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امروز ؛ همزمان با برگزاری اختتامیه جشنواره مطبوعات استان برگزار می شود ؛

نکوداشت استاد
نژاد پدر علم  کاری- آیین نکوداشت پروفسور معتمد 
ارتباطات و روزنامه نگاری ایران امروز در بیرجند برگزار 
می شود. این مراسم در سالن آمفی تئاتر عالمه فرزان با 
حضور دکتر انتظامی معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسئوالن کشوری 
پروفسور  ارزنده  خدمات  از  ادامه  در  و  اجرا  استانی   و 

در  نژاد  معتمد  پروفسور  می شود.  تجلیل  نژاد  معتمد 
طول حیات خود بیش از 70 مقاله به مجامع علمی بین 
المللی ارائه داد. وی در سال 84 نشان درجه یک دانش 
را از رئیس جمهور وقت دریافت نمود. گفتنی است به 
پاسداشت خدمات دکتر معتمدنژاد بوستانی در شمال شهر 
بیرجند به نام ایشان رونمایی می شود. اختتامیه جشنواره 

مطبوعات استان نیز همزمان با این آیین برگزار و از ٢4 
خبرنگار در بخش های مختلف و یک نشریه که بیشترین 
فعالیت را در زمینه موضوع آب انجام داده اند قدردانی 
 خواهد شد. انتظامی در حاشیه این مراسم با مسئوالن 
رسانه ها دیدار و مشکالت مطبوعاتی استان را بررسی 

خواهد کرد.

یادداشت

به بهانه برگزاری 
جشنواره مطبوعات
* هرم پور

کرد.  فراموش  توان  نمی  را  افتخارات  از   بعضی 
بعضی هایش را اصاًل نباید از یاد برد و بیشترش را 
باید فریاد کرد آنطوری که نسل های بعد هم بدانند و 

بشنوند این افتخارات بزرگ را. ) ادامه در صفحه 4 (
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جناب آقای مهندس امیر اکبرپور
مدیر محترم موسسه فرهنگی و هنری عرفان

از جناب عالی به جهت برگزاری جشن ویژه اعیاد شعبانیه که موجب شادی و سرور مردم فهیم 
استان خراسان جنوبی به خصوص مردم والیتمدار شهرستان بیرجند گردید، کمال تشکر و امتنان را داریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شتاب سوخت خراسان جنوبی

جناب آقای حسن رحیمی
با کمال مسرت انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی
 که نشان از لیاقت و کاردانی شما می باشد تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی شما را از خداوند متعال خواستاریم. 

جمعی از همکاران تان در اداره بهزیستی شهرستان درمیان

آگهـی استخـدام

 مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان برای تکمیل کادر بهداشتی خود به یک نفر 
فارغ التحصیل بهداشت حرفه ای نیازمند است. متقاضیان می توانند جهت ثبت نام
 به آدرس خیابان جمهوری 8/4 ، جنب بانک ملی بازار، پاساژ خیریه مراجعه نمایند.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32320104 تماس حاصل فرمایید.
 شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان )سهامی خاص(

»دانشمندان تا روزگار باقی است، باقی اند«  امام علی)علیه السالم(

درگذشت معلم بزرگ و استاد فرهیخته

دکتر غالمحسین شکوهی
چهره محبوب و ماندگار تعلیم و تربیت ایران و استاد پیشکسوت دانشگاه بیرجند

 اصحاب فرهنگ و دانش را سوگوار نمود

بدین مناسبت جلسه بزرگداشتی امروز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه از ساعت 5 الی 6 
بعدازظهر با حضور خاندان معزز شکوهی در محل هیئت حسینی 

)واقع در خیابان انقالب( برگزار می شود
از عموم همشهریان فرهنگ دوست و دانش پرور، فرهنگیان ، دانشگاهیان ، کارکنان ادارات 

و سازمان های استان دعوت می شود در این مراسم شرکت فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه بیرجند

)اوست پایدار(

به مناسبت هفتمین روز
 درگذشت پدر، دایی و عموی مان مرحوم مغفور

 دکتر غالمحسین شکوهی
 جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 95/2/27 از ساعت 5 الی 6 
بعدازظهر در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( 

برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح
 آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: شکوهی ، کامکار، عبقری و سایر بستگان

روز ارتباطات و روابط عمومی
 را به دست اندرکاران پرتالش جامعه بزرگ روابط عمومی تبریک و تهنیت عرض نموده

 امیدواریم این روز نقطه عطفی در توسعه و تحول روابط عمومی باشد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

27  اردیبهشت مـاه 

روز ارتبـاطات
 بر تالشگران عرصه اطالع رسانی و روابط عمومی مبارک باد

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

اطالعیـه

قابـل توجه هم استاني هاي عزیـز
با عنایت خداوند متعال و پیگیري هاي مجدانه رئیس محترم دانشگاه 
و اخذ مجوزهاي الزم برای بهسازي و توسعه فضاي اورژانس مرکز 
آموزشي درماني ولیعصر )عج( و نظر به شروع پروژه مذکور از تاریخ 

1395/3/1 ارائه خدمات این اورژانس
 به درمانگاه بیمارستان ولیعصر )عج( و ارائه خدمات سرپایي عصر به جز 

قلب به کلینیک ویژه بیمارستان امام رضا )ع( 
انتقال خواهد یافت.

 باشد که با یاري ایزد منان و صبر و شکیبایي شما مردم شریف خراسان 
جنوبي، گامي موثر و بزرگ برای ارتقای سالمت استان برداریم. 

تلفن 32443115 آماده پاسخگویي و دریافت پیشنهادات و  ضمناً 
نظرات در این خصوص مي باشد. 

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي

 و خدمات بهداشتي درماني بیرجند

در اقساط 12 ماهه/ ویژه کارکنان دولت

از 25 /95/2  الی 95/2/30    مکان نمایشگاه : نبش بهشتی 14 
اتحادیه مصرف فرهنگیان

نمایشگـاه سامسونگ

عرضه مستقیم پوشال کولر بهاران
کلی  - جزیی 

   09126151475 - معلمی

دعوت به همکاری فوری
 راننده غلطک خودرویی دارای گواهینامه غلطک 

و ترجیحا گواهینامه پایه یکم 
شماره تماس:  32213250 -09155624171

 

 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
 سازمان اموال و امالک 

 اداره کل اموال و امالک خراسان جنوبی 

 
،سبلم و سودآورجهت سزمبیه گذاری مطمئناستثنبیی یک فزصت   

 
(اقساط دوساله بدون کارمزد  بصورت نقد و اقساط با شرایط استثنایی ) ودرمانی ریمسکونی و تجا فروش زمین  

 
مزایده عمومیاز طریق برگزاری   

 
شرح در صفحه آخر



تسنیم: وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو پیشنهاد جدیدی به شورای اقتصاد برای افزایش قیمت آب و برق ارائه نکرده، اما بر اساس قانون 
هدفمندی یارانه ها اگر ضرورتی در این زمینه ببینیم این کار را انجام می دهیم. حمید چیت چیان در خصوص برنامه های وزارت نیرو 
در زمینه سدسازی گفت: در سال جاری 14 سد به بهره برداری خواهد رسید که بهره برداری از 3 سد در ماه های آتی انجام می شود.

اظهارات وزیر نیرو درباره افزایش قیمت آب و برق 
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دولت  از  ای،  بیانیه  انتشار  با  زیارت  و  حج  سازمان 
عربستان خواست، در اسرع وقت زمینه مناسب را جهت 
اعزام حجاج ایرانی فراهم ساخته و مانع انجام فریضه 

حج نشود.
به گزارش ایرنا، در این بیانیه که روز یکشنبه و با توجه 
به روند موجود در مورد حج تمتع 95 صادر شده، آمده 
است:  بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت 
بر اساس وظایف خود مبنی بر فراهم ساختن تمهیدات 
حجاج  اعزام  جهت  هنگام  زود  ریزی  برنامه  و  الزم 
امضای  و  مذاکرات  انجام  پیگیر  قبل  مدتها  از  ایرانی، 
که  است  بوده  جاری  سال  حج  توافقات  صورتجلسه 
پس از سه ماه تأخیر از جانب دولت عربستان در تعیین 
زمان مالقات و صدور روادید برای اعضای هیئت حج 

جمهوری اسالمی ایران، سرانجام مذاکرات در تاریخ 26 
فروردین 1395 برگزار گردید. 

در این بیانیه تصریح شده است: لیکن با توجه به وعده 
های مسئوالن وزارت مزبور در مورد رفع ابهامات موجود 
وزارت حج  توافقنامه، مقرر گردید که  نویس  در پیش 
سازمان  و  خارجه  امور  وزارت  صریح  نظر  عربستان 
هواپیمایی کشوری سعودی را در خصوص موارد ذیل 
اعالم دارد تا هیئت ایرانی مجدداً به آن کشور عزیمت 
نماید: 1 - چگونگی صدور روادید حجاج ایرانی با توجه 
به قطع روابط سیاسی دو جانبه از سوی عربستان.  یادآور 
می شود که در مذاکرات صورت گرفته، به هیچ وجه 
پیشنهادی از طرف سعودی در خصوص چگونگی صدور 

ویزا اعالم نگردیده است.

جمهوری  هواپیمایی  توسط  ایرانی  حجاج  انتقال   -  2
اسالمی ایران و هواپیمایی سعودی طبق سنوات گذشته. 
ضمناً عالوه بر موارد فوق، موضوع ارائه خدمات کنسولی 
و حمایت های حقوقی از حجاج ایرانی و تضمین امنیت 
و سالمت آنها با توجه به حوادث سال گذشته همچنان 
مورد تأکید جدی جمهوری اسالمی ایران بوده است که 

دولت سعودی باید پاسخگو باشد. 
در خاتمه این بیانیه تاکید شده است:  با توجه به ضیق 
که  خواهد  می  مصراً  ایران  اسالمی  جمهوری  وقت، 
دولت عربستان در اسرع وقت نسبت به فراهم کردن 
اساس  بر  ایرانی  حجاج  اعزام  جهت  مناسب  زمینه 
شرایط سنوات گذشته اقدام نموده و مانع انجام فریضه 

حج آنان نگردد.

دولت عربستان در اسرع وقت زمینه مناسب را جهت اعزام حجاج ایرانی فراهم کند

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی 
حقوق  افزایش  جزئیات  اعالم  ضمن 
حداقل  گفت:  اجتماعی  تامین  بازنشستگان 
از طریق کمکهای جانبی  15۰ هزار تومان 
شود.  می  اضافه  بازنشستگان  حقوق  به 
محمدحسن زدا گفتگو با مهر، افزود: میزان 

افزایش حقوق بازنشستگان در هیئت مدیره 
هیئت  به  آن  از  پس  و  مشخص  سازمان 
دولت  تایید  از  بعد  و  شود  می  اعالم  دولت 
بازنشستگان  گفت:  شد.وی  خواهد  اجرایی 
حقوق  افزایش  میزان  که  باشند  مطمئن 
از نرخ تورم اعالم شده از سوی  آنها باالتر 

بانک مرکزی خواهد بود و همزمان با حقوق 
خرداد ماه پرداخت می شود.وی به کمکهای 
جانبی به بازنشستگان در سال جاری اشاره و 
تاکید کرد: کمک هزینه جانبی در آیتم های 
مختلف مانند کمک معیشت، کمک مسکن، 
حق سنوات مازاد به 2۰ سال، کمک عائله 

هزینه  کمک  و  اوالد  هزینه  کمک  مندی، 
نظر  در  بازنشستگان  برای  متکفل  همسر 
گرفته شده است . زدا تاکید کرد: در مجموع 
با توجه به کمکهای جانبی برای هر پرونده 
بازنشسته حداقل 15۰ هزار تومان به حقوق 

فرد اضافه می شود.

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان ؛ افزایش حداقل ۱۵۰هزارتومان کمک جانبی

 نشست 32 کیلومتری زمین در سرایان  

 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، طول نشست زمین در دشت سرایان را 32 کیلومتر اعالم کرد.  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 
خشکسالی،  گفت:  و  دانست  منطقه  برای  جدی  تهدیدی  را  فرونشست  این  امامی،  حسین 
کاهش آب سفره های زیرزمینی و بحران کم آبی از دالیل ایجاد شکاف در زمین است. وی 
های  شهرستان  آب  منابع  کننده  تامین  و  کشاورزی  قطب  سرایان  دشت  اینکه  به  اشاره  با 
قابلیت  زمینی  زیر  باعث می  شود سفره های آب  پدیده  این  افزود:  سرایان و فردوس است، 
احیا و تجدیدپذیری را از دست داده و در صورت تشدید آن، تأسیسات زیربنایی در معرض 
خطر قرار  گیرد.مدیر عامل آب منطقه ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بطور متوسط در 
21 محدوده بحرانی ناچار به کاهش حدود 3۰ درصد دبی چاه های کشاورزی هستیم، افزود: 
به  آبی  هیچ  بطوریکه  است،  در کشور  لحاظ خشکسالی  به  نقطه  ترین  بحرانی   استان  غرب 
و  امامی گفت: سه دشت سرایان، خضری  نمی  شود. حسین  وارد  آن  زمینی  زیر  سفره های 
بیرجند در خصوص فرونشست زمین بحرانی شناسایی شده اند . پارسال نیز بخش هایی از 

دشت های بشرویه و اسفدن خراسان جنوبی فرونشست. 

قرارداد سفید کار جرم شد 

حوادث  اینکه  اعالم  با  کار  وزارت  کار  بازرسی  مدیرکل  مهر: 
گفت:  یافت،  کاهش  درصد   ۸ ساختمان  بخش  در  کار  از  ناشی 
کنند،  سفید  قرارداد  امضای  به  مجبور  را  کارگر  که  کارفرمایانی 
وجود  به  اصابتی  محمد  می شوند.  معرفی  قضایی  مراجع  به 
و  کرد  اشاره  کوچک  های  کارگاه  برخی  در  سفید  قراردادهای 
افزود: براساس ماده 1۰ قانون کار جمهوری اسالمی ایران، انعقاد 
چنین قراردادهایی که به نوعی در نتیجه توافق کارگر و کارفرما 
شکل می گیرد، تخلف است و اگر در مراجع قانونی وجود چنین 
قراردادهایی به اثبات برسد، با متخلفان برخورد قضایی می شود. 
وی گفت: درصدد هستیم با مدیریت مطلوب بازرسی ها از محیط 
بروز  میزان  کارفرمایان،  و  کارگران  مشارکت  جلب  و  کار  های 

تخلف در محیط های کاری را به حداقل برسانیم.

برخی اصولگرایان برای زیر سوال بردن 
 مجلس به عارف رای می دهند

زیبا کالم ، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: 
اصولگرایان  و  اصالح طلبان  میان  تعامل  است  بهتر 
معتدل به هم نخورد. گرچه یک عده از اصولگرایان 
ممکن  که  هستند  ناخشنود  تعامل  این  از  قدری  به 
بدهند  رای  عارف  به  الریجانی  و  عارف  بین  است 
را  مجلسی  می توانند  راحت تر  صورت  این  در  چون 
که عارف در راس آن قرار دارد زیر سوال ببرند. وی 
با  رقابت  وارد  نباید  اصالح طلبان  اساسا  کرد:  عنوان 

الریجانی بشوند و کار به رای کشی بکشد.

 آقای روحانی! آشنا را برکنار کنید
یک عضو جبهه پایداری از رئیس جمهوری خواست 
که حسام الدین آشنا را عزل کند.کریمی قدوسی در 
تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: مشاور شما 
 آشنا در مصاحبه ای می گوید رئیس جمهور می خواهد 
حالی  در  صحبت  این  دهد.  ادامه  را  داخلی  برجام 
مطرح شده است که 12 ساعت بعد از طرح برجام 2 
از سوی شما رهبر معظم انقالب در بیانات حکیمانه 
در مشهد با رمزگشایی از برجام 2، 3 و 4 نقشه دشمن 

را افشا کردند.

فرانسه به سینه ابوطالبی دست رد زد

در  سیاسی  مسائل  کارشناس  محمدی  مهدی 
درز  خبر  بوده  مراقب  بسیار  دولت   : نوشت  مطلبی 
فرانسه  کشور  ظاهرا  که  هست  خبرهایی  اما  نکند 
کرده  رد  را  ابوطالبی  حمید  سفارت  درخواست  هم 
است. فرانسوی ها پیغام داده اند کسی را که آمریکا 
ترین  تازه  این  پذیرفت.  نخواهند  هم  آنها  نپذیرفته 
نمونه از اراده غرب برای بازآموزی مرزهای مجاز و 

خطوط قرمز خود به دولت روحانی است.

 نقدی  بر عواقب ریاست  عارف در مجلس

به همراه ما  پیامد  به ریاست مجلس عارف دو  رای 
انرژی  آزاد کردن  این تصمیم،  آورد. نخست آن که 
اصولگرایان،  مجدد  ساماندهی  برای  الریجانی 
دولت  طرفدار  نیروهای  از  بخشی  حتی  و  مستقل ها 
فعلی در  رئیس دولت  با  رقابت جدی  به  برای ورود 
توجه  با  که  آن  دیگر  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
و  گذشته  سال های  در  تجربه  اصالح طلبان  به 
نظام  کلیت  کشیدن  چالش  به  در  آنان  تندروی های 
بخش های  طبیعی  شدن  قفل  اسالمی،  جمهوری 

حاکمیتی نظام را به همراه خواهد داشت. 

»فائزه« اشتباه بدی کرده، باید تصحیح کند

از  نفر  با چند  فائزه هاشمی  انتشار خبر دیدار  در پی 
، رئیس مجمع تشخیص  بهاییت  عناصر فرقه ضاله 
مصلحت نظام و پدر وی واکنش نشان داد. هاشمی 
رفسنجانی گفت: فائزه اشتباه بدی کرده و باید آن را 

تصحیح و جبران کند. 

جدال های بی مورد کفران نعمت است

اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
پیشرفت  موجب  مختلف  های  بخش  همگرایی 
که  است  نعمت  کفران  گفت:  می شود،  کشور 
فرصت ها با جدال های بالوجه تلف شود. الریجانی 
ادامه داد: دعواها و نزاع ها فرسایش ایجاد می کنند 
و نمی گذارند نیروها دور هم جمع شوند. باید برای 

پیشرفت کشور همگرا بود.

پزشکیان : کسانی حاال  از الریجانی حمایت 
 می کنند که اصال  او را قبول ندارند

پزشکیان ، نماینده تبریز در مجلس در مورد اینکه در 
حال حاضر منتقدین الریجاني در مجلس نهم قصد 
دارند با حضور وي فراکسیون اصولگرایان را تشکیل 
دهند و آیا مي توان از آنها در مجلس دهم به عنوان 
حال  در  آنها  اگر  گفت:  برد،  نام  الریجاني  حامیان 
بنا بر مصلحت  اند  حاضر کنار الریجاني قرار گرفته 
اصولگرا  یک  اینکه  براي  حاضر  حال  در  آنها  است. 
را رئیس مجلس کنند از الریجاني حمایت می کنند.

از  بسیاري  داد:  ادامه  مجلس  طلب   اصالح  نماینده 
و خدا خدا  ندارند  قبول  را  اصال الریجاني  افراد   این 
مي کردند حتي براي مجلس هم راي نیاورد اما حاال 
بنا بر مصالح سیاسی از وی حمایت می کنند اما قطعا از 
الریجانی جدا مي شوند و فراکسیون جدیدي را بدون 

الریجانی تشکیل مي دهند.

پروژه اسرائیل بزرگ شکست خورد

دبیرکل حزب ا... لبنان در پیامی با بیان اینکه پروژه 
اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات شکست خورده است، 
را  آن  فلسطین  و  لبنان  که  بزرگی  اسرائیل  گفت: 
تاکید  نصرا...  حسن  سید  کرد.  سقوط  داد  شکست 
اعتقاد  و  ایمان  عزوجل  خداوند  به  ما   : است  کرده 
داریم به وعده قاطع و تاکید او بر پیروزی مجاهدین 

و صابرین و شجاعان ایمان داریم.

تهدید ایران توسط تروریست های سوری 

مخالفان  نوشت:  االوسط  الشرق  سعودی  روزنامه 
و  ایرانی  نیروهای  حمله  به  کردند  تهدید  سوری 
روسیه به منطقه خان طومان در حومه جنوبی حلب 
این  می دهند.  نشان  غافلگیرکننده  و  شدید  واکنشی 
روزنامه نوشت: عالف، معارض سوری فعال در حلب 
مدعی  واهی  اظهاراتی  در  روزنامه  این  با  گفتگو  در 
شد: »گروه های مسلح در چند ساعت گذشته موفق 
شدند تالش های نیروهای ایرانی را برای خارج کردن 

پیکرهای جنگجویان خود ناکام بگذارند.«

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی باستیان بنا )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 1042 و شناسه ملی 10360027799

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/2/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 12 اساسنامه بدین 
شرح اصالح گردید: شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از 5 تا 7 نفر اداره خواهد شد. با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده 
اساسنامه )کاهش /  افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی باستیان بنا )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 1042 و شناسه ملی 10360027799

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  مورخ 1395/2/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

1- آقای محمد خوشنام به شماره ملی 0901109967 و آقای محمودرضا کمیلی دوست به شماره ملی 0939566397 و آقای محمد 
غریبی به شماره ملی 0653178727 و خانم نادیه خوشنام به شماره ملی 0640369219 و خانم سیده زهرا حسینی یزدی به شماره 
ملی 0900120177 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 2- آقای محمدرضا محمودآبادی به شماره 
ملی 0651815452 به عنوان بازرس اصلی و خانم تکتم صباغی به شماره ملی 0653102410 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یک سال مالی انتخاب گردیدند. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس ، انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و تاسیساتی باستیان بنا )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 1042 و شناسه ملی 10360027799

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/2/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

1- آقای محمد خوشنام به شماره ملی 0901109967 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمودرضا کمیلی دوست به 
شماره ملی 0939566397 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نادیه خوشنام به شماره ملی 0640369219 به سمت منشی 
هیئت مدیره و آقای محمد غریبی به شماره ملی 0653178727 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم سیده زهرا حسینی یزدی 
به شماره ملی 0900120177 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 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 محمد خوشنام )مدیرعامل( به همراه مهر شرکت 
معتبر خواهد بود. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا، تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

مرکز بررسی اسناد تاریخی ایران نشست تخصصی جریان شناسی 
تاریخ معاصر را در استان خراسان جنوبی برگزار می نماید

ضمناً برای کلیه شرکت کنندگان گواهی حضور در نشست تخصصی صادر می شود
در حاشیه نشست نیز نمایشگاه اسناد تاریخی برگزار می گردد

این نشست در تاریخ ۱39۵/2/27 ساعت 8 صبح الی ۱2/3۰ 
در دانشگاه بیرجند )تاالر والیت( با حضور اساتید

 و  دانشجویان تاریخ دانشگاه ها ، دانشجویان و معلمان
 تاریخ مراکز تربیت معلم و آموزش وپرورش برگزار می شود
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- رهن کامل 3 واحد آپارتمان 9۰ متری، دو خواب، شیک، طبقه اول ۱8 میلیون، طبقه دوم ۱۵ میلیون، طبقه سوم ۱2 
میلیون، با امکانات دست اول، سپیده کاشانی، حاشیه بیست متری سحر غربی 

- فروش آپارتمان در حال ساخت مجموعه ۵ واحدی، سپیده کاشانی، 23۵ میلیون، ضمانت دریافت وام مسکن 
8۵ میلیون

- خیام 2۰ متر مغازه نقد و اقساط 8۰ میلیون

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت
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فروشگـــاه مـــروج
نمایندگی دستگاه های تصفیه آب

Artec- soft water – water safe – king water

اقسـاط ۱۰ ماهـه بـدون کارمـزد
بیست ماه گارانتی بدون قید و شرط و تا سه ماه امکان بازگشت کاال

دستگاه های آب سرد و جوش

NIkaI - Gossonic – National
در صورتی که دستگاه تصفیه آب دارید

مشترک خدمات ما شوید
هر 2 سرویس یک سرویس رایگان هدیه بگیرید

تعمیرات تخصصی کولر- آب گرم کن- نصب و تعمیر شیرآالت
 لولـه کشی آب سـرد و گرم نیـز به خدمـات اضافـه گردد. 

بین معلم 44 و چهار راه ۱۵ خرداد   تلفن: ۰9۱۵۱6۱۵329 - ۰93984۰۰۱2۵
تلفن خدمات پس از فروش: 3۱۰۵7

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
۰9۱۵9639۰6۵ - علی آبادی   ضمنا کارگر تنها نیز داریم

داربست بنی اسدی
  09151634010

  )تخته زیر پا رایگان(

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست
حمل بار و اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و نیسان و کارگر ماهر

با سابقه درخشان
و قیمت کامال توافقی 

 ۰9۱۵9634۰38
۰9۱۵۵6429۵9 

رحیم آبادی

چهارراه  به  نرسیده  رجایی،  خیابان 
کوشه ای، مقابل بانک ملی، پالک 9۵

323۱8382 - ۰9۱۵۵6۱44۱7

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3 برداشت گندم از 22 هزار و 700 هکتار از مزارع خراسان جنوبی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
گفت: پیش بینی می شود امسال 57 هزار تن گندم از مزارع زیرکشت این محصول در استان برداشت شود. هاشم ولی پور مطلق افزود: نرخ خرید گندم 

امسال به ازای هر کیلوگرم هزار و 160 تومان است.  برداشت گندم در این استان از اواخر اردیبهشتآز می شود و تا اواسط تیرماه ادامه دارد.

آغاز برداشت گندم در خراسان جنوبی 

جنوبی  خراسان  سرامیک  و  کاشی  صنعت 
عالوه بر اینکه می تواند سبب اشتغالزایی در 
بازارهای جهانی  به  آماده ورود  استان شود، 

است.
به سبب  به گزارش فارس، خراسان جنوبی 
نیاز  فقیر  و  در سرزمین خشک  گرفتن  قرار 
از جمله  با فعالیت در سایر بخش ها  تا  دارد 
صنعت و معدن زمینه رشد اقتصادی خود را 
و  فلزی  صنایع  استان  این  در  کند.  فراهم 
جمله  از  که  دارد  وجود  گوناگونی  غیرفلزی 
سرامیک  و  کاشی  صنایع  به  می توان  آنها 
اشاره کرد. با ملحق  شدن شهرستان طبس 
ناحیه  و  شهرک   20 جنوبی،  خراسان  به 
دارای  دارد که  استان وجود  این  در  صنعتی 
میان  این  در  و  است  صنعتی  واحد   255
صنعت کاشی و سرامیک خراسان جنوبی و 
قابلیت  بیش  از  بیش  آن  صادرات  به  توجه 
توسعه دارد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی در کارگروه تخصصی توسعه 
سال  فروردین ماه   28 در  استان  صادرات 
جاری مجموع صادرات خراسان جنوبی را در 
کرد  اعالم  دالر  میلیون   181 گذشته  سال 
محل  از  درصد   30 میزان  این  از  گفت:  و 
طریق  از  درصد   70 و  مرزی  بازارچه های 

گمرکات استان صورت گرفته است.
را  صنایع  بخش  در  استان  صادرات  بیشتر 
تولیدات صنایع کوچک تشکیل می دهد که 
در این زمینه با مشکالت عدیده ای دست و 

پنجه نرم می کند .
معدن  صنعت،  سازمان  صنایع  امور  معاون 
 31 در  نیز  جنوبی  خراسان  تجارت  و 
بود؛  به رسانه ها گفته  فروردین ماه سال 92 
و  مربع کاشی  متر  میلیون و 216 هزار   18
تولید  جنوبی  خراسان  در  پارسال  سرامیک 
درصد   20  ،90 سال  با  مقایسه  در  که  شد 

افزایش داشته است.
کریمی تصریح کرد: از این میزان 862 هزار 
افغانستان،  کشورهای  به  مترمربع   555 و 
در  بقیه  و  شده  صادر  ترکمنستان  و  عراق 

بازارهای داخلی به فروش رسیده است.
افزود: صادرات کاشی و سرامیک سال  وی 
گذشته بیش از 3 میلیون و 420 هزار دالر 

برای خراسان جنوبی ارزآوری داشت.

80 درصد محصوالت صادراتی استان 
از طریق صنایع کوچک 

تأمین می شود

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال 
90 بیش از 12 میلیون تن کاشی و سرامیک 
یادآور  است،  شده  تولید  جنوبی  خراسان  در 
شد: با صادرات 728 هزار مترمربع، بیش از 
2 میلیون و 755 هزار دالر عاید استان شد.

کریمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه 
کارخانه تولید کاشی و سرامیک در خراسان 
صورت  به  نفر   822 که  است  فعال  جنوبی 

مستقیم در آن کار می کنند.
صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
از  یکی  آنچه  اساس  بر  جنوبی  خراسان 
سال  شهریور   14 در  خبری  های  سایت 
 95 به  نزدیک  گفت:  کرد،  منتشر  گذشته 
و  کوچک  صنایع  استان،  صنایع  درصد 
به  افزود:  جرجانی  عباس  هستند.  متوسط 
جرأت می توان گفت، 80 درصد محصوالت 
کوچک  صنایع  طریق  از  استان  صادراتی 
و  مشکل  مهم ترین  وی  می شود.  تأمین 
چالش پیش روی صنایع کوچک در استان را 
آب  تأمین  افزود:  و  کرد  عنوان  آب  کمبود 
برای این واحدها بسیار حیاتی است. با وجود 
خشکسالی های چند ساله در استان عالوه بر 
کمبود آب برای مصارف شرب و کشاورزی 
از  نیز  به ویژه صنایع کوچک  استان  صنایع 
این مشکل رنج می برند و برای ادامه فعالیت 

خود نیاز به تأمین آب دارند.
و  معدن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 

فعالیت  اینکه  بیان  با  نیز  بیرجند  کشاورزی 
انواع صنایع در استان وجود دارد، خاطرنشان 
صنایع  جمله  از  کاشی سازی  صنعت  کرد: 

متوسط در استان هستند.
تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  احتشام  محسن 
اقدام  استان  در  صنایع  مشکالت  رفع  برای 
این  راهکار  است،  نگرفته  شکل  اساسی 
سود  سطح  نرخ  کاهش  ابتدا،  در  را  مسأله 
باید سرمایه  عنوان کرد. وی گفت:  واحدها 
در گردش برای واحدها تزریق شود و در امر 
برندسازی و واحدسازی تسهیالت بلندمدت 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  باشند.  داشته 
برای  باید  افزود:  بیرجند  معدن و کشاورزی 
حضور این واحدها در نمایشگاه ها و بازارهای 
بر  مالیات  و  شود  زیادی  کمک  بین المللی 

ارزش افزوده این واحدها نیز حذف شود.
پابرجا  همچنان  استان  در  صنایع  مشکالت 

اقدام  باید  مشکالت  این  حل  برای  و  است 
گیرد  صورت  مسئووالن  سوی  از  اساسی 
بخش  این  کارگران  دوش  از  باری  شاید  تا 
برداشته شود و میزان صادرات استان نیز در 

این بخش قابل توجه شود.
و  معدن  صنعت،  سازمان  صنایع  معاون 
با  گفت و گو  در  نیز  جنوبی  خراسان  تجارت 
خبرنگار فارس در بیرجند در یکم آذرماه سال 
گذشته، به مهمترین صنایع فعال در استان 
این صنایع شامل  اشاره می کند و می گوید: 
کاشی و سرامیک، سیمان و صنایعی از  این 

دست است.
میزان  ماهه   6 آمار  به  کریمی  عبدالعزیز 
کرد  اشاره  استان  صنایع  مهم ترین  تولیدات 
در  استان  تولید صنایع مهم  میزان  و گفت: 
6 ماه نخست امسال کاشی و سرامیک 161 

هزار و 710 تن بوده است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  سایت 
گذشته  سال  تیرماه   16 در  جنوبی  خراسان 
سازمان  این  صنایع  امور  معاون  از  نقل  به 
گذشته  سال  ماهه  سه  در  است؛  نوشته 
استان  سرامیک  و  کاشی  تولید  واحدهای 
حدود 5 میلیون مترمربع کاشی و سرامیک 
شد:  یادآور  کریمی  عبدالعزیز  کردند.  تولید 
واحدهای تولید کاشی و سرامیک استان در 
 924 و  میلیون   4 امسال  ابتدای  ماهه  سه 
هزار مترمربع کاشی و سرامیک تولید کردند 
پنج   ،93 سال  مشابه  ماه  سه  به  نسبت  که 

درصد رشد داشته است.
عبدالعزیز کریمی همچنین در 15 بهمن ماه 
سال 91 با بیان اینکه قبل از انقالب اسالمی 
بوده  فعال  استان  فقره واحد صنعتی در   12
است، گفت: این تعداد قبل از دولت نهم به 
نهم  دولت  ابتدای  از  و  صنعتی  واحد   154

تاکنون 240 واحد صنعتی رسیده است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و 

ماهه   10 در  گفت:  جنوبی  خراسان  تجارت 
به  استان  محصوالت  صادرات  جاری  سال 
دالر   993 و  هزار   69 و  میلیون   22 ارزش 

صورت گرفته است.
صادرات  میزان  این  کرد:  تصریح  کریمی 
بیشتر مربوط به محصوالتی از جمله سیمان، 
به  که  بوده  اقالم  دیگر  و  سرامیک  کاشی، 
ترکمنستان،  افغانستان،  از جمله  کشورهایی 
اروپایی  کشورهای  و  عراق  تاجیکستان، 

صورت گرفته است.
امور  وقت  مدیرکل  رمضانی  مهدی  سید 
اقتصادی و دارایی و دبیر ستاد سرمایه گذاری 
خراسان جنوبی، در دیدار با فعاالن اقتصادی 
در  بیرجند  در  جنوبی  خراسان  فرهنگی  و 
24 اسفندماه سال 93، به معرفی واحدهای 
بزرگ صنعتی استان پرداخت و گفت: شرکت 
صنایع کاشی و سرامیک نیلوفر با تولید انواع 

 85 ساالنه  ظرفیت  به  کف  و  دیوار  کاشی 
مهمترین صنایع  از جمله  در سال  تن  هزار 
استان است. کریمی معاون سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبی در گفت وگو 
تیرماه   31 در  ها  خبرگزاری  از  یکی  با 
و  کاشی  صادرات  به  اشاره  با  گذشته  سال 
در  داشت:  اظهار  جنوبی،  خراسان  سرامیک 
 924 و  میلیون   4 امسال  نخست  ماه  سه 
هزار مترمربع کاشی و سرامیک در خراسان 

جنوبی تولید شد.
و  کاشی  تولید  میزان  اینکه  بیان  با  وی 
سرامیک در این مدت نسبت به مدت مشابه 
گفت:  داشته،  رشد  درصد  پنج  قبل  سال 
بهره برداری  پروانه  فقره   18 مدت  این  در 
صنعتی با سرمایه گذاری 285 میلیارد تومان 
در خراسان جنوبی صادر شد. اما آنچه گفته 
شد حکایت از ظرفیت خوب استان در بخش 
از آن غفلت  البته  صنعت و معدن است که 
فعاالن  سراغ  ما  خبرنگار  حال  است.  شده 
صنعت کاشی و سرامیک در خراسان جنوبی 
نیز در گفت وگو  آنان را  و رفته و مشکالت 
با مسؤوالن صنعت و معدن استان پیگیری 

کرده است. 
علیرضا ناصری یکی از فعاالن صنعت کاشی 
در  امروز  جنوبی  خراسان  در  سرامیک  و 
گفت وگو با خبرنگار فارس در بیرجند اظهار 
داشت: صنعت کاشی و سرامیک را او از سال 

1367 آغاز کرده است.
تعداد  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
گروه  سرامیک  و  کاشی  واحدهای 
تولیدی اش در استان های خراسان جنوبی و 
نام های مختلف  با  یافته و  رضوی گسترش 
تولید می کند، تصریح کرد: ظرفیت تولید این 
واحدها در مجموع حدود 4 هزار متر در روز 
فعال  این  است.  سال  در  متر  میلیون   12 و 
صنعت کاشی و سرامیک در خراسان جنوبی 

تنها  نه  اخیر  اینکه در سال های  به  اشاره  با 
گروه ما در واحدهای کاشی و سرامیک اقدام 
به تعدیل نیرو نکرده، بلکه نیروهای جدیدی 
حاضر  حال  در  افزود:  است،  کرده  جذب  را 
در خراسان جنوبی در واحدهای تولید کاشی 
و سرامیک برای حدود یک هزار نفر اشتغال 

پایدار ایجاد شده است.
و  گردش  در  سرمایه   اینکه  بیان  با  ناصری 
کمبود نقدینگی از مشکالت تمام واحدهای 
متأسفانه  شد:  یادآور  است،  کشور  صنعتی 
بخش صنعت سودهای  در  بانکی  سودهای 
تسهیالت  شرایط  بانک ها  و  هستند  غلطی 

را سخت کرده اند.
وی ادامه داد: هیچ صنعتی در کشور و حتی 
در دنیا در شرایط خوب نمی تواند حاشیه سود 

بیش از 15 درصد را پرداخت کند.
این گروه صنعتی کاشی خراسان  مدیرعالی 

یک  خوب  شرایط  در  اینکه  بیان  با  جنوبی 
صنعت با سرمایه گذاری سنگین تنها می تواند 
حدود 10 تا 15 درصد سود تسهیالت بانکی 
این  حاضر  حال  در  افزود:  کند،  پرداخت  را 
به  درصد   20 باالی  سود  با  تسهیالت 
این  که  می شود  پرداخت  صنعتی  واحدهای 
می دارد  نگه  بیمار  همیشه  را  صنعت  رویه 
بانک  نیازمند  شده  استثمار  صنعت  یک  و 
و همیشه بیمار را به وجود می آورد. ناصری 
با اشاره به اینکه در شرع اسالم به صورت 
صریح توسط فقها اعالم شده که جریمه های 
بانکی و سودهای مضاعف حرام است، اضافه 
کرد: اخذ سودهای باالی بانکی برای صنعت 

خطرناک بوده و به آن ضربه می زند.

نرخ پایین سود بانکی در کشورهای 
توسعه یافته برای واحدهای صنعتی

وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته 
درصد   2.5 صنعت  برای  سود  جهانی  نرخ 
واحدهای  اگر  همچنین  کرد:  اضافه  است، 
صنعتی اشتغالی باالی 50 نفر داشته باشند 
فعال  این  می رسد.  صفر  به  سود  میزان 
صنعت کاشی ادامه داد: همچنین تسهیالت 
کشورهای  در  صنعت  بخش  به  که  بانکی 
توسعه یافته پرداخت می شود، 25 ساله و با 
تنفس 10 ساله است در این شرایط صنعت 
به طور کامل رونق گرفته و بازار هدف خود 
صنعتی  واحد  که  زمانی  و  می کند  پیدا  را 
پرداخت  را  خود  بانکی  اقساط  شد  سودآور 
بخواهیم  اگر  شد:  یادآور  ناصری  می کند. 
صنعت کشور را نجات دهیم و به فرمایشات 
مقام معظم رهبری عمل کنیم و کشور را به 
استقالل و خودکفایی اقتصادی برسانیم باید 
به این موضوعات توجه شود. وی به صادرات 
کاشی و سرامیک اشاره کرد و گفت: حدود 

40 درصد از تولیدات کاشی و سرامیک گروه 
ناصری در خراسان جنوبی صادر می شود.

  ورود صنعت کاشی خراسان 
جنوبی به بازارهای اروپا

استان  کاشی  صنعت  گروه  این  مدیرعالی 
و  کاشی  هدف  بازارهای  کرد:  تصریح 
حال  در  استان  در  ناصری  گروه  سرامیک 
حاضر کشورهای آسیای میانه و کشورهای 
از  اروپا  بازار  به  ورود  و  هستند  همسایه 

برنامه های آینده این گروه صنعتی است.
اولیه  مواد  از  بخشی  اینکه  بیان  با  ناصری 
مورد نیاز واحدهای تولید کاشی و سرامیک 
می شود،  تأمین  استان  داخل  در  او  کارخانه 
نیاز  مورد  لعاب  شرکت ها  از  یکی  گفت: 
کاشی و سرامیک تولید شده را تهیه و یک 
مواد  نیز  بزرگ  خراسان  در  معدنی  شرکت 
را  واحد صنعتی  این  نیاز  مورد  اولیه  معدنی 

تهیه می کند.
صنعت  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
جای  جنوبی  خراسان  در  سرامیک  و  کاشی 
یا خیر؟ گفت: هر صنعتی قابل  توسعه دارد 
بازارهای  اگر  قطع  طور  به  و  است  توسعه 
خارج از استان و خارج از کشور برای صنعت 
صنعت  این  شود  ایجاد  سرامیک  و  کاشی 

قابل توسعه است.
و  کاشی  تولیدی  گروه  این  مدیرعالی 
همه  است  امید  کرد:  خاطرنشان  سرامیک 
رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به  توجه  با 

حرکت و اقتصاد کشور را پویا کنیم.
ناصری افزود: مسؤوالن نیت همکاری دارند 
و پیگیر مشکالت واحدهای صنعتی هستند 
ولی متأسفانه کار بیشتری از دستشان ساخته 

نیست.

 فعالیت 3 واحد صنعتی تولید کاشی 
و سرامیک در خراسان جنوبی

همچنین معاون امور صنایع سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبی در گفت وگو 
داشت:  اظهار  بیرجند  در  فارس  خبرنگار  با 
در حال حاضر تعداد سه واحد صنعتی تولید 
کاشی و سرامیک در خراسان جنوبی فعالیت 
می کند.عبدالعزیز کریمی با اشاره به ظرفیت 
این  تولید  واحدها، گفت: ظرفیت  این  تولید 

واحدها 21.4 میلیون مترمربع است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه میزان 
فعال  صنعتی  واحدهای  در  سرمایه گذاری 
و  یک هزار  بالغ  بر  سرامیک  و  کاشی  تولید 
میزان  شد:  یادآور  است،  ریال  میلیارد   500
نفر   20 و  یک هزار  واحدها  این  اشتغالزایی 
است. کریمی به صادرات کاشی و سرامیک 
واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و افزود: 
به  استان  از  محصول  این  صادرات  بیشتر 
ترکمنستان،  عراق،  افغانستان،  کشورهای 
می گیرد.وی  انجام  روسیه  و  تاجیکستان 
 735 و  هزار   762 و  میلیون   3 صادرات  از 
در  شده  تولید  سرامیک  و  کاشی  مترمربع 
استان در سال گذشته خبر داد و یادآور شد: 
ارزش این تولیدات 13 میلیون و 226 هزار 
صنایع  امور  معاون  است.  بوده  دالر   88 و 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
تولید  برای  اولیه  مواد  اینکه  بیان  با  جنوبی 
استان  داخل  از  استان  سرامیک  و  کاشی 
صنعت  این  کرد:  خاطرنشان  می شود،  تهیه 
با توجه به موجود بودن  در خراسان جنوبی 
توسعه  معدن جای  در بخش  آن  اولیه  مواد 

دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. 
از آن است، در خراسان  این گزارش حاکی 
و  کاشی  صنعت  توسعه  زمینه  جنوبی 
اولیه  مواد  تهیه  با  و  دارد  وجود  سرامیک 
از نظر  استان  به غنای  توجه  با  این صنعت 
داشتن مواد معدنی این صنعت می تواند سبب 

اشتغالزایی در استان شود.

 صنعت کاشی استان
آماده ورود به بازارهای جهانی

مشاوران امالک در بیرجند برخورد خوبی دارند اما 
متاسفانه هیچ گونه اطالعاتی در مورد قوانین ندارند.
915...937
عزیز  جانبازان  درباره  درصد عشق  چند  مطلب  از 
جنگ بسیار سپاسگزاریم. واقعا جانبازانی که 10 یا 
15 درصد جانبازی در زمان جنگ داشته اند در طی 
سالهای گذشته عوارض بیماری و سختی هایشان 
زیادتر نشده است! آیا این شیوه و این ارقام روش 
ایثارگریهای  و  زحمات  سنجش  برای  درستی 

جانبازان است.
245...0915
گرفتن  جهت   .... بانک  مسئوالن  توجه  قابل 
اعالم  نمودم  مراجعه  بانک  به  تسهیالت  استعالم 
آن   پرداخت  جهت  بدهکارید  قسط   3 شما  شد 
قسط   5 شما  شد  اعالم  شد  مراجعه  روز  دو  بعد 

بدهکارید چطور می شود؟
915...018
لطفا  محترم  شهردار  زحمات  از  سپاس  با  سالم 
روز  کارگران هر  محله  زباله های  فرمایید  دستور 

جمع آوری شود. با تشکر
915...986
بهره  که  را  روزنامه  تیتر  رود  نمی  یادم  هیچوقت 
برداری از سیمان باقران در دهه فجر 94 بود. امروز 
چند ماه گذشته ولی خبر عملی نشده.سیمان و فوالد 
و توسعه کویر تایر در اسدیه ، قاینات، بیرجند و طبس 

باید مورد توجه خاص نمایندگان قرار گیرد. 
935...032
در موسسه  پولم  که  من هم یک سهامدار هستم 
و  کارشناس  نفر  هزار  اگر  ما  افتاد.  دام  به  میزان 
خواهد  نمی  دولت  چون  بیاوریم  اقصادی  فکر  
مشکالت سهامدارها حل شود بی فایده است این 
روزها از دستبرد امریکا به پول ایران صحبت می 
کنند ما امریکا را محکوم می کنیم ولی آیا دستبرد 
به حسابهای مردم محکوم نیست؟ هفده ماه است 
بانک صادرات پول میزانی ها را قبول نمی کند و 
همچنین پدیده جوابی به مردم نمی دهد. شما در 
می  گذار  سرمایه  دنبال  اروپایی  کشوری  از  در  به 
گردید ولی مردم غیور خراسان با سرمایه های اندک 
خود شهر رویایی و هتل  و ... را بوجود آورده اند آیا 
درست است که هر روز مسئوالن وعده های دروغ 

به مردم بدهند؟ 
939...085
اندرکاران     از همه دست  تقدیر و تشکر  با سالم و 
که این  از  جنوبی  خراسان  آوای  مردمی   روزنامه 
با صداقت  را  بازار  چهارشنبه  کسبه  ما  های  گفته 
سپاسگذاریم  صمیمانه   شما  از  داشتید  بیان  تمام 
به گوش  رو  مردم  نیست مشکالت  بار  اولین  این 
مسئوالن امر می رسانید. قریب به 20 سال است 
که در این عرصه حضور دارید و همیشه حامی مردم 

استان بوده اید. جمعی از  کسبه چهارشنبه بازار
915...467
روی  رانندگی  و  راهنمایی  که  اینقد  سالم 
روی کم  یه  داره  دقت  شخصی  های   ماشین 
واقعا  باشه  داشته  دقت  شهری  های  اتوبوس 
داخل  از  اتوبوس  باره.  تاسف  بعضیها  رانندگی 
ایستگاه به سمت بیرون آمد نه راهنمایی نه چیزی 

که نزدیک بود خسارت جانی پیش بیاد. 
990...635
نماینده بزرگوار تهران جناب  از  با سالم. خواستم 
آقای توکلی که حرف دل مردم را زدند و گفتند با 
الحجج  ثامن  موسسات جنایتکاری مانند میزان و 
برخوردی نشده تشکر کنم ای کاش نمایندگان ما 
هم اینقدر دلسوزی و غیرت و جرأت میداشتند. آن 

وقت حال و روز ما خیلی بهتر بود.
939...879
گوش  و  چشم  شهرداری  مسئوالن  متاسفانه 
خودشون رو بستند حتی پیام های ساکنین سایت 
کویر تایر انتهای خیابان وحدت را نمی بینند چرا 
به اوضاع نابسامان و پر از آشغال سایت رسیدگی 
از حتی یک فضای سبز کوچک  نمی کنید دریغ 

فقط هیزم.
915...236
یارانه  از قطع شدن  آوا جان چرا همش دم  سالم 
 ها میزنن  در صورتی که هر روز همه چیز را گران

می کنند بی شک صدای همه درخواهد آمد.
936...967

دوشنبه * 27 اردیبهشت 1395 * شماره 3506
به  اینکه  جای  به  استان  مسئوالن  بهتره  سالم؛ 
دنبال انتقال آب از خلیج فارس باشن با اجرای طرح 
های آبخیزداری و ساخت سدهای کوچک گابیونی 
و  جوی  نزوالت  تجمع  سیالب؛  مهار  باعث  که 
تغذیه سفره های آب زیرزمینی می شود و در حوزه 
های آبخیز وسیع با ساخت سدهای زیرزمینی که 
چند مورد در استان یزد به بهره برداری رسیده از 
شروع از  قبل  تا  ها  پروژه  این  افتتاح  و  سو   یک 

بارندگی های پاییزه از سوی دیگر معضل کم آبی 
استان را مرتفع سازند.

910...182
 می خواستم توصیه ای به همشهریان عزیز داشته 
باشم دوستان اگر زمینی با هزار مصیبت و قرض و 
بدبختی خریده اید حتما شبانه حصار کنید و بسازید 
اگر شهردای خرابش کرد دوباره و دوباره بسازید در 
غیر اینصورت بنیاد مسکن یا نیمی از زمین را گرفته 
و برای فضای سبز و یا امورات دیگر در جهت رفاه 
حال مردم اختصاص می دهند آیا گرفتن زمین مردم 

حالل است یا احترام به قانون تاوان دارد؟
930...755

پروفسور  از  چرا  استان  ارشد  مسئولین  ؛  باسالم 
و  علمی  های  کتاب  همه  آن  با  آیتی  اسماعیل 
تا  بیاید  برده نمی شود؟  نامی  و...  مقاالت جهانی 
زنده هستند از ایشان دعوت کنید تا مردم فهیم و 
ایشان  ارزشمند  بیانات  از  جنوبی  خراسان  قدردان 

بهره مند شوند...
910...631

مشکالت  اینکه  جای  به  چرا  بگم  خواستم  سالم 
پایشان جلوی  سنگ  کنند  حل  را   روستایی 

اعتراض  وقتی  که  بخشداری  مثل  اندازند؟  می 
میکنی میگی با این کار شما روستاها خالی از سکنه 
میشه.می فرمایند خب بشه. حاال کیه پاسخگو؟ بخدا 
مردم خسته شدن از این همه کاغذ بازی و پارتی 

بازی وجدان تان کجا رفته؟!
935...249

 در سال 91 دانشگاه پیام نور برای شهریه دانشجوهایی 
که تحت پوشش کمیته بودند تخفیف داد و بر همین 
اساس من هم در دانشگاه فارغ التحصیل شده و با 
از خدمت  االن که  و  تسویه حساب کردم  دانشگاه 
سربازی برگشتم مسئوالن دانشگاه می گویند که شما 
شهریه تان را پرداخت نکرده اید و مدرکم را به من 

نمی دهند. حال چه نهادی پاسخگو است؟
915...540

در  کنید  سوال  مسئوالن  از  لطفا  جان  آوا  سالم 
آیا ساختن  اعتبار   اقتصاد مقاومتی و کمبود  سال 
برای یک طبقه  آن هم   ... اداره کل  در  آسانسور 

هدر رفتن بیت المال نیست ؟؟ 
915...709

از شهرداری  کمال تشکر را بابت جوابیه پیامهای 
در  مبلغ کسر شده  بفرمایید  دارم ضمنا  مورخ 26 
فیش عوارض نوسازی بابت آتش نشانی چه هست 
باشد  می  چه  اندی  و  ریال   5000000 مبلغ  و 

مصوبه شورای شهر
915...159

قابل توجه شهرداری محترم، چرا وقتی  با سالم، 
جلوی منازل را برای ترکیدگی لوله می کنند همان 
طور به امان خدا رها می کنند و دیگر آسفالت نمی 

کنند؟ لطفا رسیدگی شود.
979...915

سالم خدمت بزرگواران اداره راه. پس از چاله کنی 
لوله های فرعی گاز در نوک علیا و سفال از توابع 
اسفهرود جاده خیلی خراب شده لطفا جهت مرمت 

آن اقدام فرمایید.
915...015

چند روز گذشته وزیر بهداشت اعالم کردند حدودا 
11 درصد مردم ایران به افسردگی مبتال هستند و 
نیز از آن به عنوان عامل خودکشی یاد کردند ! ای 
کاش دلیل اصلی این معضل اجتماعی را بیان می 

کردند ، مگرگفتن واقعیت ترس دارد؟ 
915...400

آسفالت  روستایی  راه  اداره  مسئوالن  چرا  سالم 
مزارکوه را انجام نمیدن؟ لطفا جواب بدن

915...210
بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  ریاست  سالم   با 
انقالبی و جهادی عمل کردن یکی از ویژگی های 
مردان موفق است مردم محروم شهرستان خوسف 
در ساخت  عاجل حضرتعالی  عمل  و  اقدام  منتظر 

بیمارستان 7 ساله نیمه تمام منطقه می باشند.
915...031

در  تفریحی  رفاهی  سالم شهردار محترم سازمان 
حق کودکان ما کوتاهی می کند همیشه که نمی 
شود فرزندانمان را با وسایل برقی که خدا تومان 
هر مرحله است ساکت کرد دستور فرمایید نسبت 
به افزایش تاب و سرسره استاندارد در پارک توحید 
اقدام نمایند در پارک توحید چند سرسره در سال 
قبل جمع شده و هیچ جایگزینی انجام نشده است.
933...174

سالم. چرا ماموران راهنمایی و رانندگی نسبت به 
داخل شهر  واحد  اتوبوس  رانندگان  از  اعتیاد  تست 
آنها بیشتر وقتها در  از  بی توجه هستند که برخی 
حال خوابن و ایجاد حادثه میکنن حتما کسی رو باید 
زیر چرخ بیارن لطفا کنترل نامحسوس پیگیری کنن 

چون سازمان زیر بار نرفت. 
915...106

جوابیه های شهرداری بیرجند

* در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام شما 
مورخ 95/2/6 درباره »پیاده روسازی عمار 31« به 
انجام  استحضار می رساند: جدول کشی عمار 31 
شده است، پیاده روسازی نیز در دستور کار قرار دارد.
* در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام شما 
مورخ 95/2/7 درباره پل خیابان بهمن نیمه کاره رها 
شده است« به استحضار می رساند: ایمن سازی و 
سنگ چینی پل خیابان بهمن در دستور کار قرار دارد  

انشاا... تا دو ماه آینده انجام خواهد شد.

پیام شما

جناب آقای دکترمحمد جوانشیر گیو
انتصاب جناب عالی را به سمت معاون آموزشی دانشگاه علمی - کاربردی کشور 

که نشان از لیاقت و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نمایم.

انـوری مقـدم
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یک نویسنده آلمانی، هانس ماگنوس انسنس برگر کتابی به نام »در ستایش بی سوادی« نگاشته است. نویسنده در این کتاب به بررسی نقش 
رسانه های دیداری همچون تلویزیون در ایجاد نوعی بی سوادی نوین می پردازد. در بخشی از این کتاب آمده است: »آیا می شود از کالم مکتوب 
چشم پوشید؟ ... هر وقت سخن از انسان بی سواد به میان می آید، خود او حضور ندارد... از این رو اجازه می خواهم دفاع از او را به عهده بگیرم.«

نویسنده آلمانی »در ستایش بی سوادی« نوشت » پدر - مادران معنوی«
معلمان بازنشسته ، آزادگان اند؛ ثروتمندانی تهیدست! 
دانش آموزان فقیر و بی پول  وپَله ی دیروز که از 
برکت تعلیم و تعلیمات شان امروز به نام ونان رسیده 
معنوی  ثروت  اند؛  زده  تکیه  جایگاهی  و  وبرجای 
مقایسه  قابل  َمنالی  و  مال  هیچ  با  که  است  آنان 
از  به جاه رسیدگان  اگر چه آن  و سنجش نیست! 
نردبان عمرش ، پلّه پلّه باال آمده بر دوش کرامت 
وپدری او ایستاده اند؛ پس خود را به یکی از رشته 
بر  از چند صباحی  دانشگاهی رسانده و پس  های 
اند. نشسته  ریاست  ی  چیله  و  چرب  های   سفره 
 برخی اینک نه تنها از یک سالم خشک وخالی دریغ
شان  قدرت  چموش  اسب  بلکه  ؛  ورزند  می 
جای  به  دارند؛  می  وا  هم  لگدپرانی  به  را 
هزینه  دستگیری  و  معاش  رونق  به  رسیدگی 
دردمنِد  ی  جنازه  بر  بیماری،   سنگین  های 
توّجهی وکم  معرفتی  بی  اسب   بازنشستگان 
می تازند! زهی تأّسف! ای شمایان که چنین بی درد! 
ای شمایان که چنین بی حال وبی خیال! در کلّه ها 
چه دارید و در سر چه می پرورانید؟! که چنین زود 
، پدر- مادران معنوی خویش را از یاد برده اید و بر 
چهره ی افسرده و ِگره خورده شان چنگ انداخته اید 
و هرروز به سوی گودال مرگشان ، ُهل می دهید!  
اینان، که اوقات جوانی وشادابی خود را با عشق و 
مهربانی هدیه تان داده اند وشمع وجودشان را ، در راه 
روشنای زندگی و گذران ُعمرتان، قطره قطره ذوب 
نموده وبه آخر خط حیات رسیده اند؛ جز یک یاد و 
یادآوری نمی خواهند! بدانید و به خاطر داشته باشید 
تان  خیالی  بی  روزهای  به  هدایتگر  پیران  اگر  که 
نرسند ونمی رسند، اّما شمایان به روز و روزگارشان 
خواهید  امروزشان  رنج  ُکرسی  بر  و  رسید  خواهید 
نشست! پس فکری به حال خود کنید و قدمی به 
به سویتان باد  آینده ی خود که مثل برق و   سود 
می آید و شما نیز به سویش می روید و می دوید؛ 

بردارید! چرا که : » هرچه بکارید؛ همان بدروید!«
محمد نظام دوست تامند

تجلیل از دایره المعارف
 مطبوعات ایران

فعالیت  سال   39 از  تجلیل  آیین  ایران-  عصر 
مستمر سید فرید قاسمی - تاریخ نگار مطبوعات و 
پژوهش گر نام آشنای این عرصه دیروز در یازدهمین 
همایش روابط عمومی الکترونیک برگزار شد. سید 
فرید قاسمی در سال ۱3۴3 در خرم آباد به دنیا آمد. 

وی تحصیالت خود را تا مقطع دیپلم در زادگاهش 
داد  ادامه  تهران  در  را  خود  تحصیالت  گذراند. 
و  کتابداری  رشته  در  را  خود  کارشناسی  مدرک  و 
اطالع رسانی اخذ کرده است. عالقه به پژوهش در 
زمینه مطبوعات ایران باعث شد، قاسمی با عنوان 
برجسته ترین صاحب نظر در زمینه تاریخ مطبوعات 
ایران، شناخته شود. در کارنامه مشاغل مطبوعاتی او 
سردبیری بیش از ۱5 نشریه مثِل فصل نامه رسانه، 
کتاب هفته، پژوهش نامه مطبوعات ایران، فصل نامه 
به  شقایق  فصل نامه  سال،  ایران  لرستان پژوهی، 
چشم می خورد. حسین انتظامی  معاون مطبوعاتی 
و اطالع رسانی وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی از او 
به عنوان »منبع جامعه مطبوعاتی ایران« یاد کرده 
است. مهم ترین وجه تفاوت او در مسیر تولید منابع 
تاریخ مطبوعات و کتاب پژوهی، گوناگونی روش های 
پژوهشی این روزنامه نگار محقق است زیرا محققی 
»تک روشی« نبوده  و اگرچه صاحب نامانی پیش از 
او نیزتاریخ مطبوعات را نگاشته اند اما آثار سّید فرید 
قاسمی به روش های کاربردی، مطالعات اکتشافی و 
تفصیلی، پژوهش های توصیفی و تحلیلی توانسته 

است، خالء منبع را در سه دهه گذشته جبران کند.

تاریخچه روزنامه نگاری در ایران

روزنامه نگاری در ایران به صورت امروزی از زمان 
ناصرالدین شاه آغاز و روزنامه هفتگی وقایع اتفاقیه 
که در سال سوم سلطنت وی یعنی به سال ۱۱90 
هـ . ق زیر نظر میرزا تقی خان امیر نظام منتشر شد 
 . هـ  در سال ۱277   . بود  ایران  روزنامه  نخستین 
ق،روزنامه ی دولت علیه ایران که نشریه ای مصور 
بود زیر نظر صنیع الدین انتشار یافت . بعدها این 
روزنامه به نام » روزنامه دولتی « خوانده شد. انتشار 
این روزنامه تا سال ۱32۴ هـ . ق تحت عنوان » 
ایران « ادامه داشت و بعد از مدتی وقفه ، دگر بار به 
سال ۱329 هـ .ق به نام » روزنامه رسمی دولت « 
انتشار یافت. در سال ۱283 هـ . ق روزنامه دیگری 
و  شد  پخش  تهران  در   » ملتی  روزنامه   « نام  به 
مقصود این بود که روزنامه ی مزبور از روزنامه ی 
در  آن  شماره  نخستین  باشد.  متمایز  کاماًل  دولتی 
یازدهم محرم ۱283 و آخرین شماره آن در بیستم 

جمادی االخر ۱287 ، انتشار یافته است.
 در زمان مظفرالدین شاه ، روزنامه » معارف « که 
وابسته به انجمن معارف بود انتشار یافت و ریاست 
از  بعد   . داشت  به عهده  شاه  را  انجمن  این  عالیه 
استقرار مشروطیت،چهار روزنامه ی مجلس ، ندای 
شد.  منتشر  صادق  صبح  و  المتین  حبل   ، وطن 
روزنامه ها و مجله هایی که در دوران مشروطیت 
در  را  مهمی  نقش  منتشر شدند  فکاهی  به سبک 
توسعه ی مطبوعات ایفا کردند. مهمترین این نشریه 
ها بدین قرارند : کشکول ، تنبیه، حشرات االرض 
، بهلول ، شیدا و... والبته نشریه صوراسرافیل که از 

نظر مطالب فکاهی مقام اول را داشت.

به بهانه برگزاری 
جشنواره مطبوعات 
خراسان جنوبی
* هرم پور

فراموش  توان  نمی  را  افتخارات  از  بعضی 
برد،  یاد  از  نباید  اصاًل  را  هایش  بعضی  کرد. 
و بیشترش را باید فریاد کرد آنطوری که نسل 
افتخارات  این  بشنوند  و  بدانند  هم  بعد  های 

بزرگ را.
افتخار  بزرگ،  افتخارات  همه  میان  در  باز    
تاج  دیگریست؛  چیز  علمی  و  فرهنگی 
جواهرنشانیست که بر سر این سرزمین، زیبا و 
پرغرور می درخشد. در دیاری زندگی می کنیم 
که این افتخارات، هیچوقت برایمان بوی آب و 

نان نداده و  نخواهد داد. 
ما فقط یاد گرفته ایم به وجود این همه افتخار، 
افتخار کنیم، به بودنشان بنازیم و به تکرار این 
افتخارات، دل خوش کنیم، عشق کنیم و عشق 
بورزیم و تار و پودمان را با همین محبت های 
کویری که مثل خود کویر، بی انتها و وسیع و 

ژرف است، بسازیم و بیامیزیم.
علم  پدر  یا  ایران،  هواشناسی  علم  پدر  اگر 
اهالی  از  ارتباطات  علم  پدر  یا  شناسی،  سم 
ظرفیت  اگر  هستند،  جنوبی  خراسان  خونگرم 
های  حوزه  در  استان  این  فراوان  بسیار  های 
حتی  و  اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی،  مختلف 
یک  در  را  جنوبی  خراسان  امنیتی،  و  سیاسی 
استعدادهای  اگر  است،  داده  قرار  ویژه  شرایط 
راهگشای  دیار،  کهن  این  انسانی  شمار  بی 
ادب و علم و فرهنگ و عمران و توسعه همه 
علمایی  استان  این  اگر  است،  ایران شده  جای 
به حوزه های علمیه و حصن شریف و پر از نور 
مرجعیت شیعه تقدیم کرده است، و اگر وحدت 
شیعه و سنی در این  استان، الگویی برای همه 
نقاط کشور بوده،  اگر شهدای گرانقدر، آزادگان 
سرافراز و ایثارگران همیشه مقاومی را در دامان 
داده  پرورش  مدارش  والیت  مادران  و  پدران 
بزرگ  و  مردان  بزرگ  حضور  همت  به  است؛ 

زنانش بوده است.
کشور  مطبوعاتی  حوزه  در  هم  روز  امروزه 
های  رسانه  و  دستان  به  قلم  نظران،  صاحب 
رسانی  اطالع  بخشی،  آگاهی  که  دارد  وزینی 
و  ایرانی  های  ارزش  سمت  به  هدایت  و 
اند.  داده  قرار  کارشان  سرلوحه  را  اسالمی 
جزو  جنوبی  خراسان  استان  آید  می  نظرم  به 
استانهای تراز مطلوب  و شاید حتی برتِر تعداد 
و  ها  ماهنامه  ها،  نشریه  مجالت،  روزنامه، 
برخی  با  مقایسه  در  گاهی  که  هاست  گاهنامه 
انتشار  میزان  نظر  از  رده،  هم  بزرِگ  استانهای 
تر  پرسابقه  مطبوعه،  و  روزنامه  تعداد  حتی  یا 
خراسان  استان   ( است.  نموده  رخ  پرتعدادتر  و 
خوبی  بسیار  نرخ  که  دارد  روزنامه  سه  جنوبی 
و  است(  کشور  استانهای  بیشتر  با  مقایسه  در 
مرهون  استان،  توسعه  از  مهمی  بخش  قطعًا 
زحمات و تالش های بی دریغ دست اندرکاران 
مکتوب  های  رسانه  موفقیت  و  هاست  رسانه 
این  دریغ  بی  های  حمایت  به  مستحضر  نیز 

شهروندان دلسوز است.
استان  مطبوعات  جشنواره  برگزاری  بهانه  به   
پروفسور  نکوداشت  مراسم  و  جنوبی  خراسان 
وزارت  محترم  مدیران  حضور  و  معتمدنژاد 
به  خداقوتی  و  مریزاد  دست  بیرجند،  در  ارشاد 
از هفته  ارشاد  و عزیزانی که  مدیرکل محترم 
اند  نموده  تالشی  خصوص  این  در  قبل  های 
خیرمقدمی  همراه  به  جمله  سه  و  کنیم  عرض 
و  فرهنگ  وزارت  مطبوعاتی  محترم  معاون  به 
همکار  و  جنس  از  قضا  از  که  اسالمی  ارشاد 

مطبوعاتی خود ماست، تقدیم نماییم.
پاسداشت  بزرگان،  پاسداشت  اینکه؛  اول 
هایی  بزرگداشت  چنین  برای  هاست.  بزرگی 
استعدادهای  دوم؛  بگذاریم.  مایه  چیز  همه  از 
پاس  و  دریابید  را  جنوبی  خراسان  مطبوعاتی 
های  خالقیت  دلیل  به  آنها  جملگی  که  دارید 
فراجناحی  و  کار،  در  ایثار  فراوان،  توان  باال، 
قابل  و  محکم  بنای  سنگ  توانند  می  بودن، 
اعتماد و مناسبی را در عرصه علمی و میدانی 
و  بگذارند.  جا  به  برایتان  کشور  مطبوعات 
استان  های  رسانه  و  مطبوعات  اینکه؛  سوم 
انتظاراتی  و  دارند  مشکالتی  جنوبی،  خراسان 
و  خدوم  مدیران  تالش  همه  علیرغم  که 
از  بخشی  گرِه  استان،  فرهنگی  زحمتکش 
این  شود.  می  باز  شما  پرتوان  دستان  به  آنها 
دغدغه ها را بشنوید، برایشان وقت بگذارید و 
برای  توانند  می  که  اعتباراتی  تخصیص  برای 
توسعه استانی که طی سالهای آینده در شرق 
کشور به ایفای نقشی تاریخی خواهد پرداخت 
سالهای  جنوبی همچون  خراسان  کنید.  کمک 
دور و شاید بیشتر از آن، می تواند در فرهنگ 
بدرخشد؛  بزرگ، خوش  اسالمی  ایران  ادب  و 
از  بیش  را  مسؤولین  توجه  آنکه  شرط  به 

باشد.  داشته  گذشته همراه 
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0930۴9۴383۱ ارسال فرمایید(

 نسرین کاری - روزی که تولد ارتباط انسانهاست، روزی 
که قبل از آن چه بسیار انسانهایی که در سراسر نقاط دور 
نداشتند.  خبری  هم  از  و  کردند  می  زندگی  جهان  افتاده 
زمانی که مارشال مک لوهان گفت دنیا به دهکده جهانی 
تبدیل خواهد شد شاید حتی در ذهن ما نمی گنجید که 
چگونه می توان کره خاکی عظیم را به دهکده ای تشبیه 
شاید  بزرگ  دنیای  این  که  دید  توان  می  اکنون  اما  کرد! 
کوچکتر از یک دهکده نیز باشد. دنیایی که انسانها بسیار 
بسیار به هم نزدیکند. آیا به نظر شما علت شکستن این 
 همه فاصله و مکان و زمان از چیست؟ چگونه می توان 
در  ثانیه  چند  در عرض  را  دور  بسیار  بسیار  های  مسافت 
هم  آن  و  است  کلمه  یک  در  تنها  سوال  جواب  نوردید؟ 
»ارتباط«.ارتباط واژه ای است که معانی زیادی را در خود 
گنجانده است. با وجود این کلمه جادویی مسافت ها، فاصله 
ها و بسیاری از واژه های که معنی دور بودن را می دهند 
مفهومی ندارد. امروزه رمز همه موفقیت ها تنها این کلمه 

جادویی است. 

روابط عمومی؛ هنر هشتم
جامعه  و  دست اندرکاران  پیگیری  و  تالش  سالها  از  پس 
روابط عمومی، روابط عمومی ایران صاحب روز ملی گردید. 
27 اردیبهشت ماه روزی که درسطح جهانی نیز به عنوان 
روز ارتباطات و جامعه اطالعاتی نامگذاری شده است، به 
عنوان روز روابط عمومی و ارتباطات تعیین گردید. این روز 
فرصتی است تا نقش و جایگاه روابط عمومی را به عنوان 
ها عمومی  روابط  نقش  امروزه  کنیم.  مرور  هشتم   هنر 
استراتژیک  و  مدیریتی  های  گیری  تصمیم  به  کمک  در 
یک سازمان نقشی قابل توجه است. نقش روابط عمومی 
به عنوان ابزار مدیریتی برای فعالیتهای حرفه ای، علمی و 
الکترونیکی،  از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر 
ارتباطات است. بنا براین،  از نقاط برجسته و ممتاز در مدیریت 
استراتژیک، تأکید بر محیط برون سازمانی و حتی جهانی 
است و در واقع،  منظور از وظایف استراتژیک روابط عمومی، 

دخالت در روند تصمیم گیری سازمان است. 

روابط عمومی؛ از بنیادی ترین دانش ها
عنصر  اولین  نگوییم  اگرچه  ارتباطات  حاضر،  عصر  در 
جرات به  اما  است،  بشر  نیاز  مورد  اصل  ترین  اساسي   و 
مي توان گفت یکي از بنیادي ترین دانش ها و مهمترین 
عوامل پیشرفت انسان امروزي و شالوده و اساس دیگر علوم 
قرن حاضر است. امروز عصر اطالع رساني است و رابطه اي 
معنادار میان قدرت اطالع رساني حکومت ها با جایگاه آنها در 

جهان وجود دارد. در واقع امروز نمي توان کشور قدرتمندي 
را دید که از نظر ارتباطات ضعیف باشد. حکومت در چنین 
جهاني بدون بهره مندي از روابط عمومي ممکن نیست و هر 
حکومتي باید در کنار برنامه هاي خود، نگاهي نیز به روابط 
عمومي داشته باشد و در واقع امروز اگر جنگي باشد، در درجه 

اول جنگ ارتباطات است.

جایگاه روابط عمومي
با توجه به اینکه از پیدایش روابط عمومي در ایران بیش از نیم 
قرن مي گذرد هنوز روابط عمومي با مسایل مختلفي مواجه 

 است. در حال حاضر این نهاد مؤثر در ایران با نوعي مظلومیت
رسانه اي و فرهنگي مواجه است. امروزه به نظر مي رسد که 
معیارهاي قالب در جامعه ما بي توجهي به ارزش هاي نهفته 
در کار روابط عمومي هاست به طوري که این امر باعث شده 
که در بسیاري از سازمان ها بخش روابط عمومي مبدل به 
بخش تبلیغات سازمان شود و کمتر به مفاهیم و ارتباطات 

دو سویه بپردازد. 

روابط عمومی؛ هنر، خالقیت، دانش و تخصص
امروزه نقش روابط عمومي و حیطه فعالیت آن بر هیچکس 
هاي  بخش  در  جامعه  فعاالن  تمامي  نیست.  پوشیده 
روابط جویاي   ... و  اقتصادي  سیاسي،  فرهنگي،   مختلف 

هاي  روش  طراحي  در  را  آنان  که  هستند  هایي  عمومي 
یاري  آینده  با  مرتبط  هاي  مشي  خط  تعیین  و  معقول 
و  ارتباطات  عصر  در  عمومی  روابط  جایگاه  اهمیت  دهند 
در دورانی که اطالع رسانی در همه عرصه ها پیشتاز است، 

سازمان ها،  موفقیت  که  ای  گونه  به  است  شده  دوچندان 
ادارات و شرکت ها و دوامشان در عرصه ها و فعالیت های 
وابسته  آن ها  عمومی های  روابط  عملکرد  به  تخصصی 
ترسیم و  آگاهی  و تخصص،  دانش  هنر، خالقیت،   است. 

نشین  دل  و  شیوا  بیانی  شفاف،  و  روشن  اندازی  چشم 
دنیای  در  را  آدمی  چنینی  این  مواری  و  ها  عملکرد  از 
پرهیاهوی امروزی با واژه ای آشنا می سازد که متخصصان 
روابط کنند.  می  یاد  عمومی  روابط  عنوان  به  آن   از 

عمومی ها با برخورداری از دانش تخصصی و پایبندی به 
 اصول حرفه ای و اخالقی، ضمن شناخت صحیح مسئولیت ها

حفظ  را  ها  رسانه  با  خود  سازمان  متقابل  منافع  و  نیازها 
کرده و با استفاده از راهکارهای مناسب ارتباطی و پرهیز از 
انتظارات نامعقول و غیر منطقی و خودداری از دروغ پردازی 
و پنهان کاری، سعی در ارائه اطالعات و اخبار شفاف سازمان 
روابط عمومی، بخش های موفقیت  در  بدون شک   دارد. 

مختلفی دخیل هستند اما شاید یکی از مهم ترین این بخش 
باز می گردد.هنر  نویسندگی  هنر  و  قوی  ارتباطات  به  ها 
نویسندگی به طور مستمر در تهیه گزارش، خبر، مقاله، بیانیه، 
آگهی، مصاحبه، سخنرانی ، تنظیم بروشور، کاتالوگ و ... 
مورد استفاده قرار می گیرد و اگر با درایت در این بخش عمل 
شود می توان بدون آنکه توجه مخاطبان جلب شود به اهداف 
از پیش تعیین شده دست یافت، آنهم بدون کمترین ایجاد 
حساسیت طرف مقابل. هنر نویسندگی زمانی بیشتر به چشم 
می آید که می توان افکار و احساسات خود را در پوشش 
کلماتی دلنشین به خواننده القا کنیم تا وی بدون زحمت و به 
سهولت موضوع را درک و مقصود نویسنده را دریافت کند. 

در دنیای امروز فعالیت روابط عمومی ها صرفاً اطالع سانی و 
خبر رسانی نیست بلکه روابط عمومی پویا عالوه بر انجام هر 
چه علمی تر و تخصصی تر وظایف و مسئولیت های سنتی 
خود، مهمترین وظیفه و مسئولیت خویش را جامعه شناختی، 
جهان شناسی و تحقیق در سطح جامعه می داند. تحقیق، 
گام نخست برای توسعه و رشد روز افزون است و هر گونه 
برنامه ریزی و تعیین استراتژی وابسته به انجام پژوهش و 

بررسی است.

اطالعات موثق و دقیق بزرگترین 
سرمایه یک سازمان

 دنیای امروز دنیای ارتباطات است. در هر ثانیه میلیون ها
واحد اطالعاتی در سطح جهان رد و بدل می شود. از زمانی 
که تحوالت زندگی بشر سرعت گرفت، نیاز به اطالعات و 
ارتباطات هر روز افزایش یافت. در سازمانهای دولتی داشتن 
اطالعات موثق، دقیق و به موقع با توجه به هدف و ساختار، 
بزرگ ترین سرمایه یک سازمان است و حیات یک سازمان 
به داشتن یک ارتباط دو سویه درون و برون سازمانی و انجام 
تبلیغات و کسب اطالعات به روز و مفید بستگی دارد و این 
جاست که لزوم وجود روابط عمومی واقعی در ایستگاه های 
روابط عمومی نمایان می شود. در دنیای امروز که مرزهای 
ارتباطات شکسته شده و انسان به دنبال کشف راهکارهای 
مطلوب زیستن و نگرش جامعه مدار است، آموزه های علمی 
ما را به کنکاش و توجه درباره وضعیت چگونگی تعامل و 
برخورد کردن رهنمون می سازد. بی شک یک سازمان و یا 
یک اداره نمی تواند خود را جزیره ای بی ارتباط فرض کند 
و از تکنولوژی و آورده های آن بی نیاز و با آن بیگانه باشد. 
روابط عمومی باید بر محور تفکر مداری، مشارکت مداری و 
اطالع مداری باشد تا بتواند در راستای کمک به اثربخشی 
سازمان موثر باشد و با نواندیشی و نوگرایی، ابتکار و خالقیت 
مستمر عجین شود و خود را با تحوالت و پاسخگویی مرتب 
به افکار عمومی منطبق و هماهنگ سازد. در عصر امروز 
ارتباطات و اطالعات، مدیر و یا مسئول روابط عمومی باید 
دارای ایده، فکر و اندیشه باشد و روابط عمومی که در حد 
یک کارمند عادی فقط به انجام وظیفه اداری و فعالیت های 
روزمره بپردازد و فکر، ایده و خالقیتی از خود بروز ندهد، 
نمی تواند موفق باشد. به هر حال جوامع امروزی اینک در 
 حال گذار به جامعه اطالعاتی آینده هستند، جامعه ای که در
فناوری های اطالعات و ارتباطات تمامی ابعاد زندگی انسان 
ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. جامعه ما نیز ناگزیر از این 
روند خواهد بود و خواه ناخواه به این سمت و سو کشیده 

خواهد شد.

فعاالن محیط  از  نسرین کاری - جمعی 
زیست و حامیان طبیعت با جمع شدن در بند 
دره طوماری را امضا کردند تا خواسته های 
برسانند.  شهر  مسئوالن  گوش  به  را  خود 
رفتگران  گروه  مسئول  علیزاده،  ابوالفضل 
درخواست  مورد  در  خراسان جنوبی  طبیعت 
های مردم بیان کرد: ما از مسئوالن مربوطه 
بند دره  می خواهیم نسبت به مرمت دیواره 
دیواره  بر  که  خودرو  گیاهان  کردن  نابود  و 
تاریخی بند رویش کرده اند که به گفته برخی 
کارشناسان به مرور زمان باعث نابودی دیواره 
همچنین  کنند.  اقدام  شود  می  بند  تاریخی 
همچنین  و  مناسب  زباله  های  سطل  تعبیه 
مهمتر از آن تخلیه به موقع این سطل ها که 
از جمله مشکالت اساسی بند دره می باشد . 

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته سازمان 
تعدادی سطل  استان  حفاظت محیط زیست 
اما  است  کرده  تعبیه  مکان  این  در  زباله 
را  ها  این سطل  تخلیه  ارگانی  هیچ  تاکنون 
مسئولیت خود ندانسته و تخلیه نشده اند. تنها 
تخلیه های این سطل ها توسط گروه مردمی 
وی  است.  گرفته  صورت  طبیعت  رفتگران 
یادآور شد: در ورودی منطقه بند دره سرویس 
بهداشتی وجود دارد ولی استفاده از آن به دلیل 
امکان پذیر   نبودن شرایط بهداشتی،  مناسب 
از  مناسب  بهداشتی  نیست. ساخت سرویس 
دیگر لزومات بند می باشد. مهدی شاد یکی 
از اعضای رفتگران طبیعت هم اضافه  دیگر 
کرد:  فراهم نمودن استاندارد های الزم  برای 
اهمیت  حائز  بسیار  گردشگری  منطقه  یک 
است وی اضافه کرد:  وقتی یک  مسافر که 
به شهر ما سفر کرده و  از ما لیست  مکان 
بند  نام   ، های گردشگری بیرجند را  بپرسد 
دره در لیست ارائه شده همه ما می باشد. ولی 

استاندارد های الزم  بند دره  واقعا منطقه  آیا 
یک منطقه گردشگری را دارد یا فقط کلمه 
گردشگری را یدک می کشد؟ وی اضافه کرد: 

نور کافی جاده بند دره برج نوری بر روی بند، 
آالچیق، غرفه سوغات و صنایع دستی بیرجند 
از جمله استانداردهایی است که الزمه ی یک 

منطقه گردشگری است. وی خاطر نشان کرد: 
نبود ریل کنار جاده ، نبود یک پیاده رو مناسب 
برای کوهنوردان و همشهریانی که پیاده به 

و مجبور هستند هنگام روند  بند می   سمت 
کنند  حرکت  اصلی  جاده  در  روی  پیاده 
برای  زیادی  بسیار  خطرات  خود  این  که 

ایمنی  کمبود  همچنین  و  دارد  آنان 
دره بند  مشکالت  عمده  از  دره  بند   جاده 

می باشد.

گفتنی است؛ در این برنامه گروه های مردمی 
زیستی  محیط  انجمن  جمله؛  از  مختلفی 
پویش  خراسان جنوبی،  طبیعت  رفتگران 

آرُتوان )جمع آوری درب بطری در خراسان(، 
گروه طبیعت گردی بیرجند شهر من، انجمن 
علمی مراتع و آبخیز داری دانشگاه بیرجند و 

را  طوماری  بیرجند  حیوانات  حامیان  گروه 
فوق  های  درخواست  برای  مسئوالن  برای 

امضا نمودند.

به بهانه 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی:

روابط عمومی در دهکده جهانی

منطقه بند دره 
استاندارد های الزم یک منطقه گردشگری را دارد ؟!

یادداشت
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می گویند کشاورزی آفریقایی در مزرعه اش زندگی 
خوب و خوشی را با همسر و فرزندانش داشت. یک روز 
شنید که در بخشی از آفریقا، معادن الماسی کشف شده 
اند و مردمی که به آنجا رفته اند با کشف الماس به 
ثروتی افسانه ای دست یافته اند. او که از شنیدن این خبر 
هیجان زده شده بود، تصمیم گرفت برای کشف معدنی 
الماس به آنجا برود. بنابراین مزرعه اش را فروخت و عازم 
سفر شد. او به مدت ده سال آفریقا را زیر پا می گذارد و 
عاقبت به دنبال بی پولی، تنهایی و یأس و نومیدی، خود 
را در دریا غرق می کند. اما زارع جدیدی که مزرعه را 
خریده بود روزی در کنار رودخانه ای که از وسط مزرعه 
می گذشت، چشمش به تکه سنگی افتاد که درخشش 
عجیبی داشت. او سنگ را برداشت و به نزد جواهر سازی 
برد. مرد جواهر ساز با دیدن سنگ گفت که آن سنگ 
الماسی است که نمی توان قیمتی بر آن نهاد. مرد زارع 
به محلی که سنگ را پیدا کرده بود رفت و متوجه شد 
سرتاسر مزرعه پر از سنگهای الماسی است که برای 
درخشیدن نیاز به تراش و صیقل داشتند. همیشه برای 
یافتن فرصت ها و موفقیت در زندگی ابتدا به داشته های 
خود نگاهی بیندازیم. فکر نکنید برای عملی ساختن آن 
باید حتما سراسر کشور را زیر پا بگذارید، مثال حتما شغل 
خود را عوض کنید، ببینید دقیقًا کجا هستید و از همان 

جا کار خود را آغاز کنید. 

بشر وقتي در خانه اش نشسته است، 
خواهان حادثه اي در زندگي و هنگامي كه دچار 

حادثه اي مي شود، خواهان زندگي آرام در خانه است.

شادترین مردم كسانی نیستند كه لزوما بهترین
 چیزها را داشته باشند، بلکه افرادی هستند

 كه قدر امکاناتی را كه دارند می دانند.

آن یار كه عهد دوستداری بشکست
میرفت و منش گرفته دامن در دست

می گفت دگر باره به خوابم بینی
پنداشت كه بعد ازو مرا خوابی هست

مهرورزان، آدمیان را به زیباترین واژه ها 
می خوانند و در روزهای سخت یاور 
یکدیگر می گردند. حکیم ارد بزرگ

ملتي كه از علم و دانش بهره مند باشند،
 دیگر طعم گرسنگي را نچشیده و زندگي

 راحت و آسوده اي خواهند داشت.))كنفوسیس((

 در مورد اهمیت زبان بدن بارها و بارها حرف زدیم. اما در 
این نوشتار از زبان بدن برای جویندگان کار می گوییم. 
می توانید حرف زدن را حرف بزنید، ولی اصال مهم نیست 
وقتی نوبت آن می شود که با بدن تان حرف بزنید نتوانید 
بدن حرف مورد ژست  در  تنها  بزنید.  قدم  را  زدن   قدم 
نمی زنیم، بلکه هر چیزی از دست دادن، نحوه راه رفتن 
گرفته تا حرکت پاهای تان در پشت میز. البته، از نظر 
بسیاری از ما، باید یاد بگیرید چگونه زبان بدن تان را بهتر 
کنید. هنری برای انجام آن وجود دارد. هرچند، ممکن است 
درس »سخنرانی عمومی« را در دانشکده گذرانده باشید و 
نکاتی آموخته باشید، مهارت های زیادی در مورد زبان بدن 
وجود دارد که برای مقام های شغلی اصلی روزمره به آنها 
نیاز داریم. با کارشناس مشهور زبان بدن، کارول گومان، در 
مورد بعضی از ضروری ترین نکات زبان بدن برای رده های 

جدید نیروی کار صحبت کرده ایم.
۱. ژست تان را درست کنید

گومان می گوید که این مورد برای شغل اول تان ضروری 
است. او به تحقیقی در دانشکده کسب و کار هاروارد و 
کلمبیا ارجاع می کند که نشان می دهند صرفا با نگه داشتن 
بدن تان در حالت های انبساط پذیر و »پرقدرت« )ملقب به 
زن اعجاب انگیز، که نخستین بار امی کودی در سخنرانی 
تد معروفش از آن نام برد( به مدت ۲ دقیقه، سطوح باالتر 
تستوسترون – هورمونی مربوط به توان و تسلط- و سطوح 

پایین تر کورتیزول، هورمون استرس، ترشح می شود. وقتی 
حس مردد بودن دارید، ولی می خواهید مطمئن تر به نظر 
برسید، این مورد را امتحان کنید. عالوه بر این که تغییرات 
هورمونی در مردان و زنان ایجاد می کند، این حالت ها به 
افزایش حس قدرت و تحمل بیشتر خطر منجر می شود«. 
اساسا، ژست فیزیکی شما به معنی واقعی کلمه دید مردم 

نسبت به شما و حس  خودتان را تغییر می دهد. 
تحقیقی مشخص کرد که آدم هایی که صاف می نشینند، 
احتمال بیشتری دارد که نظرات مثبتی را باور داشته باشند که 
در مورد صالحیت های الزم یک شغل می نویسند. کسانی که 
 روی میزشان خم می شوند، احتمال کم تری دارد که صحت 

گفته های شان پذیرفته شود.
۲. بسته نباشید

دست ها و پاهای تان را ضربدری نگذارید، به عبارتی دست  
به سینه ننشینید و پاهای تان را روی هم نیندازید. بله، دست 
به سینه نشستن راحت تر است ولی حالت دفاعی به خود 
می گیرید. به عالوه، این کاری است که خانم ها خیلی 
انجام می دهند. وقتی دست به سینه می نشینید و پاهای 
تان را روی هم می اندازید، جمع می شوید که متضاد حالت 
داشتن قدرت زیاد است. تستوسترون شما به طور خودکار 
کاهش می یابد و کورتیزون شما سریعا افزایش می یابد.

۳. توپ کوچکی را در دست چپ تان بفشارید
نکته دیگری که به ویژه برای ورزشکاران موثر است این 

است که توپی را در دست چپ شان فشار می دهند. گورمان 
می گوید: »وقتی ورزشکاران حرفه ای تمرین ندارند، روی 
حرکت های شان تمرکز زیادی می کنند )که در مورد آدم 
های راست دست، کارکرد نیم کره راست مغز است( به 
جای این که به مهارت های حرکتی خودکارشان تکیه کنند 
که در طول سال ها تمرین به دست آورده اند )که مرتبط با 

کارکرد نیمکره چپ مغز است(. 
حقیقات نشان داده اند ورزشکارانی که توپی را در دست چپ 
شان می فشارند، عملکرد بهتری دارند و احتمال کم تری 
دارد که تحت شرایط دشوار کم بیاورند.« کار فوق العاده 

راحتی است که می توانید پشت میزتان انجام دهید.
۴. عقب، عقب، عقب بروید

گومان می گوید: به عقب رفتن واقعا کمک تان می کند. 
تحقیقات در دانشگاه رادبوند هلند نشان داد که چطور حرکت 
رو به عقب، شیوه ای موثر در افزایش کنترل شناختی است. 
با وضع دشواری مواجه  محققان دریافتند وقتی آدم ها 
می شوند، به عقب گام برداشتن به افزایش اعتماد به نفس 

و توانایی شان کمک می کند.
۵. کمی تماس بدنی

بعضی از آدم ها به طور طبیعی تماس بدنی بیشتری با 
بقیه دارند. اگر جزء این آدم ها نیستید، روی آن کار کنید. 
گومان متذکر می شود تماس با بازو، دست، یا شانه کسی 
کم تر از صدم ثانیه، رابطه انسانی ایجاد می کند. در محل 

کار، تماس فیزیکی و صمیمیت از طریق عادت دست دادن 
انجام می شود و این تماس بساوایی یا لمسی تاثیر مثبت و 

طوالنی مدتی دارد. 
تحقیقات نشان می دهند که اگر با آدم ها دست بدهید، 
احتمال این که شما را به خاطر بسپارند دو برابر می شود. 
محققان دریافته اند که عکس العمل آدم ها با کسانی که با 
آنها دست می دهند، راحت تر و صمیمی تر است – که قطعا 

ایجاد کننده اعتماد به نفس است.
۶. لبخند بزنید

نه یک لبخند مشمئزکننده و از روی اجبار، بلکه لبخندی 
واقعی می تواند واقعا متمایز باشد. گومان می گوید این کار 
نه تنها حس سالمتی تان را برمی انگیزد، بلکه به آدم های 
دور و برتان این حس را انتقال می دهد که شما زودجوش، 

یاری  رسان، و قابل اعتماد هستید.
 او می گوید: »لبخند واقعی به آرامی نمایان می شود، دور 
چشم ها چروک می شود،  صورت را روشن می کند، و به 
آرامی محو می شود. مهم تر این که، لبخند زدن مستقیما 
عکس العمل بقیه آدم ها به شما را تحت تاثیر قرار می دهد. 
وقتی به کسی لبخند می زنید، آنها هم تقریبا همیشه به 
شما لبخند می زنند. و به این علت که حالت های صورت 
احساسات مشابهی ایجاد می کنند، لبخندی که در پاسخ 
به صورتی  را  آدم  آن  عاطفی  اصل حس  در   می دهید 

مثبت تغییر می دهد.«
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حدیث روز  

كسی كه عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد
حضرت زهرا )س(

سبک زندگی

جویندگان کار باید این 6  زبان بدن را بلد باشند

طراح: نسرین کاری                        

استان  در  شهری   -1 افقی: 
آذربایجان شرقی- سوراخ های ریز 
خانه زنبور 2- شهری در قاره اروپا 
مخفف   -3 موسیقی  ازآالت    -
شاه - صدمترمربع - نعمت الهی- 
نان  انواع  از   -4 زمین  ابرنزدیک 
گرفتگی   - سنگ  زغال  نوعی   -
شاگردان  از   -5 بلند  زبان-صدای 
ممتاز امام جعفرصادق )ع(  که نام 
مستعار او بهلول است 6- اشاره به 
دور - هادی - غذای ساده-اساس 
 - اتصال   - مردود   -7 شالوده  و 
مادر  مبارک  نام   -8 سطح  واحد 
دنیا  به   -9 ماه   - اسالم  پیامبر 
ماشین  باالبر   - آوردن-شادابی 
گمان-   - مفعولی  عالمت   -10
واقع  مسجدی   -11 تا   - چارقد 
گرم-  رای-  جمع   -12 نطنز  در 
 -13 آبزی  موجود  بزرگترین 
پوست  حرف  خالص-  مرطوب- 
کنده- زاییدن 14- جای نان- برپا 
15- از وسایل چای خوری- تجزیه 

و تحلیل.

عمودی: 1- مرکز گیالن - مایع 
گویند  کرمان  اهل  به  حیات- 
مازندران  در  روستایی  سهل-   -2

را  انسان  وقت ها  بعضی   -3
می گیرد- از عالیم سرماخوردگی- 
ساالد  چاشنی   - مکان   - کد 
از  کباب-  سیخ  ساختمان-   -4
شهرهای استان یزد 5- نام کوهی 
که ارتفاعش4075 متراست- عمل 
به  انجام گرفته- حرف صریح 6- 
یزد نرسیده- قدیم- زواج-عالمت 
زانو  باالی  عربی-  7-کشور  جمع 
کوهی  سرد-  ساندویچ  نوعی   -8
شهرشمال   -9 ترکیه  مرز  در 

انس   -10 دادن  ایران-امتداد 
 - آسمان  قند-  برادر  گرفتن- 
توتر-   - ندا  حرف   -11 مروارید 
جوانمرد  نشده-  کامل  رحل 
میوه  الکترونیکی-  کلید   -12
 - پسرانه  نامهای  از  بهشتی- 
13- پول ژاپن- مادرعرب- خاک 
خوشبو  گل   - ضمیرغایب   - نرم 
 -15 نانوا  پارک-  انواع  از   -14
 - اصلی  حافظه  از   -  شهرهمدان 

کر نیست.
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تاثیر لباس بر موفقیت شغلی چیست؟

نه  بپوشید؛  لباس  تان  مورد عالقه  با شغل  متناسب 
شغلی که دارید. آنقدر به این کار ادامه دهید تا باالخره 
شغل مورد نظر خود را به دست بیاورید. اگر ظاهرتان 
بهتر  و  داشت،  خواهید  خوبی  احساس  باشد،  خوب 
 عمل خواهید کرد. حرفه ای های دنیای کسب و کار 
سال هاست عباراتی مثل اینها را در عمل به کار می گیرند. 
 اما این توصیه ها دیگر صرفًا تجربه ی آنها محسوب 
سوی  از  که  ای  تازه  پژوهش  از  نقل  به  شوند.  نمی 
محققین پن استیت، نوتردام و دانشگاه کنتاکی انجام 
شده است، کسانی که در محل کار لباس های شیک می 
پوشند اعتماد به نفس بیشتر و عملکرد بهتری داشته اند.
بنابراین اگر تا حاال در انتخاب لباسی که برای محل 
کار خود می پوشید زیاد وسواس به خرج نمی دادید، 
بهتر است این کار را انجام دهید و لباس های خود را 
متناسب با شغل و جایگاهی انتخاب کنید که همیشه 
دوست داشته اید و فکر می کنید باید داشته باشید. این 

نوع خرید دیگر محض دلخوشی نیست. 
پولی که برای یک دست کت و شلوار شیک و تازه هزینه 
می کنید، سرمایه گذاری روی اعتماد به نفس و عملکرد 

بهتر خودتان خواهد بود.
در واقعیت اما الزم نیست لباس هایی که می پوشید 
طرح یا برند خیلی خاصی داشته باشند. محققان دریافته 
اند برای مثال، همین که به کسی بگویید هنگام بازی 
گلف، چوبی که استفاده می کند از کیفیت خاصی 
برخوردار است، عملکرد او تا ۲۰ درصد افزایش پیدا 
می کند. همین ذهنیت در مورد ایرپالگ های مسدود 
کننده ی سر و صدا نیز صدق می کند. صرفًا گفتن اینکه 
ایرپالگ از کیفیت باالیی برخوردار است، عملکرد فرد 

هنگام تمرکز را افزایش می دهد.

123456789101112131415
تدورهییایناپسا1
کیتاماردلونیتر2
شلماسیمخزشود3
یتییاهریادرک4
داراناتکدهم5
سکعنمناوجکتسن6
تسهلایساوردنا7
یپلمکماراددر8
ارمحلادنورکبک9
رسایماسودالاو10
تامنراممادک11
سنننسمربماون12
سمرهمیارازال13
تایبداسنالوبما14
یدهشمقیفرهناهد15

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک

  09151609715
09151613901 فرج زاده

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم
۳ قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

خارجی  و  ایرانی  برندهای  کلیه  دهنده  ارائه 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران۴ و ۶    

فروش فوری باغ رستوران سنتی واقع 
در بند امیرشاه با تمامی امکانات و پروانه 
کسب و موقعیت عالی 09155612841

به یک چرخکار ماهر خانم برای کار 
در خیاطی زنانه نیازمندیم.

 32232357 - 09308159751

فروش 
تعدادی قفسه ایستاده در حد نو

09153623505

فروش یا معاوضه مغازه پوشاک 
بچگانه با موقعیت عالی و فروش خوب    

09038358877

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

تجربه کنید.   09158668002

نصب ، تعمیر، سرویس ، لوله کشی
انواع کولرهای گازی )اسپیلت(

 و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری ۲8 و ۳۰ به سمت مزار شهدا )قلعه(   ۰9۱55۶۲۲۲9۱ - ۳۲۲۱۱۶8۴

الستیک فرازی

شرکت پخش محصوالت غذایی 
بهداشتی برای تکمیل نیروی بخش 
فروش خود از بازاریابان حرفه ای

 و مبتدی، خانم و آقا، فعال و با انگیزه 
دعوت به همکاری می نماید.

32424483 - 09391533558

به یک نفر کارشناس مهندسی 
پزشکی در شرکت معتبر پزشکی 

نیازمندیم.
ساعت تماس: 8 الی 15

32341051- 32341050

فروشی - معاوضه
سوپر پروتئین با تمامی امکانات زیر فی بازار 

یا معاوضه با خودرو     09159614330

خریداریم
تانکر آب از 8000 

تا 11000 لیتر
09389282099

واگذاری سرقفلی پوشاک مجلسی زنانه
با چند سال سابقه کار واقع در خیابان 

معلم با موقعیت عالی 
تمامی تجهیزات رایگان )دوربین مدار 

بسته - مانکن - دکور و ...(
09152462060

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

09155619620 - 09199416784 حسینی

اتومبیل تصادفی و چپی شما را 
با باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفی

داربست بنی اسدی  اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     ۰9۱55۶۱9۰59 

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت     09159632924- امیرآبادی

اجرای نمای ساختمان )آجر(

آجر 3 سانت ، 5 سانت ، 8 سانت 
در اسرع وقت با قیمت مناسب

09034357069
09151642286

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

خدمات  بیل مکانیکی  چرخ  زنجیری 
 تسطیح اراضی با گریدر- خاک برداری و           

خاک ریزی  و کلیه  عملیات زیرسازی و آسفالت 
09151600859 -09155623441

 به نیروی آقا و خانم برای کار 
در فست فود نیاز مندیم. 

09353315656
09353694511

32442876

به یک فروشنده خانم

 با روابط عمومی باال جهت کار 

در مبلمان فروشی نیازمندیم

09309860480-32345400

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

ایـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

     32317903 - 09153638047
بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان 

کارگران و چهارراه دولت 

تعمیر لوازم خانگی لباسشویی - کولر- جاروبرقی - پنکه - آبمیوه گیری
نبش انقالب 6- شهریاری           09151643778
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سالمت آنالین- شیرین بیان دارای طبیعت گرم و خشک ، خلط آور، پاک سازی شش، جگر و سینه، مقوی اعصاب، 
درمان کننده التهاب معده، امراض ِدماغی و اعصابی، تنگی نفس، تقویت چشم، آنتی اکسیدان و تقویت کننده سیستم 
ایمنی است. همچنین از پماد برگ های این گیاه جهت رفع بوی بد زیر بغل و پا استفاده می شود.

شیرین بیان، گیاهی مفید برای مبتالیان به زخم معده اخبار ورزشی

کسب مدال برنز تیمی تفنگ سه وضعیت 
رقابت های آلمان توسط نجمه خدمتی

ادامه  در  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
المپیکی  تیم  آلمان،  هانوفر  تیراندازی  رقابت های 
خدمتی  نجمه  احمدی،  الهه  ترکیب  با  ایران  تفنگ 
و مه لقا جام بزرگ در رقابت تفنگ سه وضعیت بانوان 
مدال  و  رفتند  خود  رقبای  از  تیرانداز   ۵۶ به مصاف 
برنز این مسابقات را از آن خود کردند. تیرانداز استان 
با  بانوان  درازکش  تفنگ  رشته  در  امروز  همچنین 

حریفان خود رقابت می کند.

 مسابقات کشتی قهرمانی نیروی زمینی 
ارتش در بیرجند آغاز شد

بیرجند گفت:  )ع(  رضا  امام  بدنی ۰۴  تربیت  رئیس 
مسابقات کشتی قهرمانی نزاجا با حضور ۴۷ تیم در 
کوثری  تسنیم، حسین  گزارش  به  شد.  آغاز  بیرجند 
کشور  نظامی  یگان های  کشتی گیران  کرد:  اظهار 
برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور در دو رشته 
اینکه  بیان  با  بیرجند شدند. وی  وارد  فرنگی  و  آزاد 
همکاری  با  بیرجند  رضا)ع(  امام   ۰۴ آموزش  مرکز 
میزبان  کشتی  هیئت  و  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
این  افزود:  است  کشور  قهرمانی  مسابقات  برگزاری 
مسابقات تا 28 اردیبهشت ماه ادامه دارد و در سالن 
شهیدین قاسمی برگزار می شود. رئیس تربیت بدنی 
این  گفت:  بیرجند  رضا)ع(  امام   ۰۴ آموزش  مرکز 
مسابقات با حضور ۴۷ تیم از سراسر کشور به مدت 
ماه،  اردیبهشت   2۵ تیم ها  ورود  که  برگزار  روز  دو 
و 28  مسابقات 2۷  و  ماه  اردیبهشت  وزن کشی 2۶ 

اردیبهشت ماه است.

 تیم ملی فوتوالی ایران
 نایب قهرمان آسیا شد

تیم ملی )ب( فوتوالی ایران در دیدار نهایی رقابت 
تیم  برابر  شکست  با  تایلند  در  آسیا  قهرمانی  های 
ملی  تیم  شد.  کهن  قاره  قهرمان  نایب  میزبان، 
تایلند  ملی  تیم  مقابل  پایانی  دیدار  در  ایران  )ب( 
و  کرد  واگذار  را  نتیجه  صفر  بر   2 نتیجه  با  )الف( 
کمیته  سوی  از  همچنین  شد.  آسیا  قهرمانی  نایب 
و  تکنیکی  بازیکن  برگزاری مسابقات »جمیل کر« 
موثر کشورمان به عنوان پدیده این مسابقات معرفی 
شد و جایزه ویژه خود را از نایب رئیس کنفدراسیون 
این  بندی  فوتوالی آسیا دریافت کرد. در دیدار رده 
رقابت ها هم تیم تایلند )ب( از سد استرالیا گذشت 
مانند  ای  رشته  فوتوالی  رسید.  سوم  عنوان  به  و 
والیبال ساحلی است، با این تفاوت که در این رشته 
بازیکنان مجاز به استفاده از پا هستند. هر تیم از دو 
نفر تشکیل شده و حداکثر فقط می توانند سه ضربه 
زمین،  با  توپ  اصابت  صورت  در  و  بزنند  توپ  به 

امتیاز به تیم مقابل داده می شود.

  این خوراکی ها را نخورید

جام جم سرا: با توجه به افزایش میزان سرطان 
این در  دیگر  العالج  صعب  های  بیماری   و 
سال ها، نقش تغذیه و توجه به آن در پیشگیری از 

 این بیماری ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
سرخ  اثر  در  غذاها  کردنی:  سرخ  غذاهای 
کردن، دیر هضم شده، سیستم گوارش بدن را 
مختل و آن را خسته و فرسوده می کند. توصیه 
می شود به جای آن از کباب، بخارپز یا آب پز 

های  نوشیدنی  شود.  استفاده  غذاها  کردن 
صنعتی: این نوشیدنی ها باعث پوسیدگی دندان 
ها، چاقی، سوء تغذیه، سنگ کلیه، چین و چروک 
کبدی،  های  بیماری  استخوان،  پوکی  پوست، 
شود.  می   ... و  حافظه  کاهش  آلرژی،   دیابت، 

در  موجود  یخ  صنعتی:  فالوده  و  بستنی 
غیره و  نوشمک  یخمک،  فالوده،   بستنی، 
می تواند باعث دیسک کمر، ضعیف شدن اعصاب 
رحم، سقط جنین، نازایی، ضعف سیستم مغزی 
نخاعی و غیره شود. توصیه می شود به جای آنها 

از فالوه و بستنی های سنتی استفاده شود. آب 
یخ:نوشیدن آب یخ، تغییر ناگهانی در دمای بدن 
و معده ایجاد کرده باعث غلیظ شدن شیر معده، 
از دست رفتن امالح موجود در خون و عدم تعادل 
سدیم و پتاسیم در بدن شده که می تواند منجر 
به صدمه به سیستم عصبی و کبد و کلیه شود. 
غذاهای مانده، بیات و فریز شده: غذاهای 
فریز شده آرام آرام ماهیت ماده غذایی خود را از 
دست داده و خواص آنها کمتر شده و حتی طعم 
آنها نیز تغییر خواهد کرد. توصیه می شود به جای 
استفاده از آنها از سبزی ها و حبوبات خشک کرده 
و یا گوشت و غذای تازه استفاده شود.ترشی و 
این ترشی ها  سرکه های صنعتی: مصرف 
اشتهای کاذب ایجاد نموده و باعث پرخوری گشته 
و می تواند موجب ناراحتی های گوارشی مانند 

زخم معده و اثنی عشر شود. 

5 توصیه عالی برای 
    پیشگیری از سرطان

رنج  سرطان  از  که  آنهایی  سالمت:  نامه  هفته 
داده اند،  مبارزه کرده و شکستش  با آن  برده اند، 
حاضرند هرکاری که می توانند بکنند تا از برگشت 
این بیماری پیشگیری کنند و این دقیقا همان 
طرز فکری است که هرکسی باید داشته باشد، 

چه به سرطان مبتال شده باشد و چه نه. تقریبا 
تمام اقداماتی که می توان بعد از درمان سرطان 
انجام داد تا دوباره برنگردد، برای کسانی که تجربه 
این بیماری را ندارند هم جوابگوست. استرس را از 
خود دور کنید: استرس مزمن، عملکرد ایمنی تان 

را سرکوب کرده و موجب بروز التهاب می شود که 
مانند یک محرک برای سرطان است.  حواس تان 
به کپک و قارچ باشد: افالتوکسین های موجود در 
کپک، در رده سرطان زاترین مواد شناخته شده قرار 
دارند. عرق بریزید: ورزش کردن می تواند موجب 

تغییرات مثبتی در سیستم ایمنی شده و به مقاومت 
دادن  یاری  دسِت  کند.  برابر سرطان کمک  در 
داشته باشید: داوطلب شدن، پیش کسوتی کردن 
هم نوع گرایانه،  و  بشردوستانه  رفتارهای  سایر  و 
موجب تقویت عملکرد سیستم ایمنی می شود. و 

یکی از با مزیت ترین فعالیت ها، کمک به دیگران 
است. مکمل ویتامین دی مصرف کنید: ویتامین 
دی واقعا از جنبه های گوناگونی برای سالمت تان 
مفید است و یکی از این فواید، کاهش احتمال 

ابتال به سرطان می باشد.

 ماهی سالمون را با
 گوجه و آبلیمو بخورید

سالمت نیوز: بسیاری از متخصصان تغذیه توصیه 
قلبی-عروقی  سالمت  حفظ  برای  که  می کنند 
منظورشان  اما  بخورید،  دریایی  غذاهای  حتما 
روغن  بدون  که  است  پخته ای  یا  کبابی  غذای 
این نوع طبخ غذاهای دریایی  باشد.  تهیه شده 
مفید  فوق العاده  هم  دیابت  به  مبتال  افراد  برای 
است. ماهی سالمون در صدر لیست توصیه های 
متخصصان تغذیه قرار می گیرد، چون سرشار از 
اسیدهای چرب امگا ۳ است. این چربی ها به عنوان 
چربی »سالم« شناخته می شوند، چون می توانند 
سالمت قلب، پوست، مغز و بسیاری از اندام های 
حیاتی دیگر بدن را تقویت کنند. افراد مبتال به 
دیابت می توانند ماهی سالمون را درون ِفر بپزند و 
از آن لذت ببرند. متخصصان می گویند که گوجه 
پخته شده همراه با آب لیموی تازه، بهترین ترکیب 
غذایی برای خوردن ماهی سالمون است. گزینه 
مهم بعدی، میگو است. از آن جایی که میگو در 
مقایسه با غذاهای دریایی دیگر، حاوی مقدار نسبتا 
باالیی از کلسترول است، بسیاری از افراد مبتال 
به دیابت از خوردن میگو صرف نظر می کنند. با 
این حال، یک وعده میگو در هفته یا دو وعده از آن 

در هفته به قلب شما آسیبی نمی رساند . 

 5 توصیه عالی برای پیشگیری از سرطان

مرغهای مینا به مقصد نرسید 
زاهدان-  محور  در  مینا  مرغ  قاچاق  محموله 
بیرجند توقیف شد. به گزارش خبرگزاری صداو 
اداره کل محیط  ، معاون نظارت و پایش  سیما 
 ، گذشته  روز  گفت:  جنوبی  خراسان  زیست 
اتوبوس حامل 2۷۰ مرغ مینا دراین محور توقیف 
مرز  از  ها  پرنده  این  افزود:  مودی  بهمن   . شد 
پاکستان وارد کشور و قرار بود به مشهد انتقال 
یابد که توسط ماموران نیروی انتظامی درایست 
بیرجند کشف و ضبط شد.  آباد  بازرسی علی  و 
حمل  و  فروش  و  خرید  اینکه  بیان  با  وی، 
این  راننده   : گفت  است  جرم  وحشی  حیوانات 
اتوبوس دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.  

یک کشته و6 زخمی در محور 
سربیشه - بیرجند

رئیس  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به   
پلیس راه خراسان جنوبی گفت : صبح دیروز 
در کیلومتر 12 این محور، یک دستگاه کامیون 
با یک دستگاه زانتیا که از زاهدان عازم مشهد 
بود، برخورد کرد که در اثر آن راننده ۳1 ساله 
زانتیا فوت کرد. سرهنگ رضایی افزود: در این 
کودک   ۴ شامل  که  زانتیا  سرنشین   ۶ حادثه 
۴ تا 8 ساله و زن و مرد ۳۰و ۳1 ساله بودند 
نیز زخمی و به بیمارستان امام رضای بیرجند 
منتقل شدند . وی، علت حادثه را تجاوز به چپ 

کامیون اعالم کرد.

 ۱۸۲ کیلوگرم تریاک در شهرستان سربیشه کشف شد
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی از کشف 182 کیلو و ۹۵۰گرم تریاک در شهرستان 
سربیشه خبر داد. به گزارش تسنیم، سرهنگ مجید شجاع در تشریح این خبر اظهار کرد: با 
کسب خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان قصد جابه جایی مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از 
روستاهای اطراف شهرستان سربیشه را دارند مأموران بررسی موضوع را به طور ویژه آغاز 
گسترده  اقدامات  اطالعاتی  کار  روز  چندین  انجام  با  انتظامی  مأموران  افزود:  وی  کردند. 
اجرای  با  قاچاقچیان  تردد  مسیر  شناسایی  ضمن  شدند  موفق  منطقه  رصد  و  تخصصی 
کیلومتر   1۰ از  و پس  را شناسایی  مواد مخدر  حامل  آنان خودروی  عبور  مسیر  در  کمین 
تعقیب و گریز متوقف کنند. شجاع بیان کرد: مأموران در بازرسی از خودروی وانت تویوتا 
1۷۹ کیلو و ۵۰۰ گرم  تریاک کشف کردند و سه متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی 
معرفی شدند. وی تصریح کرد: در عملیاتی دیگر مأموران انتظامی سربیشه هنگام کنترل 
محورهای عبوری از یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مقدار ۳ کیلو و ۴۵۰ گرم تریاک کشف 

کردند و 2 متهم دستگیر شدند. 

تویوتا هایلوکس با 5۱ میلیون ریال خالفي توقیف شد 
خالفي  با  هایلوکس  تویوتا  وانت  دستگاه  یک  توقیف  از  استان  راه  پلیس  رئیس 
۵1میلیون و۳۵۰هزار ریال خبر داد. به گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ حسین 
رضایي در تشریح این خبر گفت: در راستاي برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز 
مأموران پلیس راه طبس هنگام کنترل خودروهاي عبوري یک دستگاه وانت تویوتا 
هایلوکس را به علت تخطي از سرعت مجاز متوقف کردند. وي افزود: پس از توقف 
این خودرو و استعالم به دست آمده، مشخص شد خودرو داراي مبلغ ۵1 میلیون و۳۵۰ 
هزار ریال خالفي معوقه مي باشد و۴۰ نمره منفي در سوابق گواهینامه راننده متخلف 
به ثبت رسیده است که به استناد ماده ۷ قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي گواهینامه 
رانندگي محروم شد. سرهنگ  از  این مدت  در  راننده  و  ماه ضبط  به مدت سه  وي 
تردد  از  رانندگي  تخلفات  به  رسیدگي  قانون   8 ماده  برابر  کرد:  نشان  خاطر  رضایي 
خودرو هاي متخلف با خالفي بیش از 1۰ میلیون ریال جلوگیري و در صورت مشاهده 

توقیف خواهند شد که طبق همین ماده این خودرو روانه پارکینگ شد.

پروفسـور معتمدنـژاد  پدر علم ارتباطات و روزنامه نگاری ایران
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

امـروز )95/2/27( مراسم نکوداشت 

      بنگاه قالب بتن 

تــوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

آهن آالت سپـاهـان
تیرآهن - میلگرد - ورق- ناودانی - نبشی و...

تیرچه  کرومیت  و کمپوزیت 
برش ورق از 3 میل تا 30 میل به طول 6 متر 

 تخفیف ویژه

معصومیه - بلوار شهدای عبادی - مقابل آتش نشانی 
همراه: 09153617589-09155614084  تلفن: 32206311-32206090

همراه: ۱۱۲0 56۱  09۱5   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

ابزار صنعتی بافـکر
عرضه انواع ابزارهای صنعتی 

 ساختمانی ، کشاورزی و یراق
آدرس: حاشیه میدان امام خمینی

 نبش جمهوری اسالمی 6
09151609528-32212047

کیفیت و ارزانی را از ما بخواهید

 شروع ثبت  نام مقطع کاردانی موسسه آموزش عالي هرمزان 
بیرجند برای سال تحصیلی 95-96 

زمان ثبت نام: از چهارشنبه 95/0۲/۲۲ تا چهارشنبه 95/0۲/۲9 
www.sanjesh.org  :با مراجعه به سایت سنجش به نشانی

بیرجند، بلوار سجاد، میدان تمنای باران
32425252 -05632425151  
bir-hormozan.ac.ir  

  3 2236030  - 09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  
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یادوارهجهادگراناستانبرگزارمیشود

بیان  با  جنوبی  خراسان  استان  سپاه  فرمانده  تسنیم- 
انتفاعی نبوده زیرا حضور بسیجیان  اینکه نگاه بسیج 
است،  هیچ چشم داشتی  بدون  مختلف  سنگرهای  در 
یادواره  اقدامات مثبت  انجام  امسال در راستای  گفت: 
جهادگران استانی و نمایشگاه های جهادی در خراسان 
جنوبی برگزار می شود. سردار غیاثی اظهار کرد: مأموریت 
ما در سپاه و نیروی مقاومت بسیج، بسیج سازندگی بوده 
و مهم ترین برنامه بسیج سازندگی اردوهای جهادی 
زدایی  محرومیت  فضای  در  اینکه  بیان  با  است.وی 
کمک برای محرومان بسیج سازندگی ورود پیدا کرده 
و از ظرفیت بسیج و بسیجیان استفاده می کنند، افزود: در 
طول سال های گذشته بسیج سازندگی با اعزام گروه های 

جهادی توانسته است گام های خوبی را بردارد. 

بیمهریمسئوالنبهجشنواره
بینالمللیفیلمسبزدرخراسانجنوبی

مالیی- جشنواره بین المللی فیلم سبز بعد از 10سال راه 
اندازی شده است که محوریت این جشنواره موضوعات 
خشکسالی و کمک  هنرمندان برای حفاظت از محیط 
المللی فیلم سبز  زیست است. هفتمین جشنواره بین 
در خراسان جنوبی با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی  و مدیران حفاظت از محیط زیست و جمعی 
از طبیعت دوستان  برگزار شد. آرامنش مدیرکل محیط 
زیست استان گفت: استان های دیگر مبالغ زیادی برای 
اما  اند  کرده  هزینه  زیست  محیط  از  سازی  فرهنگ 
متاسفانه در خراسان جنوبی ما با کمترین اعتبارات این 
جشنواره را راه اندازی کرده ایم. وی گفت: از مسئوالن 
استانی دعوت شده است که متاسفانه به دالیل نامعلومی 

در این جشنواره حضور نیافتند.     

اجرای72طرحعمرانیازمحلپرداختزکات

72 طرح عمرانی سال گذشته از محل پرداخت زکات 
در خراسان جنوبی اجرا شد. رضوی مدیر کل کمیته 
امداد امام خمینی )ره( استان گفت: از این تعداد 27 

طرح مرمتی و 45 طرح احداثی بوده است.

اولیندورهاستانیمسابقاتملیمناظره
دانشجویانبهکارخودپایانداد

اولین دوره استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران 
که به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، معاونت 
فرهنگی جهاددانشگاهی استان و دانشگاه بیرجند برگزار 

شد، با معرفی گروه های برتر به کار خود پایان داد.

حقوقهاینجومیمسئوالندامنزدنبه
موضوعتبعیضدرجامعهاست  

فارس- فالحتی نماینده منتخب مردم قاین و زیرکوه در 
مجلس دهم با بیان اینکه پرداخت حقوق های نجومی 
به مدیران خود فساد اداری است که در سیستم اداری ما 
مشهود بوده و باید عالج شود، گفت: حقوق های نجومی 

مسئوالن دامن زدن به موضوع تبعیض در جامعه است.

۴۰۰برنامهفرهنگیوهنریسومخرداد
درخراسانجنوبیاجرامیشود

مهر- رحیم آبادی معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی از اجرای 
بیش از 400 برنامه فرهنگی، هنری و ورزشی همزمان 

با سوم خرداد ماه در استان خبر داد.  

به زودی کارت اعتباری برای کمک به کشاورزان و دامداران بحران زده خراسان جنوبی از خشکسالی در اختیار این قشر قرار می  گیرد. 
به گزارش فارس، ولی پورمطلق مدیرکل جهاد کشاورزی استان، با بیان اینکه دامداران در وضعیت شیر دچار بحران هستند، گفت: برای 

این مبحث، تامین نقدینگی را تا حدودی انجام داده ایم و در قالب این برنامه کارت اعتباری در اختیار کشاورزان و دامداران قرار داده خواهد شد.

انجام7۶سورتیپروازدریکسالاخیرارائهکارتاعتباریبهکشاورزانودامدارانبحرانزدهخراسانجنوبی
توسطاورژانسهواییبیرجند   

فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  مدیر  تسنیم- 
اورژانس  اخیر  سال  یک  در  گفت:  استان  پزشکی 
هوایی بیرجند 7۶ سورتی پرواز داشته و ۸۸ بیمار را به 
بیمارستان های مرکز استان منتقل کرده است. دلخروشان 
بیرجند  هوایی  اورژانس  ماموریت های  بیشترین  افزود: 

مربوط به مصدومان حوادث تصادفی است.

انتخاباتاتحادیههایصنفیاستان
الکترونیکیبرگزارمیشود 

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  شهرکی  تسنیم- 
انتخابات  نخستین  گفت:  جنوبی  خراسان  تجارت 
الکترونیکی اتحادیه های صنفی استان در تیر امسال 

در شهرستان قاین برگزار می شود.  

استخدام۶۰۰نیروبرایاورژانسهای
پیشبیمارستانیخراسانجنوبی  

فارس- دهقانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
آزمون  طریق  از  آینده  ماه  چند  در  گفت:  بیرجند 
و  پیش بیمارستانی  اورژانس های  برای  استخدامی 

بیمارستان های استان ۶00 نیرو استخدام می شوند.

3۰هزارهکتارمرتعتخریبشدهاحیاشد

منطقه  در  کربن  ترسیب  طرح  اجرای  با  صداوسیما- 
 نازدشت سربیشه 30 هزار هکتار از مراتع تخریب شده، 
احیا شد. یاری مدیر اجرایی طرح بین المللی ترسیب 
کربن در استان گفت: بذرپاشی 5 هزار و 353 هکتار، 
ایجاد هاللی آبگیر برای 3 هزار هکتار و حفاظت و غرق 

21 هزار و 474 هکتار از فعالیتهای انجام شده است. 

27.5میلیاردریالبرایتکمیلمجتمع
17هکتاریگمرکاتاستاننیازاست

ایرنا- خاشی مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با اشاره 
دوم  مرحله  اجرایی  عملیات  پیشرفت  درصد   42 به 
مجتمع 17 هکتاری گمرکات استان گفت: برای تکمیل 

پروژه به 27.5 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. 

توزیعبچهماهیدراستخرهایاستان 

صدا و سیما- توزیع بچه ماهی گرمابی یارانه ای در 
استخرهای خراسان جنوبی آغاز شد. سعیدی مدیر امور 
شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی گفت: 1۸0 
هزار قطعه بچه ماهی در 7۸0 استخر پرورش ماهی 

گرمابی در 9 شهرستان توزیع می شود.

تصفیهخانهآبشربطبسازمدار
بهرهبرداریخارجشد

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  محمدزاده  مهر- 
طبس گفت: به دلیل کاهش بارندگی ها تصفیه خانه آب 

شرب طبس از مدار بهره برداری خارج شد. 

توزیعسبدغذاییبینکودکاندچار
سوءتغذیهتوسطکمیتهامدادخوسف  

احمدی مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان 
کودک  به 250  غذایی  توزیع 3500 سبد  از  خوسف 

دچار سوءتغذیه خبر داد.

احداثباندامدادونجاتفردوس
بهدلیلنبوداعتبارمتوقفاست

ایرنا- فرماندار فردوس گفت: عملیات اجرایی باند امداد و 
نجات شهرستان با 42 درصد پیشرفت فیزیکی به دلیل 
نبود اعتبار متوقف شده است. رجبی مقدم، افزود: برای 
احداث این پروژه تاکنون 40 میلیارد ریال هزینه شده و 

برای تکمیل آن به 45 میلیارد ریال بودجه نیاز است.

کاظمی فرد- طرح بهسازی و توسعه اورژانس  
بیمارستان ولیعصر)عج( بیرجند با هدف  بهبود 
و ارتقای خدمات درمانی اورژانسی در استان با 
اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان آغاز شده است.

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  قائمی  دکتر 
کرد:  عنوان  مطبوعاتی  کنفرانس  در  بیرجند 
طرح تحول سالمت یکی از طرح های بزرگ 
و موفق دولت است که وزیر بهداشت در آن 
سنگ تمام گذاشته و هدف عمده این طرح 
گشته  حاصل  که  بوده  عمومی  رضایت  نیز 
رضایت  میزان  بیشترین  استان  در  و  است 
مندی را شاهد بوده ایم. وی یکی از مزیت 
بیمارستانهای  تجهیز  را  طرح  این  های 
آموزشی دانست و افزود: در این راستا اعتبارات 
خوبی اختصاص یافت و بیمارستانهای استان 
به دستگاه های هایتک تجهیز شد. وی طرح 
بهسازی بیمارستانها را از دیگر اهداف طرح 
توسعه سالمت دانست و ادامه داد از دیر باز 
نسبت به اورژانس بیمارستان ولیعصر)عج( از 
دید بیمار، پزشک و پرستار رضایت الزم وجود 
نداشته و تصمیم گیری شد بازسازی اساسی 

در این حوزه انجام شود.
کسب  برتر  رتبه  اورژانس  اگر  افزود:  قائمی 
رتبه  در  نیز  بیمارستان  قطع  طور  به  کند 
داد  ادامه  وی  گیرد.  می  قرار  باالتری 
برای  نهبندان  و  فردوس  های  بیمارستان 
بهسازی اعتبار گرفته بودند، اما طرح بهسازی 
اورژانس بیمارستان ولیعصر)عج( بیرجند ابتدا 
در برنامه وزارت نبود اما با پیگیری هایی که 
انجام شد مورد توجه قرار گرفت و در همان 
ابتدا اعتباری بالغ بر 1 میلیارد تومان برای ان 
در نظر گرفته شد  و با پیشرفت کار قول 2 

میلیارد نیز گرفته شده است. 
قائمی عنوان کرد: پس از بازدیدهای فراوان 

طرح  به  اکنون  و  شد  برطرف  ضعف  نقاط 
جامعی رسیده ایم و این نقشه از طرف وزارت 
طرح ریزی شده است. وی با عذرخواهی از 
کار  در  ماهه   3-4 ای  وقفه  دلیل  به  مردم 
طرف  داد:  ادامه  بیمارستان  این  اورژانس 

قرارداد  پروژه قول داده است ظرف مدت 3 ماه 
 کار را به پایان برساند که از مردم می خواهیم 

در این مدت کمبودها را تحمل کنند.

 12تخت به اورژانس بیمارستان 
ولیعصر)عج( اضافه خواهد شد

بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
و  گیری  تصمیم  گفت:  نشست  این  در  نیز 
بیمارستان  اورژانس  بهسازی  طرح  اجرای 
می  را  باالیی  ریسک  بیرجند  ولیعصر)عج( 
به  مردم  تا  پذیرفتیم  را  خطرات  که  طلبید 
اورژانسی  و  برسند  ساله خود  آرزوی چندین 
دهقانی  دکتر  باشند.  داشته  بیرجند  شأن  در 
با بیان اینکه تعدادی از بیماران اورژانس در 

کلینیک تخصصی بیمارستان درمان خواهند 
شیفت  در  کلینیک  این  کرد:  عنوان  شد، 
شود  می  تبدیل  آموزشی  درمانگاه  به   صبح 
و عمده خدمات به کلینیک ویژه بیمارستان 

امام رضا)ع( بیرجند انتقال پیدا خواهد کرد.

ماه  چند  طی  در  که  اتفاقی  وی،  گفته  به 
آینده صورت می گیرد این است که فضایی 
خواهیم داشت استاندارد با تعداد تخت های 
نیز  گرفته  های صورت  پیگیری  با  و  بیشتر 
زیربنای اورژانس از 1100 متر به 1۶00 متر 
ارتقا پیدا خواهد کرد. وی ادامه داد از جمله 
دیگر اقدامات در این راستاراه اندازی اورژانس 

استاندارد اطفال خواهد بود.
دهقانی از مردم خواست برای دریافت خدمات 
سرپایی به بیمارستان امام رضا)ع( مراجعه کنند.

اجرای چهار پروژه بهسازی وتوسعه 
در بیمارستان ولیعصر)عج( بیرجند

بیمارستان  رئیس  نشست  این  ادامه  در 

پروژه  چهار  اجرای  از  بیرجند  ولیعصر)عج( 
بهسازی و توسعه در این بیمارستان خبر داد 
و گفت : بعد از اجرای طرح تحول سالمت  
در  خدمات  ارتقای  برای  خوبی  کارهای 
بیمارستان های استان اجرا شده است. دکتر 

رئیسی بیان کرد: یکی از این پروژه ها، طرح 
بیمارستان  این  اورژانس  توسعه  و  بهسازی 
قبل  روز  دو  از  آن  اجرایی  عملیات  که  بوده 
آغاز شده است. رئیسی، توسعه بخش زایشگاه 
بیمارستان را از دیگر پروژه های عمرانی این 
بیمارستان عنوان کرد و گفت: با اجرای این 
طرح نیز فضای زایشگاه به ۶00 متر افزایش 
می یابد و این پروژه حدود ۶0 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
با  بیرجند  ولیعصر)عج(  بیمارستان  رئیس 
یو«  اینکه توسعه فضای »ان آی سی  بیان 
دست  در  های  پروژه  دیگر  از  بیمارستان 
اجراست، اظهار کرد : با اجرای این طرح نیز 
به 145  بیمارستان  یو«  آی سی  فضای»ان 

 30 پیشرفت  از  رئیسی  رسد.  می  مربع  متر 
درصدی کلینیک ویژه این بیمارستان خبر داد 
و افزود: این پروژه نیز در فضایی به مساحت 

یک هزار و ۶۸0 متر مربع احداث می شود.
وی به افزایش 1.5 برابری نیروهای پرستاری 
بیمارستان از زمان اجرای طرح تحول تاکنون 
اشاره کرد و گفت: نیروهای بخش اورژانس 
بیمارستان نیز نسبت به 1.5 سال قبل دو برابر 
بیمارستان  در  پرستار  و حدود 150  اند  شده 

ولیعصر )عج( به کار گرفته شده اند.

افزایش نیروهای اورژانس پیش 
بیمارستانی در دستور کار  است

دانشگاه  پزشکی  های  فوریت  مرکز  رئیس 
اشاره  با  نشست  این  در  نیز  پزشکی  علوم 
به اجرای پروژه توسعه و بهسازی اورژانس 
بیمارستان ولیعصر )عج( اظهار کرد: هدف از 
پذیرش  فرآیند  در  تسریع  پروژه  این  اجرای 
در  اورژانسی  درمانی  خدمات  ارتقای  و 
 : کرد  اضافه  دلخروشان  دکتر  است.  استان 
در مجموع دو میلیارد و 500 میلیون تومان 
گرفته شده  نظر  در  پروژه  این  اجرای  برای 
است که امکان افزایش این اعتبار با توجه به 

پیشرفت و نیاز پروژه نیز وجود دارد. 
خراسان  پزشکی  های  فوریت  مرکز  رئیس 
جنوبی با اشاره به اختصاص آمبوالنس های 
 جدید به استان، اظهار کرد: این آمبوالنس ها 
پایگاه های   بر طبق دستورالعمل وزارت در 
خواهد  گرفته  کار  به  استان  اورژانس 
نیرو  کمبود  یادآوری  با  دلخروشان  شد. 
طبق  افزود:  بیمارستانی،  پیش  بخش   در 
قرار است ظرف  بهداشت  قول های وزارت 
اورژانس  به  جدید  نیروهای  آینده  ماه  چند 

پیش بیمارستانی اضافه شود.

مالیی- کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان با حضور 
جمعی از مدیران و تولید کنندگان بخش خصوصی برگزار 
شد. وجه ا... خدمتگزار استاندار عنوان کرد: مدیران ساز و کار 
حل مشکالت مردم را به این جلسه بیاورند و منتظر مجوز 
از تهران نباشند. وی با تاکید بر رفع موانع تولید افزود: گاهی 
اوقات روابط تلفنی مدیران بهتر مشکل را حل می کند پس 
مدیران از هیچ خدمتی به بخش خصوصی به ویژه تولید 
کنندگان دریغ نکنند. خدمتگزار ادامه داد: اگر در کارخانجات 
دولتی استان مدیر عاملی کم کاری کند من سریعا او را عزل 

می کنم و اگر بخش خصوصی باشد سازمان صنعت و معدن 
و اداره کل کار و تعاون استان باید از اعضای هیئت مدیره آن 

کارخانه بخواهند تا مدیرعامل را عوض کند. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم 
با بیان اینکه 30 درصد واحدهای تولیدی استان با مشکل 
روبه رو هستند، عنوان کرد: طبق هدفگذاری ها امسال باید 
مشکل 50 واحد رفع شود.شهرکی ادامه داد: تعیین تکلیف 
هفت هزار و 500 واحد تولیدی مشکل دار کشور به وزارت 
صنعت محول شده است و سهم خراسان جنوبی از این تعداد، 

تعیین تکلیف بالغ بر 120 واحد پیش بینی شده است. 
از نکات جالب توجه این جلسه این بود که بعضی از مدیران 
بدون اطالع از مکاتباتشان با سایر دستگاه های اجرایی و 
بانک ها به جلسه آمده بودند و همین موضوع باعث شد تا 
این جلسه سه ساعت به طول انجامد.از دیگر موضوعات داغ 
این جلسه سودها و جریمه های میلیاردی بانک ها بود که به 
تولید کننده تحمیل و برخی صنایع استان مانند صنعت دام 
و طیور را در آستانه تعطیلی قرار داده است. یکی از صنعت 
گران طیور در همین باره عنوان کرد: اگر از بانک ها استمهال 

درخواست کنیم ۶ درصد سود به مبالغ قبلی اضافه می کنند 
که به معنای واقعی بازپرداخت وام ماهیانه حدود 39 درصد 
می شود که ارقامی نجومی می شود. در این جلسه اعالم شد  
سه طرح سیمان، فوالد و زغال سنگ استان جزو 23 طرح 

اولویت دار کالن کشور قرار گرفته است.
 در ادامه این جلسه مقرر شد مدیران و تولید کنندگان بخش 
خصوصی مشکالت تولیدی ها را کتبا به استاندار منتقل تا 
وی و اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سفر به 

به تهران آنها را پیگیری نمایند. 

جراحی »اورژانس« در سه ماه
برایبهبودوضعبخشفوریتهایپزشکیبیمارستانولیعصر)عج(بیرجندانجاممیشود
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عرصه 

)متر مربع(
اعیان 

)متر مربع(
نوع ملک / 

قیمت پایه )ریال(میزان مالکیت / توضیحاتکاربری

1
271/226/234 - اصلی ، بخش 2 بیرجند

3,251,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***380/15بیرجند - خیابان ظفر 

2
271/226/241 - اصلی ، بخش 2 بیرجند

3,579,000,000ششدانگ- هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***380/71بیرجند- خیابان ظفر

3
271/226/267 - اصلی ، بخش 2 بیرجند

3,455,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***367/50بیرجند - خیابان ظفر

4
271/226/274 - اصلی ، بخش 2 بیرجند

3,460,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***368/06بیرجند - خیابان ظفر

5
271/226/277 - اصلی ، بخش 2 بیرجند

3,460,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***368/06بیرجند - خیابان ظفر

6
271/226/284 - اصلی ، بخش 2 بیرجند

3,179,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***367/50بیرجند - خیابان ظفر 

7
271/226/335 - اصلی ، بخش 2 بیرجند

2,733,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***420/46بیرجند - خیابان ظفر

8
227/2/355 - اصلی ، بخش 2 بیرجند

3,283,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***298/45بیرجند - انتهای سپیده 3 و 5 ) امامت 47 (

9
227/2/356 - اصلی ، بخش 2 بیرجند

3,015,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***300بیرجند - انتهای سپیده 3 و 5 ) امامت 47 (

10
227/2/357 - اصلی ، بخش 2 بیرجند

2,685,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***300بیرجند - انتهای سپیده 3 و 5 ) امامت 47 (

11
227/2/364 - اصلی ، بخش 2 بیرجند

1,813,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***250بیرجند - انتهای سپیده 3 و 5 ) امامت 47 (

12
227/2/372- اصلی ، بخش 2 بیرجند

2,520,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***300بیرجند - انتهای سپیده 3 و 5 ) امامت 47 (

پالک ثبتی / آدرس  ردیف
عرصه

میزان مالکیت / توضیحاتنوع ملک / کاربریاعیان ) متر مربع( )متر مربع(
قیمت پایه

 ) ریال(

13
227/2/373 - اصلی ، بخش 2 بیرجند

2,625,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***300بیرجند - انتهای سپیده 3 و 5 ) امامت 47 (

227/2/375 - اصلی ، بخش 2 بیرجند14
3,283,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***298/45بیرجند - انتهای سپیده 3 و 5 ) امامت 47 (

250/4808/6261 - اصلی ، بخش 2 بیرجند15
3,343,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***226/64بیرجند - خیابان آزادگان ، آزادگان 8 ) غفاری 25 (

250/4808/6264 - اصلی ، بخش 2 بیرجند16
2,878,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***188/72بیرجند - خیابان آزادگان ، حد فاصل آزادگان 6 و8 

2/6/502و272/3 - اصلی ، بخش 2 بیرجند17
4,575,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***300بیرجند - خیابان سمن ، سمن 12

2/6/728و272/3 - اصلی ، بخش 2 بیرجند18
2,430,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***200بیرجند - خیابان پونه ، پونه 11

249/6314/8910 - اصلی ، بخش 2 بیرجند19
6,164,280,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و سایر هزینه های مورد مطالبه از سوی شهرداری به عهده خریدار می باشد زمین - درمانی***1541/07بیرجند - حاشیه بلوار جماران

249/6314/9559 - اصلی ، بخش 2 بیرجند20
زمین - تجاری***87/45بیرجند - حاشیه بلوار جماران

ششدانگ - هزینه آماده سازی و هرگونه ارزش افزوده ای که بابت تجاری بودن ملک از سوی شهرداری
2,624,000,000 یا هر ارگان دیگر اخذ شود به عهده خریدار خواهد بود  

249/6314/9560 - اصلی ، بخش 2 بیرجند21
زمین - تجاری***87/45بیرجند - حاشیه بلوار جماران

ششدانگ - هزینه آماده سازی و هرگونه ارزش افزوده ای که بابت تجاری بودن ملک از سوی شهرداری
2,624,000,000 یا هر ارگان دیگر اخذ شود به عهده خریدار خواهد بود  

249/6314/9561 - اصلی ، بخش 2 بیرجند22
زمین - تجاری***87/45بیرجند- حاشیه بلوار جماران

ششدانگ - هزینه آماده سازی و هرگونه ارزش افزوده ای که بابت تجاری بودن ملک از سوی 
2,624,000,000شهرداری یا هر ارگان دیگر اخذ شود به عهده خریدار خواهد بود  

درصد تخفیف در صورت پرداخت نقدی نسبت به 60 % باقیماندهدوره اقساطدرصد پرداختی قسطی ) باقیمانده (درصد پرداختی زمان تحویل ملکدرصد پرداخت نقدی) قیمت پیشنهادی(قیمت پایه مزایدهردیف

15 %24 ماهه60 %10 %30 %تا سقف 100 میلیارد ریال1

 اداره کل  اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب 
اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد:  تعدادي از 
امالک مشروحه ذيل را  از طريق مزايده عمومي با 
شرايط ويژه )به صورت اقساط بلند مدت و بدون 
کارمزد( واگذار نمايد. متقاضیان محترم مي توانند 
ازتاريخ 95/02/23 الي 95/03/05 همه روزه حتی 
لغايت 19/00  از ساعت 8/30  صبح  تعطیل  ايام 
برای اخذ اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم 
شرکت در مزايده و ارائه پیشنهادات خود به اداره 

خیابان   - بیرجند  در   واقع  جنوبي  خراسان  کل 
مدرس  چهار راه سیلو - خیابان امام موسي صدر 

شرقي مراجعه فرمايند. 
 تلفن تماس : 32437474 - 32441114 - 056

1. اخذ پاکت های پیشنهادی به همراه اصل چک 
بانکی به میزان 5 درصد قیمت پايه ملک مورد نظر 
طبق فرم شرايط شرکت در مزايده همه روزه حتی 
ايام تعطیل در ساعات تعیین شده قابل انجام است.

2. بازگشايی پاکت های پیشنهادی در محل اداره 

کل اموال و امالک خراسان جنوبي پنجشنبه مورخ 
95/03/06 ساعت 10/00 صبح طبق برنامه زمان 

بندی انجام خواهد شد.
و  مخدوش  يا  و  سپرده  فاقد  پیشنهادات   .3
رعايت  و  ساقط  اعتبار  درجه  از  مشروط  و  مبهم 
طريق  از  که  مزايده  در  شرکت  شرايط  فرم  مفاد 
باشد. می  الزامی   ، گردد  می  ارائه   فروش   دفتر 

 امضای پشت و روی فرم تقاضا ضروری است.
التحرير(  حق  و  الثبت  )حق  محضر  هزينه   .4  

بالمناصفه به عهده طرفین می باشد.
 5. اخذ اطالعات از دفاتر مزايده و بازديد از امالک 
بديهی است در صورت  باشد.  الزم و ضروری می 
عدم بازديد و اخذ اطالعات الزم مسئولیتی متوجه 

اين اداره کل نخواهد بود.
6. يک درصد )1 درصد ( رقم پیشنهادی به عنوان 
هزينه مزايده ، از برندگان نقداً دريافت می گردد. 

لیست  در  مندرج  امالک  کلیه  فروش  شرايط   .  7
مزايده به صورت ذيل خواهد بود.

 مزایده عمومي با شرایط ویژه )به صورت اقساط بلند مدت و بدون کارمزد(

 اداره کل  اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی خراسان جنوبی


