
رئیس مجلس شورای اسالمی : 
کسانی که نگرانند شاید شرایط به قبل از 

توافق  برگردد معلوم است برجام را نخوانده اند

معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم االنبیا : 
با کلمه »دلواپسان« ما را مسخره کردند، اما 

حاال فهمیدند که از مردم هم عقب هستند

رئیس سازمان انرژی اتمی :
 آمریکا در برجام دبه های زیادی 

کرد ؛ باید نگارش را جدی تر می گرفتیم

صفحه ۲  / برنامه های صدا وسیما اخبار دروغ علیه وزارت راه و شهرسازی جریان داشت  ائتالف اصولگرایان / آخوندی: در  به  انتخابات ۹۶  برای  لبه  یک قیچی اند / هفته آینده؛ معرفی گزینه موتلفه  انگلیسی و سّنِی آمریکایی دو  شیعه 
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

تغییرات کوچک 
برای اتفاقات بزرگ

* سردبیر

این روزها با هر کسی هم صحبت شوی از بیکاری 
تنهایی  به  این مخصوص مردم  حرف می زند و 
اولین دغدغه  نیز  ، چرا که رئیس جمهور  نیست 
خود را هفته گذشته بیکاری اعالم نمود. مدیر کل 
کار خراسان جنوبی نیز هشدار نرخ بیکاری را چند 
روز پیش در یکی از کارگروه های استانی بیان کرد  
و آنچه مشخص است کمتر خانواده ای در استان 
را  جوانانش  اشتغال  دغدغه  که  یافت  توان  می 
نداشته باشد و صد البته قسمت بد این داستان هم 
این است که در نقطه مقابل برای ایجاد اشتغال نیز 
کمتر سرمایه گذاری پیدا می شود که با وضعیت 
موجود حاضر به انباشتن سرمایه در خراسان جنوبی 

شود .  ) ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (
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صندوق قرض الحسنه
 امداد والیت در استان
با 33میلیارد تومان
 آغاز به کار کرد

 صفحه ۷ 

آپارتمان نشینی
 تهدید آینده استان
صفحه ۷

مرز؛  عاملی برای توسعه 
صادراتی محصوالت کشاورزی
صفحه ۷
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پیام مدیر کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای خراسان جنوبی 
و به تحقیق فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها 
را بر مرکب های دریایی و زمینی سوار کردیم و 
از هرغذای پاکیزه به آنها روزی دادیم و آنها را 
بر بسیاری از مخلوقات خود برتری دادیم و چه 

برتری دادنی ) آیه 70 سوره مبارکه اسراء (

26 آذر ماه، روز ملی حمل و نقل و رانندگان و 
یکم دی ماه روز راهدار بر پرچمداران صنعت 
 حمل و نقل و راهداران با اخالص و تالشگر ،
  امانتدار و شب زنده داران جاده ها مبارک باد  
در سالی که از سوی مقام معظم رهبری )مد 
ظله العالی( به نام »اقتصاد مقاومتی ، اقدام و 
عمل« مزین گشته است و امید آن می رود با 
همدلی و همراهی با دولت تالشگر تدبیر و امید، 
قله های خدمت و اتحاد و افتخار یکی پس از 
دیگری طی گردد و شکوه و عظمت ایمان و 
تالش جهادی در تقویم ایران عزیز اسالمی 
 مان ثبت و ضبط شود. اینجانب با کمال افتخار 
اندرکاران دست  عزیز،  رانندگان   خدمات 
راهداران  و  ای  جاده  نقل  و  حمل  صنعت   
همه  به  را  ایام  این  و  نهاده  ارج  را  پرتوان  
این عزیزان مخلص و بی ادعا و خانواده های 
صبور آنان تبریک می گویم و امید آن دارم در 
سایه الطاف الهی توفیق ارائه خدمات شایسته 
به هموطنان عزیز با تامین خدمات حمل و 
نقل ایمن و کارآمد نصیب مان گردد. ان شاءا...

جعفرشهامت- مدیرکل راهداری 
وحمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

سکوت فعاالن صنایع دستی شکسته شود
با اشاره به حضور کم رنگ برخی شهرستان ها در نمایشگاه شرق کشور عنوان شد ؛

صنایع دستی روستاهای خراشاد و روم قابلیت ثبت جهانی را دارند / صنایع دستی در طبس مغفول مانده است /  صفحه ۷

دیدارفرماندار و مسئوالن درمیان با خانواده شهدای اهل سنت شهرستان
صفحه ۷

جناب آقای مهندس محمد شفیعی
انتصاب بجا و شایسته شما را به عنوان

 فرماندار شهرستان خوسف
 که حاصل توانمندی، تجربه و مدیریت ارزنده جناب عالی می باشد، تبریک عرض 
نموده موفقیت و سربلندی روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

شرکت تعاونی دامداران پیام دام خوسف

جناب آقای مهندس محمد شفیعی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 فرماندار شهرستان خوسف 
تبریک عرض نموده، موفقیت شما را در خدمتگزاری به همه بهره برداران 

بخش کشاورزی در پرتو الطاف الهی از خداوند متعال مسئلت داریم.

نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان خوسف

)من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق(

هر آن چه که خداونـد بزرگ مقـدر می فرمـاید، هیچ بنده ای را تـوان تفسیـر آن نیست
 و بر آن چه که حکمت متعالیه اش تعلق می گیرد، هیچ کس را جرأت تعبیر و تعدیل نمی باشد.

 بدینوسیله با کمال احترام، از بذل محبت  و الطاف خالصانه سروران، دوستان، آشنایان، بستگان 
و مسئوالن ارجمنـدی که در مراسـم تشییع و تدفین و ترحیم

 شادروان احمد نارمنجی
 

استاندار محترم و معزز خراسان جنوبی 
از حسن تدبیر جناب عالی در انتصاب 

جناب آقای عبدالرضا گرامی پور به عنوان مشاور اجتماعی و فرهنگی
 سپاسگزاریم و برای ایشان و خدمتگزاران صدیق دولت تدبیر و امید توفیق بیش از پیش

 از خداوند منان آرزومندیم. 

مهدی مرادی و همکاران بانک تجارت شعبه معلم

جناب آقای مهندس جعفر شهامت
مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی

26 آذر ماه روز حمل و نقل و یکم دی ماه روز راهدار 
بر شما و دیگر همکاران گرامی شاغل در این عرصه مبارک باد

شرکت حمل و نقل حقیقت ترابر- فروزانفر
شرح در صفحه6فروش ویژه دیجیران

عمری صبور، درد کشیدی چه بی صدا
یک روز صبح زود، پریدی، چه بی صدا
راحت بخواب، ای گل نیلوفری، بخواب

ما مانده ایم و غربت بی مادری، بخواب
چهار سال از غروب ناباورانه عزیزمان گذشت، دست تقدیر او را 
از باغ زندگی جدا کرد و جز مشتی خاک بر ما باقی نگذاشت.
 در فراقش چه خون ها که از دل چکید و چه اشک ها که 

بر رخ دوید، هنوز به یادش اشک می ریزیم تا شاید آرام گیریم.
چهارمین سالگرد درگذشت

 مرحومه فاطمه رباب چرخی
 را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. روحش شاد

خانواده های یوسفی - مدیریت شرکت مهراس کویر

فرزند عزیزمان باز ۲6 آذر فرا رسید
 و همچنان داغ عظیم هجرانت بر دل مان تداعی 

روزهای اول شهادت را تازه می کند 
آری

شهید علیرضا تیمورپور
  در حالی که 3 روز به آخر خدمت مقدس سربازی اش مانده بود

سحرگاه 26 آذر با ماموریت های مکرر و درگیری
 با قاچاقچیان از خدا بی خبر در کویر سفیدابه 

مظلومانه و غریبانه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
روحش شاد و یادش گرامی باد

خانواده شهید علیرضا تیمورپور

جناب آقای مهندس سنجری
مدیرکل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

درگذشت ناگهانی برادر همسر مکرمه تان شادروان احمد نارمنجی 
را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم 

رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و سالمتی مسئلت می نماییم.

مدیریت شرکت مهراس کویر

جناب آقای مهندس محمد شفیعی
با کمال مسرت انتصاب جناب عالی را به سمت

 فرماندار شهرستان خوسف 
که نشان از درایت و توانمندی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 امید است در پرتو الطاف الهی و در خدمتگزاری به مردم والیتمدار این شهرستان موفق و سربلند باشید.

خانواده های یوسفی- مدیریت شرکت مهراس کویر

جناب آقای مهندس محمد شفیعی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت فرماندار شهرستان خوسف که نشان از لیاقت و کاردانی
 شما می باشد، تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال سعادت و توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

شهرک صنعتی خوسف-کارگاه قطعات بتنی مصلح- صفری

جناب آقای مهندس سنجری
 مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 

 مصیبت وارده را صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض نموده، ما را در غم خود شریک بدانید.

رئیس و هیئت مدیره اتحادیه صنعت ساختمان  

جناب آقای دکتر مصطفی نخعی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 معاون شرکت نفت خراسان جنوبی
که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی های برجسته شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 از خداوند منان توفیق روز افزون تان را مسئلت داریم.

خانواده های: یوسفی ، سابقی - مدیریت شرکت مهراس کویر

 شرکت نمودند و به طرق مختلف حضوری، تماس تلفنی 
صدور اعالمیه، درج آگهی ما را قرین محبت خود قرار دادند باالخص:

معاون محترم سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری 
مدیــران کــل محتــرم ستـادی استــانداری 
فرماندهـان محتـرم نظامـی و انتظامـی استـان
فرمانـداران محترم شهرستـان های تابعه استـان
مدیـران کل محترم دستگاه هـای اجرایی استان
مدیران محترم دستگاه های اجرایی زیرمجموعـه
وزارت تعـاون، کــار و رفـاه اجتماعـی در استـان

مدیر کل و همکاران محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
معاونین، روسا و کارکنان محترم اداره کل تعاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی استـان و شهرستـان های تابعه

مدیر کل و کارکنان محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی
هیئـت مدیـره محتـرم اتــاق تعـاون استــان

هیئت مدیره محترم اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند
هیئت مدیره محتـرم اتاق اصنـاف مرکز استـان

مدیران محترم تعاونی ها و اتحادیه های شرکت های تعاونی استان
هیئت مدیـره محتـرم اتحادیه و تعاونی هـای مرزنشین استان

مدیران محترم بنگاه های اقتصادی  و تولیدی استان
هیئت مدیـره محتـرم کانـون کارآفرینـان استـان

اعضای محترم تشکل های کارگری و کارفرمایی استان
اعضـای محترم هیئت اجرایی خانه کارگر شهرستـان بیرجند
اعضای محترم شورای اسالمی شهـر و شهردار محترم بیرجند
مدیر و کارکنان محترم نمایشگـاه بین المللی خراسـان جنوبی

 خاضعانه سپاسگزاریم. امید است همگان مشمول عنایات خاصه ذات اقدس باریتعالی 
و اولیائش واقع شده باشیم.

خانواده هـای:  نارمنجی، اندرزگو، سنجری ، طوافی
 منجگانی ، نیک سیما ، کریم دادی ، کارگر، شکوهی نسب
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سرمقاله

تغییرات کوچک 
برای اتفاقات بزرگ

* سردبیر

تا  گفتیم  را  اینها   )  2 صفحه  در  سرمقاله   ادامه   (
دالیل  که  باشیم  کرده  طرح  را  عمومی  مشکلی 
برخی  اینکه  علیرغم   . نیست  پنهانی  هم  آن 
عالقه مندند کمبود بودجه ، شرایط کشور و ... را 
نتیجه تولید در  مشکل اصلی حوزه اشتغال و در 
استان اعالم کنند و آن را به کشور تعمیم دهند 
سرمایه  با  متعدد  های  نشست  ماحصل  از  اما 
توان می  خوبی  به  حوزه  این  فعاالن  و   گذاران 

 ، جنوبی  خراسان  بحرانی صنعت  کانون  دریافت 
بروکراسی های زائد اداری و نگاه منفی متولیان 
به موضوع است که این امر در بدنه مدیریتی کمتر 
اما در الیه های کارشناسی استان دارای فراوانی 

بیشتری است . 
دو هفته پیش معاون محترم اقتصادی استاندار در 
اقدامی قابل تحسین به روزنامه آمد و در جلسه 
ای که بزرگان صنعت استان گرد هم آمده بودند 
با این جزئیات آشنا ، و قول مساعد برای پیگیری 
در سطح  علیرغم وجود همت  باید گفت  اما  داد 
مدیران عالی بنا به دالیلی که در ادامه طرح می 

شود ، مشکالت همچنان باقی است .
 در خراسان جنوبی کارگروه ها و ستاد های مختلفی

 ، تولید  موانع  رفع   ، کار  و  تسهیل کسب  از  اعم 
اقتصاد  و  دولت  و  خصوصی  بخش  گفتگوی 
مقاومتی داریم که به طور دائم برگزار و خروجی 
تاکید کرد  باید  اما  نیز مصوبات خوبی هست  آن 
که  این تشکیالت در مقام سیاستگذاری و قانونمند 
کردن امور ، بسیار ارزشمند است اما بدنه اجرایی 
الگویی جز  و  نداده  این مصوبات  به  تن   ، استان 

آنچه که می بایست را پیروی می کنند .
در سرمقاله های قبلی به وضوح به بحث نگرش 
سطح  در  کارشناسان  و  مدیران  برخی  در  منفی 
در  بازخوردی  تاکنون  اما  ایم  کرده  اشاره  استان 
که  آنجا  از  و  است  نشده  مشاهده  این خصوص 
رسالت ما نیز جز انتقال این موارد از سوی مردم 
به مسوولین و بالعکس نیست ، الزم است  چند 
و  معاونین   ، محترم  استاندار  برای  نیز  را  نکته 

مدیران کل  عزیز ایشان بازگو نمائیم . 
 حتما هر از گاهی که با فعاالن اقتصادی نشسته اید

بدنه  که   اید  کرده  پیدا  اشراف  حقیقت  این  به 
هاست  نارضایتی  این  اصلی  مشکل  کارشناسی 
نیز،  ها  و دستگاه  ها  بانک  برخی  در  متاسفانه  و 
مدیران بجای مردم داری، صندلی مداری می کنند 
که این آفت در خراسان جنوبی بیش از سایر نقاط 

کشور و  به طور جدی نمود پیدا کرده است .
که  همانطور  رسیده  آن  وقت  رسد  می  نظر  به   
خود واقفید ، مسوولین و کارشناسانی را بر مصدر 
امور بگمارید که برای خدمت به مردم استان آمده 
باشند نه خوش رقصی برای مدیران باالدستی . 

ارزیابی  های  مولفه  از  یکی  گردد  می  پیشنهاد 
هدف  جامعه  رضایتمندی  در   ، را  مدیرانتان 
رفت  برون  برای  کنیم  باور   . نمائید  تعریف 
برای  که  آنچه  شدن  اجرایی  و  وضعیت  این  از 
مشترک  هدف  یک  تولید   حوزه  فعاالن  و  شما 
 ... و  مجلس  و  دولت  تغییر   ، آید  می  شمار  به 
در  گسترده  تغییرات  به  نیازی  حتی  نیست  نیاز 
نگاه  تغییر  با  است  بهتر   . نیست  هم  مدیران 
های دستگاه  و  ها  بانک  منفی   کارشناسان 

تغییر   ، نیاز  صورت  در  و  مجوز  صدور  چندگانه 
مسوولیت این افراد ، یک تجربه شیرین و مفید 
را آغاز کنید و از این رهگذر کمک بزرگی برای 
و  مدیران  اسامی   . نمائید  اشتغال  معضل  حل 
هر  در  امور  تسهیل  فرایند   مخل  کارشناسان 
زمان ، قابل احصا و ارائه خواهد بود  . فقط همت 

شما را می طلبد .

هفته آینده؛ معرفی گزینه موتلفه برای
 انتخابات ۹۶ به ائتالف اصولگرایان

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه از احتمال 
این  کاندیدای  عنوان  به  میرسلیم  معرفی 
داد.  خبر  اصولگرایان  ائتالف  به  حزب 
هفته  جلسه  در  اظهارکرد:  ترقی  حمیدرضا 
اسالمی  موتلفه  مرکزی حزب  آینده شورای 
تعیین  اصولگرایان  ائتالف  به  معرفی  برای  حزب  این  کاندیدای 
این  درباره  نهایی  بندی  جمع  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی  می شود. 
موضوع انجام نشده از احتمال معرفی »مصطفی میرسلیم« رئیس 

شورای مرکزی حزب موتلفه به ائتالف اصولگرایان خبر داد.

آخوندی:  در برنامه های صداوسیما اخبار دروغ 
علیه وزارت راه و شهرسازی جریان داشت

در  شهرسازی  و  راه  وزیر  آخوندی  عباس 
صداوسیما  سازمان  رییس  به  خطاب  نامه ای 
نسبت به نحوه پوشش رسانه ای حادثه تصادف 
دو قطار مسافربری و انتشار اخبار و برنامه های 
خبری علیه دولت و وزارت راه و شهرسازی 
انتقاد کرد و نوشت: شهروندان به وضوح دیدند و شنیدند که به مدت 
۱۰ ساعت در تمام بسته های خبری صدا و سیما و در زیرنویس های 
خبری و مشخصاً شبکه خبر اخبار دروغ، تحریف شده و جریان سازی 

علیه وزارت راه و شهرسازی جریان داشت.

کسانی که نگرانند شاید شرایط به قبل از توافق  
برگردد معلوم است برجام را نخوانده اند

برخی  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
به  امروز  شرایط  که  کنند  می  نگرانی  ایجاد 
واسطه توافق ایجاد شده ممکن است عوض 
سرمایه  لذا  برگردد،  توافق  از  قبل  به  شود 
گذاران را دو دل می کنند. الریجانی بیان کرد: 
این حرف ها واقعیت ندارد و نشان می دهد برجام را خوب مطالعه 
و شرایط  بسته  قراردادی  اگر  عنوان شده  برجام  در  زیرا  اند،  نکرده 
برگشت این قردادها مستثنی است. وی تاکید کرد: باید از این فرصت 

ایجاد شده توسط برجام برای سرمایه گذار خارجی استفاده کرد.

صالحی : آمریکا در برجام دبه های زیادی 
کرد ؛ باید نگارش را جدی تر میگرفتیم

از  یکی  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
شد  می  گرفته  تر  جدی  باید  که  اقداماتی 
شیوه نگارش برجام است تا هیچ جایی برای 
تفسیر و ابهام باقی نماند. صالحی تاکید کرد: 
ما امروز به وضوح می بینیم که امریکایی ها 
در موضوع برجام دبه کرده اند آن هم دبه های زیاد. معاون رئیس 
جمهور کشورمان افزود: ما باید در مذاکرات مطالبه گر باشیم و نمی 
توانیم در اینگونه مذاکرات حساس بگوییم »همه چیز عالی بود« و 

یک تشکر هم از طرف مقابل بکنیم.

با کلمه »دلواپسان« ما را مسخره کردند، اما حاال 
فهمیدند که یک سال و نیم از مردم عقب هستند

سازندگی  قرارگاه  هماهنگ کننده  معاون 
را  ما  که  آنهایی  گفت:  خاتم االنبیا)ص( 
قلمداد می کردند  تاکسی  راننده  و  لبوفروش 
و می گفتند کسانی که می گویند آمریکا قابل 
لبوفروش  و  تاکسی  راننده  نیست  اعتماد 
هستند، نمی دانستند که انسان های شریف لبوفروش و راننده تاکسی 
هم از آنها جلوتر هستند. سردار ساالر آبنوش بیان کرد: ملت بیدار 
و با بصیرت در عرض این یک سال و نیم بارها گفتند که آمریکا 
قابل اعتماد نیست اما آنها فقط با کلمه »دلواپسان« ما را مسخره 
کردند، اما حاال فهمیدند که از مردم یک سال و نیم عقب هستند. 
اعتماد  قابل  آمریکا  است که  فهمیده  دنیا  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
که  عده  همین  کرد:  تصریح  ندارند،  باور  هنوز  عده ای  اما  نیست، 
می گفتند چرا جوانان ما باید در سوریه بجنگند، اصاًل سوریه به ما 
چه! اما بدانند در همان اوایل جنگ که ما حتی یک سالح معمولی 
برای عملیات فتح المبین نداشتیم، این حافظ اسد بود که سالح ما 
را تامین می کرد.  وی با تاکید بر اینکه تمام دنیا فهمیده است که 
سالح ما از همه قوی تر است، افزود: کل دنیا و تفکر صهیونیستی 
حاکم بر جهان که همان 43۰ نفر که تمام معادالت دنیا در اختیار 
آنهاست، فهمیده اند که نمی توانند با ایران اسالمی مبارزه کنند. وی 
ایران را شروع کننده هیچ جنگی ندانست و گفت: ما بارها گفته ایم 
که صلح طلب هستیم و به هیچ عنوان آغازگر جنگی نخواهیم بود، 
اما اگر جنگی رخ دهد، آنها دیگر تمام کننده نیستند و این ما هستیم 

که معادالت جنگ را چینش خواهیم کرد. 

رهبر انقالب تاکید کردند: اگر دنیای اسالم 
اهداف  سمت  به  وحدت  با  و  باشد  متحد 
اسالمی حرکت کنیم، آمریکا و شبکه  بدخیم 
ملت ها  نمی توانند  دیگر  خبیث صهیونیستی 

ا... آیت  حضرت  بگیرند.  خود  پنجه   در  را 
خامنه ای در دیدار مسئوالن نظام، میهمانان 
سفرای  اسالمی،  وحدت  کنفرانس  سی امین 
مختلف  قشرهای  و  اسالمی  کشورهای 
مردم تأکید کردند: امروز دو اراده در منطقه 
در تعارض با یکدیگر قرار گرفته است، »اراده 
اوضاع  این  در  و  تفرقه«،  »اراده  و  وحدت« 
حساس، »تکیه بر قرآن و تعالیم الهی پیامبر 
وحدت بخش،  داروی  به عنوان  اعظم)ص(«، 
است.رهبر  اسالم  دنیای  محنتهای  حل  راه 

انقالب اسالمی ، حمله و کشتار مسلمانان از 
میانمار در شرق آسیا تا نیجریه در غرب افریقا 
و رویارویی مسلمانان در منطقه بسیار مهم 
غرب آسیا را از نتایج توطئه های تفرقه انگیز 
مستکبران خواندند و افزودند: در این اوضاع و 
احوال، شیعه انگلیسی و سّنی امریکایی مثل 
دو لبه یک قیچی به آتش افروزی و اختالف 
افکنی مشغولند. ایشان با اشاره به رویارویی 
اراده شیطانی تفرقه با اراده عزت بخش وحدت 
گفتند: سیاست قدیمی انگلیسی ها مبنی بر 

تفرقه بینداز و آقایی کن، در دستور کار جدی 
ا...  آیت  حضرت  دارد.  قرار  اسالم  دشمنان 
خامنه ای، سیاستها و اقدامات انگلیسی ها در 
دو قرن اخیر را به عنوان منبع شر و نکبت 
برای ملتهای منطقه مورد اشاره قرار دادند و 
یادآوری کردند: در روزهای اخیر انگلیسی ها 
در نهایت بی شرمی، ایران مظلوم و عزیز را 
تهدید منطقه نامیده اند اما همه می دانند که 
برخالف این اتهامات، این انگلیسی ها هستند 
و  فساد  و  تهدید  منبع  و  منشأ  همیشه  که 

خطر و نکبت بوده اند.  رهبر انقالب اسالمی، 
مستکبران  اسالمی  ضد  فعالیتهای  افزایش 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی را نشانه ترس 
آنها از استقرار و استمرار یک نظام اسالمی 
افزودند:  و  دانستند  الگو  و  پیشرو  قدرتمند، 
ادعای نرمش، و ظاهری  اگر  دشمنان حتی 
تمام  به  باطن  در  باشند،  داشته  هم  آراسته 
معنا، وحشی و خشن هستند و ملتها باید برای 
مواجهه با این دشمنان بی اخالق، بی دین و 

بی انصاف آماده باشند.

شیعه انگلیسی و سّنِی آمریکایی دو لبه  یک قیچی اند
 رهبر معظم انقالب :  انگلیس از دو قرن پیش منبع شر و نکبت برای ملت ها بوده است

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۹۶ از اول دی

جام جم- متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ در تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی کشور می توانند از اول دی با در نظر داشتن شرایط 
عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، در آزمون ثبت نام کنند.

آغاز ثبت نام وام های دانشجویی
 نیم سال دوم

از  دانشجویان  رفاه  صندوق  جم-رئیس  جام 
برای  دانشجویی  های  وام  تمام  نام  ثبت  آغاز 
داد. خبر   ۹۵-۹۶ تحصیلی  سال  دوم  سال  نیم 

اعم  ها  وام  تمام  متقاضی  افزود:دانشجویان  وی 
پورتال  از طریق  توانند  نوبت دوم، می  روزانه،  از 
دانشجویان  رفاه  صندوق  اتوماسیون  دانشجویی 

اقدام کنند و تا ۱۰ بهمن ۹۵ ادامه دارد.

کمتر از یک هفته تا پایان مهلت بخشودگی 
جرائم رانندگی

بهره  مهلت  پایان  تا  هفته  یک  از  ایسنا-کمتر 
مندی از بخشش دیرکرد جرائم رانندگی فرصت 
باقی مانده است.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
نیروی انتظامی گفت: رانندگانی که مشمول این 
بخشودگی شده و نسبت به پرداخت جریمه خود 
کنند،  اقدام  آن  پرداخت  به  باید  اند،  نکرده  اقدام 
در غیر اینصورت پس از پایان آذر جریمه دیرکرد 
دوبرابری مجدد برای آنان محاسبه شده می شود.

نسخه های دارویی الکترونیکی می شوند

ایسنا- وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
اظهار کرد : با رفتن به سمت نسخه الکترونیک، 
نسخه  داشتن  دست  در  بدون  می توانند  مردم 
و  کنند  دریافت  را  خود  داروی  اطمینان  با 
دستگاه های نظارتی و بیمه ها نیز می توانند میزان 

مصرف و تجویز  آن را کنترل کنند. 

خبر خوش دولت برای فرهنگیان بازنشسته

رییس  و  جمهوری  رییس  معاون  اعتبار-  عصر 
سازمان برنامه و بودجه گفت: مطالبات فرهنگیان 
و  شد  خواهد  پرداخت  آینده  هفته  بازنشسته 

مشکل این عزیزان حل می شود.

سهم هر ایرانی از بودجه ۹۶ چقدر است؟

رئیس  توسط  کشور  کل   ۹۶ بودجه  مهر-الیحه 
جمهور به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد،مبلغ 
 ۶۵۰ و  میلیون  ایرانی4  هر  برای  بودجه  سرانه 
هزارتومان است این رقم پیش بینی است و آنچه 

در عمل محقق می شود،کمتر ازآن خواهد بود.

آگهی مزایده
دانشگاه فرهنگیان پردیس امام سجاد )ع( بیرجند در نظر دارد: خدمات بوفه دانشجویی را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و 
حقوقی  واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 95/10/01 برای بازدید و اخذ فرم شرکت در 
مزایده در ساعت اداری به پردیس امام سجاد )ع( بیرجند واحد امور مالی مراجعه نمایند )هرگونه ویرایش متن در صورتی که به 
 اصل موضوع خدشه ای وارد نگردد توسط آن مدیریت مجاز می باشد( ضمنا هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.

آدرس: بیرجند- خیابان حافظ - پردیس امام سجاد )ع(    تلفن: 32445356

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف        نانوایان شهرستان بیرجند

 با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون  نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل 
می باشند، دعوت می شود ظرف مدت 15 روز از تاریخ 95/9/29 با ارائه مدارک ذیل برای ثبت نام به سامانه اصناف ایرانیان و یا دبیرخانه هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات واقع در 

خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت ، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکلها( مراجعه نمایند. 
شرایط داوطلبان: 1 - تابعیت جمهوری اسالمی ایران 2 - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران 3 - نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر 4 - عدم ممنوعیت تصرف در 
اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس 5 - عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف 
6 - عدم اعتیاد به مواد مخدر 7 - عدم اشتهار به فساد 8 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه  9 - حداکثر سن در زمان 

ثبت نام هفتاد و پنج سال 10 - داشتن پروانه کسب معتبر دائم 11 - وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: 1 - فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ( 2 - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری( 3 - عکس 4*3 رنگی )6 قطعه( 4 - فتوکپی کارت ملی )2 برگ( 

5 - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی 6 - گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 7 - گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر  ) داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است(

هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات  اتحادیه های صنفی بیرجند

آرایشگاه مردانه با 2 سال 
سابقه کار و کلیه امکانات 

به فروش می رسد.
09305617213

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی

09158626228- 09158346779 اسحاقی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی 32319263- 09151642377- وسیله کار

تجهیز بتن مهدی
اجاره و فروش کلیه لوازم بتنی

قالب، جک، سرجک، بولت و ... 

  با مجوز رسمی و بیمه مسئولیت

www.knauf.ir

به اطالع می رساند به تازگی برخی از شرکت های سودجو به عرضه 
محصــوالت نامرغوب خود بــا نام تجاری              اقدام نموده اند 

که منجر به نارضایتی بسیاری از مشتریان گردیده است. 
بدینوســیله شرکت              به اطالع مشتریان گرامی می رساند، 
به منظور جلوگیری از زیان های آتی و اطمینان از اصالت و کیفیت 
محصوالت و اجرای سیستم های              فقط از خدمات شبکه 

عاملیت در استان  خراسان جنوبی بهره مند گردند.

قابل توجه خریداران و مصرف کنندگان محترم

عاملین مجاز در استان خراسان جنوبی   
- شرکت آریا انرژی کویر )عاملیت فروش و گواهینامه اجرایی تشویقی(  شماره تماس:  32447244 - 056

- شرکت آرین بنای کویر )گواهینامه اجرایی(                    شماره تماس :  32447216 - 056

- شرکت شیکو سقف )گواهیناه اجرایی(                                            شماره تماس :  32420041 - 056

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم
موسسه خیریه صدیقین

از کلیه اعضای هیئت امنای موسسه خیریه صدیقین بیرجند ثبت شده به شماره 76 دعوت می شود در جلسه 
مجمع عمومی که به طور فوق العاده در تاریخ 95/10/24 راس ساعت 16 در محل دفتر موسسه واقع در بیرجند 

خیابان شهدا - شهدا 4 - جنب مسجدالنبی )ص( برگزای می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور : کار جلسه به شرح ذیل می باشد:
تصویب صورت های مالی سال های 1392، 1393، 1394

- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل - انتخاب دو عضو جدید 
هیئت امنا به جاید و عضو متوفی - انتخاب مرجع اطالع رسانی برای برگزاری مجامع سالیانه - انتخاب روزنامه 

برای در آگهی های موسسه
هیئت مدیره موسسه خیریه صدیقین بیرجند 
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 تسنیم- مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی گفت: همزمان با سفر رئیس بنیاد مسکن کشور به خراسان جنوبی ۳۰ هزار و ۸۶۱ واحد مسکن روستایی در خراسان جنوبی افتتاح 
می شود.علی اصغر آسمانی مقدم اظهار داشت: از سال ۸4 تا سال 95 کل سهمیه ابالغ شده به استان خراسان جنوبی ۳9 هزار و ۳۱2 واحد بوده است.وی افزود: از این تعداد تاکنون 

آوا لطفا به گوش آقای استاندار برسون در حالی که 2 هزار و 4۰۰ واحد سهمیه سال 95 بوده است که برای هر واحد ۱۸ تا 2۰ میلیون تومان تسهیالت توسط بانک های عامل داده می شود.
ایشون ساده زیستی رو پیشه کرده مدیران ایشون 
دولتی  خودروهای  از  خانواده  با  و  شب  و  عصر 

استفاده می کنند . لطفا ایشون پیگیری کنند
9۱۰ ... ۰۳9

 از استاندار محترم خواهشمندیم  با گذشت دو سال 
از انحالل موسسه میزان یه فکری به حال مردم 
بکنند با این وضعیت اقتصادی مردم بیچاره شدند.
۰9۰۱...۳۳۸

عذرخواهی  خصوص  در  پور  هرم  جناب   مقاله 
 بی نظیر بود نمایندگان و مسؤالن استان ما تا کی 
وعده  با  و  موعظه  و  سخنرانی  با  خواهند  می 
وعیدهای بی برنامه فرصت ها را به هدر دهند 
مطالبه  برنامه  با  نباشید  دیگران  ترحم  منتظر 
حق کنید وگرنه با منت در حدی که زنده بمانیم 

ما را قانع خواهند کرد.
۰9۱5...2۱۱
در  و  میده  روزنامه  به  پیام  یه همشهری همش 
برگردن  باید  که  وضعیت  تعیین  نیروهای  مورد 
شهرستان و حاال که رفتن یه روز درمیون میرن 
اینقدر نظرتنگ نباشیم!  بیاییم  و...!!خواستم بگم 

به خواست خدا هم اعتماد کنیم.
۰9۱5...۰۱4
ای کاش نمایندگان ومسؤالن ما بجای سخنرانی 
با ارائه برنامه مدون توسط کارشناسان نخبه و خبره 
مثل سیستان و بلوچستان می توانستند از ذخایر 
که  براستی  شوند  برخوردار  ملی  توسعه  صندوق 

بهشت را به بهاء می دهند نه به بهانه
۰9۱5...92۱
لطفا به مسئولین سینما .... بفرمایید صندلی های 
و  نشستن  برای  مردم  تا  کنند  تعویض  رو  سینما 
اولین  نگیرن. حاال  فیلم دیسک کمر  دیدن یک 

سینمای دیجیتالی استان پیشکش شون... 
۰9۱5...۸79

و  قاینات  منطقه  مدت  کوتاه  تاریخچه  سالم   
ساله  صد  چهار  حدودا  سلطه  از  حاکی  قهستان 
را  این ملت مظلوم  بر  اربابان مختلف  و  خوانین 
دارد. که باعث ثبت و ضبط اموال و دسترنج مردم 
شده بود و مردم سر خورده و محافظه کار و قانع 
انقالب  با آمدن  اینکه  تا  بودنند  به وضع موجود 
برچیده  ظالمین  استثمار  و  خان  بساط  اسالمی 
شد ؛و مردم منتظر احیای حق خودشان بودن و 
صرف در مسیر آبادانی و جبران کمبود ها ؛؛ولی 
متاسفانه با توجه به ثروت و اموال بسیار زیاد و 
قیمتی که مصادره شد هیچ ثمری برای مردم که 
یعنی  نداشت؛  ثروت هستند  این  اصلی  صاحبان 
بعد از حدود چهل سال نباید به این مردم منتظر 
گزارش داد که اموال مصادره ای چه شد؟؟  به 
جیب که رفت و چرا وضعیت معیشت مردم بهتر 
لب  ما  چرا  گذشته!!  ایام  از  دریغ  بلکه  نشد  که 
ضبط  منال  و  مال  همه  این  تشنه  و  دریاییم 
؛؛چرا  رفت  کجا  مختلف  بنیادهای  توسط  شده 
نمایندگان این مردم پی گیر نیستند؟؟ چرا رسانه 
های محلی پیگیر نیستن ؛؛؛ و هزار چرای دیگر!! 
در  و  هستیم  محروم  اگر  پس  جواب؟؟   کو  اما 
مانده  استان های کشور عقب  مابقی  با  مقایسه 
ایم. بدانید که اشکال از خود ماست ؛؛خالیق هر 
چه الیق ؛؛گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من 

چیزی که جایی نرسد فریاد است!!!
۰9۱5....2۶7 

از  بیرجند  سنتی  بازار  برزجی-  عصمت  
که  است  خراسان جنوبی  قدیمی  بازارهای 
بیش  قدمت  با  کهن  کاروانسرای  دو  وجود 
دارد.  آن  طویل  عمر  بر  گواه  سال   ۳۰۰ از 
انبار  و  تجار  کار  دفاتر  غالبًا  کاروانسراها  این 
بوده است.  کاال و مرکز خرید و فروش کاال 
بازار  این  تنگ  کوچه های  و  سنتی  معماری 
بازار  این  قدمت  و  اصالت  که  می دهد  نشان 
مثال زدنی نیست.   از دوره صفویه به ویژه در 
امنیت  ایجاد  علت  به  گذشته  قرن  یک  طی 
شهر  چندین  مسیر  در  بیرجند  داشتن  قرار  و 
موجب شده که این شهر پایگاه تجاری برای 
بازرگانان شهرهایی مثل کرمان، یزد، هرات، 
رونق  از  و  بوده  دیگر  شهر  چند  و  سیستان 

اقتصادی قابل توجهی برخوردار باشد.
محل  بیرجند  تنها  نه  بیستم  قرن  اوایل  از   
تجمع بازرگانان ایرانی بوده، بلکه تجار هندی 
انتخاب  را  بیرجند  مبادالت،  بهبود  جهت 
کاالهایی  واردات  و  مبادالت  و  می کردند 
مانند منسوجات پنبه ای و پشمی، قند و شکر 
می شد.  انجام  بیرجند  طریق  از  الزامًا  چای  و 
کشورهای  مرزهای  با  بازار  این  هم جواری 
آن  هندوستان  حتی  و  افغانستان  پاکستان، 
بازار  به  بازار  این  شدن  تبدیل  باعث  دوران 
. است  شده  کشور  شرق  و  منطقه   شاخص 

منظور  به  هندی  بازرگانان  دوران  آن  در 
و  می آمدند  بیرجند  به  هندی  ادویه  تجارت 
کار  به  اشتغال  بیرجند  بازار  در  سال  سالیان 
داشتند.  این بازار در قدیم االیام عرصه  خرید 
زعفران،  مانند  محلی  فرآورده های  فروش  و 
نخود،  لوبیا،  عدس،  جو،  گندم،  گیوه،  گلیم، 
توت خشک،  قارچ،  ترنجبین،  آنغوزه،  و  کتیرا 

برگه هلو و زردآلو نیز بوده است.
 

25بازارکوچکوبزرگ؛جاذبه
اقتصادیبیرجندبرایحضورتجار

در قدیم االیام جمعًا 25 بازار یا بازارچه بزرگ 
و کوچک در بیرجند فعال بوده است. بازارهای 
ملک،  یا حاجی  ملک  بازار  رود شامل  جنوب 
پنبه  بازار  لب رود،  بازار  مال ها،  کاله  بازار 
بازار  محمدحسن،  حاجی  بازار  فروشان، 
سرپوشیده،  بازار  آراسته،  بازار  محسن زاده، 
کندی ها،  بازارچه  ریخته،  لب  بازار  بازار،  ته 
بازار  بازار حاجی محمد جعفر،  بازار آهنگران، 
قیصریه، بازار کفش دوزها و بازار سراچ هاست.

دباغان،  بازار  مسگران،  بازار  رنگرزها،  بازار   
ساده دوزان،  کفش  بازار  پاشنه سازان،  بازار 

از  نیز  قبرستان  دم  بازار  و  مستوفی  بازار 
بازارهای شمال رود به شمار می آمدند.

بازارهای  دیگر  از  بازار  این  سرپوش؛  بازار   
سرپوشیده  بازار  تنها  بازار  این  است.  بیرجند 
آغاز  آراسته  بازار  جنوب  از  که  بود  زمان  آن 
بازار  به  قائمه  زاویه  یک  با  را  آن  و  می شد 

آهنگران مرتبط می کرد.
 بازار چهکندی ها؛ این بازار نیز در جنوب ته 
از  عده ای  چون  و  بود  آن  با  موازی  و  بازار 

اهالی چهکند در آن به کار پنبه زنی و فروختن 
پشم و پنبه و مو و کرک اشتغال داشتند، به 

این نام معروف شده بود.
 بازار ملک: از قدیمی ترین بازارهای بیرجند 
است. از سمت شرق متصل به بازار سرپوش 

و از سمت غرب منتهی به سه راه اسدی.
واقع  آن  شرقی  ورودی  سادسی:  بازار   
به  متصل  آن  غربی  ضلع  و  امام  میدان  در 
بازار  مهمترین  حاضر  حال  سرپوش.در  بازار 
این  در   . بازار سادسی و ملک هست  بیرجند 
بازار، مشاغل گوناگونی به چشم می خورد از 
سوغات خراسان جنوبی گرفته تا طال، پارچه ، 
پوشاک، کیف و کفش، وسایل بازی کودکان، 

از  بیرجند  بازار  کارشناسان  عقیده  به  و...  
می برد؛  رنج  حریق  ایمنی  تجهیزات  کمبود 
موضوعی که به تعبیری بازار شهر را با خطر 

مواجه خواهد کرد. 
  تجربه حریق های گسترده در اماکن عمومی 
حریقی  ندارد.  تازگی  تاریخی  بازارهای  و 
تعمدی  یا  بی احتیاطی  یک  واسطه  به  که 
شعله  یا  چوب کبریت  یک  با  غیرمنصفانه 
و وسعت عظیمی  گرفته  فندک جان  کم جان 

را شعله ور ساخته است.
خالف  بر  آتش نشانی  مأموریت های  تعداد    
تصور عموم آمار قابل توجهی را شامل می شود 
ضعف  و  بی احتیاطی  هنوز  می دهد  نشان  که 
می شود  موجب  ساختمان ها  ایمنی  امکانات 
آتش به جان خانه ها و مغازه ها بیفتد. یکی از 
بازاریان به خبرنگار ما  گفت: سال ها است این 
بازار بدون حادثه دایر است و مردم رفت وآمد 
هم  حادثه ای  نمی رسد  نظر  به  و  می کنند 
وجود  این  با  افزود:  وی   بدهد.  رخ  بخواهد 
می تواند  آتش نشانی  دهد  رخ  حادثه ای  اگر 
ساخته  بازاریان  از  کاری  و  کند  مهار  را  آتش 
نیست. یکی دیگر از بازاریان نیز دلیل مخالفت 

اینطور عنوان کرد  را  مغازه  تعبیه ستون در  با 
اما  داد  اجاره  را  این ستون  می توان محل  که 

آتش نشانی هزینه ای پرداخت نمی کند.
جلسه  در  پیش  روز  چند  نیز  بیرجند  فرماندار 
بر  تاکید  با  شهرستان   این  بحران  مدیریت 
ایمني بازار خاطرنشان کرد: در بازار انبار هاي 
اتفاق  اي  حادثه  اگر  که  دارد  وجود  زیادي 
بیفتد تمام بازار را در بر مي گیرد. وي با بیان 
مردم  ضرر  به  سازماني  بین  اختالفات  اینکه 

است عنوان کرد: ادارات در اجراي مصوبه ها 
کارها  دلیل  به همین  و  منتظر هم مي شوند 

عقب مي افتد .

ایمنیدراصنافرعایتنمیشود

شهرداری  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
مغفول  نکته  ایمنی  اینکه  بیان  با  نیز  بیرجند 
این  بیرجند است اضافه کرد:  در  مانده شهر 
آموزش  و  فرهنگ سازی  به  نیاز  خصوص 
ایمنی در بین افراد به شدت احساس می شود.
با  اختصاصی  گفتگوی  در  میرزایی  موسی    
که  ساله ای  پنج  برنامه  در  داشت:  اظهار  آوا 

است،  شده  تدوین  بیرجند  شهر  ایمنی  برای 
روی دو اصل اساسی که همیشه در مدیریت 
و  جنوبی  خراسان  ویژه  به  و  کشور  بحران 
برنامه ریزی  است  مانده  مغفول  بیرجند  شهر 
کرده ایم که آن بحث پیشگیری، پیش بینی و 
آمادگی است که در صورت همکاری در سال 

99 اعالم خواهد شد. 
لحاظ   از  معتقدند  اصناف  اینکه  بیان  با  وی 
قانونی نیاز به تاییدیه آتشنشانی ندارند، افزود: 
اما در بند ۱7 قانون اصناف مصوب سال 92 
تاییدیه  باید  که  شده  عنوان  صراحت  به 
این  داد:  ادامه  وی  کنند.   اخذ  را  آتشنشانی 
از  و  شده اند  واقع  مسکونی  بافت  در  اصناف 
همه مهم تر اینکه ما در خیابان های با عرض 
این  تجمع  که  داریم  را  زیادی  خانه های  کم 

خانه ها در آینده مشکل ساز خواهد بود.
شهرداری  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
با اتاق اصناف، صنعت  با بیان اینکه  بیرجند  
مربوطه  ادارات  همچنین  و  تجارت  و  معدن 
مکاتبات زیادی انجام شده که در هر صورت 
شود،  اخذ  آتش نشانی  از  ایمنی  تاییدیه  باید 
به خبرنگار ما گفت: ایمنی در اصناف رعایت 
اصناف  از طرف  موضوع  این  اگر  و  نمی شود 
هر چه سریع تر پیگیری نشود در آینده نزدیک 
بر  باید  و  شد  خواهد  دوچندان  ما  مشکالت 
اقدام  قوانین  و  سازمان  های  برنامه  اساس 
بازار  در  اینکه  به  اشاره  با  میرزایی  شود.  
است، تصریح  اقداماتی صورت گرفته  بیرجند 

کرد: متاسفانه این فعالیت ها کافی نیست.

زیرساختبازاربیرجنداجازه
امدادرسانیدرمواقعخطررانمیدهد

شیرهای  بیرجند  بازار  در  افزود:  وی 
صنفی  امور  مجمع  کمک  با  هیدرانت دی 
نصب شد ولی باید بازیاریان در این خصوص 
آموزش الزم را ببینند . چرا که  اگر حادثه ای 
حضور  به  نیاز  و  دهد  روی  مکان  این  در 
به  توجه  با  باشد  آتش نشانی  خودروهای 
خودرو های  تردد  امکان   ، بازار  زیرساخت 

سنگین وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه بازار بیرجند قطب اقتصادی 
نگیرد  اساسی صورت  اقدام  اگر  و  است  شهر 
دچار چالش بزرگی خواهیم شد، گفت: امروز 
می زند  زمینه  این  در  را  اول  حرف  آموزش 
داشته  ایمنی  به  آموزشی  نگاه  اگر  بنابراین 
ما  بیایند  کار  پای  اصناف  و  مردم  و  باشیم 

مشکلی نخواهیم داشت.

فرهنگسازی
حلقهمفقودهایمنیبیرجند

با اشاره  بیرجند  مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
به اینکه نکته مغفول مانده هر شهر و استانی در 
کشور ما ایمنی است، افزود: اگر هر یک از ما در 
خانه، اداره و یا هر مجموعه ای که کار می کنیم 
با مباحث ایمنی آشنا باشیم به طور قطع در زمان 
حادثه دچار کمترین خسارت خواهیم شد پس 
بین  ایمنی در  به فرهنگ سازی و آموزش  نیاز 

افراد به شدت احساس می شود.
در  ایمنی  آموزش  اینکه  بیان  با  میرزایی 
کشور نادیده گرفته شده است، گفت: سازمان 
آتش نشانی بیرجند در این زمینه پیشقدم شده 
و حاضر است برای آموزش مردم کالس هایی 
را برگزار کند اما ادارات و سازمان ها باید طبق 

دستور العمل ها هزینه هایی را پرداخت کنند.
تومانی  هزار   ۳۰ هزینه  اخذ  به  اشاره  با  وی 
بابت بازدید از اصناف و صدور تاییدیه ایمنی 
خاطر نشان کرد: این مبلغ از سال ۸5 افزایش 
پرداخت  نداشته و چنانچه اصناف در  چندانی 
آن مشکل دارند پیشنهاد می شود که اتحادیه 
به  ای  نامه  طی  را  خود  اعضای  صنفی  هر 
بازدید  اینکه  از  پس  و  معرفی  آتشنشانی 
انجام گرفت هزینه بازدید را از حق عضویت 

اعضای خود پرداخت نماید. 
دنبال  به  نشانی  آتش  که  تاکید  این  با  وی 
ایمینی  افزایش  دنبال  به  بلکه  نیست  پول 
 44 گذشته  سال  شد:  آور  یاد  است  شهر  در 
حادثه آتش سوزی در اصناف بیرجند داشتیم 
که این موضوع زنگ هشداری برای مدیریت 
سازمان  مدیرعامل  است.  شهرستان  بحران 
پشت  انبارهای  وجود  بیرجند  نشانی  آتش 
شهر  فرسوده  بافت  های  خانه  در  که  بازار 
کرد  عنوان  خاکستر  زیر  آتش  را  شده  واقع 
ای  حادثه  ها  مکان  این  در  چنانچه  گفت:  و 
رخ دهد جان شهروندان در خطر خواهد بود. 
بازار  پشت  قبل  سال  چند  حادثه  با  میرزایی 
جلوگیری  برای  افزود:  و  کرد  اشاره  بیرجند 
از وقوع این قبیل حوادث باید ضمن آموزش 
ایمنی  مسایل  تمامی  اصناف  به  الزم  های 
این  کرد:  نشان  خاطر  وی  شود.  رعایت  نیز 
حوادث  تمامی  با  مقابله  آمادگی  سازمان 
حوادث  زمان  در  را  بیرجند  شهر  در  احتمالی 
اما  نیست.  مردم  برای  نگرانی  جای  لذا  دارد 
از طرفی یادگیری اصول پیشگیری در زندگی 

امروزی و رعایت نکات ایمنی الزامی است. 

ایمنی بازار بیرجند ؛ آتش زیر خاکستر

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی

32435686
09365237014

09157063220- خسروی

  100% تضمینی

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

نقد و اقساط
دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده  09156706538

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی    
 32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل
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صندلی هواپیماها براساس »قد و چاقی« رزرو می شود 
 
تسنیم- معاون فنی بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت از رزرو صندلی هواپیماها براساس “قد و چاقی” مسافران خبر داد.  محمد مهدی سهرابی افزود: مقرر شد مطابق 
دستورالعمل مشخص روی چیدمان مسافرین کار شود و فاکتورهایی مانند قد، چاقی، حاملگی دریافت و ثبت شود و بر اساس آن مسافرین چیدمان شوند بطوریکه در هنگام 
صدور کارت پرواز، افراد چاق، بلند قد و یا باردار در ردیف های جلویی یا بازتر قرار داده شوند و این امر طی آموزش به متصدیان پرواز، عملی و الزم االجرا خواهد شد.

یادداشت

زبان شعر امروز 
* حبیب حاجی پور

 زبان نه تنها از آنچه در برابر چشم پدیدار می شود 
خبر می دهد، بلکه از هر آنچه بوده است و تواند بود 
نیز؛ بدینسان زبان واسطه ای است میان انسان و 
هستی. با این توانایی است که انسان در جایگاهی 
باالتر از “ آنچه هست و بوده است” جای می گیرد و 
آنچه نیست را می تواند در خیال آورد و بنامد. انسان 
به عواطف نیاز دارد و نیاز دارد آن را با دیگران در میان 
بگذارد )منشا انواع هنر همین نیاز است(. شعر تا پیش 
از پدیداریش در قالب زبان، یعنی در آن سوی واقعیت 
زبانی وجود دارد، که می توان آن را شعر ناب نامید. 
پس شعر ناب هنوز گفته نشده است. زیرا چیزی که 
گفته یا نوشته شود به خاطر محدودیت زبان به محض 
پایداری آن چیز در هیئت زبان رنگ اصیل خود را 
می بازد. گویی زبان در شعر امانت دار خوبی نیست 
و فاصله “هست ذهنی” با “هست عینی” هیچگاه 
پر نمی شود.  البته ارزش و بزرگی شاعران را باید 
به میزان نزدیکی به آن “هست ذهنی” شعر، به آن 
نابیت ارزیابی کرد و این عامل به همراه دغدغه های 
انسانی و زبان استوار در ماندگار کردن شاعر در صفحه 
فرهنگ و ادبیات بسیار موثر است. و اما هدف از این 
مقدمه اشاره ای به نوعی از شعر امروز ایران به نام 
“شعر گفتار” که از نظر زبان با شعر گذشته متفاوت 
است. شعر گفتار تالش می کند تا با فاصله گرفتن 
از زبان رسمی و فاخر ادبی و بهره گیری از امکانات 
زبان روزمره به گونه ای متفاوت جلوه گری کند. 

مثاًل به این غزل از کاظم بهمنی دقت کنید:
تیر برقی چوبی ام در انتهای روستا

بی فروغم کرده سنگ بچه های روستا
یاد دارم در زمین وقتی مرا می کاشتند
پیکرم را بوسه می زد کدخدای روستا

حال اما خود شنیدم از کالغی روی سیم
قدر یک ارزن نمی ارزم برای روستا ...

- در شعر گفتار از کلی گویی های شعر گذشته 
فاصله گرفته می شود و با عینیت گرایی تجربی، 
خودش  زبان  در سطح  امروز  انسان  های  دغدغه 

سروده می شود:
سی سال پیش رفت به ژپن دو روز پیش

برگشت یاد خانه سی سال پیش کرد
دل خسته از شلوغی دلگیر توکیو

یاد صفای دهکده و سادگیش کرد
قصد خرید کرد پس از آن که ساعتی

محو حیاط و حوض و در و بام خانه شد
بیچاره از تورم اینجا خبر نداشت

برداشت یک هزار ریالی روانه شد
بقالی محل که نه حاال سوپر فالن
آمد جلو” سالم، بگو امرتان جناب”
با افتخار داد صدی را و بعد گفت:

لطفا کمی برنج،عدس، زعفران،گالب ...
“دکتر حسن دلبری”

- لحن و زبان نسبتاً خصوصی در راه اعالم تمام 
زوایای زندگی انسان امروز مثل این غزل عاشقانه از 

قاسم صرافان:
اول روضه می رسد از راه

قد بلند است و پرده ها کوتاه
آه از آن شب که چشم من افتاد

پشت پرده به تکه ای از ماه
بچه هیئتم من و حساس

به دوچشم تو و به رنگ سیاه
نویت از زیر روسری پیداست

دختر، ال اله اال اهلل ...
چند صدایی شدن و تکثر گرایی در شعر به نحوی 
که مخاطب محکوم به پذیرش فرمان شعر نیست. 
امروز  هرمونوتیک  در  که  است  بحثی  همان  این 
مطرح می شود. در واقع در بسیاری از شعرهای این 
دوره با کمرنگ شدن عناصر بیانی رو به رو هستیم:

بعد از تو
دیگر شعرهایم شبیه شعر نیست

قافیه باخته اند
قالب تهی شده است

وزنشان کم و زیاد می شود
با این وجود

تا آخر دنیا شعر خواهم گفت
آخر قرار شده

خدا تو را ردیف کند
“شهریار شفیعی”

- ارائه هوشمندانه در یافتن ظرفیت های زبانی که 
به طور شگرفی به زبان محاوره نزدیکی می جوید.

خلق الساعه بودن جریان شعر و اجرای آن با تمام 
امکانات هنر )داستان،تئاتر و...(

- جسارت در پی جویی آفاق جدید و دقت در 
زوایای گم شده

- ارائه ساخت های جدید و متنوع و ...
اما نقطه ضعف این تئوری اینجاست که بسیاری 
از شعرهای دهه هفتاد به بعد  با شگردهای کاماًل 
همانند و در ساخت های بسیار همگون پدید می 
آیند. شکی نیست که شعر پست مدرن اروپا و تئوری 
های ارایه شده در غرب به شکل بسیار آشکاری بر 
این شعر به اصطالح پیشرو ایران تاثیر گذاشته است.

عیب منتقدان و شاعران جوان ما این است که به 
دنبال مد روز می روند؛ این با طبیعت زبان در شعر 
فارسی سازگار نیست. و آنقدر در این زمینه شعریت 
شعر در لفظ و زبان و فراهنجاری زبانی است افراط 
کرده اند که گاهی از محتوا غافل مانده اند. این جای 
تاسف است که شاعران و منتقدان ما می بینند که 
مثال در شعر انگلیسی، فرانسه و... تخریب زبان مد 
شده است، خیال می کنند پس این یعنی “پست 
به هم  را  نحو  و  بیاییم صرف  ما هم  مدرنیسم”. 

بریزیم و از این قافله عقب نمانیم.

نگاه  باال،  تخّیل  قدرت  کاری-  نسرین 
کارگیری  به  هستی،  پدیده های  به  دقیق 
توانایی  شعر،  در  گوناگون  مضامین 
بیان  و  زبان  و  شاعرانه  قّصه پردازی های 
شعر  اصلی  ویژگی های  از  روان،  و  ساده 

علی سعادت فر است. 
او 59 سال سن دارد و دو فرزند او یکی 
دکترای  دیگری  و  است  دانشگاه  استاد 

دندانپزشکی دارد.

پدر زمینه شکوفتی شعری را 
در من شکوفا کرد

ریاضی  رشته ی  دانش آموخته   سعادت فر 
است.  پرورش  و  آموزش  بازنشسته   دبیر  و 
پا  ادب  اهل  و  فرهنگی  خانواده ای  در  وی 
مرحوم  پدرش  گذاشت.  وجود  عرصه ی  به 
دکتر محّمدحسین سعادت فر، استاد زبان و 
ادبّیات فارسی و خود، اهل شعر بود و این 
برای وی که ذوق شعری داشت، موهبتی 
ذهن  شکوفایی  زمینه ی  توانست  که  بود 
شاعرانه ی او را هرچه بیشتر فراهم سازد. 

خودش می گوید: تحت تأثیر روحّیات و 
آموزه های ادبی پدر با عالم شعر و شاعری 
آشنا شدم و اصول و فنون  مقّدماتی شعر 

را فرا گرفتم. 
سّنتی  رویکردی  شعر  به  من  رویکرد 
است و بالّطبع در اشعار و سروده هایم همان 
حال و هوای شعر سّنتی و کالسیک زبان 

فارسی خودنمایی می کند.

مثنوی های کتاب طریق سعادت 
زایده ذهن شاعر است

به  شعری  مجموعه ی  دو  سعادت فر 
نام های »طریق سعادت« را در سال  1382 
کتاب  های  مثنوی  در  که  رساند  چاپ  به 
قصه های وجود دارد که زاییده ذهن اوست 
یا اتفاقاتی که قبال برایش اتفاق افتاده است  
و کتاب »نوید عشق« درسال1386به چاپ 
منظومه ی»نوید  گوید:  می  است.  رسیده 
از  اشعاری  که  است  مشترکی  کار  عشق« 
سعادت فر  محّمدحسین  دکتر  مرحوم  پدرم، 
نیز در آن آمده است. و آخرین کتاب او هم 
فصل دلتنگی نام دارد که برگرفته از غزل 
آموزنده است که  مثنوی های  و  دوبیتی  و 
در روز کتابخوانی امسال رونمایی شد. این 
شاعر بیرجندی درباره اینکه چرا کتابخوانی 
و عالقه به کتاب کم است اذعان می کند: 
پایتخت است و  از  بیرجند یک منطقه دور 
تهران مرکز نشر کتابهای خوب زیادی  در 
نتیجه دسترسی به کتاب کمتر است  اینجا 
تکراری  کتابهای  به  بیشتر  مردم  البته  و 
روانشناسی  بعضا  و  درمانی  و  پزشکی  مثل 

عالقمند اند تا کتاب شعر  وادبیات.

رابطه نزدیکی بین ریاضی و شعر 
وجود دارد

پرسم  می  را  ریاضی  و  شعر  رابطه  او  از 
می گوید: شعر دارای نظم است و ریاضی  

مشمول نظم دنیاست تمام بحرهای ریاضی 
در کالم است. منطق برای ریاضی است و 
ادبیات و ریاضی حلقه اتصال دو علم است. 
خواندن  بنظرم  کند:  می  خاطرنشان  وی 
شعر آنهم شعرهای احساسی و غزل باعث 
انگیزه  می شود و همچینین این کتابها می 

توانند هدیه های خوب باشد. 
شعر  سرودن  است:  معتقد  فر  سعادت 
در  حتی  گاهی  گوید:   می  است  فطری 
حین رانندگی شعری به ذهنم می رسد در 
جایی پارک می کنم و شعر را می نویسم. 
و نظم و قافیه اش بصورت خودکار درست 
به  سفرش  از  همشهری  شاعر  شود.  می 
که  چیزی  سفر  این  در  گوید:  می  روسیه 
واقعا برایم جلب توجه کرد این بود که در 
همراهش  کتابی  کس  هر  پارک  در  مترو، 
وسط  در  نشانگر  دارای  همه  که  بود 
اینکه  بجای  را  هایشان  وقت  و  بود  کتاب 
درفضای مجازی بگذرانند به خواندن کتاب 

می گذراندند. 
ابراز امیدواری می کند: جامعه ما هم از 
که  ازمطالبی  و  شود  سرد  مجازی  فضای 
فاصله  ندارد  علمی  جنبه  هم  هایش  خیلی 
بگیرد و عمیق تر به کتاب بپردازد. و چقدر 
خوب است که از نویسندگان استان حمایت 
معرفی  استان  نویسندگان  و  شود  معنوی 
های  کتاب  شوند  تشویق  مردم  و  شوند 
زحمت  حداقل  تا  بخرند  را  ها  استانی  هم 
برطرف  حدی  تا  نویسنده  یک  ساله  چند 
کتابخانه  از  همچنین  فر  سعادت  شود. 

های  نویسنده  کتاب  اولین  که  دارد  انتظار 
استانی را بخرند  می گوید: متاسفانه در این 
زمینه ضعیف عمل شده است باید کتابهای 
خود  در  اول  مرحله  در  استان  نویسندگان 
ایرانی  ما  گوید  می  او  شود.  توزیع  استان 
ها از همان ابتدا عالقمند به ادبیات و شعر 
انگیزه  و  متفاوت  حس  این  باید  ایم  بوده 

احساسی دوباره شود باید مردم ما با شعر و 
غزل و ترانه آشتی کنند. 

اولین  گوید:  می  پایان  در  فر  سعادت 
نصحیت پدرم به من این بود که: شعر باید 
اگر  که   کند  منتقل  مخاطب  به  را  مطلبی 
نکند  بیان  را  اجتماع  درد  و  نباشد  اینگونه 

آن شعر بدرد نمی خورد.

گفتگوی اختصاصی با  علی سعادت فرشاعر و نویسنده بیرجندی

مردم و مسئوالن از نویسندگان استان حمایت معنوی کنند
آشپزی

کشک بیرجندی؛ قوروت بادمجان
)قروت بَِدمُجو(

مواد الزم: کشک بیرجندی معروف به قروت 5۰۰ 
گرم، بادمجان 2 عدد پیاز 1 عدد متوسط، روغن 2 قاشق 
،گردو 15-1۰ عدد ،نعنا داغ 1 قاشق مرباخوری، ادویه 

به دلخواه.
طرز تهیه: کشک ها را در داخل یک ظرف ریخته 
و آب به آن اضافه می کنند تا خیس بخورد. همزمان با 
خیس خوردن کشک ها تعدادی گردو را که بستگی به 
تعداد افراد خانواده دارد داخل تقارچه می ریزند. سپس با 
سنگ گرد و مخصوصی این گردوها در تقارچه سائیده 
شده و تبدیل به پودر می گردند. گردوها بوسیله این 
سنگ آنقدر بر گرد تقارچه  ساییده می شود تا زمانی که 
روغن پس دهد. اینک کشک ها را که حسابی خیس 
خورده اند به تقارچه اضافه می کنند و چرخش سنگ در 
تقارچه دوباره آغاز می گردد. اینکار آنقدر ادامه پیدا می کند 
تا بخشی از قسمت های کشک در اثر ساییده شدن جدا 
شود. در این زمان است که باید آب به کشک ها اضافه 
کرده تا در واقع ذرات جداشده از کشک ها در آب حل 
گردند. سپس این آب قروت آلود را در ظرف جداگانه ای 
می ریزند. عمل فوق نسبت به تعداد افراد خانواده و نیز 
میزان غلظت مورد عالقه شما چند بار تکرار می گردد. 
اینک که محلول قروت آمده شده، در ظرفی پیازها را 
خورد کرده و باروغن سرخ می کنند. روغن حیوانی یا 
با اصطالح محلی روغن زرد یکی از عوامل مزه دهی 
به قوروت است و در صورت امکان، قرووت باید با این 
روغن تهیه شود. بعد از سرخ شدن پیازها محلول قروت 
را به آن اضافه می کنند و بر روی اجاق باقی می گذارند 
تا داغ شود و تقریباً به مرحله جوشش برسد. ولی قبل از 
اینکه شروع به جوشش کند آنرا از روی اجاق بر می 
دارند. غذا آماده است، اگر در کنار آن بادمجان و سبزی 

ریحان هم باشد بهتر است.
کاریکاتور طرح اصالح پول ملی ایران  -  جواد طریقی اکبرپور

1

2

3

4

به خاطر داشته باشید پیشگیری بهتر از درمان است.

1. وسایل گرمایشی و تجهیزات مرتبط استاندارد باشند و هر وسیله گاز سوز یک 
دودکش مجزا داشته باشد و مصالح دودکشها مقاوم باشند.

2. حتماً یک هشدار دهنده گاز CO در خانه نصب کنید.
3. به برچسب انرژی و استاندارد بودن لوازم گازسوز در هنگام خرید توجه کنید.

4. رنگ شعله گاز در وسایل گاز سوز بسیار مهم است و در صورتی که سوخت 
کامل و صحیح باشد رنگ آن آبی خواهد بود.

5. به هیچ وجه بخاری و شومینه بدون دودکش در محیط های بسته مانند اتاق 
خواب و آبگرمکن در مکان هایی مانند انباری، آشپزخانه های کوچک حمام یا 

رختکن و پاسیو نباید نصب شود.
6. نصب وسایل گازسوز پر مصرف مانند آبگرمکن فوری و پکیج در واحدهای 
مسکونی یا غیر مسکونی که مساحت آنها کمتر از 6۰ متر مربع می باشد ممنوع 
است. مگر آنکه هوای موردنیاز جهت احتراق گاز مصرفی آنها از طریق دریچه 

دایمی که مستقیماً به هوای آزاد راه دارد تامین گردد.
7. جهت اتصال اجاق گاز و سایر دستگاهها باید از شیلنگ الستیکی تقویت شده 
که مخصوص گاز ساخته شده است، استفاده گردد. طول شیلنگ های گاز نباید 

حداکثر از 12۰ سانتیمتر تجاوز کند 
8. اشیاء و مواد قابل اشتعال حداقل 1متر از وسایل گرمایشی فاصله داشته باشند.

درخت کاج کج شده؛ حد فاصل جمهوری 31 الی 33،،،، ،،،،حوزه معاونت پیشگیری از حریق و حوادث آتش نشانی بیرجند

 ارسالی به تلگرام آواقاب عکس

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

ایزوگام شرق 

بخشـی
آدرس: میدان توحید 

09155622050 -32442331 

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم، سمت راست

کاوسی 09151611193 - 32228469 

تعمیر لوازم خانگی  در منزل      لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...  
نبش انقالب 6- شهریاری         3778-32229117  164 0915    

 این شرکت برای متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری
 در مقیاس های بزرگتر نیروگاهی را دارند، جهت مشاوره ،

طراحی و اجرا آمادگی خود را اعالم می دارد

بیرجند - خیابان توحید -خیابان میرزا کوچک خان شرقی - پالک 30 - واحد 5
تلفکس: 32430213-همراه: 09151634991- 09336599793    

 )صباغ زاده -سلطانی(

 اطالعیه شرکت دانش بنیان فروهر فناور کوروش

  تسهیالت ویژه بانکی با درآمدی 20 ساله)تضمین شده(

 کیفیت عالی و گارانتی بلند مدت

خدمات رسانی شبانه روزی در اسرع وقت

اولین  و تنها شرکت  دانش بنیان  در  زمینه سیستم های برق خورشیدی  در خراسان جنوبی

تیم فنی مجرب با سابقه 7 ساله اجرای سیستم های برق خورشیدی

ثبت نام احداث نیروگاه های برق خورشیدی خانگی
ویژه مشترکین شرکت برق )دولتی و خصوصی( در شهر ها و روستاها

 تخفیف ویژه به تعداد محدود فقط تا 15 دی ماه

برای خرید و بازدید خودروها وارد کانال تلگرام ما شوید
https://telegram.me / persean00

پرشین سابق
 آدرس مکان جدید: بیرجند - خیابان محالتی بین

 تقاطع معلم و غفاری - روبروی پارک آزادگان
056 32342112  -09155610262 

 با مدیریت سید مهدی فاطمی

نمایشگاه اتومبیل 
فاطمـــــی
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راه های موفقیت در »برنامه ریزی شغلی«

یکشنبه *28 آذر  1395 * شماره 3674

آیه روز  

و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده  اند آنان اهل بهشتند و در آن جاودان خواهند ماند. 
سوره البقره، آيه 82

حدیث روز  

خويشاوند كسـى است كـه دوستى و محّبت، او را نـزديك كرده باشد و اگـر چـه نـژادش دور بـاشد.
و بیـگانـه كسـى است كـه از دوستـى و محّبت به دور است و گرچه نژادش نزديك باشد. امام حسن )ع(

ای گشته خجل پری و حور از رویت
خورشید گرفته وام نور از رویت
در آرزوی روی تو داریم امروز

روئی و هزار اشک دور از رویت

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

یک لحظه مکث کن

يك  كه  نیست  فعالیتى  كارى،  ريزى  برنامه 
بار براى همیشه مثال در دبیرستان يا دانشگاه 
به  چیز  همه  گويى  شود،  فراموش  و  انجام 
در  رود.  مى  پیش  برنامه  مطابق  و  خوبى 
واقع برنامه ريزى كارى، فعالیتى است كه در 
بهترين حالت بايد به صورت منظم و دائمى 
گرفتن  نظر  در  با  خصوص   به  شود،  انجام 
متوسط  كارگران  دهد  مى  نشان  كه  آمارى 
در طول  را  خود  نه شغل(  )و  كار  دفعات  به 
آغاز  براى  بنابراين  دهند،  مى  تغییر  زندگى 
برنامه ريزى كارى، هرگز نه خیلى زود و نه 

خیلى دير است.
كارى  و  فعالیت سختى  كارى،  ريزى  برنامه 
نیست،  شود  انداخته  تعويق  به  كه  ترسناک 
بلکه فعالیتى رهايى بخش و ارضا كننده است؛ 
مان  اهداف  به  كند  مى  كمك  كه  فعالیتى 
و  تغییر  آماده  را  يا خودمان  پیدا كنیم  دست 
شروع برنامه ريزى براى يك كار جديد كنیم. 
برنامه ريزى كارى بايد تجربه اى مثبت، مفید 

و رضايت بخش باشد.

برنامه ریزی کاری، رویدادی ساالنه
انجام  ساالنه  را  كارها  برخى  ما،  از   بسیارى 
را  پزشکى  معاينات  مثال  براى  دهیم،  مى 
انجام داده و به چشم پزشکى و دندانپزشکى 
مراجعه مى كنیم، پس چرا برنامه ريزى كارى 

را در لیست قرار ندهیم؟
براى  در سال  را  هفته  آخر  يك  يا  روز  يك 
خلوت كردن با خود پیدا كنید  البته اگر تغییر 
كارى بزرگى را برنامه ريزى مى كنید، بیش از 

يك روز را به اين كار اختصاص دهید. 
هر چیزى كه باعث حواس پرتى مى شود را از 
خود دور كنید تا بتوانید كامال روى كار تمركز 
كنید. آنچه نمى خواهید در كارتان باشد، بايد 

از زندگى تان خارج شود.
با در نظر گرفتن برنامه ريزى كارى به عنوان 
يك فعالیت ساالنه، احساس امنیت بیشترى 
در مسیر و انتخاب كار خواهید داشت و براى 
پیش  كه  مشکالتى  و  ترديدها  از  بسیارى 
آمادگى  كارهاست،  و  ها  شغل  تمام   روى 

بیشترى داريد.

از آخرین برنامه ریزی کاری،
 نقشه مسیر را رسم کنید!

يکى از نخستین فعالیت ها براى برنامه ريزى 
كارى  مسیر  تهیه  براى  وقت  صرف  كارى، 
نوعى  به  زمانى است كه  آخرين  از  و شغلى 
برنامه ريزى كارى را انجام داده ايد. در حالى 
و  بازنگرى  بمانید،  باقى  در گذشته  نبايد  كه 
فکر درباره مسیرى كه تاكنون طى كرده ايد 
بوده  و مشخصى  مستقیم  مسیر  آيا  كه  اين 
 يا پر از پیچ و خم و بدون پايان  به شما در 
برنامه ريزى آينده كمك مى كند.زمانى كه 
از گذشته ترسیم مى كنید، درباره  نقشه اى 
راه تان فکر كنید و درباره اينکه چرا به اينجا 
رسیده ايد، يادداشت برداريد. آيا مسیرى كه 
طى مى كنید شما را خوشحال مى كند؟ مى 
كارى  كنید؟ چه  اين عمل  از  بهتر  توانستید 
انجام  متفاوت  اى  گونه  به  است  ممکن   را 

داده باشید؟
خواسته ها و نیازهای تان فکر کنید!

تغییر از ويژگى هاى زندگى است؛ همه تغییر 

مى كنند و همین طور چیزهايى كه دوست 
داريم و دوست نداريم. بعضى از چیزهايى كه 
اكنون  بوديم،  عاشقش  پیش  سال  دو  مثال 
احساس ناخوشايندى به ما مى دهند. بنابراين 
احساسات  كه  چیزهايى  مورد  در  همیشه 
شديدى نسبت به آنها در زندگى  نه فقط در 

رابطه با شغل  داريد، فکر كنید.
از چیزهاى مهمى كه دوست داريد و نداريد، 
براى  اين لیست  از  لیستى تهیه كرده سپس 
سنجش و بررسى شغل فعلى و مسیر كارى 
در  بیشتر  تان  و شغل  كار  اگر  كنید.  استفاده 
ستون عالئق تان قرار دارد، بدانید كه هنوز در 
مسیر درستى هستید اما اگر فعالیت هاى شغلى 
تان بیشتر با ستون بیزارى ها و چیزهايى كه از 
آنها متنفريد همپوشانى دارد، زمان آن رسیده 
كه بررسى كار و شغل جديد را شروع كنید.
و  شغل  از  چیزى  چه  اينکه  درباره  درنهايت، 
كارتان مى خواهید و نیازهاى تان فکر كنید. 
آيا مى خواهید دنیا را تغییر دهید؟ مى خواهید 
مشهور شويد؟ خواهان استقالل مالى هستید؟ 

تفریحات و سرگرمی های 
خود را بررسی کنید!

برنامه ريزى كارى فرصتى را هم براى بررسى 
كند.  مى  فراهم  فراغت  اوقات  فعالیت هاى 
شايد بررسى فعالیت هاى غیر كارى هنگام 
برنامه ريزى كارى، عجیب به نظر برسد. اما 

در واقع اين طور نیست. 
بسیارى از اوقات سرگرمى ها و فعالیت هاى 
مسیرهاى  درباره  خوبى  بینش  غیركارى، 
ارائه مى كنند. به نظرتان نمى  آينده  كارى 

توان يك سرگرمى را به كار تبديل كنید؟ 
بسیارى از مردم چنین فکر مى كنند. نقاش 
مشهور، پلگوگن، تاجر موفقى بود كه نقاشى 

هم مى كرد. 
كه  زمانى  تا  نبود  معروفى  نقاش  واقع  در 
او  نقاشى،  ادامه  براى  هنرمندى  تحسین 
نهايت در  در  او  ترغیب كرد؛  اين كار  به  را 
مورد سرگرمى اش فکر كرد و تصمیم گرفت 
كارش را تغییر دهد. او در حرفه خود موفق 

بود اما عاشق نقاشى بود.

عارفانه روز

آرزوهایتان را اجابت مي كند آنکه آسمانی را 
می گریاند تاگلی را بخنداند. روزتان  شاد شاد 

دلتان  خوش ، لبتان خندون و زندگیتون آرام

خطاى ديد دو خط كامال هم اندازه هستند ولى 
به خاطر قرار گرفتن در يك  تصوير داراى 

دورنما، خط بااليى بزرگتر ديده مى شود
 با چشمانى كه چنین خطا میبینند قضاوت

به شادى معتاد شويد! آنقدر تمرين كنید 
وجود و افکارتان را از آنچه باعث شاديتان 
مى شود تا معتاد شويد شادى تنها دارويى

 است كه عوارض جانبى ندارد

هركس همان گونه است كه  فکر می كند پس 
مراقب افکارخود باشید.ذهن همچون ساعتی 

پیوسته درحال كار كردن است بایدهرروز
بااندیشه های خوب آن را كوک كرد.

استادى با شاگردش از باغى مي گذشت چشمشان 
گمان  گفت  شاگرد  افتاد.  كهنه  كفش  يك   به 
مي كنم اين كفشهاي كارگرى است كه در اين 

باغ كار مي كند. 
بیا با پنهان كردن كفشها عکس العمل كارگر را 
ببینیم و بعد كفشها را پس بدهیم و كمى شاد 
را  او  خود  خنده  براى  چرا  گفت  استاد   !. شويم 
ناراحت كنیم؛ بیا كارى كه مي گويم انجام بده 

و عکس العملش را ببین! 
مقدارى پول درون آن قرار بده شاگرد هم پذيرفت 
و بعد از قرار دادن پول، مخفى شدند.كارگر براى 
تعويض لباس به وسائل خود مراجعه كرد و همین 
پا درون كفش گذاشت متوجه شیئى درون  كه 
با  ديد.  را  ها  پول   ، وارسى  از  بعد  و  كفش شد 
گريه فرياد زد : خدايا شکرت !  خدايى كه هیچ 
وقت بندگانت را فراموش نمي كنى. میدانى كه 
همسر مريض و فرزندان گرسنه دارم و در اين 
فکر بودم كه امروز با دست خالى و با چه رويى 
به نزد آنها باز گردم و همینطور اشك مي ريخت.

استاد به شاگردش گفت: همیشه سعى كن براى 
خوشحالیت ببخشى نه بستانى.

نگرش

پذیرش زندگی

* براى لحظه اى تصور كنید كه تمامى احساسات 
شما  آگاهى  رشد  براى  فقط  كنونى  شرايط   و 

به وجود آمده اند.
*  روندى كه هم  اكنون درون آن قرار داريد، 
الهى و مقدس بوده و براى ايجاد تغییرات مثبت 

در زندگى شما طراحى شده است. 
زندگى  ايمانى  و  آگاهى  با چنین  كه  زمانى   *
كنید مطمن خواهید شد كه آنچه روى مى دهد، 

كامل و مناسب است.
برابر  در  شما  فعلى  موقعیت  نیست  مهم   *
با تمركز بر روى احساس و  آرزويتان چیست. 
هدايت افکارتان به سويى كه منجر به احساس 
هماهنگى  توانید  مى  دوباره  شود  بهترى 
امرى  شما  براى  كه  سعادتى  با  اتان  ارتعاشى 

طبیعى است، به دست بیاوريد.
* يادتان باشد شما موجودى هستید از جنس 
هماهنگى  چه  هر  غیرمادى،  پاک  انرژى 
ارتعاشیتان بیشتر باشد، احساس بهترى خواهید 
داشت. براى مثال وقتى در حال ستايش چیزى 
تان واقعى  وجود  با  شما  ارتعاشات   هستید 

يکى است.
* وقتى كسى را دوست داريد، ارتعاشات وجود 
شما با آنچه واقعا هستید هماهنگ شده است. 
قصورى  و  خطا  ديگران  يا  خود  در  اگر   اما 
مى بینید ارتعاشى صادر مى كنید كه با وجود 
حالت  در  ديگر  و  نیست  يکى  اتان  واقعى 

پذيرش بخش غیر مادى خود نیستید.

                        

قرن  ادبي  سبك   -1 افقي: 
نامه - دشنام و  نوزدهم - جاي 
ناسزا 2- نادرست - مقابل آمدن 
- نام قديم كربال 3- ميراث مرده 
- سخن درست و برحق - داور 
مسابقه 4- درد و رنج - ميوه هزار 
دانه - نوعي ماشين چاپ خودكار 
5- در هم پيچيدن - شرط بندي-  
اسالمي  جمهوري  خبرگزاري 
پيامبران  از  نزار-  و  -الغر   6 
انعقاد  ويتامين   - اسرائيل  بني 
خون 7- درختي در بهشت - روز 
8-خداي  مرجع   - محرم  دهم 
آمدن  به  امر   - تجارت  و  سفر 
- عالمت زير حرف 9- عدل و 
انصاف - كاسه سر - فدراسيون 
بين المللي كشتي 10-  پروردگار 
عالم - رنگ ها - كهنه و پوسيده 
11-  بدي كردن - رعد و برق 
- عدد ورزشي 12-  ناحيه بدون 
درخت ، سرد و مرطوب - تجارت  
برق  -خوك وحشي 13-  سيم 
- راكب  توانا و داراي قدرت 14 
- در شك افتادن - يكتاي كفش 
- گويند دوستي آورد 15- عالمت 
مفعول بي واسطه - تازه كار-  از 
مهمترين روزنامه هاي آمريكاي 

اسپانيولي  زبان  به  كه   التين 
منتشرمي شود.

نوشتن  طرز   -1 عمودي: 
حروف و كلمات - امين 2- ضد 
وناسازگار - بسيار بخشنده - الزم 
3- هر يك از بخشهاي مجزاي 
روز   - پيكار   - مجموعه  يك 
واحد شمارش  هفته 4-  نخست 
صفات  از  و  مهربان   - شتر 
از طوايف كرد  يكي  باريتعالي - 
5- نوعي كاغذ نامرغوب - بزرگ 
جنابعالي  و  من   - قوم  مهتر  و 
6- مساوي- عاميانه - سودمند  
اثري ادبي از پير كورني فرانسوي 
7- ناسپاسي - خانه هاي شعري 

- سرپرست و قيم 8-از سازهاي 
ايراني - النه پرنده - ديدني رژه 
9- گيره پزشكي - از شهرهاي 
تركيه  در  اي  درياچه   - ايالم 
توابع  از   - كاميون  نوعي   -  10
جمع  عالمت   - اصفهان  شهر 
افيون  فارسي 11- شهر توت - 
- هميشه و پيوسته 12 - پايتخت 
ارزش چيزي  ميانجي-  آلباني-  
13 - پيمان اقتصادي كشورهاي 
آمريكاي شمالي و مركزي - زن 
پايه ساختمان   - قرآني  پاكدامن 
14 - سرخ رنگ - سست و تنبل 
- قاضي 15- درخت آفريقايي - 

رودي جاري در تركمنستان
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سونودراینزیار14

تعیاشمناویدرس15

ساندویچ فــدک  افتتــاح شد
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.
  ساعت کار: 7 صبح تا 12شب      بین عدل 16و 18   تلفن: 32204036

صبحانه )املت، نیمرو، تخم مرغ آبپز( با  چای 
7 صبح موجود است

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با باالترین 
قیمت خریداریم.   09151630435  

09159639253 - نیازی

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه 

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

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

تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

اجرای نمای آلومینیــوم و چلنیــوم 
با پایین ترین قیمت 

   09157201009 - 09151655537

اخالق، انصاف، کارخوب
متخصص در حمل بار و اثاثیه 

منزل با سابقه درخشان
خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 

کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959
32414702 نقاشی  ساختمان

انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 
اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و...

 با قیمت مناسب
  09156633230- برگی

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل ، درب و پنجره 

دسته دوم ، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی

به یک نفر دارای مدرک مهندسی 
عمران یا مکانیک با 3 سال سابقه 
بیمه برای اخذ رتبه آب نیازمندیم.

09036300612

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

مدرک اینجانب مهدی امیرآبادی زاده به شماره 
1066681 مقطع فوق دیپلم رشته کارهای 

عمومی ساختمان فاقد اعتبار می باشد.

مرکز تخصصی ابرو و قرینه سازی
بین مدرس 11 و 13 - زیبایی سی تل

32230549

حمل بار و اثاثیه محمـد
09157204062

نقاشی ساختمان و کناف 
کاغذ دیواری، بلوک شیشه ای 

)فروشی و نصب( 
 09159622158 - حسینی

احداث ساختمان جدید 
تخریب ، بازسازی و تعمیرات 

ساختمان های قدیمی
09215229740
05632213714

طراحی و اجرای نمای آلومینیوم
09158619396

مجری و طراحی سقف های کاذب 
دیوار پوش، کناف ، پارکت، ایرانیت و  پرچین

نقد و اقساط              در اسرع وقت

09158652889 - 09903576760 برادران صحرانورد

کار خوب اتفاقی نیست

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی

فــرش هامـون
با خرید 24 متر فرش  6 متر رایگـان  دریافت کنید

*تعویض مبل و فرش * کارت خرید کاالی ایرانی پذیرفته می شود
نبش مطهری 21/1      32228253
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لیگ والیبال زیرکوه برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان زیرکوه ، با حضور 
اعضای  و  شهرستان،ریاست  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست 
هیات والیبال و جمعی از پیشکسوتان این رشته ورزشی،سومین 

نشست هیات والیبال زیرکوه برگزار گردید.

مسابقه دوچرخه سواری کوهستان در بیرجند برگزار شد

بیرجند:به  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
دوچرخه  مسابقه  دوره  وحدت،یک  هفته  گرامیداشت  مناسبت 
با  بزرگساالن،  و  نوجوانان  سنی  رده  دو  در  کوهستان  سواری 
همکاری اداره ورزش و جوانان بیرجند، هیات دوچرخه سواری 
تا سوم هر  شهرستان و آموزش و پرورش برگزار و نفرات اول 

بخش مشخص شده و به آنان جوایز و حکم قهرمانی اهدا شد. 

 قاین میزبان مسابقات کشتی پهلوانی استان خراسان 
جنوبی می باشد

استان  منتخب  تیم  انتخابی  استان  پهلوانی  کشتی  مسابقات 
مسابقات  گردیداین  برگزار  قاین  میزبانی  به  جنوبی  خراسان 
درسالن کشتی وباحضور اعضاء شورای اسالمی شهرقاین،رئیس 
هیأت کشتی استان،رئیس هیأت کشتی قاین ومعاون اداره ورزش 
وجوانان وباشرکت تیم هایی کشتی قاین،بیرجند،فردوس،طبس 
درحال برگزاری می باشد.برگزیدگان این مسابقه در 9دی ماه 
به مسابقات کشتی پهلوانی کشور به میزبانی مشهد اعزام گردند.

سعید قربان زاده موتور سوار قاینی به اردوی
 تیم ملی دعوت شد

اردوی تیم ملی دعوت  به  سعید قربان زاده موتور سوار قاینی 
شد.سه موتور سوار خراسان جنوبی که جزء 27موتورسوار برتر 
کشور هستند در مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور،از سوی 
فراخوانده  ملی  تیم  مقدماتی  اردوی  وبه  انتخاب  فنی  کمیته 
در  قاین   از  زاده  قربان  و سعید  ازسرایان   خانی  شدند.محمد 
کالس 450 سی سی و سینا داشگر ازسرایان در کالس 150 
سی سی از جمله قهرمانان موتور سواری استان هستند که  به 

اردوی مقدماتی تیم ملی موتور کراس دعوت شده اند.

یک دوره کالس آموزشی بازی های بومی ومحلی درآرین 
شهر برگزارگردید

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان قاین دبیر ونائب رئیس 
هیأت بازیهای بومی ومحلی قاین به دعوت از مسئول ورزشی شهر 
آرین شهر یک دوره کالس آموزشی بازیهای بومی ومحلی دررشته 

های هفت سنگ ودال پالن درسالن آدینه آرین شهربرگزارنمودند.

بُخور دادن و جوانی پوست 

بخار  معرض  در  مدتی  پوست یک  وقتی 
جذب  را  رطوبت  طبیعتا  بگیرد  قرار  آب 
می کند، حمام، و سونای مرطوب همگی 
به پوست رطوبت می دهند مثال اگر 10 
تا 15 دقیقه در حمام باشید رطوبت کافی 
جذب پوست می شود و وقتی ما از حمام 
خارج می شوید احساس می کنید پوستی 

شفاف تر دارید اما این حالت پوست بعد 
رود  بین می  از  زمان کوتاهی  از گذشت 
بار به  و شما در روز نمی توانید چندین 
حمام بروید قید داشتن این پوست را می 
یک  شفافیت  این  داشتن  برای  اما  زنید 
آن  و  دارد  وجود  ساده  و  خوب  حل  راه 

استفاده از بخور است.

خاصیت عرق چهل گیاه

پیچه،  دل  درمان  برای  گیاه  چهل  عرق 
دل درد، نفخ معده و ناراحتی های روده 
نیز بسیارموثر است. این عرق گیاهی که 
می  برده  نام  آن  از  گیاه  چهل  عنوان  به 
شود، در اصل چهل گیاه نداشته و حاوی 
دستگاه  برای  مفید  گیاهان  از  تعدادی 
گوارش است. یک شبه داروی بسیار موثر 

است.  گوارشی  ناراحتی های  انواع  برای 
ترکیبات این عرق گیاهی شامل پونه، نعنا، 
اکثر گیاهان دیگر  آویشن، شیرین بیان و 
می شود مصرف این عرق گیاهی به دلیل 
گرم مزاج بودن آن به افرادی که طبع گرم 
دارند توصیه نمی شود زیرا سبب شل شدن 

دریچه معده در این افراد می شود.

 درمان   پوکي  استخوان

شایعی  بسیار  بیماری  استخوان  پوکی 
و  خانم ها  بیشتر  پیری  سنین  است.در 
درصد قابل توجهی از آقایان به این بیماری 
مبتال می شوند.این بیماری کشنده نیست، 
کوچک ترین  با  شکستگی  موجب  ولی 
ضربه می شود واین شکستگی ها وقتی در 
ناحیه باالی ران رخ می دهد.برای درمان 

کلسیم  مصرف  اول  قدم  استخوان  پوکی 
و ویتامین d به میزان کافی است. مصرف 
شیر و لبنیات و غذاهایی مثل تخم مرغ و 
گوشت و حضور در آفتاب می تواند نیاز به 
این دو ماده مغذی را کفاف دهد،در سنین 
از مکمل های  روزافزون  استفاده  به  باالتر 

ویتامین و کلسیم نیاز خواهد بود.

این داروها را با شکم خالی نخورید!

جمله  از  مواد  برخی  خالی  شکم  با  اگر 
صدمات  بخورید  را  داروها  از  دسته ای 
زیادی را به دستگاه گوارش، روده و معده 
خطر  در  را  خود  و  کرده اید  وارد  خود 
ابتال به برخی از بیماری ها قرار می دهید.

دستورالعمل   به  نکردن  توجه  صورت  در 
تهوع  حالت  دچار  است  ممکن  داروها 

شوید.این دسته از داروها اگر با غذا مصرف 
بهتر  و  داشت  خواهند  بهتری  اثر  شوند 
مهم ترین  به  می شوند.اینجا  بدن  جذب 
می کنیم:1-متفورمین  اشاره  داروها  این 
2-آنتی بیوتیک ها 3-داروهای ضدالتهابی 
غیر استروئیدی 4-داروهای مسکن و ضد 

درد 5- قرص های ضدبارداری

خواص درمانی کشمش

از آهن، پتاسیم، کلسیم  کشمش سرشار 
و ویتامین B است.ازطرفي کشمش داراي 
خواص آنتي اکسیداني است و از تخریب 
موجود  مي کند.فیبر  جلوگیري  سلولي 
رشد  از  و  کولون  سرطان  از  کشمش  در 
مي کند  جلوگیري  سلول ها  معمول  غیر 
بدن  در  خون  قند  کنترل  موجب  و 

و  معده  نظمي  بي  درمان  مي شود.براي 
از  را  یبوست مفید است.کشمش سستي 
رفتن  بین  از  موجب  و  مي کند  دور  بدن 
را خوشبو  مي شود.دهان  بدن  اضافي  آب 
مي کند.خوردن چند عدد کشمش در روز 
را  افراد  و  کرده  کمک  حافظه  تقویت  به 

از ابتال به بیماري آلزایمر مصون مي دارد.

یخ زدن مادر باردار در برف 

باردار  مادر  آستانه یخ زدن مرگبار پیش رفت.این  تا  برف  باردار در محاصره   زن 
از روستای کانی پری بخش ننور بانه توسط تیم پزشکی شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان بانه نجات یافت.علی شالباف رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بانه 
گفت: امداد رسانی به زن باردار به علت بارش شدید برف و کوهستانی بودن منطقه 
و مسدود شدن جاده ارتباطی کار را بامشکل مواجه کرده بود، سرانجام توانستیم با 
تالش سه ساعته و با همکاری بخشدار بخش ننور و اداره راهداری مادر باردار را به 
شهر بانه انتقال دهیم.شالباف با بیان اینکه این تیم پزشکی شامل یک پزشک و دو 
ماما بودند، تاکید کرد: تیم پزشکی توانستند با سالمت کامل مادر را به درمانگاه شماره 
2 شهری برسانند و اقدامات الزم را انجام دهند.روستای کانی پری از توابع بخش ننور 

شهرستان بانه است و در فاصله 40 کیلومتری شهر بانه قرار دارد.

یادگیری مهارت خواباندن نوزادی که به تازگی پا به این 
دنیا گذاشته است، بخش زیادی از مشکالت تازه پدر و 
مادر شده ها و نزدیکانشان را حل می کند. با رعایت 
خوابیدن  به  توانید  می  باورنکردنی  شکل  به  نکاتی، 
راحت تر و بهتر  نوزادتان کمک کنید.1-با نوزاد، ارتباط 
چشمی طوالنی برقرار نکنید 2-نوزاد را سیر کنید3- 

تخت کودک را خلوت کنید 4- نوزاد را حمام کنید 5- 
فضا را خوشبو کنید 6- زمان مناسب را انتخاب کنید 
7- لباس خواب مناسب تن نوزاد کنید 8- دمای محیط 
را اندازه نگه دارید 9-اتاق را تاریک کنید 10- نوزاد را 
ماساژ دهید 11- نوزادتان را به خواب نیمروزی دعوت 
کنید 12- از پوشک مخصوص شب استفاده کنید 13- 

به نوزاد پستانک بدهید 14- یک برنامه خواب منظم 
داشته باشید 15-الالیی بخوانید 16- بهترین راهکار را 
خودتان بیابید: همه ما درباره تکان دادن کودک در تمام 
شب یا نشستن در خودرو و گردش آرام شبانه شنیده 
ایم، اما هیچ فردی نمی تواند قضاوت کند که کدام شیوه 

برای نوزاد شما کارآمدتر خواهد بود.

نوزاد بدخواب را چگونه راحت بخوابانیم؟

باند سارقان احشام در سرایان متالشي شد

فرمانده انتظامي سرایان از دستگیري و متالشي شدن باند سارقان احشام در این 
شهرستان خبر داد.سرهنگ محمد اسماعیل برادران اظهار داشت:با اعالم مرکز 
فوریت هاي پلیسي 110 مبني بر وقوع چندین فقره سرقت احشام در سرایان، 
بالفاصله بررسي موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.وي 
افزود:مأموران با انجام تحقیقات میداني و گشت زني در شهر ؛خودروي سارقان 
را شناسایي و به راننده خودرو دستور ایست دادند و متهم را دستگیر کردند.وی 
تصریح کرد:سارق در اظهارات خود به سه فقره سرقت احشام با همکاري چهار 
نفر دیگر از همدستانش اعتراف کرد که آنان نیز در یک عملیات توسط مأموران 
دستگیر شدند.فرمانده انتظامي گفت:تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد 

که در این رابطه سه خودرو توقیف و پنج متهم به مراجع قضائي معرفي شدند.

کالهبرداری 90 میلیاردی با چک های باطله 

فرمانده نیروی انتظامی لنگرود از دستگیری کالهبردار 90 میلیارد ریالی در این 
شهرستان خبر داد.سرهنگ حسین نیک فرد گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی در پی 
ارائه شکوائیه ای مبنی بر وقوع کالهبرداری به مبلغ 90 میلیارد ریال در لنگرود، 
دستگیری متهم را در دستور کار قرار دادند.وی بیان داشت: ماموران پس از انجام 
اقدامات اطالعاتی متهم و همدستان 31 و 50 ساله او را دستگیر کردند.متهمان 
از مالباخته ای خریداری و سپس  را  با چک های باطل شده یک ملک تجاری 
و  نامه  وکالت  برگ  یک  متهمان  مخفیگاه  از  داد:  ادامه  بودند.وی  شده  متواری 
مبایعه نامه کشف شده است.سرهنگ نیک فرد با اعالم اینکه پرونده متهم برای 
کشف کالهبرداری های احتمالی در دست بررسی پلیس است، از مردم خواست 

قبل از انجام هرگونه معامله از جعلی نبودن و صحت اسناد اطمینان یابند.
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تهیه مستند از جاذبه های تاریخی، گردشگری و فرهنگی شهرستان فردوس

غالمی- عوامل برنامه همسفر شبکه مستند سیما برای تهیه مستند از جاذبه های تاریخی، گردشگری و فرهنگی شهرستان فردوس دیدن کردند.کرم پور مدیر پایگاه شهر تاریخی 
تون و مجموعه جهانی قنات بلده گفت: مستند “همسفر” برنامه ایست که به معرفی شهرهای ایران می پردازد. وی افزود: جاذبه های تاریخی و گردشگری، مناظر طبیعت کویر و 
شنبه * 28 آذر 1395 * شماره 3674مجموعه قنوات بلده از جمله مواردی است که در این برنامه مستند، معرفی می گردد و سرمایه گذاران آن شهرداری فردوس، مجموعه آبگرم معدنی هالل و شهرداری اسالمیه هستند.

7

عکس : امین جم

 مرز؛  عاملی برای توسعه 

صادراتی محصوالت کشاورزی

نهبندان  های  شهرستان  نماینده  برزجی- 
تواند  می  مرز  اینکه  بیان  با  سربیشه  و 
محصوالت  صادراتی  توسعه  برای  عاملی 
در  ظرفیت  این  از  باید  گفت:  باشد   کشاورزی 
شهرستان های نهبندان و سربیشه بیشتر استفاده 
با  اختصاصی  گفتگوی  در  افضلی  نظر  شود. 
 260 مرز  انتخابیه  حوزه  این  اینکه   بیان  با  آوا 
عنوان  دارند،  افغانستان  کشور  با  کیلومتری 
توسعه  برای  عاملی  مرزی  های  ظرفیت  کرد: 
آید.  به شمار می  صادراتی محصوالت کشاورزی 
آب  کشاورزی،  کمیسیون  رییسه  هیئت  عضو 
از  بهینه  استفاده  اینکه   بیان   با  طبیعی  منابع   و 
ظرفیت های کشاورزی عاملی برای توسعه صادراتی 
محصوالت کشاورزی به شمار می آید، بیان کرد: 
تقویت پایانه صادراتی عاملی برای  بهبود تبادالت 

تجاری و کشاورزی با افغانستان است.
 

پیروزی در حلب کمر آمریکا و
دیگر فتنه گران در منطقه را شکست

بیان  با  بیرجند  شهرستان  جمعه  امام  تسنیم- 
اینکه امروز جریان حلب کمر آمریکا و دیگر فتنه 
ها را شکست، گفت: همچنین این جریان سیلی 
محکمی به استکبار بود بنابراین باید در این صحنه 
رضایی  االسالم  حجت  کنیم.  ایستادگی  محکم 
شهرستان  جمعه  نماز  خطبه های  در  بیرجندی 
بیرجند اظهار کرد: وحدت یعنی بزرگی و آقایی، ما 
به دنبال وحدت اجتماعی و وحدت جهانی هستیم 
اما اگر خود به وحدت درونی نرسیم نمی توانیم 
بیان  با  همچنین  وی  دهیم.  انجام  کاری  هیچ 
اینکه در سیستان و بلوچستان برای ایجاد وحدت 
کمپینی راه اندازی شد، افزود: فضای مجازی باید 

ابزاری برای وحدت در نظر گرفته شود.

بهره برداری از کارخانه چدن خوسف
تا دهه فجر

دهه  تا  خوسف  چدن  کارخانه  سیما-  و  صدا 
در  نفر   600 تا  رسد  می  برداری  بهره  به  فجر 
آن مشغول به کار شوند سرپرست معاونت امور 
صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با 
اشاره به پیشرفت 90 درصدی فاز اول این واحد 
صنعتی گفت: تجهیزات و ماشین آالت فاز دوم 
نیز تا پایان سال نصب می شود. به گفته پارسا 
فاز اول و دوم این کارخانه که ظرفیت تولید 350 
هزار تن شمش فوالد در سال را دارد برای آنها 

250 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

دیدارفرماندار و مسووالن درمیان
با خانواده شهدای اهل سنت شهرستان

خانواده  اینکه  بیان  با  درمیان  فرماندار  ایرنا- 
شهدا صاحبان اصلی انقالب و نظام هستند، گفت: 
همه ما مدیون خون شهدا هستیم و باید قدردان 
ایثارگری ها، فداکاری ها و از خودگذشتگی های 
این عزیزان باشیم. بشیری زاده در دیدار با خانواده 
شهدای اهل سنت شهر اسدیه به مناسبت هفته 
وحدت، افزود: با خدمت رسانی به مردم، به ویژه 
بتوانیم  ایثارگران  و  شهدا  معظم  های  خانواده 
وی  باشیم.  انقالب  سنگر  در  کوچکی  خادمان 
به  اسالمی  ایران  سربلندی  و  عزت  شد:  یادآور 
تکریم خانواده  برکت خون شهدا است، فرهنگ 

شهدا و ایثارگران باید در جامعه نهادینه شود.

طرح ملی »جنگالنه« اجرا شد

در  جنگالنه  ملی  طرح  اجرای  سومین  کاری- 
استان روز جمعه با بذر کاری منطقه شکراب بیرجند 
با حضور جمعی از دوستداران طبیعت، تشکل های 
غیردولتی و جامعه محلی انجام شد. مدیر کل منابع 
این طرح را  از اجرای  آبخیزداری هدف  طبیعی و 
با  طبیعت  از  حفاظت  فرهنگ  توسعه  و  گسترش 
مشارکت سازمان های مردم نهاد دانست و عنوان 
کرد: احیای درختان بادامک از دیگر اهداف این طرح 
جنگل کاری بود که کاشت درخت و توسعه فضاهای 
سبز و جنگل کاری به  منظور احیای رویشگاه های 
خشکیده در نقاط مختلف استان موجب پیشگیری از 
روند بیابان زایی می شود. شریفی ادامه داد: در این 

برنامه که با استقبال و حضور پرشور مردم همراه بود 
بیش 10 هکتار از اراضی منطقه شکراب بیرجند با 

پنج کیلو بذر گونه بومی بادامک بذرکاری شد.

وجود ماشین آالت فرسوده از مشکالت 
اداره حمل و نقل جاده ای شهرستان فردوس

روز  تبریک  با  فردوس  جمعه  امام  تسنیم- 
این  خوب  خدمات  از  رانندگان  و  نقل  و  حمل 
سازمان در شهرستان فردوس قدردانی و عنوان 
مشکالت  از  فرسوده  آالت  ماشین  وجود  کرد: 
نقل جاده ای شهرستان است که  اداره حمل و 
شود. موضوع  این  به  ای  ویژه  توجه  امیدواریم 
حجت االسالم بابایی در خطبه های نماز جمعه 
و  حوزه  وحدت  روز  گرامیداشت  با  همچنین 
نیروی  تولید  مرکز  دو  این  کرد:  بیان  دانشگاه 
و  علم  افزایش  و  تقوا  رعایت  با  باید  انسانی، 
دانایی خود، آینده نظام اسالمی را مدیریت کنند.

مالئی- مراسم افتتاح صندوق قرض الحسنه 
امداد والیت در استان با حضور حجت االسالم 
همایش  سالن  در  فقیه  ولی  نماینده  عبادی 

کمیته امداد امام خیمنی )ره( برگزار شد.
)ره(  خیمنی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
قرض الحسنه  وام  اعطای  کرد:  عنوان 
فرهنگ کار و تالش را در جامعه گسترش 
کمک  جای  به  امداد  کمیته  و  می دهد 

بالعوض به سمت کمک معوض می رود.
جامعه  درصد   72 افزود:  آبادی  سلم  رضا 
در  و  سالمند  جنوبی  خراسان  مددجوی 
پرداخت  توانایی  که  هستند  ساکن  روستاها 

بالعوض  های  کمک  باید  و  ندارند  را  وام 
تاسیس  از  هدف  وی  شود.  داده  ها  آن  به 
هدف  جامعه  توانمندسازی  را  صندوق  این 
سنت  ترویج  و  تبیین  اشتغال،  ایجاد  و 
و  دینی  آموزه های  مطابق  قرض الحسنه 

تقویت جایگاه قانونی دانست.
خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
تسهیالت  اعطای  اینکه  به  اشاره  با  )ره( 
فاصله  و  پیشگیری  فقر  از  قرض الحسنه 
خاطرنشان  دهد  می  کاهش  را  طبقاتی 
ایرانی  الحسنه  قرض  الگوی  ارائه  کرد: 
صندوق  افتتاح  اهداف  دیگر  از  اسالمی 

قرض الحسنه امداد والیت در استان است. 
میلیارد   33 اکنون  شد:  یادآور  سلم آبادی 
تومان سرمایه در گردش برای پرداخت وام 

در صندوق موجود است.

مسئوالن به روستاهای فقیر
بیشتر توجه کنند

حجت االسالم محمدرضا بابایی امام جمعه 
افراد  کرد:  بیان  این جلسه  در  نیز  فردوس 
این  درصدد  امداد  کمیته  پوشش  تحت 
تسهیالت  و  اشتغال زایی  با  که  هستند 

جامعه بزرگ کمیته امداد را کوچک کنند و 
این سیاست خوبی است.

وی با بیان اینکه ما در برابر قشری که هیچ 
راه و سرپرستی ندارند مدیون هستیم افزود: 
آنها  نیازمندان اکرام کند و به  هر کسی به 
اطعام دهد مورد رحمت خداوند قرار می گیرد 

جبران  قیامت  روز  در  را  کار  این  خداوند  و 
در  شد:  یادآور  فردوس  جمعه  امام  می کند. 
و  دارد  وجود  زیادی  فقر  روستاها  از  برخی 
انسان با دیدن محرومیت این روستاها متأثر 
می شود که مسئوالن باید توجه بیشتری به 

مناطق محروم داشته باشند.

صندوق قرض الحسنه امداد والیت در استان
با 33میلیارد تومان آغاز به کار کرد

 جشن میالد نبی اکرم)ص( و
امام جعفر صادق)ع( در استان برگزار شد

ایرنا - همزمان با هفته وحدت و سالروز میالد 
و  مصطفی)ص(  محمد  مرتبت  ختمی  حضرت 
حضرت امام جعفر صادق)ع( جشن های پرشور و 

با شکوهی با حضور مردم شیعه و سنی در استان 
با  استان  دیندار  و  والیتمدار  مردم  شد.  برگزار 
شرکت در جشن ها و حضور در مراسم ویژه هفته 
وحدت در مرکز استان و شهرهای مختلف محبت 
خود را به اهل بیت)ع( و ائمه اطهار)ص( نشان 
اماکن مختلف،  در مساجد،  ها  این جشن  دادند. 

امامزادگان و بقاع متبرکه استان برگزار شد.

پژوهش های دانشجویی به سمت
نیازهای شهرستان سوق داده شود

مهر- فرماندار ویژه طبس گفت: پایان نامه های 
نیازهای شهرستان در حوزه  به سمت  دانشجویی 
مراسم  در  طالیی  شود.  داده  سوق  پژوهشی 
پژوهش  اینکه  بیان  با  پژوهش  گرامیداشت هفته 
در پروژه های عمرانی نتوانسته رضایت عمومی را 
درپی داشته باشد، ادامه داد: در پروژه های کشاورزی 
و صنعتی بعضاً جانمایی ناصحیح مشکالتی را ایجاد 
کرده است. وی عنوان کرد: اگر کار تحقیقاتی انجام 

می شد بسیاری از مشکالت کنونی وجود نداشت.

خلق 200 اثر فرهنگي، هنري و ادبي
در دومین جشنواره »در روشناي نماز«

گروه خبر- اعضاي مراکز فرهنگي هنري کانون 
جشنواره  دومین  بخش  چهار  در  اثر   200 استان 
کردند.  خلق  نماز«  روشناي  »در  هنري  فرهنگي 
حمیدی در این جشنواره، عنوان کرد: تعمیق باورهای 
دینی در کودکان و نوجوانان، ترویج فرهنگ نماز، 
دینی  ارزش های  کردن  نهادینه  و  عترت  و  قرآن 
برگزاری  اهداف  جمله  از  نوجوانان  و  کودکان  در 
این جشنواره بوده که در چهار بخش: کتاب سازي، 

خاطره ادبی، نقاشی و پژوهش برگزار شده است.

درآمد 170میلیون ریالی
از فروش اینترنتی صنایع دستی نهبندان

گروه خبر- سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، 
نهبندان  شهرستان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
گفت: از ابتدای سال تاکنون فروش اینترنتی صنایع 
دستی شهرستان با همکاری اداره پست به ارزش 
170 میلیون ریال می باشد که عمده محصوالت 
فروخته شده سیاه چادر روستای سیدال به ارزش 
این  کرد:  بیان  وی  است.  ریال  میلیون   120
نمایندگی قصد دارد با توجه به اینکه ساالنه بیش 
از 2000 قطعه سیاه چادر در شهرستان تولید و به 
سایر نقاط کشور و حتی کشورهای حاشیه خلیج 
فارس، افغانستان و پاکستان صادر می گردد این 
اثر را فهرست آثار ثبت ملی  کشور به ثبت برسانند. 

بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست
از کاشی فرزاد

به  گروه خبر- مدیرکل حفاظت محیط زیست 
پایش  و  انسانی  همراه کارشناسان محیط زیست 
بازدید  بیرجند  فرزاد  کاشی  مجتمع  از  کل  اداره 
الزامات  تمام  رعایت  کرد:  عنوان  آرامنش  کردند. 
تصفیه  سیستم  احداث  جمله  از  محیطی  زیست 
فاضالب بهداشتی، اخذ مجوز های قانونی ، توسعه 
فضای سبز حداقل به میزان 25 درصد از مساحت 
کل و مدیریت پسماندهای تولیدی از جمله مواردی 

هستند که باید در این واحد به آنها توجه شود.

مصوبات شورای فرهنگ عمومی
باید کاربردی شود

ایرنا- فرماندار درمیان بر کاربردی شدن مصوبات 
شورای فرهنگ عمومی این شهرستان تاکید کرد 
تا  عملیاتی شود  این شورا  باید مصوبات  و گفت: 
اثرات آن در جامعه مشخص شود. بشیری زاده در 
شورای فرهنگ عمومی درمیان رفع مشکالت و 
چالش های فرهنگی را با تکیه بر بودجه دولتی غیر 
ممکن دانست و یادآور شد: تحقق این مهم باید با 
فعال کردن نهادهای اجتماعی غیردولتی و از سطح 
محله ها شکل عملی و واقعی بخود بگیرد. وی از 
و  فرهنگ  اداره  ورودی  اسدیه خواست  شهرداری 

ارشاد اسالمی شهرستان را آسفالت کند.

جشن کودک و ترافیک برگزار می شود

همت  به  ترافیک  و  کودک  جشن  خبر-  گروه 
با  و  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاونت 
همکاری پلیس راهور استان به مناسبت روز حمل 
و نقل در محل سالن کوثر برگزار می شود. شهردار 
از  جمعی  حضور  با  جشن  این  کرد:  بیان  بیرجند 
مسئوالن استانی و تعداد 1000 نفر از دانش آموزان 

مدارس دوره ی اول برگزار می شود.

دادگستری  قضایی  معاون  خبر-  گروه 
تهران در گفتگوی اختصاصی با آوا عنوان 
خانوادگی  های  آسیب  رشد  متاسفانه  کرد: 
به ویژه طالق در خراسان جنوبی در سال 
های اخیر باعث نگرانی شده است. به گفته 
دکتر وحدانی نیا پرونده های مواد مخدر در 
رتبه اول و پس از آن طالق و آسیب های 

خانوادگی قرار گرفته است.
نیا بیشترین پرونده های قضایی  وحدانی 
استان را مربوط به غیر بومی ها و مرتبط با 
مواد مخدر دانست و اضافه کرد: علت اصلی 
مسیر  در  منطقه  گرفتن  قرار  مسئله  این 

ترانزیت قاچاق مواد افیونی می باشد.

تشریح  در  قضایی  علوم  دانشگاه  استاد 
افزایش پرونده های طالق هم با اشاره به 
گسترده  و  نادرست  استفاده  متعدد  عوامل 
این  عوامل  از  یکی  را  مجازی  فضای  از 
چون  فضا  این  افزود:  و  برشمرد  معضل 
قضایی  های  پرونده  منشا  نشده  مدیریت 
حیثیت  وی  گفته  به  است.  شده  فراوان 
گرفته  بازی  به  فضا  این  در  ها  خانواده 
شده و روند زندگی زوجین را مختل کرده 
و  اعتیاد  تهران  دادگستری  معاون  است. 
بر  گذار  تاثیر  عوامل  دیگر  از  را  بیکاری 
علت  را  ای  ماهواره  های  برنامه  و  طالق 
خانوادگی  های  آسیب  بر  بعدی  موثر 

سه  ها  برنامه  این  کرد:  عنوان  و  دانست 
را هدف  ما  رابطه محکم در خانواده های 
رابطه  از  است  عبارت  که  اند  داده  قرار 

حالل، نسب پاک و لقمه حالل.
وی از مسئوالن خواست برای جلوگیری 
استان  براندازدر  خانمان  رسانه  این  نفوذ  از 
همچنین  دانشگاه  استاد  این  کنند.  اقدام 
درباره رواج ضرب و جرح عمدی در منطقه 
که حتی در برخی روستاها منجر به قتل هم 
شده است هشدار داد: و آن را نشانه پایین 
عمومی  صدر  شرح  و  تحمل  آستانه  آمدن 
بر  کرد  توصیه  ها  خانواده  به  وی  دانست. 
وی  کنند.  نظارت  بیشتر  جوانان  روابط 

 تاکید کرد باید کار فرهنگی جلوی تعصبات 
آمار  صعود  شاهد  تا  راگرفت  ای  طایفه 
مقام  این  نباشیم.  استان  در  جرح  و  ضرب 
های  مجتمع  افزایش  به  اشاره  با  مسئول 
مهر  مساکن  افتتاح  و  استان  در  مسکونی 
نزاع های فراوان آینده ساکنان این مجموعه 

دلیل  به  داد:  ادامه  و  کرد  بینی  پیش  را  ها 
منطقه  در  نشینی  آپارتمان  فرهنگ  ضعف 
درست  و  اصولی  ها  مجتمع  مدیریت  اگر 
 نباشد در آینده شاهد نزاع های زیادی بین 
برای  تهدیدی  که  بود  خواهیم  ها  همسایه 

زندگی اجتماعی در شهرها خواهد بود.

آپارتمان نشینی تهدید آینده استان

کل  اداره  دستی  صنایع  معاون  حسینی- 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان با اشاره به اینکه سکوت بعضی از بخش 
ها و شهرهای زیر مجموعه شهرستان های 
استان در حوزه صنایع دستی باید شکسته شود 
مجموعه  از  کوچکی  بخش  فقط  داد:  ادامه 
نمایشگاه  در  استان  دستی  صنایع  بزرگ 
خبری  نشست  پنجشنبه  روز  داشتند.  حضور 
دستی  صنایع  نمایشگاه  دومین  دستاوردهای 
تاکید  با  زاده  عباس  برگزار شد.  شرق کشور 
بر اینکه صنایع دستی یک صنعت فرابخشی 
دهیاری  ها،  بخشداری  از  کرد:  عنوان  است 
سازندگی  بسیج  ها،  ها، شوراهای شهرستان 
و موسسات خیریه تقاضا می کنیم در توسعه 
افق چشم اندازی که برای صنایع دستی استان 

تعریف شده است همکاری کنند.

3 افتتاح در قاین
معاون صنایع دستی به برنامه های در آینده 
این اداره کل اشاره کرد و افزود: خانه صنایع 
دستی، کارگاه سنتی رنگرزی و کارگاه ماشته 
بافی در قائن در ایام دهه فجر به بهره برداری 
خواهد رسید. عباس زاده از برگزاری همایش 

بزرگ صنایع دستی خبر داد و بیان کرد: در 
این همایش 400 نفر به نمایندگی از 4000 
اعتبارات  اگر  که  داشت  خواهند  حضور  نفر 
اجرا خواهد شد.به گفته وی  باشند  پاسخگو 
کار مطالعاتی در روستاهایی مانند خراشاد و روم 
با صنایع دستی خاص )توبافی و جاجیم بافی( 

که قابلیت تبدیل شدن به ثبت جهانی را دارند 
در حال انجام است.

از  اثر   100 از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان ها به دبیر خانه نشان ملی استان 
ارسال شده اند ادامه داد: آثار منتخب پس از 
شرق  ای  منطقه  نمایشگاه  مرکز  به  داوری 

کشور در خراسان رضوی ارسال خواهند شد.

آفت صنایع دستی
فروش کاالهای نامرغوب با برند استان
اثر خبر داد و  از ثبت ملی 17  عباس زاده 
ادامه داد: در سال 96 رشد ما در این موضوع 

استان  صنعتگران  که  زیرا  بود  خواهد  بیشتر 
با نشان ملی آشنا شده اند. وی یکی از آفت 
های صنایع دستی استان را فروش کاالهایی 
با برند روستاهای منطقه دانست و افزود: اگر 
شاهد  نکنند  حفظ  را  خود  برند  صنعتگران 

تولیدات نامرغوب با برند استان خواهیم بود.

معاون صنایع دستی از فعالیت ها برای ثبت 
برند 5 مرکز تولید خاص استان خبر داد و بیان 
های  عروسک  تولیدکنندگان  هم  اخیرا  کرد: 
تاجمیر توانستند برند خود را ثبت کنند. عباس 
زاده با بیان اینکه در حوزه بازاریابی و بازرگانی 
فردوس  دستی  صنایع  بازارچه  تکمیل  برای 
اعتبار ملی پیش بینی شده اظهار کرد: برای 
این منظور، نیازمند 180 میلیون تومان هستیم 

که اگر تامین شود، راه اندازی خواهد شد.

صنایع دستی در طبس
مغفول مانده است

وی با اشاره به این که حوزه صنایع دستی 
نیاز به کار جدی دارد  طبس مغفول مانده و 
عنوان کرد: امیدواریم با راه اندازی کارگاه های 
صنایع دستی در روستاهایی مثل اصفهک و 
عشق آباد و راه اندازی بازارچه صنایع دستی 
در ورودی سردر باغ گلشن شاهد رونق صنایع 

دستی در این شهرستان باشیم.

درآمد 500 میلیون تومانی
صنایع دستی استان در نمایشگاه

صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  رمضانی 

با اشاره به برگزاری  دستی و گردشگری نیز 
دومین نمایشگاه منطقه  ای صنایع دستی شرق 
کشور گفت: این نمایشگاه با عبور از مرز 500 
میلیون تومان فروش، رکورد تازه ای از خود بر 
جای گذاشت، که از این میزان 362 میلیون 
مابقی  و  است  نمایشگاه  فروش  تومان جمع 
در  کرد:  خاطرنشان  است. وی  بوده  سفارش 
این نمایشگاه 4 سیاه چادر از شهرستان های 
نهبندان، بیرجند، خوسف و سه قلعه سرایان برپا 
شد که بیش از 50 میلیون تومان میزان فروش 
سوغات محلی در آن ها بوده است. مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با 
اشاره به اینکه در این نمایشگاه بیشترین حجم 
داری شهرستان  بافته های  به  مربوط  فروش 
در  شد:  یادآور  است  بوده  قاین  و  بیرجند 
بخش سفال و سرامیک نیز شهرستان های 
بیرجند و قاین، رودوزی های سنتی شهرستان 
سربیشه، زیورآالت سنتی، سنگ های قیمتی 
و نیمه قیمتی بیشترین فروش را داشته است. 
رمضانی با بیان اینکه روزانه 10 هزار نفر از این 
نمایشگاه بازدید کردند گفت: در این نمایشگاه 
به  خوسف  و  بشرویه  قاین،  شهرستان های 

عنوان غرفه های برتر شناخته شدند.

سکوت فعاالن صنایع دستی شکسته شود
با اشاره به حضور کم رنگ برخی شهرستان ها در نمایشگاه شرق کشور عنوان شد ؛

مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
با بیان اینکه سیاست های افزایش جمعیتی 
 در کشور دیر آغاز شده است، گفت: باید در 
سال های 78 تا 80 زنگ خطر را می زدیم.
به گزارش مهر، شریف زاده پیش از ظهر 
رویکردهای جمعیتی  در همایش  پنج شنبه 
 94 سال  آمار  اساس  بر  کرد:  اظهار  استان 
میزان باروری کلی در کشور 1.9 کودک به 
ازای هر زن  بوده است و از این رو نگران 

رشد جمعیت در کشور هستیم.
مناطق  در  عدد  این  اینکه  بیان  با  وی 
استان  در  و  نیست  یکسان  کشور  مختلف 
سیستان  و  جنوبی  خراسان  جمله  از  هایی 
نیستیم،  جمعیت  رشد  نگران  بلوچستان  و 
سیاست  که  است  حالی  در  این  کرد:  بیان 

کشور  تمامی  برای  را  جمعیتی  کلی  های 
مدیر  است.  شده  گرفته  نظر  در  یکسان 
با  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشی 
جمعیتی  خاص  برنامه  باید  اینکه  بر  تأکید 
برای هر منطقه دیده شود، عنوان کرد: نباید 
شاخص  که  باشد  ای  گونه  به  ها  سیاست 
های بهداشتی از جمله مرگ و میر کودکان 

و مادران باردار افزایش یابد.

نباید افزایش جمعیت
به هر بهایی انجام شود

خراسان  کلی  باروری  میزان  زاده،  شریف 
جنوبی را 2.8 کودک در ازای هر زن عنوان 
کرد و گفت: در زمان حاضر حدود 0.7 از نرخ 
جانشینی باالتر هستیم بنابراین در تمام استان 

اضافه  وی  نیستیم.  جمعیت  افزایش  نگران 
نباید  که  نیست  معنا  بدان  این  البته  کرد: 
افزایش  بلکه  باشیم  داشته  جمعیت  افزایش 

جمعیت باید همزمان با باروری سالم باشد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشی  مدیر 
افزایش  نباید  اینکه  بر  تأکید  با  بیرجند 
جمعیت به هر بهایی انجام شود، عنوان کرد: 
وجود  قرمزی  خطر  جمعیت  افزایش  برای 

دارد و آن هم باروری های پر خطر است.

50 درصد حاملگی ها
از نوع پر خطر هستند

شریف زاده، یکی از مهمترین دالیل مرگ و 
میر کودکان را افزایش تولد نوزادان با وزن زیر 
2500 گرم دانست و افزود: از هر 100 نوزاد 
متولد شده یک نفر زیر 2500 گرم وزن دارد. 
وی ادامه داد: همچنین هم اکنون 50 درصد 
حاملگی ها از نوع پر خطر هستند که این ها 

سبب افزایش مرگ و میرزنان باردار می شود.

چهار مادر بر اثر عوارض بارداری
در استان جان باختند

دبیر همایش رویکردهای جمعیتی نیز از 
اثر عوارض  بر  استان  در  مادر  مرگ چهار 
امینی  داد.  خبر  گذشته  سال  بارداری طی 
بیرجند  شهرستان  در  اینکه  بیان  با  نسب 
هستند،  خطر  پر  ها،  بارداری  درصد   11
مادران  برخی  سن  بر  عالوه  داشت:  بیان 
بیماری هایی دارند که اگر قبل از بارداری 
درمان نشود مشکالت سالمتی برای نوزاد 
باروری  نرخ  وی،  داشت.  خواهد  مادر  و 
ازی هر زن  به  2.1 کودک  را  کلی کشور 
این  حاضر  زمان  در  گفت:  و  کرد  عنوان 

رقم در شهرستان بیرجند 3.3 است.
 کارشناس مسئول واحد سالمت خانواده 
و جمعیت مرکز بهداشت بیرجند ادامه داد: 
این یعنی به طور متوسط هر زن در بیرجند 

سه فرزند به دنیا می آورد.
اکنون  همچنین  کرد:  بیان  نسبت  امینی 

نرخ جمعیت شهرستان 1.8 بوده که در این 
زمینه نیز از متوسط کشوری باالتر هستیم.

در  مادر  چهار  مرگ  از  همچنین  وی 
سال  طی  بارداری  عوارض  اثر  بر  استان 
مرگ  میزان  گفت:  و  داد  خبر  گذشته 
فرزندان نیز در شهرستان حدود 5.7 است.

علوم  دانشگاه  بهداشت  دانشکده  رئیس 
این  اهداف  مهمترین  از  یکی  هم  پزشکی 
معظم  مقام  ابالغی  های  سیاست  همایش 
و  جمعیت  افزایش  با  ارتباط  در  رهبری 
این  در  درمان  و  بهداشت  وزارت  وظیفه 
وزارت  اینکه  بیان  با  میری  است.  ارتباط 
افزایش  را  سیاست  مهمترین  بهداشت 
مادر  سالمت  بر  تأکید  با  کلی  باروری 
کرد:  بیان  است،  کرده  تعریف  کودک  و 
های  سیاست  به  بخواهیم  اگر  معتقدیم 
سبک  در  باید  برسیم  جمعیت  افزایش 
زنان  زندگی  سبک  خصوص  به  زندگی 

تغییراتی در جامعه ایجاد شود.

زنگ خطر کاهش جمعیت دیر نواخته شد
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مالیی- مراسم گردهمایی توزیع کنندگان، برترین مدیران فروشگاه 
بزرگ  هتل  در  شرق  یکتاپخش  محصوالت  کننده  عرضه  های 
کوهستان برگزار شد. دقیق، مدیرعامل شرکت یکتاپخش شرق عنوان 
 کرد: این شرکت قوی ترین مدیران عمده فروشی ها ، هایپرمارکت ها ،
 سوپرمارکت ها و فروشگاه های تعاونی استان را گرد هم آورده است.

وی با اشاره به اینکه هدف ما خدمت به ایران اسالمی و حمایت از 
تولید ایرانی است، افزود: شرکت های پخش و خرده فروشی ها رابط 
حلقه وصل  این  چنانچه  که  است  کننده  و مصرف  کننده  تولید  بین 

نباشد چرخ تولید و اقتصاد کشور نخواهد چرخید. 
سهم عمده اشتغال زایی در شرکت های پخش است

مدیرعامل شرکت یکتاپخش شرق با گالیه از مدیران سازمان های 
دولتی ادامه داد: بخش بازرگاني و خدمات، به اقتصاد و اشتغال زایي 
جامعه خدمت بزرگی مي کند اما متاسفانه نگاه داللي به آن مي شود. 
 دقیق با بیان اینکه مردم و مصرف کنندگان همیشه محصوالت غذایي ،

لبني ، شوینده و بهداشتي و حتي دارو را روی قفسه و ویترین های 
لجستیک  چرخه  وقت  هیچ  کرد:  خاطرنشان  اند،  دیده  ها  فروشگاه 
فروشگاه ها مشاهده  قفسه  تا  کارخانه  تولید  از خط  را  توزیع کاال  و 
نکردند در صورتی که هدایت این موضوع توسط شرکت های پخش 
انجام می شود و سهم بسیار باالیی در ایجاد اشتغال دارد که متاسفانه 

مغفول مانده است.
توزیع مویرگی در تمام شهرستان های خراسان جنوبی

توانسته  پخش  هاي  شرکت  مویرگی  توزیع  اینکه  بر  تاکید  با  دقیق 
حفط  با  شرکت  این  افزود:  کند،  کسب  را  کننده  مصرف  اطمینان 
 استانداردهای کمی و کیفی به ویژه در کاالهای آرایشی بهداشتی ،

مواد غذایی و شوینده ها توانسته با همراهی خرده فروشان و عمده 
فروشان که جزو سیستم اصلی توزیع هستند سالمت بهداشتی جامعه 

را تامین کند.
از  آن  درصد   75 که  آمریکا  کشور  آمد  در  سهم  به  اشاره  با  دقیق 
بازرگانی و خدمات است، خاطرنشان کرد: 25 درصد باقیمانده از تولید 
و کشاورزی تامین می شود که در ایران به این موضوع نگاه جدی 
نشده است. وی موفقیت شرکت یکتاپخش را به دلیل مدیریت نظام 
توزیع مناسب ، خدمات رساني قوی به بازار  و کیفیت اجناس توزیعي 
خود دانست و بیان کرد: یکسان سازی پخش و ارسال کاال به دورترین 
نقاط استان و خدمات رسانی به دیگر سطوح توزیع از مهمترین اهداف 

این شرکت است و توانسته با کاالهایی که هزینه های تبلیغاتی گزاف 
و جوایز گران بها را صرف می کنند، رقابت کند و سهم عمده ای از 

سبد بهداشتی خانواده ایرانی را به خود اختصاص دهد.
پروژه توسعه کسب و کار مشتریان

دقیق، عامل موفقیت شرکت یکتاپخش شرق را پروژه توسعه کسب 
و کار مشتریان دانست و عنوان کرد: مهمترین کار این پروژه چیدمان 
با  که  است  ها  فروشگاه  قفسه های  در  اجناس  تنوع  اساس  بر  کاال 
انبارها و فروشگاه ها را سریع تر انجام  از   این کار زمان خروج کاال 

می دهد  لذا سرمایه زودبازده تر است. مدیرعامل شرکت یکتاپخش 
های  جشنواره  فروش،  تخفیفات  زیبا،  استندهای  و  برندینگ  شرق 
و  دولت  از  دقیق  دانست.  پروژه  این  های  برنامه  از  دیگر  از  فروش 
توزیع  مانع چرخه  که  قوانینی  داخلي خواست  بازرگاني  امور  متولیان 
کاال می شود را رفع نمایند ودرباره چالش هاي عمده اي که هم اکنون 
سازمان هاي دولتي با وجود شرایط رکود و سخت بازار با این حوزه و 

خصوصا در استان دارند تجدید نظر کنند.

رکود چالش مهم نظام توزیع کاال و خدمات
مدیرعامل شرکت یکتاپخش شرق بیان کرد: رکود یکی از چالش های 
مهم نظام توزیع کاال و خدمات است اما اگر تولید کنندگان قیمت تمام 
شده خود را پایین تر و رقابتی کنند و از طرفی دیگر کیفیت محصول را 
به استانداردهای جهانی نزدیک کنند ما توزیع کنندگان استقبال بیشتری 
بین  با ورود شرکت های  افزود:  از محصوالت شان خواهیم کرد. وی 
المللی تولید کنندگان و توزیع کنندگان داخلی چاره ای جز تغییر و تحول 
اساسی در سیستم های خود نداریم و یا هم نابودی سیستم های خود را 

باید بپذیریم.  
مسئوالن، تولید کنندگان را حمایت نمی کنند

مهندس حسینی، مدیرکل دفتر فروش و بازرگانی شرکت پاک رخ )لطیفه( 
نیز در این جلسه بیان کرد: این شرکت با 52 سال سابقه درخشان در تولید 
مواد آرایشی ، بهداشتی در ایران توانسته برای هزار و 320 نفر اشتغال 
ایجاد کند. وی با اشاره به اینکه روزانه 250 تن مایعات تولید می شود، 
افزود: مسئوالن در جلسات شان فقط حرف از حمایت می زنند اما در عمل 
چیزی به جز سنگ اندازی و سخت گیری بی مورد نیست. وی با تاکید 
بر اینکه شرکت یکتاپخش شرق در خراسان جنوبی 70 خانواده را تحت 
پوشش خود قرار داده است، خاطرنشان کرد: این شرکت توانسته سهم 90 
درصد محصوالت شرکت پاک رخ در قفسه های فروشگاه ها را به خود 

اختصاص دهد.
75 درصد نیاز کشور از قاچاق تامین می شود

حسینی عنوان کرد: به گفته مسئوالن کشوری ساالنه هزار و 300 میلیارد 
تومان مواد آرایشی و بهداشتی در ایران مصرف می شود که فقط 25 درصد 
آن تولید داخل است و 75 درصد از راه های غیر قانونی و قاچاق وارد کشور 
می شود که بی هویت هستند. مدیرکل دفتر فروش و بازرگانی شرک پاک 
رخ عنوان کرد: هدف ما ایجاد اشتغال و باال بردن کیفیت محصوالت است 
به نوعی که 70 درصد کارکنان خط تولید شرکت پاک رخ خانم ها هستند 
و از مسئوالن کشوری و استانی خواستار حمایت و رفع موانع تولید هستیم. 
به گفته حسینی حضور نیافتن  مسئوالن در این جلسه که شرکت های 
پخش تمام شهرستان هاي استان و متولیان امر توزیع کاال حضور داشتند 
نشانگر بی تفاوتي مسئوالن به نظام توزیع است که چنان چه این حوزه 
نباشد خط تولید کارخانه ما نخواهد چرخید. گفتنی است، از حسین پور 
مدیرکل دفتر استاندار ، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت و رئیس 

اتاق بازرگانی دعوت شده بود اما در این جلسه حضور نیافتند. 

  شركت پاك رخ )لطيفه( از خرده فروشان و عمده فروشان و شركت 
 تعاوني هاي توزيع كننده محصوالت شوينده توسط شركت يكتاپخش شرق

 نماينده انحصاري فروش  در خراسان جنوبي قدردانی كرد 
عکس: استودیو حس

شركت سالمت فجر بيرجند
 در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی در مجتمع سالمت دانشگاه علوم پزشکی 

بیرجند طبق جدول ذیل اقدام به جذب نیروی شرکتی نماید.

جنسیت
مدرک تحصیلی خدمت مورد نیاز

زن مرد

- 1 نفر حداقل سیکل سر آشپز

- 2 نفر حداقل دپیلم کمک آشپز

3نفر 3 نفر دیپلم یا مدرک دانشگاهی 
هتلداری مهماندار

متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر وثبت نام از تاریخ 95/9/28 
لغایت 95/9/30 ساعت8 صبح به و ب سایت www.bums.ac.ir  مراجعه نمایند.

شركت سالمت فجر بيرجند

فروش امالك به صورت مزايده - سازمان اموال و امالك ستاد
برگزاری هفتاد و چهارمین  مزایده کتبی سراسری امالک و مستغالت سازمان اموال  و امالک ستاد با شرایط و تسهیالت مناسب به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛ لذا متقاضیان خرید امالک می توانند از امروز یکشنبه 95/9/28 تا پایان 
روز سه شنبه 95/10/7 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 17 و روز چهارشنبه 95/10/8 از ساعت 8 الی 10/45 صبح )صرفا در محل بازگشایی پاکت ها به شرح توضیحات ذیل( جهت اطالع از شرایط و دریافت اوراق شرکت در 

مزایده به محل های ذیل مراجعه نمایند. همچنین به آگاهی می رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت به نشانی www.ssa-s.ir قابل رویت می باشد.

شماره تلفندورنویسآدرس نمایندگینام نمایندگیردیف
32435281-32435280056-056بیرجند- پاسداران 46- پالک 16خراسان جنوبی1

مالحظات: 1- اخذ درخواست های پیشنهادی به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک تضمینی در وجه متقاضی به میزان 5% قیمت پایه ملک در روزهای شنبه الی سه شنبه 95/10/04 تا 95/10/07 و در ساعات 
تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است درخواست های پیشنهادی در روز چهارشنبه 95/10/08 از ساعت 8 الی 11 صرفا در محل بازگشایی پاکت ها صورت می پذیرد.

2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط )بدون کارمزد( جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول ذیل می باشد:

تخفیف پرداخت نقدیحصه غیر نقدی)باقیمانده در اقساط(زمان تحویل ملکحصه نقدی )پیش پرداخت(شرایط پرداخت )گروه(
17%70% در اقساط 30 ماهه10%20%د

تبصره 1: در خصوص امالک و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند و یا امالک و اراضی که مسئولیت رفع تصرف و اعمال ید مالکانه و تحویل ملک به عهده خریدار است، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ %10 
زمان تحویل ملک به حصه نقدی )پیش پرداخت( اضافه خواهد شد. تبصره 2: پرداخت تتمه ثمن معامله )حصه غیرنقدی( به صورت نقد ازتاریخ تنظیم مبایعه نامه حداکثر به مدت سه ماه )سر رسید اولین قسط( موجب برخورداری 
از تخفیف پرداخت نقدی به شرح جدول فوق می گردد. رعایت مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد. پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد. شایان ذکر است امالک عرضه شده به 
استثنای مواردی که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد )متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ، مساحت کل ششدانگ است( بازگشایی پاکت های ارائه شده روز چهارشنبه 95/10/08 راس ساعت 
11 در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد. کلیه امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است. شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت در مزایده 
صرفا تا ساعت 10/45 صبح روز چهارشنبه 95/10/08 در محل های تعیین شده می باشد. ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداری پس از اعالم نتایج )پنجشنبه 95/10/09( در محل های تعیین شده 

با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.
 

توضیحاتشرایط واگذاریمبلغ پایه مزایده عرصهکاربری ملکنوع ملکپرونده فروشآدرس ملکردیف روزنامه
بیرجند، خیابان غفاری، خیابان سردار 1

شهید آهنی، ضلع شرقی پارک، 
مجاورت پالک تعاونی عام شاهد

با وضع موجود واگذار و هرگونه توافق د2845/509/400/000/000مختلط شهریزمین74
با شهرداری به عهده خریدار خواهد 
بود و تکمیل فرم الحاقیه الزامی است

سازمان اموال و امالك ستاد مهلت شركت در مزايده از روز يكشنبه 95/9/28 تا ساعت 11 روز چهارشنبه 95/10/8 می باشد 
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