبه 124 ماه105035/15۸/417/74۸1/۸00/000/000قاینتکمیل مجتمع فرهنگی تربیتی شهرستان  قاینات1

رتبه ۶5 ماه243۹/۶70/252/۹۸4500/000/000درح احداث ساختمان اداری شهر درح2
از تمامي متقاضیان واجدشرایط شركت در مناقصه كه دارای ظرفیت خالي مي باشند،  دعوت مي شود جهت خرید اسناد مناقصه، به صورت حضوری به آدرس بیرجند- خیابان شهید بهشتی- بهشتی 7- اداره 

كل كمیته امداد امام خمیني)ره( خراسان جنوبي مراجعه و یا به صورت اینترنتی از طریق پایگاه اطالع رسانی مناقصات سازمان برنامه و بودجه اقدام نمایند.
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 98/10/04 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه 98/10/09 می باشد. 

مهلت تسلیم پیشنهادات: آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات تا ساعت 13/30 روز پنجشنبه 98/10/19 می باشد.
محل تحویل پیشنهادات: دبیرخانه اداره كل كمیته امداد امام خمینی )ره( به آدرس بیرجند- خیابان آیت ا... شهید بهشتی- بهشتی 7- طبقه همکف   

زمان گشایش پاکت پیشنهادات: ساعت 9 صبح روز شنبه 98/10/21 می باشد.
محل گشایش پاکت پیشنهادات: اداره كل كمیته امداد امام خمینی به آدرس بیرجند – خیابان آیت ا... شهید بهشتی– بهشتی 7 – طبقه همکف – سالن جلسات 

    كمیسیون معامالت استان

استاد مسلم و رجاح معظم

 دکتر مشرقی مقدم
 از عمل رسیع و استاداهن قلبم، قلبا از شما متشکرم 

و رد آستاهن روز رفخنده رپستار از دو رفشته  زمینی

 رد کسوت مقدس سفید

 رسکار خانم چاجی 

کاری و خواره خوبم خانم میرش
همه  هب  پیشاپیش  را  مبارک  روز  این  و  سپاسگزارم   

رپستاران زعزی اریان و عالم تبریک می گویم.

انقوس

بقاء مختص ذات پاک اوست
با غم و اندوه فراوان درگذشت فرزندی مهربان، برادری دلسوز و نوه ای عزیز 

جوان ناکام 

مرحوم محمد حسین نکوفرد )فرزند محمود نکوفرد(
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین

 آن مرحوم امروز چهارشنبه ۹۸/10/4  ساعت 14 از محل غسالخانه 
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: نکوفرد ، شریفی پور

در هفدهمین سال درگذشت زنده یاد 

حسـن بی بـاک
با ذكر فاتحه ای یادش را گرامی می داریم.

خانواده بی باک

آگهی مزایده )نوبت اول( 
مزایده عمومی واگذاری بهره برداری

 از مجموعه آبی موسسه ایثار خراسان جنوبی 
نام و نشانی مزایده گذار : موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار استان خراسان جنوبی  به نشانی 

بیرجند- ابتدای سجادشهر- خیابان شاهد- نبش سرداران شهید
 نوع و کیفیت خدمات )موضوع مزایده(: واگذاری مجموعه آبی ایثار استان خراسان جنوبی به نشانی : 

بیرجند - ابتدای سجادشهر- خیابان شاهد - نبش سرداران شهید
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ تضمین شركت در مزایده 50/000/000 ریال می باشد 
كه الزم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره  
0203332995000 نزد بانک دی ، شعبه بیرجند به نام موسسه ورزشی و توانبخشی ایثار و قابل واریز 
در كلیه شعب بانک دی ارائه گردد.  مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : از ساعت 8 صبح روز شنبه 

1398/10/07 تا ساعت 14 روز شنبه  1398/10/14 به آدرس فوق ، واحد امور اداری 
مهلت و محل تسلیم پیشنهادها: تا ساعت 14 روز شنبه 1398/10/21 ساختمان اداره كل بنیاد 

شهید و امور ایثارگران استان واحد حراست به آدرس بیرجند - سایت اداری .
تاریخ برگزاری جلسه بازگشایی پاکت های پیشنهادی:  ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1398/10/22 
در محل دفتر مدیریت موسسه به آدرس بیرجند - ابتدای سجادشهر- خیابان شاهد - نبش سرداران 

شهید. هزینه درج آگهی و دستمزد كارشناس به عهده برنده مزایده خواهد بود.
تلفن پاسخگویی به سواالت: 32411808 - 09151642756

مدیریت موسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثاراستان خراسان جنوبی

اناهلل و انا الیه راجعون
از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز      ای آن که به نیکی همه جا ورد زبانی
به یاد آن مهربانی كه وجودش فخر زندگی مان بود و فقدانش حسرت ابدی.

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت

 مرحوم كربالیی غالمعلی عرب
 را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان می رساند: به همین مناسبت جلسه 
ترحیمی امروز چهارشنبه ۹۸/10/4 از ساعت 15/30 الی 1۶/30 در محل 
مسجد امام جعفر صادق )ع( واقع در فلکه اول سجادشهر برگزار می شود 
حضور شما موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: عرب ، خروشی ، حسنی اكبریه ، سلیمانی ، دشتی زاده و سایر بستگان

مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم
شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه ای به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

مدت نوع تضمین و مبلغبرآورد پروژه )ریال(موضوعشماره فراخوان
اجرا

رشته و حداقل رتبه 
پیمانکاری

عملیات تکمیل سالن الحاقی 20۹۸0053۶100001۹ 
شماره 2 فرهنگسرای 

شهرداری بیرجند مطابق 
نقشه ها و جزئیات اجرایی 
پیوست در اسناد مناقصه

ضمانت نامه 11/3۶7/4۸۹/3۸۹
معتبر به مبلغ 

5۶۹/000/000 ریال 
طبق نمونه مندرج 
در اسناد مناقصه

کلیه شرکت هایی که  تواما 4 ماه
دارای رتبه حداقل 5 ابنیه و 

تاسیسات مکانیکی از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور 
باشند می توانند در مناقصه 

مذکور شرکت نمایند
1. محل تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری2. كلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  برگزار 
می گردد 3. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه را از تاریخ 98/10/04  تا ساعت 19 مورخ 98/10/08 از طریق سامانه 
ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند 4. مهلت ارسال پیشنهاد و بارگذاری اسناد در سامانه تداركات الکترونیکی دولت: تا ساعت 13/30 
مورخ 98/10/19  5. زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 14/30 مورخ 98/10/21  می باشد. ۶. نشانی مناقصه گذار: خراسان جنوبی - بیرجند - میدان 
ابوذر - شهرداری مركزی /  تلفن: 05631830102 7. مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذكور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت 
شركت در مناقصه را محقق سازند. ضمنا جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند - خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت و 

محمد علی جاوید- شهردار بیرجندمعدن مراجعه و یا با شماره 05632221220 تماس حاصل نمایند. 

جناب آقای مهندس محمد حسین اژدری
 رئیس محترم هیئت مدیره هلدینگ احیای میراث کویر 

مصیبت درگذشت مادر گرامی تان را خدمت  جناب عالی تسلیت 
عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفركرده علو درجات 
و برای شما و سایر بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

شركت احیای میراث كویر- شركت هواپیمایی كویر
شركت سایه سیر شرق

*رجب زاده

 ضد پوپولیست های 
دوست داشتنی

که  قبل  دوستان چندی  از  یکی 
فردی در اظهار نظری از کلمات 
ترکیبی با »ایسم« به شکل ناشیانه 
 ای استفاده کرده بود، می گفت: 
خواهد  می  که  هر  روزها  »این 
بگوید خیلی می فهمد به واژه ها 
یک ایسم می چسباند و بادی به 
غبغب می اندازد.« حاال ما نه چنین 
خواهیم  می  نه  و  داریم  ادعایی 
بادی به غبغب بیاندازیم. اما آن قدر 
کم سوادی ها دردرک معانی برخی 
اصطالحات و  ... ادامه در صفحه 2

 

 

 

رادیکالیسم فعلی به متالشی 
شدن کشور منجر می شود 

عماد افروغ:

صفحه  2

هر لحظه ممکن است
 دشمن کار جدیدی بکند 

علم الهدی: 

در مجلس آینده هیچ 
جریانی غلبه نخواهد داشت 

جعفرزاده :

صفحه  2

صفحه  2
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 ضد پوپولیست هاى 
دوست داشتنى   
* رجب زاده

(ادامه سرمقاله از صفحه یک) و نه مى خواهیم بادى 

به غبغب بیاندازیم. اما آن قدر کم سوادى ها 
در درك معانى برخى اصطالحات و یا استفاده 
و  تخریب  با هدف  مفاهیم  برخى  از  ابزارى 
گاه سخت مى  زیاد شده که  حاشیه سازى 
توان از میان این هجمه ها و آلودگى هاى
راستین  هاى  نیت  و  واقعى  معانى  ذهنى 
و  آرامش  سر  از  نفسى  و  کرد  کشف  را 
بد  مفاهیم،  و  معانى  اختالط  کشید.  امید 
هایى  قدم  و  درست  عمل  براى  روزگارى 
که مى  خواهند راه راست را بروند ساخته و 
گاه ذهن آن قدر درگیر حاشیه سازى هاى
ناشى از یک اقدام شایسته مى شود که ترجیح 
خیر  از  به کل  یا  و  کند  پنهانش  است  این 
انجامش بگذرد. اما نیاز جامعه ما چیست؟ اگر 
ژست دلسوزى و خدمتگزار مردم بودن به خود 
گرفته ایم ، در برابر دیگر اقدامات خیرخواهانه و 
مردم دوستانه چه رویکردى را برمى گزینیم ؟ 
فضا را براى انجام این اقدامات باز تر مى کنیم 
یا کمر همت مى بندیم که بازى کلمات آغاز 
کنیم و هر اصطالح و واژه اى را براى خط 
بطالن کشیدن بر اقداماتى که مردم را دلگرم 
جستجوى  به  شروع  بریم؟   بکار  کند  مى 
برخى مفاهیم مى کنیم تا با استفاده نابجا اگر 
درى به تخته خورده و گوش شنوایى پیدا شده 
آن را هم کنار بزنیم؟ به این فکر نمى کنیم 
حتى اگر فالن مسئول یا فالن شخص توان 
پاسخگویى کامل به همه مشکالت را هم 
ندارد، دست کم دستى بر شانه اى مى گذارد و 
ابراز همدردى مى کند و این خود تعدیل کننده 
بسیارى از نامالیمتى هاست. در این زمینه نیاز به 
روشنگرى و شروع کار فرهنگى داریم. چرا مردم 
نباید از برخى سوء نیت ها با خبر شوند؟ چرا حتى 
اگر خودشان مى دانند پس پرده برخى مسائل 
چیست با این حال برخى فرافکنى ها باید در 
گوشه اى از ذهن شان ابهام بگذارد؟ گاهى هیچ 
چیز جز شفافیت حال آدم را خوب نمى کند و 
اعتماد نمى سازد.با در نظر گرفتن همین رویکرد، 
درابتدا فرض را بر این مى گذاریم که این برخى 
نمى دانند پوپولیست یعنى چه و اقدامات متاثر از 
پوپولیسم گرایى چه تاثیرى بر پیشبرد اموردارد. 
به زبان ساده ، پوپولیست یا همان اقدامات عوام 
گرایانه را مى توان در قالب امورى ارزیابى کرد 
که به دنبال رضایت عمومى و جلب پشتیبانى و 
حمایت مردم در حوزه هاى مختلف است تا این 
قسمت مشکل خاصى نداریم، اما قسمت دوم  
تعریف است که کار را با نمایش خدمتگزارى 
آلوده مى کند. یعنى زمانى که از مسیر جلب 
رضایت مردم، سیاستمداران مى توانند به اهداف 
و خواسته هاى سیاسى، حزبى و گروهى نائل 
شوند. در برخى اوقات اقدامات پوپولیستى که 
از سوى مجریان یک کشور انجام مى شود 
در قالب اقدامات عوام فریبانه قلمداد مى شود 
و گروه ها و احزاب رقیب تالش مى کنند با 
تبلیغات گسترده و استفاده از رسانه به اینگونه 
اقدامات در راستاى تخریب چهره مجریان امر، 
دامن بزنند. پوپولیست که برخى این روزها 
بدون اینکه متوجه باشند دیگران هم درباره 
را  اش  درباره  مطالعه  توان  یا  دانند  مى  آن 
دارند، شکسته و بسته ادایش مى کنند، چنین 
مفهومى دارد. .... (ادامه سرمقاله در ستون مقابل)
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واریز دومین مرحله یارانه معیشتى در روزهاى آینده

عصر اعتبار- رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در چند روز آینده 
دومین پرداخت طرح حمایت معیشتى را مردم دریافت مى کنند و در 20 

دى ماه نیز یارانه نقدى پرداخت مى شود.

هشدار علم الهدى: هر لحظه ممکن
 است دشمن کار جدیدى بکند 

در  ابتکارى  اقدام  لزوم  بر  علم الهدى  آیت ا... 
مواجهه با فتنه ها تأکید کرد و گفت: دشمن  هر 
لحظه ممکن است کار جدیدى بکند و باید آماده 
آن باشیم، وظیفه ماست که در مقابل فتنه، عمل 

نشان دهیم نه عکس العمل.

تمام فتنه ها توسط رهبرى خنثى مى شود 

امیر یوسف قربانى فرمانده هوانیروز نیروى زمینى 
ارتش جمهورى اسالمى گفت: تمام فتنه هایى که 
در کشور رخ مى دهد، در دقیقه 90 توسط مقام 

معظم رهبرى خنثى مى شود.

قبول نداشتن نظام ، برچسبى است تا 
هرکه نمى خواهند را کنار بگذارند 

صادق زیباکالم مى گوید: متاسفانه قبول  نداشتن 
نظام و قانون اساسى در حقیقت برچسبى شده 
بتواند  به آن  با توسل  تا شوراى نگهبان  است 
آنها  با  سیاسى  لحاظ  به  که  را  کسانى  تمام 

مشکل دارد را کنار بگذارد.

در مجلس آینده هیچ جریانى
غلبه نخواهد داشت 

مستقلین  فراکسیون  رئیس  جعفرزاده  غالمعلى 
مجلس گفت: اعتدالى ها خیلى قشنگ دارند براى 
انتخابات کار مى کنند. نه جریان اصولگرا و نه جریان 
اصالح طلب در مجلس آینده غلبه ندارد. هر کسى 

این دو پرچم را بلند کند دچار خسارت مى شود.

رادیکالیسم فعلى به متالشى 
شدن کشور منجر مى شود 

عماد افروغ استاد جامعه شناسى با بیان اینکه 
ترس  گفت:  آورد،  مى  دوام  ترس  نکنید  فکر 
امام  شود.  مى  طغیان  به  منجر  نهایت  در 
مى فرمایند در زمان شاه یک آجان حکومت 
مى کند، ما االن این را داریم مى بینیم. ما به 
اینکه  بر  تاکید  با  وى  داریم.  نیاز  رجعت  یک 
گفت:  گرفت،  را  شدن  رادیکالیزه  جلوى  باید 
این رادیکالیزه شدن فعلى مى تواند به متالشى 

شدن نظام و متالشى شدن اجتماع بینجامد.

نارضایتى از اصالح طلبان به معناى 
افزایش رأى اصولگرایان نیست 

طیفى  گفت:  طلب  اصالح  فعال  صوفى  على 
از اصولگرایان هم از شرایط کلى ناراضى اند و 
چندان میلى به انتخابات ندارند، تصور نکنید که 
آنها  و  مانده  باقى  ثابت  اصولگرایان  رأى  سبد 

حتما برنده انتخابات خواهند شد.

المیادین: آبه مى تواند فاصله میان 
تهران-واشنگتن را کم تر کند 

شبکه المیادین در گزارشى نوشت : ژاپن یکى از 
مهم ترین شرکاى اقتصادى ایران به شمار مى رود 
زیاد  فشارهاى  سایه  در  حتى  دلیل  همین  به 
آمریکا هر دو طرف ایرانى و ژاپنى اصرار داشتند 
که روابط خوب و مثبت خود را مخفى نکنند. 
بنابراین آبه فرصت بهترى نسبت به اروپایى ها 
براى کم کردن فاصله میان تهران و واشنگتن 
دارد زیرا با توجه به تجربه هاى گذشته ایرانى ها 
با  شان  روابط  و  ندارند  اعتماد  ها  اروپایى  به 

ترامپ نیز مشخص است. 

واردات تلفن همراه
 با ارز نیمایى مجاز است

باشگاه خبرنگاران- شکوهى مدیرکل نظارت ارز 
بانک مرکزى گفت: با توجه به تغییر گروه کاالیى 
تلفن همراه به گروه کاالیى 23 تامین ارز این کاال 
مطابق نامه وزیر صنعت، از محل ارز سامانه نیما، 
صادرات و یا سپرده وارد کننده بنا به درخواست 

متقاضى به تمام ارز ها امکانپذیر است.

کارت سوخت خودرو هاى فاقد
 بیمه شخص ثالث ابطال مى شود 

پخش  ملى  شرکت  ریزى  برنامه  مدیر 
سوخت  کارت  ابطال  از  نفتى  فرآورده هاى 
وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث خبر داد 
و گفت: دو مرحله اخطار پیامکى براى مالکان 
ارسال  ثالث  بیمه شخص  فاقد  نقلیه  وسایل 
مى شود و پس از آن، کارت هوشمند سوخت 

آن ها ابطال خواهد شد.

ادعاى عدم تناسب حقوق کارمندان
 و میزان تورم در بودجه 99

خانه ملت- عضو کمیسیون محاسبات مجلس 
گفت: رشد 15 درصدى حقوق کارمندان در الیحه 
بودجه سال 99 به هیچ وجه متناسب با میزان تورم 

و افزایش سه برابرى نرخ بنزین و دالر نیست.

براى  پوپولیست  یک  معموال  سرمقاله)  (ادامه 

پوپولیست بودن دالیل و نیاتى دارد، یعنى اگر براى 
جلب پشتیبانى و حمایت مردم انجام یک سرى 
اقدامات را برنامه ریزى مى کند، اهداف حزبى و 
انتخاباتى دارد که نائل شدن به آن ها در آینده را 
در نمایش امروزش مى بیند. اما ماجرا براى فرد 
یا افرادى که نمى توان در فضاى فعالیت شان 
چنین نیاتى را متصور شد، متفاوت است. حاال باید 
از گل آلود کنندگان آب پرسید براى این افراد چه 
اسمى مى گذارند؟ به طور قطع ماهى گیرى در 
آبى که گل آلود مى کنند راحت تر است. معطوف 
کردن توجه ها به شخصیت هایى که در قالب 
محتوا سازى یا تصاحب تریبون ها تخریب شان 
مى کنند ، آزادى عمل به آن ها مى دهد. در واقع 
به خودشان فضا مى دهند تا  اقداماتى را از سر 
گیرند که معناى  واقعى عوام فریبى را در خود دارد .
نکته مهم در این بازى تکرارى این است که آنچه یک 
فرد یا مسئول باید بر اساس شرح وظایف و ماهیت 
کارى اش در قبال مردم انجام دهد تحت الشعاع ،
برداشت ها و قضاوت هایى قرار مى گیرد که انتفاع 
عمومى را از عملکرد درست کاهش مى دهد و 
حتى اگر در جریان پیشبرد یک کار یا هدف به 
دلیل توانایى شخصیتى آن فرد تاثیرى نگذارد، 
تاثیرگذارى روانى تالش صادقانه را  کاهش مى دهد
و روالى ایجاد مى کند که یک مسئول یا شخص 
عادى در پذیرش نقش واقعى خود و انجام اصولى 
و قانونى وظایفش هم دچار تعلل و درگیرى ذهنى 
مى شود که مبادا به عوام فریبى یا به قول برخى  
اقدامات پوپولیستى متهم شود.  مشخص است که 
چرا برخى به اینگونه رویکردهاى سازنده، چنین 
واکنش هایى نشان مى دهند اما وظیفه ذهن 
آگاه چیست؟  باید هوشیارانه پس از شناسایى این 
رویکردها، براى پاسداشت شان همت گماریم و 
فضا را از آلودگى این تعبیر و تفسیرها پاك کنیم. 
نمى دانم چه اصطالح یا صفتى باید براى افرادى 
که جلب رضایت مردم با نیت خیرخواهى و رفع 
مشکالت را دنبال مى کنند مى توان انتخاب 
کرد اما اگر به آن ها پوپولیست هم مى گویید، 
اصالحتان مى کنیم، آن ها ضد پوپولیست هاى
دوست داشتنى هستند، افرادى که توانایى بازگرداندن 
امید و آرامش را به یک فرد، گروه یا جامعه را دارند 
پس بگذارید بى حاشیه کارشان را ادامه دهند.

بهروزى فر - درست یک هفته پیش 
در چنین روزى، خبرى تلخ گوش هاى 

شهر را پر کرد؛“دکتر، درگذشت“.
عده  آن  فراگرفت،  را  مردم  اندوهى 
خبر  این  مشابه  هم  این  از  قبل  که 
را شنیده بودند، موضوع را خیلى جدى 
نگرفتند... این اولین بار نبود که رفتن 
این  مى چرخید!  زبان  به  زبان  دکتر، 
مشیت  کرد،  مى  فرق  قضیه  اما!  بار 
الهى چنین رقم خورده بود که نازنین 
بار سفر برگیرد و براى  مردى فرزانه 
همیشه از دیار ما رخت بربندد. مردم 
به پاس زحمات چندین و  قدرشناس 
ناشدنى،  فراموش  مرد  این  چند ساله 
گرد  جانش  بى  جسم  بدرقه  براى 
هم آمدند، واعظ بر منبر از واضحات 
میگفت، ماجراى نیکى هاى مردى را 
که ساده و بى آالیش زیست و به تنها 
چیزى که فکر نکرد، داشته هایى بود 
که بتواند رنگ دنیایش را تغییر دهد، 
او در هر تصمیمى براى زندگى اش، 
واعظ سخن  داشت.  نظر  در  را  مردم 
گوشم  در  دکتر  صداى  و  گفت  مى 
نجوا مى شد:“سال 54 که قصد کردم 
براى خودم خانه اى بسازم، از یکى از 
دوستان خواستم در پیدا کردن زمین 
به من کمک کند، ایشان بعد از چند 
روز آمدند و گفتند 4 قطعه زمین 360 
مترى در خیابان مدرس- مکان فعلى 
تومان  هزار   128 به  را  ملى-  بانک 
قولنامه کرده ام، گفتن آن جا به کار 
من نمى آید، بنده جایى را مى خواهم 
که هر لحظه اراده کنم، بتوانم خودم 
بیماران  بالین  به  و  بیمارستان  به  را 
سکونت  محل  همان  از  من  برسانم، 
قبلى خودم، شبى بوده که 15 بار به 
دلیل  همین  به  ام  رفته  بیمارستان 
نزدیکترین نقطه به بیمارستان، براى 
نهایت  در  که  جاست  بهترین  بنده 
همین زمین منزل فعلى را براى بنده 
قولنامه کردند و من و خانواده از سال 

62 در این منطقه سکونت داریم“.

6 سال معلمى،
 آن گاه طبابت

فروردین  زاده  فروزانفر،  غضنفر  دکتر 
در  را  کودکى  دوران  بود.   1322 ماه 
که  گذراند  حالى  در  خراشاد  روستاى 
مادرش بیمار بود و سه تا از برادرانش 
را به واسطه ابتال به  سرخک، اسهال 
بود.  داده  دست  از  ریوى  عفونت  و 
دقیقى  دبستان  در  تحصیلش  دوران 
صباحى  چند  اما  شد  آغاز  خراشاد 
اى  پاره  واسطه  به  که  نگذشت 

کشید  کار  ادامه  از  دست  مشکالت، 
از معلمان  به توصیه یکى  این که  تا 
کردن  تمام  براى  روستا،  فرهیخته 
باقى  آمد.  بیرجند  به  رفته،  نیمه  راه 
اى  گونه  به  شد  طى  موفقیت  با  راه 
کسب  با  مقدماتى  دانشسراى  در  که 
ادامه تحصیل شد  به  اول مجاز  رتبه 
و  پوشید  ویژه چشم  امتیاز  این  از  اما 
به عشق تدریس، به استخدام آموزش 
هم  تحصیل  از  اما  درآمد  پرورش  و 
نمى توانست بگذرد لذا چندین مرتبه 
در کنکور شرکت کرد و با وجود کسب 
رتبه قبولى، از تحصیل در آن رشته ها 
صرف نظر مى کرد تا این که در سال 
ششم خدمت در آموزش و پرورش به 
ادامه  براى  دوستان  از  یکى  توصیه 
مشهد  پزشکى  دانشکده  در  تحصیل 
به  دانشجویى  دوران  نمود.  همت 
تحصیل و تدریس و کار در درمانگاه 
گذشت و به محض اتمام دوره انترنى 
به بیرجند بازگشت تا رداى خدمت به 

مردم را به تن کند.

حتى سوزن تزریق وریدى هم
 در بیمارستان وجود  نداشت

جمع  در  و  خواند  مى  خطبه  واعظ 
گوش  دکتر  هاى  خوبى  حاضر، 
از  یکى  شد،  مى  نجوا  گوش  به 
از  دیگرى  گفت،  مى  مهربانیهایش 
بود  شده  سبب  که  اى  گشاده  روى 
مردم گاه و بیگاه دِر خانه اش را بزنند 
و مداواى شان را طلب کنند، راننده اى 
به  که  گفت  هایى  شب  آن  از  هم 
راه  در  و  بیماران  دکتر  خود  توصیه 
ماندگان  را به خانه اش مى بردند و 
حساب  هم  را  تاکسى  کرایه  حتى  او 
از کودکى هاى  مى کرد، آن دیگرى 
خودش یاد کرد که مادرش مى گفت 
اگر دکتر نبود، زنده نمى ماند... و من 
یاد حرف هاى دکتر افتادم. همان جا 
از خاطرات روزهاى شروع کارش  که 
در بیمارستان امام رضا(ع) مى گفت؛“ 
استفراغ  و  اسهال  بیمارى  روزها  آن 
اطفال شایع بود. تعدادى از این کودکاِن 
بسترى شده به علت شدت بیمارى به 
متأسفانه  اما  داشتند  نیاز  تراپى  سرم 
بیرجند  در  اطفال  وریدى  تراپى  سرم 
تزریق  سوزن  حتى  و  نبود  متداول 
وریدى هم در بیمارستان وجود  نداشت 
لذا بنده پیگیرى کردم و این مهم انجام 
شد و حتى خیلى از نیروهاى پرستارى 
هم در این کار مهارت یافتند و به این 
نجات  مرگ  از  زیادى  اطفال  ترتیب 
پیدا کردند“. ماجرا این بود که به جهت 

توفیقى  گذشته  سال  شغلى،  موقعیت 
در  را  ساعتى  توانستم  و  شد  حاصل 
همکالمى با زنده یاد ”دکتر فروزانفر“

اش  ارزنده  خدمات  چون  و  چند  از 
جویا  جنوبى  خراسان  استان  براى 
تلخ  روزهاى  از  موقرانه  چه  او  شوم، 
که  این  و  گفت  بیرجند  هاى  کاستى 
تمام دغدغه اش رفع نیازهاى منطقه 
در  که  روزهایى  همان  از  است.  بوده 
پزشکى  دانشگاه  تخصصى  آزمون 
آمریکا پذیرفته شده بود و حتى امکان 
هاى  تخصص  در  تحصیل  ادامه 
هم  زایمان  و  زنان  جراحى،  ارتوپدى، 
برایش فراهم گشت اما ترجیح داد در 
شهر بماند و گره از مشکالت درمانى 
سال 56  در  که  این  تا  بگشاید  مردم 
براى ادامه تحصیل در رشته تخصص 
اطفال راهى بیمارستان قائم مشهد شد.

ایجاد دانشکده پزشکى
 منوط به همراهى مردم

بازنشستگى  از  بعد  و   63 سال  در  او 
ریاست  طبابت،  از  افتخارى  دکتر 
عهده  به  را  رضا(ع)  امام  بیمارستان 
هاى  کاستى  رفع  براى  و  گرفت 
معتمدین  دامان  به  دست  بیمارستان 
هاى  کمک  با  خواست  و  شد  شهر 
احداث  راستاى  در  گامى  نقدى خود، 
اورژانس  و  درمانگاه  ساختمان 
و  بردارند  رضا(ع)  امام  بیمارستان 
این  چراغ  کردن  روشن  براى  خود 
نمود  اهدا  تومان  هزار   50 خیر،  نیت 
و به این ترتیب ساختمان درمانگاه و 
اورژانس بیمارستان در مدت دو سال 

ساخته شد و بعدها توسعه یافت.
سال 64، همان موقع که دولت وقت 
علوم  هاى  دانشگاه  گرفت  تصمیم 
پزشکى جدیدى را در مناطق مختلف 
مرندى  دکتر  نماید،  تأسیس  کشور 
وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش 
تا  شد  دعوت  بیرجند  به  پزشکى 
شرایط را از نزدیک ببیند.پیگیرى ها 
ادامه  شدت  به  حضور  این  از  بعد 

موافقت  وزارتخانه  که  این  تا  یافت 
پزشکى  دانشکده  تأسیس  با  را  خود 
زیرساخت هاى  ایجاد  به  البته منوط 
الزم از محل کمک هاى مردمى در 
این  اعالم  نمود.  اعالم   65 تابستان 
ایجاد  از شادى در شهر  خبر، موجى 
براى  نشناخته  پا  از  و مردم سر  کرد 
آمادگى  اعالم  کار  مقدمات  انجام 
ایجاد  دانشکده  مردمى  دفتر  کردند. 
خود،  وسع  اندازه  به  کس  هر  و  شد 

نخودى در این آش انداخت. 
و  مرگ  تلخ  خاطرات  مرور  با  دکتر 
امکانات  کمبود  از  ناشى  میرهاى 
یاد  به  روزهاى  کنار  در  درمانى 
دانشکده  توسعه  و  پیشرفت  ماندنى 
پزشکى بیرجند؛ لبخند زنان، قدردان 
امر خیر  این  بود که در  آنهایى  همه 
سهیم شدند، همه آنها که با واگذارى 
وجوه  پرداخت  مستغالت،  و  امالك 
درشت،  و  ریز  جواهرات  اهداى  نقد، 
باعث  و...  ساختمانى  مصالح  تأمین 
مستقل  پابگیرد،  دانشکده  این  شدند 
شود، توسعه یابد... و سال هاى سال 
دانشجویانش به عنوان برترین هاى 
بدرخشند. کشور  در  پزشکى  رشته 

سبب  که  مردى  نازنین  آن  حاال 
هم  در  مردم  هاى  دست  بود،  شده 
هم  کنار  در  همت  به  و  بخورد  گره 
شهر  در  بزرگ  اتفاقى  شان،  بودن 
آرام بر شانه هاى آرام  شکل بگیرد، 

خانه  در  تا  شد  مى  تشییع  شهر 
مردم  این  اینک  و  بگیرد  آرام  ابدى 
هاى  تالش  کنان  زمزمه  که  بودند 
دکتر را مى ستودند.یک هفته پیش، 
صحن  در  حاضر  جمعیت  انبوه 
با  ابوالفضلى  حسینیه  سراى  و 
جان  بى  جسم  گریان،  هاى  چشم 
بدرقه  ابدى  آرامگاه  تا  را  مردى 
مشکالت  از  روحش  که  کردند 
نازنینش،  قلب  و  بود  ناآرام  مردم 
تپید. مى  مردم  عشق  به  فقط 

و مردم آمده بودند تا ثابت کنند؛“ مرده 
آن است که نامش به نکویى نبرند“!

مرده آن است که نامش به نکویى نبرند

مردى از جنس مردم
عکس : نوفرستى
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 جک پارکینگى ، کرکره و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایى  نبش رجایى 15     09155614880

به اطالع همشهریان عزیز مى رساند
آغاز فعالیت نو در 

رستوران مـدائن 
با مدیریت جدید (ابوالفضل خزیمه نژاد) 

و کادر مجرب و کارآزموده مدیریت با 18 سال سابقه کار 
در بهترین رستوران هاى سطح شهر بیرجند

 * برگزارى کلیه مجالس با ظرفیت سالن 450 نفر
 و امکان سرویس دهى در هر مکان که شما صالح بدانید.

*  آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان ها،  ادارات و شرکت ها

آدرس: بلوار شهید محالتى - نبش 22 بهمن
32044400 - 32044113 -09151600158 ابوالفضل خزیمه نژاد

با ما لذت غذاهاى ایرانى
 را تجربه کنید

 مصرف برنج صد در صد ایرانى

پیـک رایگان

madaen restaurant جهت دریافت اطالعات کلمه رستوران مدائن یا
 را به سامانه 10008590 ارسال کنید. جهت ارتباط بهتر و آسانتر با ما  از طریق
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تولید یک میلیون قطعه ماهی زینتی در خراسان جنوبی

صداوسیما- یک میلیون قطعه ماهی زینتی در آکواریوم های خراسان جنوبی تولید شد.مدیر امور شیالت و آبزیان جهادکشاورزی استان گفت: این مقدار ماهی از آغاز 
امسال در مراکز پرورش ماهی زینتی در شهرستان های بیرجند، بشرویه، طبس، فردوس و قاین پرورش یافت. سعیدی گفت: بیشترین تولید ماهی زینتی استان به 
شهرستان قاین اختصاص دارد که تولیدات این شهرستان به خراسان رضوی نیز ارسال می شود. ماهی زینتی خراسان جنوبی در 18واحد سنتی و صنعتی پرورش می یابد.

با سالم و خدا قوت خدمت شهردار 
آسفالت  به حال  یه فکری  محترم،  
کوچه های شهرک شهید مفتح بکنید 
هاش  کوچه  آسفالت  داغونه.  خیلی 

حداقل برمیگرده به  20سال پیش.
915...247
متأسفانه شبانه روز توی باغ رحیم آباد 
آشغال آتش می زنند و هوا را آلوده و 
نفس کشیدن را غیر ممکن کرده اند 
مدعی فرهنگ هم هستند هیچ کس 
هم رسیدگی نمی کند شاید منتظرند 
برای این هم استاندار محترم ورود کنند.
939...650
باسالم خدمت شهردار محترم، باتوجه 
به اینکه ما شهروندان نیاز به مالقات 
حضوری با جنابعالی راجهت پاره ای 
متأسفانه  داریم.  شهری  ازمشکالت 
رئیس دفتر حضرتعالی با بدخلقی اجازه 
حضور به دفترتان را نمی دهد و بیشتر 
مواقع درب دفترتان به روی شهروندان 
بسته می باشد. خواهشا تجدید نظری 
بفرمایید. تشکر از شما و  همکارانتان 
915...286
با عرض سالم خدمت استاندار محترم،  
اتوبوس بیرجند بندر عباس روز یکشنبه 
ساعت 2و نیم بعد از ظهر با نقص فنی 
از بندر راه افتاده ساعت 3 بعد از ظهر 
دوشنبه با چندین ساعت تأخیر رسیده 

چرا کسی به فکر جان مردم نیست؟
935...464
با سالم و خسته نباشید. ما 10 خانوار 
اردیبهشت  محله  در  که  هستیم 
زندگی می کنیم و طی این چند سالی 
که گازکشی شده ازین نعمت محروم 
بوده ایم و با اینکه خیلی پیگیرشدیم 
هیچ جواب قانع کننده ای، از سمت 

شرکت گاز دریافت نکرده ایم.
937...241

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
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پیام شما

سوالی از آقای استاندار!
وزیر  و  جمهور  رئیس  بر  سالم 
استاندار  بر  سالم  و  کشور  محترم 
 سخت کوش خراسان جنوبی که با 
برنامه ریزی های خوبشان در چند 
وقت گذشته استان یک تکان حسابی 
خورد و الحمد ا... در مسیر توسعه قرار 
را  شما  تک  تک  دست  ما   گرفت 
زحماتتان  قدردان  و  بوسیم  می 
هستیم اما سؤالی داشتم که امیدوارم 
پاسخ  آن  به  بتوانند  استاندار  آقای 
با  دیرباز  از  جنوبی  خراسان  گویند. 
از  انحرافی  مسیر  در  زدگی  شعار 
جریان توسعه قرار داشته است خوب 
به  ما  آوردید  تشریف  حاال که شما 
خوبی متوجه شدیم که نقش مدیریت 
در توسعه چیست و شخص باالی هر 
حوزه ای می تواند چه تأثیر گذاری 
اما  باشد؟  داشته  مردم  مسائل  روی 
جناب آقای معتمدیان تا کنون فکر 
کرده اید حق الناسی به اسم فرصت 
و زمان در دست شماست که گاها 
توسط  شما  توجهی  بی  دلیل  به 
و  هایتان سوخته می شود  سیاست 
این سوختن ها اغلب توسط کسانی 
شما  گماردگان  که  شود  می  اجرا 
برای انجام امورند.  مدیری که سال 
هاست بر صندلی ریاست نشسته و 
هیچ پویایی ندارد قرار است سیاست 
پیگیری  را  استانداری  آقای  های 
سر  تواند  نمی  لحظه  یک  که  کند 
پیگیری  از  دست  و  بنشیند  جایش 
بردارد.  نمی دانم شما چگونه فکر 
می کنید اما اگر معتقدید که مدیران 
با  و صرف  ندارند  توسعه  در  نقشی 
تالش شما همه امور به پیش خواهد 
رفت در اشتباهید اگر فکر می کنید 
برخی از این مدیران که طرح های 
شاخص و مهم تان توسط آنها باید 
پیگیری شود توان آن را دارند باز هم 
استاندار  آقای  کنید.   بررسی  بروید 
برای تصمیمات کالن  جایگاه شما 
در  آن  نتایج  که  است  مدت  بلند  و 
کوتاه مدت خود را نشان نمی دهد.  
این  بعد حسرت  امیدوارم چند سال 
را نخورید که چرا امورات و فرصت 
محدود حضورتان در استان را برای 
اعتماد به مدیرانی هزینه کردید که 
نتیجه عالی که نه حتی حداقلی را هم 
آقای  نخواهند کرد.   تأمین  برایتان 
استاندار هنر مدیریت، استفاده از توان 
ما  است  امور  برد  پیش  برای   همه 
مان  توسعه  فردای  خواهیم  نمی 
مغتنم  فرصت  حضور  علیرغم 
شعاع  تحت  شما  چون  مسئولی 
قرار  استان  میانی  ناکارآمد  مدیران 
گیرد. لطفا ظرف آدمها را با مسئولیت 
های محوله به ایشان مقایسه کنید 
آدمهای  بزرگ  کارهای  برای  شاید 
نکنید  فراموش  باشد.   نیاز  بزرگتر 
رئیس جمهور همان رئیس جمهور 
وزیر  است  دولت  اول  سال  چند 
و  است  کشور  وزیر  همان  کشور 
این استاندار است که  برخالف قبلی 
از  کمتر  اعتباراتی  و  اختیارات  با  ها 
گذشته تحول ایجاد کرده حاال کاش 
همین مدل در ادارات کل هم توسط 
خودتان اجرا شود.  لطفا روی انتخاب 
ها،  تغییرات و ابقاء هایتان دقت کنید  
دوره  این  در  توسعه  که سکان  چرا 
تعیین  شما  که  مسیری  در   طالیی 
می کنید حرکت خواهد کرد. ما به آینده 
سرمایه  این  امیدواریم  حضورتان  با 
امید را با دقت بیشتر مراقبت نمایید.  
م . ک از بیرجند
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گالیه های فعاالن گردشگری در نشست 4 ساعته با استاندار 

قهر مهاجران  سیبری 
 با تاالب کجی

گروه خبر- تاالب کجی نهبندان که 
هر ساله در فصل زمستان، پذیرای 
پرندگان سیبری است این روز ها تعداد 
مهمانانش، خیلی کم است. مدیر اداره 
نهبندان  زیست  محیط  از  حفاظت 
قطعه   200 حدود  امسال  گفت: 
منطقه  از  خوتکا  و  سرسبز  مرغابی 
نهبندان  کجی  تاالب  به  سیبری 
اند که تعدادشان در  مهاجرت کرده 
کاهش  قبل  سال های  با  مقایسه 
است.کوهستانی،  داشته  چشمگیر 
پرندگان  تعداد  کاهش  دلیل  عمده 
مهاجر تاالب کجی را کمبود آب در 
این تاالب عنوان کرد و افزود: چند 
تاالب  چشمه های  که  است  روزی 
شروع به جوشش کرده، اما آب آنها 
برداشت  بسیار کم شده و دلیل آن 
بی رویه آب از سفره های زیرزمینی 
در چاه موتورهاست. وی گفت: اواخر 
همچون  دیگری  پرندگان  زمستان 
فالمینگو، چنگر، کاکایی و پرستوی 
دریایی نیز به این تاالب می آیند که 
به طور حتم کم آبی تاالب بر مدت 
ماندگاری و تعداد پرندگان تأثیرگذار 
خواهدبود.مدیر اداره حفاظت از محیط 
زیست نهبندان افزود: کم آبی تاالب 
سبب ورود پرندگان مهاجر به مزارع 
کشاورزان در اطراف تاالب می شود 
را  مزارع  تخریب  است  ممکن  که 
به دنبال داشته باشد. رئیس محیط 
زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط 
زیست خراسان جنوبی هم گفت: تنها 
تاالبی که در خراسان جنوبی در چند 
است،  شده  ملی  ثبت  گذشته  سال 
تاالب کجی نمکزار نهبندان است و 
از این جهت باید در راستای حفاظت 
باشیم.  داشته  ویژه ای  توجه  آن  از 
هدایتی زاده، با اشاره به اینکه تاالب 
کجی نمکزار نهبندان با 700 هکتار 
وسعت بخشی از یک پناهگاه حیات 
بیان کرد:  می شود،  محسوب  وحش 
آبگیری  دی  و  آذر  در  تاالب  این 
شده و تا اوایل اردیبهشت همچنان 
آب دارد. وی گفت: پرندگان مهاجر 
زیبا  تاالب  این  در  را  زمانی  مدت 
محیط  عنوان  به  را  آن  و  می مانند 
انتخاب  خود  پناهگاه  و  زیست 
می کنند. گفتنی است پرندگان مهاجر 
سیبری اواخر اسفند و اوایل فروردین 

به منطقه سیبری باز می گردند.

خبر ویژه

دادخواهی برای نجات گردشگری
مهدی آبادی- عصر دوشنبه نشست فعاالن 
استاندار  با  خراسان جنوبی  گردشگری  حوزه 
خراسان جنوبی برگزار شد. در این جلسه که 
حدود چهار ساعت به طول انجامید فعاالن حوزه 
گردشگری گالیه های خود را با استاندار مطرح 
و تالش برای رفع مشکالت را برای نجات 

بخش گردشگری استان  از او  مطالبه کردند.

سد  مهمانسراهای دولتی
رئیس جامعه هتلداران خراسان جنوبی و مدیر 
هتل سپهر بیرجند با بیان اینکه گردشگری 
از مطمئن ترین راه های رسیدن به توسعه 
است، گفت: در حوزه محصوالت استراتژیک 
توانایی و پتانسیل جذب گردشگر در استان 
اسکان  درحوزه  افزود:  آذرکار  دارد.  وجود 
اجرایی  دستگاه های  گردشگران  اقامت  و 
مهمان سراهایی دارندکه خدماتی با کیفیت 
مطلوب به گردشگران ارائه نمی دهند. وی 
با بیان اینکه ایجاد زیرساخت ریلی یکی از 
است  شده  آغاز  که  بوده  ارزشمند  اقدامات 
رفتارهای  نیت  به  گردشگری  هیچ  افزود: 
هنجارشکنانه به استان سفر نمی کند و باید 
تر  تا گردشگر راحت  شرایطی فراهم شود 
وارد استان شود. ذولفقاری عضو دیگری از 
جامعه هلتداران بیرجند نیز در این جلسه با 
زیادی  نقش  گردشگری  حوزه  اینکه  بیان 
اگر  افزود:  است،  داشته  استان  اشتغال  در 
دستگاه های دولتی هزینه های مهمانسراهای 
بخش،  این  بدهند،  هتل ها  به  را  دولتی 
توانایی ارائه خدمات مناسب با قیمت بهتر را 
به مسافران دارد. وی زیرساخت های حوزه 
گردشگری را ضعیف دانست و اضافه کرد: 
دستگاه های اجرایی قول ایجاد زیرساخت ها 
ابتدای شروع به کار هتل کوهستان  را در 
دادند اما اکنون این هتل هشت سال است 

که آب آشامیدنی ندارد.
  

به کدام ساز برقصیم ؟!
در هتل  اقامت  نیز   مدیر هتل جهانگردی 
های استان را زیر 25 درصد دانست و تصریح 
کرد: مرکز اقامتی که کمتراز 70 درصد اقامت 
داشته باشد، محکوم به فناست. میرزایی به 
مشکالت در حوزه اماکن اشاره کرد و افزود: 
نظرات  با  هتل  در  مراسمی  برگزاری  برای 
شویم  می  مواجه  اماکن  سوی  از   مختلفی 
نمی دانیم به کدام ساز برقصیم! به گفته او اداره 
کل ارشاد با برنامه ای موافقت می کند اما اداره 
اماکن موافقت نکرده و زمانی که اداره اماکن 
موافقت کرده ارشاد موافقت نکرده است. وی 
برخی  گردشگری  بخش  در  افزود:متاسفانه 
دست به تخریب متولیان گردشگری می زنند. 
تصمیمات  نباید  باره  این  در  داد:  ادامه  وی 
سلیقه ای اعمال شود بلکه استانداردی تعریف و 
بر اساس قانون عمل شود تا فعاالن گردشگری 

نیز بتوانند آن را اجرا کنند. 

فشار  مالیا ت 
مدیر عامل مجتمع گردشگری هالل فردوس 
نیز با انتقاد از اداره تأمین اجتماعی و مالیات 
گفت: شرایط دریافت مالیات در استان نباید 
با  ها  هزینه  و  باشد  بزرگ  مانند شهرهای 
گرفته  نظر  در  شرایط شهرستانها  به  توجه 
شود . نبیلی مقدم پروسه پیگیری مشکالت 
دانست  حوزه  این  معضالت  دیگر  از  را 
قانون  خط  به  خط  اجرای  کرد:  عنوان  و 

مشکلی را رفع نمی کند بلکه باید به سمت 
حل  برای  قانونی  ظرفیت های  از  استفاده 
برویم. استان  گردشگری  بخش  مشکالت 

مشکالت دریافت مجوز گردشگری
نماینده آژانس های مسافرتی استان نیز در این 
جلسه گفت: خراسان جنوبی استان ناشناخته 
ای است که نیاز به معرفی دارد. کاشانی به 
مشکالت فعاالن حوزه گردشگری در دریافت 
مجوز اشاره و تصریح کرد: بخش زیادی از 
جاذبه های کویر  لوت متعلق به استان ماست 
اما بسیاری از گردشگران از مسیر کرمان وارد 
این کویر می شوند. وی اضافه کرد: استان باید 
از الک ناشناخته بودن خارج شود و باید جاذبه 
های گردشگری استان بیشتر معرفی شود و به 

عرصه های بین المللی فکر کنیم. 
کاشانی ادامه داد: در بحث معرفی جاذبه های 
گردشگری استان اقدامات خوبی انجام شده که 
می توان به ارائه طرحی برای معرفی روستای 
افین و جشنواره انار اشاره کرد. وی با اشاره به 
روستای  معرفی  برای  کار بخش خصوصی 
گردشگری افین عنوان کرد: سفر تور یک روزه 

خبرنگاران ملی به این روستا باعث معرفی این 
روستا در شبکه های گوناگون شد که بازخورد 

آن در فصل برداشت زرشک محسوس بود .

خسارت  تعطیلی کنسرت ها 
عرفان  هنری  و  فرهنگی  موسسه  مدیر 
نیز با گالیه از توجه کم به سرمایه گذاران 
به  فقط  جنوبی  خراسان  در  افزود:  کوچک، 
با  شده،  توجه  کالن  های  گذاری  سرمایه 

استان  اینکه سرمایه گذاری های کوچکی در 
داریم. اکبرپور به سختگیری های در بخش 
گردشگری اشاره و  اضافه کرد: در مصوبات 
فرهنگی و هنری بخش گردشگری نادیده 
گرفته می شود وی با بیان اینکه در گذشته 
رونق  و جشن ها سبب  کنسرت ها  برگزاری 
مراکز اقامتی شده بود، گفت: اکنون با تعطیل 
شدن کنسرت ها این برنامه ها نیز تعطیل شده 
است. اکبرپور به نشاط و شادی جامعه تاکید و 
گفت: گردشگری فرهنگی و هنری در استان 
نادیده گرفته شده که باید مورد تاکید قرار بگیرد. 

تصمیم گیری به جای 
شورای فرهنگ عمومی 

نوردی  کویر  گردشگری  کمپ  مدیرعامل 
دهسلم نهبندان نیز در این نشست صمیمی 
عنوان کرد: مرکز استان بسیار به نهبندان 
بدهی  پرداخت  توانایی  و  است  بدهکار 
خود را ندارد. کرباسچی گفت: شورای امر 
به معروف و نهی از منکر و شورای تامین 
در  عمومی  فرهنگ  شورای  جایگزین 
تصمیم گیری ها شده که درخواست نجات 

به  داریم. وی  را  استان  بخش گردشگری 
پروسه طوالنی در اخذ مجوز اشاره کرد و 
ادامه داد: به دلیل لزوم دریافت استعالم از 
چند سازمان گاهی به خاطر طوالنی شدن 
این  پروسه  مجبور می شویم دوباره برای 
مجوز اقدام کنیم الزم است به این موضوع 
پیدا  توجه شود و روند استعالمات کاهش 
احداث  برای  کرد:  اضافه  کرباسچی  کند. 
واحد گردشگری 14 استعالم از دستگاه های 

اجرایی اخذ  می کنیم که  تعداد زیادی از 
سرمایه گذاران را بی رغبت کرده است. وی 
اضافه کرد: اگر به پرورش دام بپردازیم از 
مدیرعامل  است.  راحت تر  گردشگری  کار 
تأکید  نهبندان  دهسلم  گردشگری  کمپ 
کرد:  در صنایع دستی باید هنر هر منطقه 
صنایع  اینکه  نه  شود  حفظ  خودش  برای 

دستی در مناطق گوناگون مشابه باشد.

یک پارک گردشگری و 29 استعالم 
رئیس هیئت مدیره انجمن خدمات حرفه ای 
دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری خراسان 
جنوبی نیز با اشاره به اعتبارات کم در حوزه 
یک  احداث  برای  استان،گفت:  گردشگری 
پارک گردشگری ناچار به اخذ 29 استعالم از 
دستگاه های گوناگون شدم که طوالنی شدن 
این زمان باعث افزایش هزینه های سرمایه 
گذاران می شود. وی با بیان اینکه در دو ماه 
گذشته دو دفتر خدمات مسافرتی  به دلیل 
شدند،  تعطیل  هزینه ها  پرداخت  در  ناتوانی 
بیان کرد: مشکل حوزه گردشگری دخالت 
گردشگری  بخش  که  است  هایی  سازمان 

اصال ارتباطی با آنها ندارد.

تهیه طرح  بیرجند 2۰22
وی با بیان اینکه نخستین آموزشگاه گردشگری 
بند  در  ماجراجویی  و  کوهستانی  پارک  و 
اعتبارات  گفت:  تاسیس خواهد شد  امیرشاه 
انتظارات حوزه  با  حوزه گردشگری متناسب 
اینکه  بیان  با  بهمنش  نیست.  گردشگری 
محتوای الزم برای گردشگری استان وجود 

ندارد تصریح کرد: طرح بیرجند 2022 تهیه شده 
که متولی آن شهرداری است و این طرح با توجه 
به برگزاری  جام جهانی 2022 قطر نام گذاری 
شده و پرواز دوحه به بیرجند انجام خواهد شد و 
2022 می تواند بهترین فصل برای بیابان گردی 
غالمرضایی،  باشد.  استان  در  گردشگری  و 
بوم  اقامتگاهی  و  گردشگری  انجمن  عضو 
گردی خراسان جنوبی به روستای افین اشاره 
و گفت: طرح گردشگری این روستا نوشته شود. 
غالمرضایی بازسازی برج افین را  از مسئوالن 

مربوطه درخواست کرد. 

مخالفت  با “ بیرجند در قاب ایران” 
خالدی دبیر جشنواره عکس بیرجند در قاب 
ایران  هم گفت: قرار شد جشنواره عکاسی 
بیرجند د ر قاب ایران  امسال برگزار شود و 
شهرداری نیز با برگزاری آن موافقت 100 
اما در شورای شهر برگزاری  درصدی کرد 
این جشنواره لغو شد و شهردار بیرجند هم 
و  زباله  آوری  جمع  شهرداری  کار  گفت 
کارهای   نه  است  دیگر شهری  موضوعات 

فرهنگی و گردشگری!

روزنامه آوا برگزار می کند ؛ 

نشست پرسش و پاسخ 
مردم و مسئوالن
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موفقیت و انرژی

خوشبختی

دنبال کشف مثبت ها باشید 

همیشه منفی بودن بد هم نیست، چه بسا گاهی 
اوقات افکار منفی داشتن مفید و سودمند است، 
به شرط آن که بتوانید از آنها به درستی استفاده 
کرده و به عنوان یک عامل انگیزشی که می تواند 
شما را به شرایط مثبت سوق دهد، بهره گیرید. 
تالش کنید در هر موقعیت منفی و یا در رویارویی 
با افراد منفی، چیزی را جستجو و کشف کنید که 
آن را تحسین می کنید و یا آن را به عنوان ویژگی 

ارزشمند این شرایط منفی قلمداد می کنید.
حقیقت شرایط را آن گونه که در واقع هست، درک 
کنید، سپس به این مهم بیندیشید که از آن شرایط 
موجود چه می خواهید و یا قرار است چه چیزی را 

در آن موقعیت تغییر دهید.

راه های رسیدن به خوشبختی

ارزش  زندگی  به  موارد،  این  از  کردن  دوری  با 
زیستن می دهید و وقتی به عقب نگاه می کنید 

لبخند رضایت بر لبان شما نقش خواهد بست.
۱( در برابر دنیا هر که می خواهی باش، اما هرگز 
به خودت دروغ نگو. گاهی به بقیه دروغ می گوییم. 
باشد، اشکالی ندارد. همه گاهی مجبور می شویم این 
کار را بکنیم. اما اولین راه خوشبختی این است که 
هر قدر هم که این چالش بزرگ باشد، اما هرگز به 

خودمان دروغ نگوییم و با خود صادق باشیم.
۲ ( خوشبختی و خوشحالی قیمت ندارد، دست از 
تالش برای خریدن آن برداریم. برای عشق، خنده 
و زندگی مجانی هستند. برای همه چیزی که به ما 
ارزانی داده شده پولی از ما دریافت نمی کنند، پس 
دست از تالش برای خریدن این چیزها با پول 
برداریم. راه رسیدن به خوشبختی شاید بیخ گوش 

مان باشد، کافیست آن را بیابیم.
۳( برای رسیدن به خوشبختی به وجود دیگران 
وابسته نباشیم: راه رسیدن به خوشبختی درون 
شماست. ابتدا باید خوشحالی و آرامش را درون 
خود پیدا کنید تا بتوانید آن را با کس دیگری 
شریک شوید. ابتدا از آنچه درون خودتان است 
رضایت داشته باشید و همواره خودتان را تنها به 

عنوان یک فرد ببینید.
نترسید،  جدید  چیزهای  کردن  امتحان  از   )  ۴
انسان ها همیشه اشتباه می کنند. این بخشی از 
زندگی ماست. ترسیدن از اشتباه کردن ماجراجویی 
و خوشی را از شما دریغ می کند. انجام کارهای 
جدید با هزار اشتباه خیلی بهتر از انجام ندادن هیچ 

کار و مرتکب نشدن هیچ اشتباهی است.

آب زیره،لطافت
 به پوست شما هدیه می دهد 

پودر زیره را با آب جوش مخلوط کنید و روی 
به  را  لطافت  و  نرمی  و  بگذارید  خود  صورت 
صورت خود هدیه بدهید. جوشانده زیره خون 

بینی را بند می آورد، فقط کافی است کمی از 
آب را داخل سوراخ های بینی بریزد و پره ها را 
چند دقیقه نگه دارید و نگذارید بیرون بریزیند. 
اگر آب جوشیده زیره را داخل چشم بچکانید، 
قرمزی چشم را برطرف می کند و مانع خونریزی 

رگ های داخل چشم می شود.

عصاره انگور تاثیر مثبتی
 بر تورم و کوفتگی دارد

برخی از داروهای گیاهی می توانند تأثیر مثبتی 
بر عالئم نارسایی وریدی مانند تورم، گرفتگی و 
یا بیقراری داشته باشند. مکمل های غذایی مانند 

عصاره انگور به عنوان یک درمان خوب برای 
 واریس شناخته می شوند. آنها در قالب قرص ،

از مصرف  پماد موجود هستند.قبل  یا  کپسول 
هر مکمل گیاهی با پزشک خود مشورت کنید 
تا اطمینان حاصل کنید این محصوالت ایمن 

هستند.

»سوپ چوب طبل« 
سرشار از آهن

چوب طبل، سبزی معروفی است که خاصیت 
ضدباکتریایی دارد، تصفیه کننده خون و غنی از 
آهن است. سوپ چوب طبل، گرفتگی سینه، 

گلودرد و سرفه را برطرف می کند. این گیاه برای 
 زنان باردار بسیار مفید و شیر مادر را افزایش می دهد. 
این ماده غذایی زایمان را آسان می کند و ناراحتی 
های پس از زایمان را کاهش می دهد. همچنین 
بهترین درمان گیاهی برای رفع اسهال نیز به 

حساب می آید.

چلغوز موجب تعادل سطح فشارخون 
و حفظ سالمت قلب می شود

چلغوز سرشار از تک چربی اشباع نشده است. 
این نوع چربی عالوه بر کاهش کلسترول خون، 
موجب حفاظت از سرخرگ ها از هرگونه آسیب 

از  جلوگیری  باعث  چلغوز  نتیجه خواص  در  و 
حمالت قلبی می شود. چلغوز منبع عالی از پتاسیم 
 E، و منگنز است و همچنین سرشار از ویتامین
K، نیاسین و فیبر است. وجود این مواد مفید در 
 این دانه موجب تعادل در سطح فشار خون و حفظ

سالمت قلب می شود.

بهترین کفش بایستی
 دارای انعطاف باشد

بهترین کفش کفشی است که کفی آن دارای دو 
قوس طولی و عرضی بوده، به نحوی که قوس 
طولی و عرضی کف پا را پر کند.کفی کفش 

بایستی از انعطاف الزم برخوردار بوده و فشارها را در 
خود خنثی کند و به عبارتی به شکل پا باشد و پا در 
آن احساس راحتی کند.افرادی که کف پای صاف 
دارند از کفش هایی استفاده کنند که کفی آنها زیر 

نظر متخصصان فیزیوتراپ ساخته شده باشد.

محققان دو نوع دارو شناسایی کردند که موجب انبساط دیواره  لوله حالب می شود. این لوله ارتباط بین کلیه و 
مثانه را برقرار می کند و محققان داروها را با استفاده از ابزاری شبیه به سوند به آن تزریق می کنند.

این اقدام موجب حرکت راحت تر سنگ های کلیه در حالب می شود. همچنین امکان نصب استنت درون 
حالب را به سادگی در فراهم می کند. استنت ها نوعی لوله توری شکل هستند که از جنس فلز یا پالستیک 
ساخته شده و برای باز نگاه داشتن مجاری طبیعی در بدن مورد استفاده قرار می گیرند. معموال پس از دفع 

سنگ کلیه به منظور جلوگیری از مسدود شدن یا تخریب دیواره حالب از استنت ها استفاده می شود.  
سنگ کلیه زمانی تولید می شود که تعادل آب، نمک و مواد معدنی در ادرار از بین برود. چگونگی تغییر این 

تعادل نیز مهم ترین عامل در تعیین جنس سنگ است.     

بابونه جنگلی در سراسر جهان کشت می شود، برگ های این گیاه دارای گل های مشابه به گل میناست.
این گیاه سردرد را درمان می کند و مانع حمله های میگرن می شود یعنی شدت و تعداد دفعات حمله میگرن  

را کاهش می دهد. خاصیت دفع کننده طبیعی حشرات را دارد. بابونه جنگلی خاصیت ضدالتهابی دارد.
درد قاعدگی را تسکین می دهد. خوردن چای بابونه جنگلی به مدت ۲ یا ۳ هفته سودمند است. این گیاه  

حاوی ترکیبی مشابه به کورتیزون است که در کاهش درد آرتریت و التهاب موثر است. این گیاه تب بر است. 
ترکیبی مشابه به کورتیزون موجود در آن برای درمان ناراحتی های پوستی مانند داءالصدف که به سختی 
درمان می شود، موثر است. از آن جایی که این گیاه غنی از مواد مغذی مانند: آهن، نیاسین ، ویتامین  است 

مکمل غذایی عالی به حساب می آید.

بابونه جنگلی؛ داروی میگرنسنگ کلیه خود را اینگونه درمان کنید

راه رفتن روزانه می تواند سالمت فیزیکی شما را تامین کند 
و از آن مهمتر می تواند به آرامش ذهنی نیز کمک کند. پیاده 

روی به بهبود روحیه کمک خواهد کرد.
سحرخیز باشید: یکی از مزایای اصلی سحرخیزی نبود سر و 
صدا در ساعات اولیه صبح است. شما می توانید در آن زمان 
کمی قدم بزنید و یا برخی امور روزانه خود را که نیاز به 
تمرکز دارند، انجام دهید. صبح زود بهترین ساعت برای خلق 

ایده های جدید است.
پرخوری نکنید. آهسته غذا بخورید و زمانی که سیر شدید 

از غذا دست بکشید. مطمئنا پس از غذا لحظات بهتری را 
خواهید داشت. با آرامش حرکت کنید: تندروی و عجله در 
امور زندگی تنها شادی و آرامش را از شما می گیرد. آن طور 
هم که فکر می کنید، نیازی به عجله نیست. با آرامش روند 

زندگیتان را پیش ببرید.
دور و برتان را مرتب کنید. فکر و ذهن تان را از افکار بیهوده 
خالی کنید و سعی کنید آن ها را مرتب نگه دارید. عادات 
بدتان را ترک کنید، فایل های اضافی تان را پاک کنید و 
وسایل اضافه تان را دور بریزید. از این به بعد زمانی که 

می خواهید چیزی را اضافه کنید، از خودتان بپرسید که آیا 
این موردی ضروری است؟

قوی تر باشید: سعی کنید خودتان را از لحاظ روحی و جسمی 
تقویت کنید، در مقابل مشکالت بایستید و عقب نکشید. این 
رفتار موجب می شود اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنید و به 

مرور زمان قوی تر شوید.
تا می توانید آب بنوشید و سعی کنید نوشابه را از رژیم غذایی 
خود حذف نمایید. نوشیدن آب به شما حس بهتری خواهد 

داد.

تاثیر پیاده روی بر بهبود روحیه 

آیه روز

بی  گمان کسانی که پس از آنکه ]راه[ هدایت بر آنان روشن شد ]به حقیقت[ پشت کردند شیطان آنان را 
فریفت و به آرزوهای دور و درازشان انداخت. )سوره محمد/آیه ۲۵(

سخن روز

اشخاص عادی با تجربه اولین شکست دست از تالش بر می دارند به همین دلیل است که در زندگی با انبوه 
اشخاص عادی و تنها یک “ادیسون” روبرو هستیم . 
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۷۲
۱4۹

۸۷۶
۲۳۵
۳۷

۹۶۳۱4
۹۱۵

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

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

۵۸۲۶۳4۹۱۷

4۶۷۱۹۸4۵۳

۳۱۸۷۲۵۶4۸

۹۷۱۵۸۲4۳۶

۲4۶۹۱۳۷۸۵

۸۳۵4۶۷۱۹۲

۶۹۸۳۷۱۵۲4

۱۲4۸۵۶۳۷۹

۷۵۳۲4۹۸۶۱

جدول سودکو

تاالر ایرانیــــان
 جهت تکمیل کادر پرسنلی 

خود به منشی زن و مرد و مهماندار  
زن و مرد نیازمند است.

ساعت مراجعه:
 ۹/۳۰ الی ۱۳
۱7 الی2۱/۳۰

مکان مراجعه: نبش توحید ۴2 
دفتر تاالر

کار خوب اتفاقی نیست

۳2۴۳5686 - ۰۹۳652۳7۰۱۴-۰۹۱57۰6۳22۰ - خسروی

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

نی
می

تض
د 

رص
۱ د

۰۰ ) مدرن برتر(

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷ - مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

 ایزوگـام  شفیعـی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

ی
ـزئ

و ج
ی 

 کل
ـه

رض
ع

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر ۵ سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 

  بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    0۹۱۵۷۲۳۸00۱ - دباغی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱55658268 - ۰۹۱566۹۳5۱5 

نقد و اقساط
ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       091۵۵612949 - 323310۵0 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

نیازمندیم 
دو نفر نیروی کار آقا دو شیفت جهت 

1 - فروشندگی در فروشگاه 
مواد پالستیکی  

2 - کارگر ساده در مغازه پروتئین 
نیازمندیم.

آدرس: بازار روز پاسداران
  غرفه 2۱ )کلنگی خواه(

رستوران ایتالیایی واقع در خیابان معلم
 برای تکمیل پرسنل خود به افراد ذیل نیازمند است. 

2خانم و 2 آقا جهت سالن داری و خدمات 
یک خانم جهت صندوق داری با سابقه کاری

یک آقا جهت پیک موتوری

09153613303 -32430008 م 
دی

من
یاز

ن کارت دانشجویی اینجانب فاطمه شیر محمدی
 فیض آبادی به شماره دانشجویی 

۹6۱۱۱۰5۰۱۰6۰۰8 به شماره ملی 65۱۰۰76268 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. دی

قو
مف

فروش -  سرویس
091۵0902993

آب شیرین کن   پکیج

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

0۹۱۵   ۸۶۶   ۸00۲ 

تاالر سـی کـاج

 و 
ت

ری
دی

ا م
ب

د 
دی

ل ج
سن

پر

323۵8223 - 091۵1634873   غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام تاالر سی کاج

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.

تخریب ساختمان وچاه کنی   
0891 723 0915 - علیزاده

سمســـاری صــادق
لوازم منزل شما را منصفانه خریداریم.

 ۰۹۳8۰۱6۰77۹
۰۹۱5۱6۴۱۴6۴ 

چلو کوبیده
چلو جوجه
چلو پاچین
چلو بال

کوبیده
جوجه
پاچین
بال

   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

آدرس: بین مدرس 49 و 49/1 
روبروی پمپ CNG مدرس 

09365045962 - 32436979

طبخ زغالی

پیک رایگان
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هوادرخراسانجنوبیگرمترمیشود

فارس- کارشناس سازمان هواشناسی  استان گفت: تا پایان هفته از شدت سرمای هوا کاسته خواهد شد. زارعی افزود: با توجه به عدم تغییر عمده در خروجی مدل های پیش یابی در جو استان، تا پایان هفته شرایط جوی یکنواخت و 
آرامی را در استان خواهیم داشت. وی بیان کرد: از فردا تا پایان هفته از شدت سرمای هوا نیز در اغلب مناطق کاسته خواهد شد. کارشناس سازمان هواشناسی با بیان اینکه در 24 ساعت گذشته سربیشه با 4 درجه زیر صفر سردترین 

و دهسلم نهبندان با دمای 21 درجه باالی صفر گرم ترین نقطه استان بوده است، افزود: در این مدت کمینه دمای بیرجند سه درجه سانتی گراد زیر صفر و بیشینه دمای آن 14 درجه سانتی گراد باالی صفر گزارش شده است.

با  روستایی  تعاون  سازمان  *مدیر 
اشاره به پایان فصل برداشت زرشک 
از  زرشک  تن  گفت:۳۵4  استان  در 
کشاورزان خراسان جنوبی خریداری شد. 
احمر  هالل  جمعیت  *مدیرعامل 
خراسان جنوبی از بهره برداری فاز اول 
پروژه امدادی- ورزشی هالل احمر در 
قاین در دهه فجر سال جاری خبر داد. 
*گازگرفتگی، مرد ۶۰ساله بشرویه ای را 

به کام مرگ برد.
*بیش از ۳۰۰صنعتگر صنایع دستی 
بیرجندی از آغاز امسال تا کنون گواهی 

مهارت دریافت کردند. 
*۶ دی، پایان مهلت ارسال مقاالت به 
همایش ملی علمی- ترویجی یافته های 
کاربردی پنبه در بشرویه اعالم شد.

خبر کوتاه

سرمایهگذاری178میلیاردیبرای
پنجواحدصنعتینهبندان

ایرنا - مدیر صنعت، معدن و تجارت نهبندان 
گفت: پنج واحد صنعتی با سرمایه گذاری 1۷۸ 
میلیارد تومان در این شهرستان در دست ساخت 
صورت  به  طرح ها  این  افزود:  اردونی  است. 
میانگین بین ۳۰ تا ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد. وی بیان کرد: واحد شمش طالی هیرد با 
۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی و با سرمایه گذاری 
14۵ میلیارد تومان در زمینه احداث کارخانه و 
معدن مجاور در دست ساخت است که با افتتاح 
این طرح برای 4۳ نفر شغل ایجاد خواهد شد. 
سیلیس  فرآوری  واحد  اینکه  بیان  با  اردونی 
دهسلم نیز با سرمایه گذاری 1۰ میلیارد تومان 
و اشتغال ۳2 نفر در دست ساخت است، اضافه 
کرد: این واحد با ظرفیت تولید پنج هزار تن در 
سال از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار 
است. وی عنوان کرد: واحد کربنات و اکسید 
منیزیم سلطان آباد با سرمایه گذاری پنج میلیارد 
تومان نیز حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد بقیه مبلغ این سرمایه گذاری در طرح های 

مهم دیگر هزینه شده است.

متولی بهداشت و درمان استان :

آسودهکیک
میخورم

هایی  دغدغه  روزها  این  آبادی-   محمود 
درباره کیک های آلوده به قرص برای مردم 
ایجاد  و در فضای مجازی به شایعاتی در این 
باره دامن زده شده است. پیامک هایی  هم 
به دفتر روزنامه آوا با محتوای همین دغدغه 
علوم  دانشگاه  رئیس  که  شده  ارسال  ها 
پزشکی بیرجند به این نگرانی ها در گفتگو 
با خبرنگارما پاسخ داد.  دهقانی فیروزآبادی 
هرچند وارد جزئیات نشد اما با صراحت گفت: 

من با خیال آسوده کیک می خورم.

شرطخدمتبهتردرنمایندگی
وزارتخارجهاستان

ایرنا - مشاور معاون اداری و مالی وزارت امور 
خارجه گفت: کمک به توسعه توانمندی های 
این  نمایندگی  طریق  از  استان ها  اقتصادی 
طریق  از  ها  ظرفیت  معرفی  و  وزارتخانه 
سفارت خانه ها در دستور کار قرار گرفته است. 
رحیمی  گرجی روز سه شنبه در دیدار با نماینده 
ولی فقیه افزود: اکنون 2۸ دفتر نمایندگی داخلی 
وزارت امور خارجه در کشور  فعال است که  این 
نمایندگی ها معرفی توانمندی های اقتصادی 
معاون  مشاور  دارند.  برعهده  نیز  را  استان ها 
اداری و مالی وزارت امور خارجه، خواستار تقویت 
و بهبود دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه  در 
استان شد و گفت: این نمایندگی برای ارائه 
خدمات مفیدتر نیاز به تقویت دارد.نماینده ولی 
فقیه هم گفت: دستگاه دیپلماسی باید مانند 
کشورهای  با  ارتباط  دار  ریشه  درخت  یک 
منطقه و مسلمان را حفظ و تقویت کند.حجت  
االسالم عبادی افزود: اینکه تصمیم بر این است 
دیپلمات های دارای صالحیت، مهارت و قدرت 
خاصی برای نمایندگی های داخلی وزارت امور 

خارجه انتخاب شوند، یک اصل است.

یکمیلیاردبرای»استقبالازبهار«

ایرنا - شهردار بیرجند از اختصاص یک میلیارد 
تومان برای زیباسازی شهر در آستانه نوروز ۹۹ 
خبر داد و گفت: سال گذشته بیش از ۷۰۰ 
هزینه  بهار  از  استقبال  برای  تومان  میلیون 
شد. جاوید در اولین نشست استقبال از بهار 
افزود: به طور مشخص برای استقبال از بهار 
باید در 2 حوزه فرهنگی و زیباسازی کار شود 
تقی زاده، رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند 
نیز در این جلسه به تلفیق المان و فضای سبز 
اشاره  بهار  از  استقبال  برنامه های  اجرای  در 
کرد و گفت: نظرات شهروندان از برنامه های 
استقبال از بهار ۹۸ مثبت و بهتر از سال های 
قبل ارزیابی شد. ابراهیم زاده، رئیس سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری نیز 
گفت: مکان هایی را در سطح شهر به صورت 
شاخص تعیین کرده ایم که در استقبال از بهار 
به طور ویژه کار خواهند شد و از جمله این 
مکان ها می توان به فضای سبز، گل کاری و 
نصب المان لچکی تقاطع بلوار عبادی و پیامبر 
اعظم )ص(، تقاطع صیاد شیرازی و ارتش، 
میدان آزادی، لچکی تقاطع انتهای بلوار غدیر و 

پیامبر اعظم )ص( اشاره کرد.

طرحپژوهشیجهاددانشگاهی
برترشد

غالمی- رئیس جهاددانشگاهی استان از طرح 
جهاددانشگاهی با عنوان بررسی کارایی ترکیب 
توام دو امولسیون اُمیک و شیلد در مقایسه با 
روش های متداول در بهبود عملکرد زعفران به 
عنوان طرح برگزیده در کمیته پژوهش استان، 
خبر داد. صادقی گفت : این طرح  از مجموع 1۵  
طرح پژوهشی ارسال شده به دبیرخانه کمیته 
پژوهش استان، پس از بررسی اعضای کمیته و 
در نظر گرفتن پنج شاخص محصول محوری، 
اثر ملی و منطقه ای، حل مشکالت و نیازهای 
منطقه، اشتغال و دانش فنی  به عنوان طرح 

برتر معرفی و تقدیر شد.

برگزاریبرنامههایمحوری
۹دیدرخراسانجنوبی

صداوسیما- برنامه های محوری یوم ا... ۹ دی 
در تمامی استان همزمان با سراسر کشور برگزار 
می شود. حجت االسالم مالئی ، رئیس شورای 
برنامه  گفت:  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
محوری ۹ دی در مرکز استان ساعت ۹:۳۰ 
صبح دوشنبه ۹ دی در مسجد امام حسین 
آغاز و پس از سخنرانی در مسیر خیابان شهید 

تیمورپور راهپیمایی برگزار می شود.
5 دی ماه آغاز می شود

بهداشتودرمانزیرذرهبینشورایاستان

چالششیرینورزشیبرای1000کارمند

روز  شهر  شورای  جلسه ی  محمودآبادی- 
بهداشت و  بیرجند در حوزه ی  گذشته ی 
درمان، پر از خبرهای خاص بود، خبرهایی 
که به درخواست رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند بیشترشان نباید نوشته شود. نمایندگان 
شهرستان های استان دیروزدرجلسه شورای 
نمایندگان استان از تمام دغدغه های حوزه 
ی بهداشت و درمان شهرهای خود گفتند. از 
بیمارستان هایی که باید پیشرفت فیزیکی آن 
با تخصیص اعتبار افزایش یابد، تا تجهیزاتی 
که نبود آن باعث می شود مراجعه بیماران به 
مرکز استان افزایش یابد.قرایی رئیس شورای 
اسالمی استان بحث توزیع نیروی متخصص 
حق  ی  درباره  خواست  و  کرد  عنوان  را 
ماندگاری پزشکان، مطالبات پزشکان،کمبود 
پرستار، شبانه روزی کردن برخی از درمانگاه 
ها به خصوص درمانگاه نیمبلوک و بیمارستان 

دوم قاین توضیحاتی داده شود.

آمبوالنس های فرسوده فردوس
شهرستان  اسالمی  شورای  رئیس  اکبری، 
این  متخصصین  های  گالیه  فردوس 
شهرستان درباره ی  مدت مرخصی هایشان را 
عنوان کرد. وی از بدهی بیمارستان ها پرسید 
دلیل پرداخت نشدن اضافه کار پرستاران و 
اینکه چرا ادامه ی کار آموزشکده بهورزی نیمه 

تمام رها شده است را از رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی جویا شد؟ اکبری گفت: آمبوالنس 
های این شهرستان فرسوده  شده اند و باید 

فکری برای این موضوع شود.
 

نبود د دندان پزشک ثابت در سرایان 

نماینده ی شورای اسالمی سرایان نیز در این 
جلسه موضوع نبود دندانپزشک ثابت در مرکز 
جامع سالمت را عنوان کرد. اسماعیلی افزود: 
برخی از وسایل و تجهیزات درمانی بخش سه 
قلعه بروز نیست. خرابی یک دستگاه پزشکی، 
نبود راننده آمبوالنس در آیسک، نیاز به تخت 
بیمارستان سرایان و دستگاه  برای  چرخدار 
اتوکالو نیز از دیگر مواردی بود که نماینده 

سرایان در این جلسه عنوان کرد.نماینده ی 
شهرستان بشرویه نیز در این جلسه با اشاره 
به قدمت کلنیک بیمارستان این شهر گفت: 
راه اندازی بخش آی سی یو، تجهیز آزمایشگاه 
و تکمیل بیمارستان ۳2 تخت خوابی از جمله 
درخواست های مهم برای این شهرستان است. 

تنگناهای   اعتباری
نمایندگان دیگر شهرستان ها نیز درخواست 
هایی مشابه داشتند. نیاز پزشک متخصص 
در طبس و زیرکوه و همچنین مسائلی در 
پاسخ  البته  حوزه ی درخش و آسیابان که 
های یکسانی نیز داشت. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند در پاسخ به بخش اعظم این 
مشکالت تنگناهای اعتباری را اعالم کرد. 

دهقانی از پول هایی که مصوب شده اما هنوز 
تخصیص ۳۰ درصدی داشته خبر داد. وی در 
گزارشش نخواست اعداد و ارقامی از بودجه و 
اعتبارات ذکر شود. اما تأکید کرد: هیچ مشکلی 
نداریم. وی اضافه  استان  دارو در  تامین  در 
کرد: تمام تمرکزمان برای شهرستان هاست. 

و تالش کرده ایم با وجود این همه کمبود 
اعتبار امسال در حوزه ی تجهیزات بیمارستانی 
۳۰ میلیارد تومان هزینه کردیم. وی با اشاره 
به اینکه دانشگاه حدود 12۰ میلیارد تومان از 
بیمه ی تأمین اجتماعی و بیمه ی سالمت 
مطالبه دارد گفت: با پیگیری های انجام شده 
قرار است امسال بخشی از بدهی های تأمین 
اجتماعی پرداخت شود. دهقانی ادامه داد:  بیمه 

سالمت نیز با اینکه هنوز از سال گذشته سه 
ماه بدهکار است. تاکنون فقط بخشی  از بدهی 

های ۹۸ را پرداخت کرده است. 

شروع پروژه بیمارستان شمال شهر
وی درباره ی طرح های دیگر دانشگاه از 
جمله بیمارستان شمال شهر اعالم کرد: این 
پروژه حدود 12 میلیارد تومان اعتبار الزم 
دارد که با ورود خیرین کار شروع شده است. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند درباره 
بیمارستان خوسف نیز اظهار امیدواری کرد 
که تا انتهای سال ۹۹ تا ابتدای سال 14۰۰ 
بیمارستان  برای  گفت:  وی  شود.  تکمیل 
بشرویه نیز 11 میلیارد تومان جذب شده و 
اورژانس این شهرستان نیز  به زودی افتتاح 
می شود.دهقانی با اشاره به تعهدی که در 
شهرستان طبس به فرماندار سابق داده است 
به  موظف  تعهد  آن  درباره  ما  کرد:  اعالم 
تجهیز ساختمان شدیم. این در حالی است 
است.  نشده  ساخته  ساختمانی  هنوز  که 
پیگیری اورژانس نهبندان، مشکالت نقلیه 
دانشگاه بعد از گران شدن بنزین،پیمانکاری 
که پول گرفته اما پروژه های زهان، عشق 
دیگر  از  نداده  انجام  را  بارنجگان  و  آباد 
مواردی بود که در این جلسه مطرح اما مقرر 

شد جزئیات آن رسانه نشود.

جوانان  و  ورزش  مدیرکل  آبادی-  مهدی 
کارکنان  ورزشی  مسابقات  گفت:  استان 
دستگاه های دولتی خراسان جنوبی از پنجم 
کارکنان  از  نفر  و ۹4  هزار  حضور  با  دی 
ادارات دولتی  آغاز می شود.  مدیرکل ورزش 
خبری  نشست  در  دیروز  استان  جوانان  و 
مسابقات ورزشی کارکنان استان و شورای 
اطالع رسانی ورزش و جوانان با بیان اینکه 
این مسابقات با حضور 1۳۳ تیم در دو بخش 
آقایان و خانم ها برگزار می شود، افزود: این 
مسابقات در هشت رشته فوتسال، والیبال، 
طناب  بدمینتون،  دارت،  میز،  روی  تنیس 
 کشی، آمادگی جسمانی و شنا برگزار می شود. 
وی اضافه کرد: در این مسابقات بانوان به 
غیر فوتسال در باقی رشته ها می توانند با 

یکدیگر رقابت کنند. وی شعار این مسابقات 
را کارمند فعال، ایران فعال عنوان و خاطرنشان 
کرد: این مسابقات تلنگری به مدیران سازمان 
های دولتی است که توجه ویژه ای به ورزش 

کارمندان داشته باشند . 

اهمیت ورزش فقط برای 4 دستگاه
عزیزی  گفت: یکی از ظرفیت های قانونی 
که درخواست داریم دستگاه های اجرایی به 
عنوان یک مطالبه به آن بپردازند ماده قانونی 
براساس آن دستگاه های اجرایی  است که 
مجاز هستند یک درصد از منابع مالی خود 
را به ورزش اختصاص دهند. وی به رایزنی 
های خود با استاندار و سازمان مدیریت و 
ماده  این  افزود:  و  کرد  اشاره  ریزی  برنامه 

قانونی یکی از مهمترین ظرفیت های توسعه 
تجهیزات  سطح  ارتقای  همگانی،  ورزش 
و فضای ورزشی است.  این مقام مسئول 

اضافه کرد:  از ۹1 دستگاه اجرایی فقط چهار 
درحالی  آمده اند   کار  پای  اجرایی  دستگاه 
که یکی از راه های توسعه و ارتقای سرانه 

ورزشی استفاده از ظرفیت های قانونی برای 
جذب منابع مالی است. به گفته ا و برگزاری  
جشنواره های ورزش همگانی توسط اداره کل 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اولویت بیرجند 
اولویت  با  که  است  ریزی  برنامه  حال  در 
شهروندان و به طور رایگان  برگزار می شود.

تشکیل انجمن صنفی خبرنگاران
مدیرکل ورزش و جوانان استان از تشکیل 
انجمن صنفی خبرنگاران و عکاسان خراسان 
جنوبی خبرداد و افزود: راه اندازی این انجمن 
از الزامات و ضروریات است که اداره ورزش، 
خانه مطبوعات و اداره ارشاد استان با همکاری 
هم به این انجمن کمک می کنند. عزیزی با 
بیان اینکه باید از تبادل تجربیات استان های  
پیشگام در سطح ملی استفاده شود، گفت: 
چشم انداز در راه اندازی انجمن صنفی، تقویت 
گفتمان و دیپلماسی عمومی در حوزه رسانه ای 
و جلب نظر در مسابقات ورزشی است. وی 
عنوان کرد: به دنبال تأسیس و شکل گیری 
سازمان های مردم نهاد در حوزه رسانه، فضای 

مجازی و کارآفرینی اجتماعی هستیم. 
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بیرجند-نبشغفاری۴۲)کافینتآسمان(

ارشدنظامیارتشدراستانمنصوبشد

صداوسیما-دیروز محمود محمودی به سمت ارشد نظامی ارتش در استان و فرماندهی قرارگاه عملیاتی لشکر۳۰ 
پیاده استان منصوب و از خدمات 1۸ماهه امیرغفاری فرمانده سابق قدردانی شد. امیرسرتیپ شرفی ، معاون عملیات 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در آئین تکریم و معارفه ارشد نظامی ارتش  در استان گفت: صدور روزانه 
۷۰۰مجوز پرواز از آسمان جمهوری اسالمی ایران، نشان از امنیت پایدار کشور دارد. این موضوع گوشه ای از امنیت 
مرز های هوایی، زمینی و دریایی ایران است که با جانفشانی نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران تأمین می شود. 

تحقق8۵درصدمصوباتسفراستانداربهقاین

کریمی، فرماندار قاینات گفت: سفر خردادماه امسال استاندار به این شهرستان ۹۰ مصوبه داشت که عملیات اجرایی 
۸۵ درصد مصوبات شروع شده است. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار  هم گفت: مصوبات سفرهای شهرستانی 
استاندار به صورت میدانی رصد و در پایان هر هفته گزارش ها دریافت می شود.به گزارش ایرنا،  میرجعفریان شامگاه 
دوشنبه در نشست بررسی و جمع بندی مصوبات سفر استاندار به شهرستان قاینات افزود: بر این اساس تالش می کنیم 

هرچه سریع تر با همکاری و هم افزایی شاهد ارتقای شاخص های توسعه همه جانبه در استان باشیم. 

اعطایتسهیالتکسبوکارهایفرهنگیوهنریآغازشد

دادرس مقدم -مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی از آغاز فعالیت سامانه اعطای تسهیالت ویژه کسب و کارهای 
بخش فرهنگی و هنری خبر داد. نبی زاده با اشاره به این که حمایت از کسب و کارهای فرهنگی، هنری، رسانه 
ای و تولید محتوای دیجیتال در بستر سامانه تسهیالت حمایتی با عنوان تحفه ، انجام خواهد گرفت،  ادامه 
داد: در این سامانه  صاحبان مشاغل فرهنگی و هنری می توانند ضمن دریافت تسهیالت حمایتی و بانکی، به 

فعالیت های تخصصی خود رونق دهند.

1۲0پروژهمحرومیتزداییشهرستاندرمیانبهاتمامرسید

ایرنا-مسئول بسیج سازندگی درمیان گفت: 12۰ پروژه محرومیت زدایی با اعتبار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در این 
شهرستان به اتمام رسید.  حسینی افزود: عملیات اجرایی 1۳۳ پروژه محرومیت زدایی با اعتبار بیش از 2 میلیارد تومان 
به مناسبت چهل سالگی بسیج از دهه فجر سال گذشته در این شهرستان آغاز شد که تاکنون 12۰ پروژه آن به اتمام 
رسیده و 1۳ پروژه دیگر در دست اجراست  که تا دهه فجر امسال نیز به اتمام می رسد. وی گفت: کمک به کاهش فقر 
و محرومیت، بهبود وضعیت معیشتی و حل مشکالت مناطق محروم از مهمترین اهداف در اجرای این طرح ها است.

آغازششمینالمپیادورزشیدرونمدرسهایدربیرجند

تسنیم- ششمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با شعار “دانش آموز فعال، مدرسه شاد و جامعه سالم” در بیرجند کلید 
خورد.  المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با هدف ترویج فرهنگ ورزش، استعدادیابی، ایجاد انگیزه ورزشی و نشاط در 
بین دانش آموزان و معلمان در مدارس، هدایت دانش آموزان به سوی رشته های ورزشی تخصصی در مدارس اجرا 
می شود. مخملباف، مدیر هنرستان دخترانه رسالت بیرجند در حاشیه برگزاری ششمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای 

در هنرستان رسالت بیرجند اظهار کرد: 2۰۰ دانش آموز در این المپیاد شرکت کردند.

کاهشنرخاعتیاددانشآموزاندراولویت

 ایرنا - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: کاهش نرخ شیوع اعتیاد جوانان به ویژه قشر دانش آموز 
در اولویت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته که کانون یاریگران زندگی نیز در این زمینه فعال شده 
است. حسنی مقدم روز سه شنبه در حاشیه کارگروه کانون یاریگران زندگی آموزش و پرورش افزود: کانون یاریگران 
زندگی سعی دارد که تمامی جامعه دانش آموزی را زیرپوشش خدمات خود قرار دهد که به این منظور تاکنون 2۷۹ 

کانون در مدارس استان خراسان جنوبی فعال شده است.

روزآمد

۴7هزارنفرهنوزبرای
کارتملیاقدامنکردهاند

ایرنا -مدیرکل ثبت احوال گفت: 4۷ هزار نفر از 
افراد واجد شرایط استان هنوز برای اخذ کارت 
هوشمند ملی مراجعه نکرده اند. مهرآوردر برنامه 
بازدید استاندار از ثبت احوال بیرجند افزود: کار 
ثبت اطالعات بیش از ۹1 درصد جمعیت استان 
برای دریافت کارت هوشمند ملی انجام شده 
است که امیدواریم با مراجعه دیگر شهروندان 
برسانیم.  به 1۰۰ درصد  را  این مهم  بتوانیم 
گرفتن  برای  هنوز  که  افرادی  گفت:  وی 
کارت هوشمند ملی مراجعه نکرده اند به دفاتر 
پیشخوان مراجعه کنند.  استاندار به مناسبت 
سوم دی روز ملی ثبت احوال به  اداره ثبت 
احوال بیرجند رفت و  ازگنجینه اسناد هویتی 
مشاهیر و مفاخر اداره کل ثبت احوال استان 
بازدید  این  جریان  در  معتمدیان  کرد.  بازدید 
اداره، نحوه خدمات  این  بخش های مختلف 
ارائه شده در واحدهای قضایی، شناسنامه، میز 
خدمت، صدور، ایستگاه کارت هوشمند ملی و 
گنجینه اسناد هویتی مفاخر و مشاهیر استان را 

از نزدیک مشاهده و بررسی کرد. 
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امین جم - یکی از ظرفیت های مهم خراسان جنوبی 
، هم مرزی با کشور افغانستان است که با توجه به 
روند مبادالت بین دو کشور ، روز به روز می تواند 
نقش مهمتری در اقتصاد استان و حتی کشور ایفا کند. 
در این بین عالوه بر تامین زیرساخت ها، به حضور 
و همراهی فعاالن با تجربه این بازار با سایر تولید 
کنندگان و تسهیل امر صادرات و واردات احساس می 
شود. گروه “مکیال تجارت” با بیش از دو دهه تجربه 
و حضور فعال در بازار تجارت بین المللی باالخص 
کشورهای همسایه چون افغانستان ، پاکستان ، هند ، 

عراق و حتی چین می تواند به عنوان همراهی قابل 
اعتماد در کنار فعاالن بازار استان و کشور فعالیت کند.

صادرکننده نمونه استان خراسان جنوبی
رامین سنایی فر مدیر جوان و با تجربه این گروه 
بازرگانی با بیان اینکه این گروه خدمات مختلفی 
اعم از انجام تشریفات گمرکی ، بازاریابی صادراتی 
و  اعزام  المللی،  بین  های  نمایشگاه  برگزاری   ،
 پذیرش گروه های تجاری ، برگزاری نشست های 
دهد،  می  انجام   ... و   )B2B( تجارت  با  تجارت 
ادامه داد: خوشبختانه به پاس اعتماد مردم این گروه 

تجاری به عنوان صادرکننده برتر استان در سال های 
86 ، 87 ، 88 ، 89 و 92 بوده است.

اعزام هیئت تجاری به کابل افغانستان
وی با بیان اینکه در امر صادرات به دست آوردن 
شناخت برای دوطرف تجارت بسیار مهم محسوب 
می شود ، گفت : در همین زمینه تاکنون چندین 
همایش و نشست برگزار شده و بین شرکت های 
که  ایم  کرده  ایجاد  ارتباط  المللی  بین  و  داخلی 
آخرین آنها اعزام هیئت تجاری و برگزاری نشست 
های  گروه  در  شرکت   152 مشارکت  با   B2B
 کاالیی مختلف در شهر کابل افغانستان بوده است.

با توجه به اینکه یکی از زمینه های صادرات به دست 
آوردن شناخت نسبت به بازار کشور مقصد هست که 
این مهم در بستر همین نشست با هدف شناسایی 
مشتریان خارجی، اعطای نمایندگی فروش، ایجاد 
همکاری های تجاری و اقتصادی با کشور افغانستان 
برای شرکت های ایرانی دنبال شد، همچنین امکان 
مالقات با رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در 
افغانستان برای هیئت اعزامی مهیا شد تا از نزدیک 
نسبت به بازار افغانستان اطالعات مورد نیاز را کسب 
نمایند. این نشست با مشارکت مکیال تجارت و یلو 
 پیج افغانستان برگزار و اطالعات مشارکت کنندگان در

کتاب زرد افغانستان به چاپ رسید.رئیس گروه مکیال 
تجارت با اشاره به اینکه با تجربه ثابت کرده ایم که می 
توانیم فرآیند صادرات را برای فعاالن در حوزه تجارت 
کشور تسهیل کنیم، تصریح کرد:معتقد هستیم استان 
خراسان جنوبی این توانمندی را دارد که خود برگزار 
کننده رویدادهای تجاری در کشورهای همسایه باشد 
و این نیاز به همراهی واقعی مسئوالن در زمین عمل 
دارد که مطمئناً برای استان مرزی خراسان جنوبی 

مزیت های زیادی در پی خواهد داشت.
با کمک در صادرات، می توانیم

 بازوی تولید استان باشیم
سنایی فر، با بیان اینکه ما می توانیم به عنوان بازوی 
کمک تولید استان باشیم و به تجربه نیز دریافته 
ایم ابزارهای الزم یک صادرکننده را داریم، گفت: 

در چند سال اخیر با توجه به فشارهای اقتصادی و 
نوسانات ارزی کشور، کماکان به فعالیت خود ادامه 
داده و اعتقاد داریم می توانیم در این شرایط هم 
از ظرفیت بکر بازارهای همسایه بهره مند شویم. 
فراموش  نباید  را هم  نکته  این  وی تصریح کرد: 
جدیدی  رقبای  افغانستان  مانند  کشوری  در  کرد 
درحال ورود هستند که ممکن است فرصت های 
تجاری یک به یک از دست ایران خارج شده و این 
مزیت نسبی از بین برود که باید با مدیریت درست 
برد. را  استفاده  نهایت  ویژه  و  مهم  بازار  این  از   ، 
 اولویت ما همواره خراسان جنوبی بوده است

مدیرگروه مکیال تجارت با اشاره به اینکه در گروه 
های کاالیی مختلف اعم از مواد ساختمانی ، مواد 
فعالیت  تجربه  نفتی  فرآورده های  و حتی  غذایی 
داریم، ادامه داد: در این میان همواره اولویت ما تامین 
نیازهای کشورهای هدف با ظرفیت های موجود در 
استان بوده است و بر این باور هستیم اگر ارزی قرار 
است به کشور وارد شود، اولویت با هم استانی های 
امکانات کم در  از  برخورداری  با وجود  ماست که 
مناطق کمتر توسعه یافته کشور به دنبال صادرات 
هستند.سنایی فر اضافه کرد: اعتقاد داریم می توانیم 
اما همه با هم و در صورت همت همگانی مطمئنًا 

نتایج خوبی برای استان و کشور حاصل می شود.
آماده همکاری با کسب و کارهای
 کوچک و بزرگ در استان هستیم

وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه گروه 
مکیال تجارت آماده همکاری و مشاوره بازرگانی به 
کسب و کارهای بزرگ و کوچک در زمینه صادرات 
است، افزود:  بازاریابی صادراتی محصوالت استان 
، حضور در نمایشگاه های بین المللی ، برگزاری 
نشست های B2B ، اعزام و پذیرش هیئت های 
تجاری ، مشاوره های قبل صادرات و ... از جمله 
با اشاره  خدمات ماست.مدیر گروه مکیال تجارت 
به اینکه می توانیم افق های بلندی برای صادرات 
محصوالت از استان ترسیم و تبیین کنیم، گفت: 
خراسان جنوبی ظرفیت های باالیی دارد و می تواند 

از ظرفیت همجواری مرز در کنار تولیدات و ذخایر 
معدنی و ... خود نتایج خوبی به دست آورد و بازارهای 

جدید کشورهای مختلف را نیز تجربه کند.
منتظر اقدامات خوب ما در جهت

 توسعه صادرات باشید
تجاری  رویدادهای  این  اینکه  بیان  با  فر،  سنایی 
مزیت هایی از قبیل کاهش هزینه های بازاریابی، 
امکان شناساندن قابلیت های دوطرف به یکدیگر 
و امکان شناسایی و مذاکره حضوری با خریداران 
احتمالی در کمترین زمان را در پی دارد، خاطرنشان 
های  ماه  در  دیگری  تجاری  های  برنامه   کرد: 
تیم  توسط  ارزیابی  و  تحقیقات  از  پس  آینده 
پیش  از  چهارچوب  مبنای  بر  تجارت  مکیال 
تعیین شده با هدف کمک به واحدهای استان در 
شان  خدمات  و  کاال  صادرات  بازاریابی   راستای 

صورت خواهد گرفت.

مکیال تجارت ؛ همراه تولید ، همپای صادرات
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مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بیرجند از اجرای 
پروژه بزرگ تقویت روشنایی معابر اصلی این شهر 
با سرمایه گذاری بالغ بر یک میلیارد و 55 میلیون 
 7 پروژه  این  اجرای  برای  گفت:  و  داد  خبر  تومان 
است. شده  تقویت  و  اجرا  شبکه  متر  و 368   هزار 

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
شهرستان بیرجند، محمد رضا عبدی گفت: در راستای 
افزایش ایمنی، کاهش حوادث و افزایش روحیه نشاط 
و شادابی بین شهروندان این مدیریت پس از انجام 
بررسی ها و محاسبات فنی، پروژه تقویت روشنایی 
 معابر اصلی شهر بیرجند را در سال جاری آغاز کرد.

وی گفت: بلوار پیامبر اعظم )ص( به دلیل اینکه یکی 
از معابر اصلی شهر بیرجند است و از سوی دیگر در 
مجاورت آن مسیر جاده سالمت که محل پیاده روی 

و ورزش شهروندان است در اولویت قرار گرفت.
افزود:  بیرجند  شهرستان  برق  نیروی  توزیع  مدیر 
فاز اول این پروژه حد فاصل میدان سفیر امید تا 
میدان دانشگاه آزاد به طول 1250 متر با اعتباری 
بالغ بر یک میلیارد و 875 میلیون ریال و فاز دوم 
حد فاصل میدان دانشگاه تا میدان سپیده به طول 
 740 و  میلیارد    2 بر  بالغ  اعتباری  با  متر   1370
میلیون ریال اجرا  و به بهره برداری رسید. عبدی 
اظهار کرد: فاز سوم نیز حد فاصل میدان سپیده تا 
میدان سپاه به طول 2 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 3 

میلیارد و 915 میلیون ریال اجرا شده است.
وی خاطر نشان کرد: در فاز سوم این پروژه )بلوار 
پیامبر اعظم )ص(( در طرحی جدید از بازو چراغ های 
U شکل که عالوه بر تقویت روشنایی، به زیبایی 
مبلمان شهری نیز کمک نموده است استفاده شده که 
به منظور تغذیه برق این چراغ ها یک دستگاه پست 

توزیع هوایی نیز تقویت گردیده است. 
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بیرجند بیان کرد: 

فاصل  )حد  دانشگاه  خیابان  در  جدید  طراحی  این 
و  شده  اجرا  نیز  هنر(  دانشکده  تا  دانشگاه  میدان 
روشنایی آن معبر نیز با بازو چراغ های U شکل و 
چراغ های جدید 150 وات بخار سدیم تقویت گردیده 
بلوار  است. عبدی افزود: در پروژه تقویت روشنایی 
پیامبر اعظم )ص( در مجموع تعداد 47 عدد پایه چراغ 
فلزی جدید با ارتفاع 12 متر و 341 دستگاه چراغ 
گازی 150 وات بخار سدیم به همراه 37 عدد بازو 

چراغ U شکل نصب شده است. 
وی اظهار کرد: بلوار خلیج فارس به عنوان یکی از 
سه معبر اصلی ورودی شهر بیرجند نیز مورد بررسی 
قرار گرفت و با اجرای پروژه ای با اعتباری بالغ بر 
در  گردید.  تقویت  آن  روشنایی  ریال  میلیون   600
این پروژه که حد فاصل تقاطع بلوار غفاری تا مقابل 
پایه  تعداد 16  اجرا گردید،  ایران خودرو  نمایندگی 
فلزی روشنایی جدید و 32 دستگاه چراغ گازی 150 

وات بخار سدیم جدید نصب شده است.
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان بیرجند گفت: یکی 
آن  روشنایی  بیرجند که  اصلی شهر  معابر  از  دیگر 
مورد بررسی قرار گرفته و تقویت گردید بلوار شهدای 
عبادی است. وی افزود: این پروژه حد فاصل میدان 

طالقانی تا تقاطع بلوار پیامبر اعظم )ص( به طول یک 
کیلومتر اجرا شده و در آن 79 دستگاه چراغ گازی 
قدیمی با چراغ گازی 150 وات بخار سدیم تعویض 
شده است. عبدی عنوان کرد: در سال جاری پروژه 
تقویت روشنایی معابر مهرشهر نیز در برنامه کاری 
 قرار داشته که طی آن روشنایی بلوار ولیعصر )عج(، 
خیابان حافظ، خیابان امام علی )ع(، قسمتی از خیابان 

های دکتر حسابی و ابن سینا نیز تقویت شده است.
وی بیان کرد: احداث شبکه روشنایی در امتداد بلوار 
با  و  متر  طول 628  به  کارگاهی(  )منطقه  شعبانیه 
اعتباری بالغ بر 800 میلیون ریال اجرا و درآذر ماه 

سال جاری به بهره برداری رسید.
مدیر توزیع برق شهرستان بیرجند همچنین اعالم 
نمود که پروژه های روشنایی معابر مهمی در سطح 
شهرستان بیرجند در حال اجرا می باشد  که بعد از 
اتمام این پروژه ها ،مشخصات فنی و اعتباری آنها به 

اطالع شهروندان محترم خواهد رسید.
مهندس عبدی مهمترین این پروژه های در دست 
اقدام را خیابان خلیل طهماسبی،خیابان ارتش،پروژه 
بلوار  (،امتداد  )ع(  ابوالفضل  حضرت  )بلوار  فرزان 

شعبانیه تا کارگران را عنوان کرد.

سرمایه گذاری یک میلیارد تومانی برای اجرای پروژه بزرگ تقویت روشنایی معابر اصلی شهر بیرجند

جناب آاقی مهندس شهامت
 دمری کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای رخاسان جنوبی و هيئت همراه 

بدینوسیله مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند و صادقانه شما عزیزان در زمینه 
پیشبرد اهداف جامعه معلولین تقدیم می دارم. از درگاه ایزد منان دوام عزت و سالمت،
تداوم حضور و تاثیر آن بزرگواران در راستای اهداف عالیه توانبخشی مسئلت دارم.  

لفضل )ع(
نبخشی حضرت ابوا

دکتر  محمد حسین جامی - دمری توا

دنیـای فرش
 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش 

های ماشینی دست دوم )در حد نو( 
و انواع فرش نو )استوک( 
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فروش مغازه ساندویچـی
 بـا موقعیت عالـی  
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