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بورس بازان استان بخوانند
جدای از دالیل افزایش قیمت سهام، نکات جذاب و مهم بسیاری در دل سهام نهفته 
است. به عنوان مثال سیمان باقران چند سال با محدوده ی قیمتی خاص حدود 
دویست تومان خرید و فروش می شد اما یک مرتبه به ۱۴۰۰ تومان رسید و بعد از 
کمتر از یک ماه از نقطه اوج خود، به حدود 7۰۰ تومان رسید و ثابت ماند. شاید خود این 
مثالی واقعی و ملموس از افت و خیز یک سهام در بورس باشد!  ... مشروح در صفحه ۳

* هرم پور

مناجات
زمستانه ی ما!

تصاویر  و  اخبار  آنقدر  روزها،  این 
مختلف و ناراحت کننده از وضعیت 
تعطیلی  و  پایتخت  هوایی  و  آب 
مراکز  برخی  و  بزرگ  شهرهای 
استان ها می بینیم و می شنویم 
که هر صبح، وقتی نسیم خنک  
می  مان  صورت  روی  پاییزی، 
نشیند، ناخودآگاه تبسمی می کنیم و 
از ته دل، آنچنان که خدا هم بشنود، 
را شکر.«  تو  گوییم؛ »خدایا!  می 
2 صفحه  در  مشروح  چند...  هر 

 

 

 

راه برای جبران خطای 
خطاکار،  باز است
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 قالیباف بدون پشتوانه
 خطی و گروهی، توانی ندارد 

عطریانفر: 

متحد نشویم، حتما 
شکست  می خوریم 

مصباحی مقدم:

صفحه  2

صفحه  2

 پروژه های 
ناتمام ورزشی
جان می گیرد
 مدیرکل ورزش و جوانان با بیان اینکه ۱7۴ پروژه ناتمام ورزشی در استان وجود دارد، گفت : آماده ایم

که در صورت تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات، افتتاح و بهره برداری از 25 پروژه ورزشی 
خراسان جنوبی در دهه فجر سال جاری و یا تا پایان سال را جشن بگیریم  ... مشروح در صفحه ۳ 

اختصاص 450 میلیارد اعتبار برای اتمام 
پروژه های نیمه تمام ورزشی استان

برگزاری جشنواره یک روزه» شهر من فرهنگ من«
  در دانشکده هنر دانشگاه بیرجند

آگهـی استخـدام
یک شرکت کامپیوتری معتبر جهت تکمیل کادر اداری خود

  واقع در خیابان مدرس از افراد عالقه مند و فعال
 در زمینه های شغلی ذیل با ساعت کاری دوشیفت،
 تک شیفت و پاره وقت دعوت به همکاری می نماید.

 کاربر کامپیوتر، کارشناس فروش
واجدین شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر 

در ساعات اداری با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند.    
05632222283 - 09116111684

خاندان محترم فروزانفر
ضایعه درگذشت مرحوم دکترغضنفر فروزانفر 

 ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای 
آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت 

برای شما عزیزان از درگاه خداوند متعال خواهانیم.

زهرازاده و خانواده

خاندان محترم فروزانفر
 مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیند 
و این، بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بیکران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست. 

درگذشت مرحوم دکتر غضنفر فروزانفر را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم از درگاه 
خداوند متعال مغفرت ، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

شرکت فراز دانه آوند - شرکت کشاورزی فالت شرق کویر

همسر و پدر عزیز

 شادروان حاج انوشیروان ثقفی 
از آن شب یلدایی که پرستووار کوچیدی، هفت سال گذشته است 

و ما همچنان خاطرات خوبی هایت را نُقل مجالس مان داریم. 
هدیه مان را به صلوات و فاتحه ای پذیرا باش.

همسر و دخترت ثمین

کل نفس ذائقه الموت

جناب آقای حاج رضا فروزانفر
 با نهایت تاسف و تالم بدینوسیله درگذشت 

مرحوم دکتر غضنفر فروزانفر را خدمت جناب عالی و خاندان محترم فروزانفر
 تسلیت عرض می نماییم، از درگاه احدیت علو درجات آن مرحوم و صبر و شکیبایی 

بازماندگان را مسئلت می نماییم.
زنجیره تولید و عرضه محصوالت پروتئینی دیزباد ) شرکت مرغ مادر دیزباد (

خانواده محترم فروزانفر
 با نهایت تاسف درگذشت مرحوم دکتر غضنفر فروزانفر را  تسلیت عرض نموده

از درگاه احدیت علو درجات آن مرحوم و صبر برای شما بازماندگان مسئلت می نماییم.

خانواده  رمضانی

بقاء مختص ذات پاک اوست

به مناسبت سومین روز درگذشت مادری دلسوز و مادربزرگی عزیز 

مرحومه فاطمه گلگون
 )مادر شهید گرانقدر محمود پوررسا(

 جلسه ترحیمی امروز یکشنبه ۹۸/۱۰/۱
 از ساعت ۲ الی ۳ بعدازظهر در محل

 هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی روح آن 

مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده شهید محمود پوررسا

درگذشت جانسوز

  زنده یاد دکتر فروزانفر
پدرگروه کودکان، استاد فرهیخته و موسس 
دانشگاه علوم پزشکی را خدمت خانواده محترم 
آن مرحوم و جامعه پزشکی استان تسلیت عرض 
نموده، علو درجات برای روح آن عزیز از دست رفته و 

صبر و سالمتی برای خانواده معزز ایشان از خداوند متعال آرزومندیم.
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

هوالباقی
 چگونه می توان باور کرد پاییزی این چنین تلخ را، پاییزی برگ ریز و غم افزا 
به  ندارند.  تمامی  که  را  هایی  غصه  یلدای  و  ندارد  گلی  و  عطر  هیچ  که 
ای  اسطوره  ما  برای  او  از  نگاهش  آرامش  که  نشستیم  مردی   سوگ 
مان  جان  و  دل  چنین  این  عروجش  بزرگ  غم  در  و  ساخته   همیشگی 
بی قرار است. بهار در چشمان مشتاق خدمت او تجلی می یافت و خورشید 
این ماه فروزان شهر ما   از گرمی مهربانی های مردانه اش تاللو می گرفت. 
اینک دیگر در میان ما نیست، اما یاد و خاطره عظمت نگاهش و شور خدمتگزاری 

و دغدغه مندی و افتخارهای بی پایانش همیشه جاودان خواهد ماند.
یاد و نام مرد بزرگ خدمت

مرحوم  استاد غضنفر فروزانفر
 همیشه برقرار و روح بزرگش قرین رحمت بی پایان خدا.

سازمان نظام پزشکی خراسان جنوبی

من لم یشکر المخلوق
 لم یشکر الخالق

و  همراهی  الهی،  بیکران  لطف  اگر 
همدلی فامیل، دوستان عزیز و یاران 
مهربان، ادارات، خصوصا مدیران ارشد 
و معاونین محترم و همکاران گرانقدر 
سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی 
استان و شهرستان های تابعه، مدیران 
پزشکی  علوم  دانشگاه  مسئوالن  و 
بیرجند و بیمارستان رازی )بخش قلب( 

و بیمارستان ولی عصر)عج(، ارگان های نظامی و انتظامی، هیئت های ورزشی 
استان، ایران خودرو و معاینه فنی موقوفه آبلوله  اداره اوقاف بیرجند و سایر نهادها 
نبود تحمل این بار گران بسیار شکننده تر می نمود. اکنون به حکم ادب و حق 

شناسی از همه خوبان و سروران گرامی که در مراسم عزیز سفر کرده

 شادروان مهندس محمدرضا روح افزا
 شرکت نموده، همدلی و هم آوایی فرمودند صمیمانه سپاسگزاریم

 و برای همه آرزوی توفیق و سالمتی می نماییم.

خانواده های:روح افزا، ابراهیمی، خزاعی و خاندان وابسته

جناب آقای مهندس آذری   مدیرعامل محترم شرکت مخابرات استان
جناب آقای مهندس بهی   مدیرکل محترم ارتباطات و فناوری اطالعات  استان

انتصاب بجا و شایسته شما بزرگواران که بیانگر تعهد،کارآمدی،لیاقت و شایستگی  های برجسته 
در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است، تبریک عرض نموده

موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت خراسان جنوبی

آگهـی استخـدام 
شرکت دان و علوفه شرق واقع در شهرک صنعتی بیرجند، جهت تکمیل کادر 

اداری و اجرایی خود یک نفر نیرو با مشخصات ذیل استخدام می نماید. 
متقاضیان محترم مدارک الزم شامل مشخصات فردی، رزومه تحصیلی و شغلی، دوره های 
 info@dos-co.com)آموزشی مرتبط، آدرس و تلفن تماس خود را به نشانی اینترنتی )ایمیل

تا تاریخ  98/10/5 ارسال نمایند. به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد.

مدرک و رشته تحصیلیعنوان شغلردیف
 )از دانشگاه معتبر(

تعدادمهارت های الزم

کارشناس ۱
منابع انسانی

کارشناسی و کارشناسی ارشد 
رشته های مدیریت منابع انسانی، 

مدیریت آموزشی، 
مدیریت دولتی،مدیریت بازرگانی

تحصیل یا تجربه 
مرتبط با خدمات 

مشتریان،آموزش،  
مدیریت و امورپرسنلی

 یک نفر 
خانم / آقا
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مناجات زمستانه ی ما! 

* هرم پور
 
و  مختلف  تصاویر  و  اخبار  آنقدر  روزها،  این 
ناراحت کننده از وضعیت آب و هوایی پایتخت و 
تعطیلی شهرهای بزرگ  و برخی مراکز استان 
ها می بینیم و می شنویم که هر صبح، وقتی 
نسیم خنک  پاییزی، روی صورت مان می 
نشیند، ناخودآگاه تبسمی می کنیم و  از ته دل، 
آنچنان که خدا هم بشنود، می گوییم؛  »خدایا! 
تو را شکر.« هر چند سختی های زندگی، زیاد 
و دلخوشی هایش، کم و مشکالتش،  رنج آور 
و دردهایش، فراوانند، اما نعمت های بزرگی هم 
کنار ما، اطراف ما و در دست های ما هستند که 
هر کدام شان »بی نهایت« شکر دارند. صافی 
و پاکی و تمیزی هوای شهر یکی از آن هزاران 
نعمتیست که فراوان تر از هر چیز، جای شکر 
دارد. چند روز پیش با یکی  از  دوستانم در تهران 
صحبت می کردم. می گفت آنجا دیگر جای 
زندگی نیست و خیلی از مردم، به دنبال فروش 
امالک و خودرو و وسایل شان و مهاجرت به 
شهرهای دیگر کشورند، بس که آلودگی، زیاد 
و ناهنجاری ها، بی شمار و تربیت فرزندان،  
سخت و تحمل آن زندگی ماشینی و ترافیک 
شکنجه آورش، رنج افزون شده است! و من باز 
دوباره به نعمت هایی فکر می کردم که اطرافم 
هستند و غافلم از اینکه هزاران شکر دارند؛ 
ترافیک محدود و یا حتی در بعضی از شهرهای 
استان، ترافیک در حد صفر و اعصاب آرام و 
روحی بی خش، هزاران شکر دارد. امنیت جانی 
و مالی و ناموسی، در همان حد نسبتاً خوبش، 
آن هم در کنار مرز و در جوار کشوری که مهد 
ناامنی هاست، این روزها بی نهایت شکر دارد. 
اینکه تن و جان مان سالم است و چشم و 
گوشی خدا به ما عطا فرموده که همین جمالت 
را می توانیم بخوانیم و ببینیم و خبری گوش 
کنیم، لحظه به لحظه شکر دارد. اینکه علیرغم 
قرار داشتن در معرض ده ها بالی طبیعی، تا به 
حال کمترین آسیب ها را دیده ایم و نه زلزله ای 
در این سال ها بالی جان مان شده، نه سیلی 
شهرمان را به شهر بی خانمان ها تبدیل کرده، 
جای شکر دارد. اینکه دستی به جیب خودمان 
داریم و چشم امیدی به لطف فردای خدا، 
بی  نهایت شکر دارد. اینکه سرپناهی هست، 
همسر مهربانی هست، کودک سالم و صالحی 
هست، آشیانه گرم و راحتی هر چند کوچک 
هست، خرج معاش مان را خدا می رساند و  
هزینه دوا و دکتر و بیمارستان مان باال نیست، 
و اینکه دوستان مهربان و آشنایان پر لطفی 
برای  توانی  و  آبرویی هست  اینکه  هستند، 
اینکه توان  اندیشیدن هست،  فکر کردن و 
تحملی برای سختی ها و تعاملی با دوستان 
و رفقا هست و لذتی از زندگی هست، همه 
و همه ثانیه به ثانیه جای شکر دارند. اینکه 
شهر آرامی با مردمانی خوب و نجیب و قلب 
هایی نیک خواه و مهربان هستند، اینکه شب 
یلدایی هست که باز مهرباناِن جان را دور حلقه 
خوشی ها و بهانه هایشان جمع می کند و 
اشتیاقی برای فردا می سازد، جای میلیون ها 
شکر دارد. هیچ چیز، به خصوص در این دنیای 
امروزی، به صورت مطلق، خوب نیست؛ اما 
شکر  جای  هم  نسبی  های  خوبی  همین 
)ادامه سرمقاله در ستون مقابل(  ... فراوان دارند.  
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ستادحمایت:دریافتکنندگانیارانهمعیشتیهر۶ماهپایشمیشوند

مهر- سخنگوی ستاد حمایت معیشتی با بیان اینکه از ۶ میلیون خانوار معترض، ۳ 
میلیون نفر مجوز دسترسی به اطالعات بانکی دارند، گفت: وسع مالی دریافت کنندگان 

کمک معیشتی هر ۶ ماه یکبار پایش می شود.

فالحتپیشه:بایداختیارات
بیشتریبهظریفداد

فالحت پیشه با بیان اینکه فرصت امتیاز گرفتن 
ایران از آمریکایی ها وجود دارد، تاکید کرد: باید 
اختیارات دیپلماتیک تازه ای به وزارت امور خارجه 

و شخص آقای ظریف داد.

عطریانفر:قالیبافبدونپشتوانه
خطیوگروهی،توانیندارد

محمد عطریانفر فعال سیاسی اصالح طلب اظهار 
گروهی  و  خطی  پشتوانه  بدون  قالیباف  کرد: 
خودش و به صورت شخصی توانی ندارد تا بتواند 

با جریان داخلی اش رقابت کند.

انتخاباتبرایاصالحطلبان
بهمعنایواقعیتمامشدهاست

برای  انتخابات  مسئله  می گوید:  عبدی  عباس 
در  اگر  و  است  شده  تمام  کامال  اصالح طلبان 
انتخابات شرکت کنند برای آن است که به هرحال 

حضوری داشته باشند و بگویند ما بوده ایم.

فعالاصولگرا:متحدنشویم،
حتماشکستمیخوریم

می دهم  احتمال  گفت:  غالمرضا مصباحی مقدم 
اصولگرایان با چند لیست بیایند. البته هر قدر به روز 
انتخابات نزدیک شویم، شاید بتوانند لیست واحد 
پیدا کنند. چون اصولگرایان اگر متحد نشوند، حتمًا 

شکست می خورند.

کدخدایی:بحثانتقادازرهبریدر
روندبررسیصالحیتهامالکنیست

فردی  اگر  این سوال که  به  پاسخ  در  کدخدایی 
صالحیت  تایید  دهد  قرار  نقد  مورد  را  رهبری 
می شود یا خیر، گفت: مقام معظم رهبری همیشه 
از انتقاد استقبال کردند از این رو بحث انتقاد در روند 
بررسی صالحیت ها مالک نیست، اما توهین و 

افترا روند دیگری است ومدنظر ما قرار دارد.

مردمبهدنبالمجلسمستقل
پاسخگووغیروامدارهستند

سیدمصطفی میرسلیم با بیان اینکه مردم به  دنبال 
مجلس مستقل، پاسخگو و غیر وامدار هستند، 
گفت: شفاف سازی مسائل مالی مهم است چون 

مردم از فسادهای اخیر خسته شده اند.

رانندگاناسنپعالوهبراعتبارسهمیه،
هزینهخریدبنزینهمدریافتمیکنند

بر اساس اعالم کارگروه سوخت )مصوبه هیئت 
وزیران(، رانندگان تاکسی های اینترنتی که در 
هفته حداقل ۴۷ کیلومتر پیمایش داشته باشند، 
به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، ۷ لیتر اعتبار خرید 
تا سقف  اعتبار  این  و  بنزین دریافت می کنند 

۱۰۰۰کیلومتر در هفته را پوشش خواهد داد.

بانکمرکزیازدولتمستقلشود

اقتصاد آنالین - یک کارشناس بانکی تاکید 
نظام  در  الزم  اصالحات  ترین  مهم  از  کرد: 
بانکی کشور می توان به استقالل بانک مرکزی 
دیگر  مرکزی  بانک  طوری که  به  کرد  اشاره 
قلّک دولت نباشد تا دولت هر زمانی که بخواهد 

از بانک مرکزی استقراض کند.

)ادامه سرمقاله(جای شکر فراوان دارند.  هر روز به 

هر بهانه ای باید شکر خدا را گفت و سپاس و 
حمد او را به جای آورد. شکر گزاران خوبی که 
باشیم، بندگان خوبی برای خدا و شهروندان بهتری 
برای شهر و استان، و دوستان و اقوام و اطرافیان 
بهتری برای هم هستیم. نعمت هایی داریم که از 
آنها غافلیم و شکرشان، هر روز دل مان را قوی تر 
و وجودمان را برای تحمل سختی ها و حرکت 
به سوی زیبایی ها و آرامش، مقاوم تر و آماده تر 
می کند. خدایا! سختی های بی شماری به خاطر 
بی تدبیری ها و بعضی فسادها و سهل انگاری ها 
در برخی مسئولین بی درد بر ما و مردم عزیز ما 
عارض شده، رنج فقر و نداری به ویژه در این استان 
زجر کشیده، رمق از بسیاری خانواده ها گرفته، 
خشکسالی امیدی برای مهاجرین از روستاها و 
باقی ماندگان در آن مناطق نگذاشته، غفلت ها 
از توسعه و پیشرفت استان، مجالی برای رونق 
تولید و رفع بیکاری و احیای صنایع باقی نگذاشته، 
برخی دروغ ها وتزویرها در آستانه انتخابات، دوباره 
روی اعصاب همه دست گذاشته، معیشت، پاشنه 
آشیل بسیاری از لذت های به حق زندگی ما 
و محرک آسیب های اجتماعی فراوان شده، 
خاطر  به  که  هایی هست  نعمت  باز هم  اما 
آنها، آرامش داریم، به خاطر همه نعمت های 
بیکرانت شکر. در اولین روز زمستان، دل مان 
را بهاری تر از همیشه، بدی ها و پستی ها را 
زیر برف زمستانی فراموشی ها، مستور و دفن 
کن. بگذار، پلیدی ها در دل مان یخ بزنند تا 
به جایش، جوانه های بهاری محبت و عشق، 
همچون یلدای دیشب استان مان، بروید و دل 

هایمان را لبریز از شادی کند.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰۴9۴۳8۳۱ ارسال فرمایید(

سازمان خصوصی  کل  رئیس  فارس- 
عدالت  واریز سود سهام  آغاز  از  سازی 
با اولویت اقشار کم درآمد و آسیب پذیر 
جامعه از اوایل اسفندماه سال 98 خبر داد.

سازمان  کل  رئیس  صالح،  علیرضا 
خصوصی سازی اظهار کرد: سود ساالنه 
برای  که  شرکت هایی  سهام  فعالیت 
مشموالن سهام عدالت اختصاص یافته، 
دریافت و هر ساله به حساب مشموالن 

سهام عدالت واریز می شود.
ساالنه  مجامع  کرد:  اظهار  وی 
عدالت  سهام  سرمایه پذیر  شرکت های 
ماه تشکیل  تیر  پایان  تا  معمول  طبق 
دارند،  فرصت  ماه  هشت  ضمن  در  و 
سود عملکرد خود را به حساب سازمان 

خصوصی سازی واریز کنند.
سازی  خصوصی  سازمان  کل  رئیس 
گفت: به طور کلی تا اواسط بهمن ماه 
سال جاری مشخص می شود، چه میزان 
سرمایه پذیر  از سوی شرکت های  سود 
سهام عدالت به حساب این سازمان واریز 

خواهد شد.

پرداخت از اول اسفند ماه
وی افزود: این سازمان نیز بر مبنای میزان 
سود دریافت شده نسبت به تخصیص و 
واریز سود به مشموالن سهام عدالت با 
پذیر  آسیب  و  درآمد  اقشار کم  اولویت 
جامعه از اوایل اسفند ماه سال جاری اقدام 

خواهد کرد.

توزیع  ملی  طرح  داد:  ادامه  صالح 
سهام عدالت در راستای تحقق عدالت 
اجتماعی و در مسیر حرکت به سمت 
اقتصادی،  سالم  توسعه  فرآیند  اجرای 
ارتقای  منظور  به  واگذاری ها  تقویت 
سطح زندگی مردم، گسترش مالکیت 
بخش  سازی  توانمند  و  خصوصی 
شده  اجرا  کشور  در  واقعی  خصوصی 

است. وی یادآور شد: بر اساس مصوبه 
شورای عالی اجرای سیاست های کلی 
سازمان  اساسی  قانون   )۴۴( اصل 
خصوصی سازی مکلف است، تا زمان 
فعالیت  سود  عدالت  سهام  آزادسازی 
ناشی از شرکت های سرمایه پذیر سهام 
عدالت را دریافت و به حساب مشموالن 

مربوطه واریز کند.

اعالمزمانواریزسودسهامعدالت

با  خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون 
فشرده  و  سنگین  مذاکرات  به  اشاره 
و  ایران  مقامات  بین  گرفته  صورت 
ژاپن در جریان سفر رئیس جمهور به 
توکیو گفت: در این مذاکرات در مورد 
مسائل دوجانبه، منطقه ای، بین المللی 
و همچنین مباحث مربوط به برجام و 
تحریم های آمریکا رایزنی و گفت وگو 
شد و قرار شد مشورت های دو کشور 

از نزدیک ادامه پیدا کند.

اشتباهش  بخواهد  اگر  خطاکار 
را جبران کند ، راه باز است

نیز  رئیس جمهور  روحانی  حسن 

با  نشستی  در  توکیو  ترک  از  پیش 
بی تردید  گفت:  ژاپنی  ارشد  مدیران 
آمریکا  غیرقانونی  تحریم های 
کند  پیدا  ادامه  بلندمدت  نمی تواند 
و آمریکایی ها ناچارند روزی این راه 
رها  را  ضرر  از  پر  و  خاصیت  بدون 
اینکه  اینکه “ما در  بیان  با  کنند.وی 
بتوانیم با آمریکا راجع به مسائل مان 
بحث کنیم مشکلی نداریم جز اینکه 
آنها باید از مسیر خطایی که در این 
برگردند”،  رفتند  نیم  و  سال  یک 
خطاکار  به  نباید  ما  کرد:  اظهار 
اگر  حال  عین  در  اما  بدهیم  جایزه 
خطاکار بخواهد اشتباه خود را جبران 

روحانی  ببندیم.  را  راه  نباید  کند، 
و  ایران  بر  آمریکا  فشار  کرد:  تاکید 
تلخ  واقعیت  یک  دیگر  کشورهای 
هستیم  روبرو  آن  با  امروز  که  است 
اما مهم این است که در این شرایط 
سخت باز هم راهی را پیدا کنیم که 
با هم تجارت و مراوده داشته باشیم 

و به نفع دو ملت گام برداریم.

ممکن است تصمیم بعدی
 ما ادامه برجام نباشد

رئیس جمهور با بیان اینکه در توافق 
بزرگ  دستاورد   2 حداقل  هسته ای 
که  بود  این  اول  دستاورد  داشتیم، 
سالح  دنبال  ما  کردیم  ثابت  دنیا  به 
هسته ای نیستیم و حاضریم همه گونه 
در  بپذیریم  را  بین المللی  نظارت های 
با  بزرگ  رفتار کشورهای  صورتی که 
ما رفتار عادی باشد، ادامه داد: دستاورد 
کردیم  ثابت  دنیا  به  که  بود  این  دوم 

و  می ایستیم  خودمان  تعهدات  پای 
علیرغم اینکه طرف تعهد به بخشی از 
تعهداتش عمل نکرده و یا یکی از آنها 
به طور کامل خارج شده ما همچنان 
در تعهد خودمان باقی هستیم. روحانی 
با اشاره به اینکه بعد از این صبر، اگر 
ببینیم که از این توافق هیچ نتیجه ای 
عاید ما نمی شود و صرفاً ناچاریم بعضی 
از تعهدات مان را اجرا کنیم ، گفت: به 
ممکن  ما  بعدی  تصمیم  طبیعی  طور 
است ادامه این تعهد نباشد.وی با اشاره 
اینکه معتقدیم صلح، امنیت، ثبات  به 
همزیستی  و  متقابل  انسانی  رفتار  و 
کشورهای  همه  نفع  به  مسالمت آمیز 
دنیا خواهد بود، گفت: در یک جایگاه 
و  گرفتیم  قرار  جغرافیایی  مهم  بسیار 
کاماًل به امنیت منطقه  و آبراه ها متعهد 
هستیم. در طول بیش از 2 قرن گذشته 
و  جنگ  هیچ  آغازگر  هیچگاه  ایران 

تجاوزی نبوده است.

روحانیدوبارهازمذاکرهحرفزد

3244۶۶۶۶/32424320-2
برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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قصرموبـایلراهرو
مرکزخریدوفروشخطدائم

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

09121858405
09122740001
09125878100
09125۶12749
09125۶2284۶
09125907352

09125353۶28
0912۶470489
09127117۶41
09128889534
09129350043/2،780،000
09120240300/5،700،000

09120782300/2,۶50،000
09120۶10018/2،450،000
091204190۶0/2،250،000
09120419070/2،250،000
09120522203/2،850،000
09120522204/2،850،000

091204190۶0/2،250،000
09120419070/2،250،000
091203201۶1/1،800،000
091203201۶3/1،450،000
091203201۶4/1،450،000
09120320151/1،550،000

09120320171/1،550،000
09120980852/1،750،000
09120980858/1،۶50،000
09120338911/1،550،000
09120338913/1،550،000
09120338914/1،450،000

آگهیمزایدهشرکتتوسعهکشاورزیتوانآفرینارغوانخراسانجنوبی

شرکت سرمایه گذاری ساتا در نظر دارد: تعداد 100 سهم شرکت توسعه کشاورزی توان آفرین ارغوان خراسان جنوبی )سهامی 
خاص( معادل 100 درصد از کل سهام مذکور را به صورت یکجا و با شرایط ذیل وکالتا از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. 
 متقاضیان خرید سهام مزبور می توانند از روز دوشنبه 1398/10/02 لغایت روز سه شنبه 1398/10/10 در ساعات اداری
)8 الی 16( به نشانی تهران، خیابان ستارخان، خیابان حبیب الهی، بلوار متولیان، پالک7، طبقه7 امور شرکت ها، مراجعه و 

ضمن ارائه مدارک شناسایی با معرفی نامه معتبر نسبت به اخذ اسناد مزایده اقدام نماید.
شرایط مزایده :

 * نام شرکت : شرکت توسعه کشاورزی توان آفرین ارغوان خراسان جنوبی )سهامی خاص( * موضوع فعالیت: تولیدی و کشاورزی
* سرمایه شرکت: 1.000.000 ریال )تعداد کل سهام شرکت 100 سهم( * ارزش اسمی هر سهم: 10.000 ریال * تعداد سهام قابل 
عرضه: 100 سهم معادل 100 درصد * قیمت پایه هر سهم : 887.367.065 ریال * ارزش کل معامله بر اساس قیمت پایه سهام قابل 
واگذاری:  88.736.706.472 ریال * سپرده شرکت در مزایده: پنج درصد )5%( از مبلغ پیشنهادی کل که می بایست به صورت نقد به 
حساب معرفی شده توسط فروشنده واریز گردد و یا از طریق چک تضمین شده بانکی یا ارائه ضمانت نامه بانکی بی قید و شرط با مدت 
اعتبار سه ماه در پاکت جداگانه دربسته تحویل گردد. * نوع وثیقه: ضمانت نامه بانکی معتبر یا سایر وثایق طبق نظر مزایده گذار )هزینه 
توثیق بر عهده خریدار خواهد بود( * شرایط پرداخت ثمن معامله: یکجا و نقد یا نقد و اقساط )80 درصد مبلغ پیشنهادی کل به صورت 
نقد و مابقی اقساط حداکثر 1 ساله با نرخ سود 18درصد با فواصل اقساط سه ماهه( * برنده مزایده می بایست ظرف مدت 5 روز کاری 
پس از ابالغ نتیجه مزایده، ثمن نقدی معامله را نقداً پرداخت نموده و به منظور امضای قراداد به محل شرکت مراجعه نماید و در صورت 
امتناع، سپرده شرکت در مزایده به نفع مزایده گذار ضبط خواهد شد و مزایده گذار مجاز است نسبت به عقد قرارداد با نفرات بعدی اقدام 
نماید. * مهلت تسلیم پاکت های مزایده به انضمام فیش واریزی و سایر مدارک مزایده به صورت پاکت دربسته از مورخ 1398/10/11 
تا پایان وقت اداری )ساعت 16( روز چهارشنبه 1398/10/18 به نشانی تهران، خیابان خرمشهر، شماره 132، شرکت سرمایه گذاری 
ساتا،  طبقه 6، واحد مالی می باشد. * مراسم بازگشایی پاکت های شرکت در مزایده رأس ساعت 10 صبح  شنبه مورخ 1398/10/21 
در محل شرکت سرمایه گذاری ساتا برگزار خواهد شد. حضور متقاضیان یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه افتتاح پاکت های مزایده 
مجاز خواهد بود. * فروشنده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. * به پیشنهادات فاقد امضا، مبهم، مخدوش و ناقص یا 

پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 54708708-021 تماس حاصل نمایند

آگهیابالغرایکمیتهبدویمشاغلسخت
وزیانآوراستانیبهکارفرمایمحترم

1-شرکتشکوفهامینطوس
2-شرکتپاکگهر3-شرکتخدماتی
تحقیقاتیتحولبیرجند4-شرکتخدماتی

شکوفهسازانراهیانخطسبز

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 
ـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای  36005 ه
شرکت   -2 طوس  امین  شکوفه  شرکت   -1 محترم 
پاک گهر 3- شرکت خدماتی تحقیقاتی تحول بیرجند 
راهیان خط سبز  4- شرکت خدماتی شکوفه سازان 
ابالغ می گردد آقای رضا صحراکار با کد شناسایی بیمه 
68912146 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی 
نیروی خدماتی بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند داشته 
که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر 
در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ، 
مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید 
نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 
تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 
روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند- انتهای بلوار صنعت 
و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم 
اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا 

می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان خراسان جنوبی

    اداره ثبت اسناد و امالک 
حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
شماره  رای  برابر  رسمی.  سند  فاقد  های  ساختمان 
139860308001003282 - 1398/9/12 هیئت اول 
/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عباسعلی گلستانی راد فرزند حسین به 
شماره شناسنامه 353 صادره از بیرجند و شماره ملی 
0651695007 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان که بر اثر عبور 
رودخانه به صورت 3 قطعه به مساحت های 6664 و 
3235 و 69/20 مترمربع قسمتی از پالک 229- اصلی 
بخش 2 بیرجند از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹8/۹/14 
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹8/10/1

علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  نبش رجایی 15     

09155614880
برگ سبز خودروی سمند LX به شماره پالک ۹15 ج 42 
ایران 52 به نام پویا مقدس زاده به شماره ملی 0۶410۹۳454 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایزوگاموقیرگونیآراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

نقد و اقساط

ایزوگامهریوندی
آدرس: بیست متری دوم شرقی 
مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

کارگـاهصنعتیدقیق
سازنده انواع کرکره برقی

 سایبان هوشمند و پله پیچ
نرده راپله، حفاظ فرفورژه، در طرحهای مختلف) ترابی(
تعمیرات کرکره برقی و ساده پذیرفته می شود 
09156655601 -09151602835
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خرید حمایتی 2 هزار کیلوگرم زعفران خشک از زعفرانکاران خراسان جنوبی

صداوسیما- 2 هزار و 110 کیلوگرم زعفران خشک تا پایان وقت روز پنجشنبه هفته گذشته از زعفرانکاران خراسان جنوبی به صورت حمایتی خریداری شده است. مدیر سازمان تعاون روستایی استان گفت: از این مقدار زعفران خشک 
خریداری شده هزار و 300 کیلوگرم مربوط به شهرستان سرایان، 600 کیلوگرم از زعفرانکاران شهرستان قاین و 210 کیلوگرم هم از زعفرانکاران بیرجندی خریداری شده است.ضیائیان احمدی در خصوص خواسته زعفرانکاران مبنی 

بر تمدید مهلت زمان خرید حمایتی زعفران هم گفت: تمدید این مهلت در اختیار استان نیست و از سوی وزارتخانه تعیین می شود. مهلت تعیین شده برای خرید حمایتی زعفران از 12 آبان تا 30 آذر بود.
سالم ضمن تقدیر و تشکر از روزنامه  
آوای بیرجند چرا ساعت 22 فقط روزنامه 
از کانال تلگرامی ارسال می شود، پیام 

رسان سروش  ارسال نمی شود.
915...412
خدمت  قوت  خدا  و  سالم  عرض  با 
استاندار دلسوز و شهردار محترم بیرجند 
و تشکر از پیگیری مجدانه بزرگواران 
درزیبا سازی و ایمن سازی معابر شهری 
از شما تقاضا داریم، به دلیل تردد زیاد 
و عدم دید کافی رانندگان به ورود و 
خروج خیابان سپیده )تقاطع محالتی( 
در اسرع وقت به مسئله ورودی این 
به  فرمائید، چرا که  خیابان رسیدگی 
دلیل عرض کم معبر و عدم دید کافی 
به هنگام شب و تردد زیاد شاهد حادثه 

ای در این تقاطع نباشیم. 
990...705
سالم مسئولین محترم به خدا ساکنین 
مهرشهر هم اکثرا بچه های جنوب  و 
دیگر نقاط شهر هستند، از بد حادثه 
اینجا به پناه آمده اند، پس به این قسمت 
شهر هم فرصتی پیش آمد و بودجه ای 

اضاف آمد برسین، جای دوری نمیره.
915....745
از مدیریت محترم فضای سبز شهرداری 
بیرجند خواهشمندم برای فضای سبز 
فلکه بعثت کنار خوابگاه توحید فکری 
بکنید. حداقل  از شن های رنگی استفاده 
درآمدهای  بیشترین  متأسفانه  کنید. 
پروانه ساخت و ساز و عوارض از این 
کوچه ها جمع می شود ولی هزینه 
آن برای این مناطق انجام نمی شود.
915...517
پرورش  و  آموزش  کالسی  برنامه 
برای دانش آموزان دبیرستانی یک روز 
12/30 یک روز 2/20 و حتی یک روز 
را بصورت چرخشی در هفته هستند واقعا 
اشتباه است خیلی از والدین یا مدیران 
کی  آموز  دانش  که  دانند  نمی  هنوز 
باید تعطیل بشه که این میتونه ضمینه 
سوء استفاده عده ای رو فراهم کنه.
915...291
سالم و خداقوت جناب جاوید شهردار 
محترم در بلوار 9 دی در مهر شهر 
کنند،  می  زندگی  نفر  هزار  چندین 
فضای سبز ما چندین ساله که خار و 
خاشاک است. وجدانا اگه خونه ی شما 
تو این بلوار بود چند سال اینجوری 
میموند !؟ لطفا به فکر شادابی و نشاط 

منطقه ضعیف شهرهم باشید.
915...368
شهرداری  و  انتظامی  نیروی  لطفا 
بیرجند به وظیفه خود عمل کرده و 
یک فکری برای جمع آوری متکدیان 
که اکثرا معتاد هستند، در بهشت متقین 
بردارند چون روز به روز بر تعداد این 
افراد اضافه می شود  و اکثر آنها عزت 
نفس نداشته و با وجود توانایی انجام 
کار شرافتمندانه،  تکدی گری را برای 
ثروت اندوزی و تأمین هزینه اعتیاد 
سلب  موجب  و  کرده  انتخاب  خود 
آسایش خانواده های داغدار می شوند.
915..481
به  نباشید  خسته  و  سالم  عرض  با 
استاندار پر تالش و زحمتکش، واقعا 
استاندار  جناب  مریزاد.کاش  دست 
 چند سال زودتر به این استان تشریف 
میاوردند. به  نوبه خودم تشکر ویژه دارم 
از زحمات شبانه روزی آقای معتمدیان، 
کاش سایرمسئولین استان هم کمی به 
فکر مردم باشند نه به فکر میز  ریاست.
915...886
سالم چرا بنیاد مسکن  خراسان جنوبی 
و بشرویه به خانه های روستایی وام 
تعمیرات نمی دهد؟ آخر در این مقطع 
ازکجا بیاریم  خانه خود را تعمیرکنیم؟
ارسالی به تلگرام آوا
چرا اداره راه در سیل بند بشرویه در محور 
رقه بشرویه و چندین روستای دیگرکه 
بسته   هنگام وقوع سیل جاده کامال 
می شود، پل احداث نمی کند. اگربیماری 
در آن لحظه احتیاج به پزشک داشته 

باشد چه خاکی باید بر سرکند.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم از مسئولین محترم راهنمایی و 
رانندگی تقاضا دارم فکری برای چراغ 
راهنمائی تقاطع خیابان پونه و دانشگاه 
بردارند، چون خیلی از همشهریان عزیز 
با عجله وارد خیابان پونه می شوند و 
چراغ را دور می زنند که بسیار خطرناک 
 می باشد و کسی هم نیست که الاقل 
ناگواری  اتفاق  تا  کند  راجریمه  آنها 

نیفتاده  فکری  برای  آن بیندیشید.
902...781

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

مگر حرمت مؤمن
از کعبه باالتر نیست ؟

سالم به روزنامه آوا لطفا در نشریه خود 
اجتماع نقیضین نباشید و حداقل به 
سیاست های خود پایبند بمانید از یک 
طرف تیتر می زنید لرزه بی اخالقی 
در انتخابات و از طرفی دیگر می زنید 
مسئوالن قضایی گفته اند نظارت دقیق 
دارند، مسئوالن انتخابات گفته اند فضا 
رصد می شود و در تائید صالحیت ها 
لحاظ می گردد یا شما دروغ می گویید یا 
مسئولین بی خبر هستند ما کدام را باور 
کنیم اینقدر ادعای سالمت انتخابات 
فقط همین بود؟ آخر چطور می شود 
اگر روسری یک نفر کمی عقب بیفتد 
10 نفر تذکر می دهند و نهی از منکر و 
گشت ارشاد و ... دادگاه و پاسگاه پیگیر 
می شود اما عکس زن مردم را منتشر 
افراد   می کنند وارد حریم خصوصی 
غیرتی  نیست  هیچ کس  شوند  می 
در  اوقات  بعضی  کنید  باور  شود؟  
مسلمانی خودمان شک می کنم که ما 
واقعا برای این انقالب چه کردیم که به 
راحتی حرمت مؤمن که از  خانه  کعبه 
باالتر است مورد تعرض قرار گیرد و 

همه ما سکوت کنیم.  
م . م از خوسف

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 دیدگاه خوانندگان

اختصاص 450 میلیارد 
برای اتمام پروژه های 

ناتمام ورزشی 

از  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
اعتبار  ریال  میلیارد   450 اختصاص 
تمام  نیمه  پروژه های  اتمام  برای 
از  گفت:  و  داد  خبر  استان  ورزشی 
ملی  اعتبارات  ریال  میلیارد   112
مصوب شده تاکنون 17 میلیارد و 450 
میلیون ریال تخصیص یافته است.  به 
کرد:  اظهار  فارس، عزیزی   گزارش 
در راستای اجرای ضوابط بودجه سال 
98 و به منظور شفاف سازی و تکریم 
حقوق شهروندان گزارش عملکرد مالی 
اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 
ارائه می شود. وی با اشاره به کاهش 
شدید منابع و اعتبارات دولت از ابتدای 
سال جاری، افزود: تاکنون 62 میلیارد 
از منابع ملی و  و 760 میلیون ریال 
استانی به این امر اختصاص یافته است 
که در مجموع شاهد تخصیص 7/13 
و  ورزش  مدیرکل  هستیم.  درصدی 
جوانان با بیان اینکه 174 پروژه ناتمام 
ورزشی در استان وجود دارد، تصریح 
کرد: از این تعداد 25 پروژه ملی و سایر 
پروژه ها از محل منابع ملی- استانی 
و یا ملی تأمین اعتبار شده اند.عزیزی 
که  داریم  را  آمادگی  این  شد:  یادآور 
درصدی  تخصیص 100  در صورت 
اعتبارات، افتتاح و بهره برداری از 25 
پروژه ورزشی خراسان جنوبی در دهه 
فجر سال جاری و یا تا پایان سال را 
جشن بگیریم. وی خاطرنشان کرد: از 
محل منابع تملک دارایی سرمایه ای 
میلیارد   343 مبلغ  خراسان جنوبی، 
شده  مصوب  ریال  میلیون   638 و 
ریال  میلیون  و 310  میلیارد  که 45 
مدیرکل  است.  یافته  تخصیص  آن 
ورزش و جوانان در ارتباط با اعتبارات 
جوانان  و  ورزش  اداره کل  هزینه ای 
در  کرد:  اظهار  نیز  خراسان جنوبی 
مجموع ملی و استانی 116 میلیارد و 
650 میلیون ریال اعتبار مصوب شده 
که تاکنون 58 میلیارد و 965 میلیون 
ریال آن تخصیص یافته است و بخش 
اعظم آن صرف پرداخت هزینه های 
حقوق و دستمزد کارکنان شده است.

چشمگیر  کاهش  به  اشاره  با  وی 
اعتبارات دولتی، توجه به بهره گیری 
از ظرفیت های قانونی ماده )27 و 6( 
قانون و توسعه مجمع خیرین در بخش 
ورزش و جوانان را مورد تأکید قرار داد و 
عنوان کرد: اتمام بسیاری از پروژه های 
ناتمام ورزشی و حتی احداث پروژه های 
یاد شده،  چارچوب  در  ورزشی  جدید 

هدف گذاری شده است.

خبر ویژه

بورس بازان خراسان جنوبی بخوانند ؛

امین جم - اقتصاد ایران همواره دستخوش 
خاصی  های  برهه  و  مختلف  های  موج 
و  سیاسی  های  مولفه  با  همراه  که  بوده 
گرفته  می  زمان شکل  بستر  در  اجتماعی 
است. زمانی اقبال مردم به سمت بازارهایی 
چون مسکن و زمین بود و زمانی هم خرید 
وفروش خودرو. در مقطعی از زمان نیز طال 
و ارز اهمیت باالیی پیدا کرد و به کاالیی 
مورد اقبال مردم چه برای سرمایه گذاری و 
چه در حوزه سودآوری تبدیل شد. حال اما 
با رشد سرسام آور بازارهایی چون زمین و 
مسکن در کنار رکود چندساله، حضور فعال 
مردم در این بازار کاهش یافت. در بازه دو 
سال اخیر نیز موج حضور مردم در بازار ارز و 
طال به خوبی قابل مشاهده بود که به تدریج 
با مهار دالل بازی ها و رشدهای غیراصولی. 
آرامش در این بازار حاکم و حتی جذابیت های 
خاص آن نیز گرفته شد. این روزها اما بازار 
سرمایه جذاب ترین بازار برای حضور فعال 
مردم و به قولی سرمایه های سرگردان است. 
بازاری که چند دهه قدمت دارد اما به تازگی 
جانی دوباره گرفته و جزو گزینه های اصلی 
سرمایه گذاری مردم شده است. این نکته در 
 استان خراسان جنوبی نیز همانند کشور صدق 
و  بازار سرمایه  در  می کند و حضور مردم 
بورس افزایش قابل توجهی داشته است. در 
همین باره گزارشی با فعاالن این حوزه تهیه 

شد که در ادامه می خوانید.

آموزش در بورس مثل 
واکسن می ماند!

شیرین  و  جذاب  واقعا  بورس  دانی،  »می 
است! لذت تحلیل و هیجان و چالشهای ریز 
و درشتش بورس باعث افزایش طرفدارانش 
شده است.« اینها سخنان علی رضایی جوان 
20 ساله ی بیرجندی است که یک سالی 
است به قول خودش »بورس بازی« می کند! 
می گوید: به خاطر دارم ابتدا با یک میلیون 
تومان شروع کردم که از پدرم قرض گرفته 
بودم. نصف آن هم خرج آموزش شد. آموزش 
از  برای جلوگیری  واکسن  بورس حکم  در 
و  تلخ  تجربیات  به  علی  دارد!  را  شکست 
شیرینش در ایام حضور فعال در بورس اشاره 
و اظهار می کند: من سعی می کردم آزمون و 
خطا هایم و به قولی ریسک اصلی فعالیتم با 
بیست تا سی درصد میزان سرمایه ام باشد و 
مابقی پولم را در سهم های مطمئن که چندین 

سال است جواب می دهند، بگذارم.

سیمان باقران نمونه 
یک اتفاق خاص در بورس 

وی در پاسخ به این سوال که چه سهم هایی 
مطمئن تر است، می گوید: برخی سهم ها 
بنیادین هستند. مثال فوالد یا سیمان و لبنیات 

و ... سهام هایی هستند که هم نیاز کشور اند 
و هم آنقدر قوی هستند که با هر بادی نلرزند! 
می افزاید: بعضی سهم ها هم هستند که بعد از 
تحلیل متوجه می شوی در کی مقطع خاص 
سود آور خواهند بود اما باز با کاهش مواجه می 
شوند. قربانی با اشاره به سهام سیمان باقران که 
چندماه پیش سرو صدای زیادی هم به پا کرده 
بود،  می گوید: جدای از دالیل افزایش قیمت 
سهام، نکات جذاب و مهم بسیاری در دل این 
سهم نهفته است.به عنوان مثال سیمان باقران 
چند سال با محدوده ی قیمتی خاص حدود 
دویست تومان خرید و فروش می شد اما یک 
مرتبه به 1400 تومان رسید و بعد از کمتر از 
یک ماه از نقطه اوج خود، به حدود 700 تومان 
رسید و ثابت ماند. شاید خود این مثالی واقعی و 
ملموس از افت و خیز یک سهام در بورس باشد!

کالهبرداران در کمین اند!
مخاطب بعدی ما، مرد میانسالی است که 
تازه بازنشست شده و سرمایه چندسال تالش 
خود را به سودای سود، به دست یک عالم 
بزرگوار هم سود  عالم  این  بورسی سپرده! 
و پول را باال کشیده و با گفتن »ببخشید 
را  مرد  نوساناتش«،  و  دیگر  است  بورس 
که  وی  است!  گذاشته  تنها  اش  نداری   با 
نمی خواهد نامش منتشر شود، می گوید:  
وقتی دیدم حوزه های مختلف مالی سودی 
ندارد، وارد بازار بورس شدم و چون اطالعات 
شدم.  اعتماد  به  مجبور  نداشتم،   کافی 
می افزاید: حدود صد میلیون تومان پول خود 
را تبدیل به دالر کرده و به حساب فردی که 
مدعی شده بود ماهی باالی بیست درصد 
فرستادم.  کند،  می  نصیبم  فارکس  بازار  از 
 ادامه می دهد: دو سه ماه اول سود خوبی 
می گرفتم و مطمئن تر به سرمایه گذاری 
در این بازار شدم و باز مبلغی دیگر حسابم 
را شارژ کردم. اما دیگر پس از چند روز نه 
آن فرد جواب داد و نه پولی به دستم رسید.

بعد از مدتی هم عذر تقصیر کرد و گفت کل 
سرمایه را به باد داده است. وی در پاسخ به 
این سؤال که چرا شکایتی نکردید، اظهار می 
کند: متأسفانه هیچ ضمانت یا قراردادی با آن 
فرد امضا نکردیم و حاال بروم چه بگویم؟ 

دستم به جایی بند نیست.

بورس را درست معرفی کنیم 
نه درشت!

محمد جوان دیگری است که برای تکمیل 
گزارش ، مخاطب ما شده است.وی که شغل 
اصلی اش را رها و چند سالی است به مبادالت 
در بورس می پردازد ، می گوید : من در این 
راه چند میلیون ضرر دادم تا در نهایت به 
تجربه یاد گرفتم بازار بورس چیست و چطور 
می شود کسب درآمد کرد.وی با بیان اینکه 

بورس نوعی شغل است و نمی توان فقط به 
چشم کار پاره وقت به آن نگاه کرد، می افزاید: 
باید بر روی تک تک مؤلفه های اقتصادی 
و تأثیرگذار روی سبد سهام خریداری شده 
حساس باشی تا بتوانی زمان درست خرید و 
فروش را تشخیص و حتی سود داشته باشی. 
محمد که انواع روش های بازار سرمایه و 
حتی بازارهای جهانی را تجربه کرده است، 
این روزها به دوستان و آشنایان نحوه کار در 
بورس را یاد می دهد و می گوید: بورس نه 
آنقدر پیچیده است که اصال نتوانیم از آن سر 
دربیاوریم و نه آنقدر آسان که با یکبار خرید و 
فروش خود را تحلیلگر بدانیم! وی با اشاره به 
اینکه واقعا اگر کسی به صورت تخصصی و 
علمی وارد شود می تواند کسب سود خوب و 

درآمد مشخص داشته باشد، تصریح می کند: 
تازه کارها بهتر است حتما آموزش دیده و از 
کم شروع کنند.برخی افراد که شکست های 
سنگینی در بورس می خورند و محور سخنان 
کوچه بازار برای تخریب اهمیت و جایگاه 
بورس می شوند هم بخاطر همین سرمایه 

گذاری غیراصولی و نادرست است.

بورس ، جذاب و مفید برای 
اقتصاد کشور

در  بورس  فعاالن  از  دیگر  یکی  قربانی 
استان نیز با بیان اینکه بورس شفاف ترین و 
سالم ترین بازاری است که می تواند سرمایه های 
سرگردان را جذب کند، ادامه می دهد: ارزش 
بورس به این است که سرمایه هایی که وارد 
چرخ   چرخیدن  به  می تواند  می شود،  بورس 
کسب وکارها و اقتصاد کشور کمک کند. وی 
با اشاره به اینکه چندسالی است بورس در بین 
مردم جدی تر شده است، می افزاید: اکنون و 
به لطف کسب وکارهای مبتنی بر فناوری به 
آسانی می توان درباره بورس دانش به دست 
این  وارد  ابزارهای مختلف  با کمک  و  آورد 
بازار مولد شد.قربانی ادامه می دهد: خوشبختانه 

اقبال به سمت بورس در استان نیز خوب است 
و این را می توان از صبحت های بین مردم 
کوچه و خیابان هم فهمید. وی با بیان اینکه 
چندماهی است بورس سر زبان ها افتاده و حتی 
خیلی ها کد بورسی دریافت کرده اند، اظهار 
می کند: یکی از دالیل افزایش اقبال، بیکاری 
جوانان است که به امید کسب درآمد با سرمایه 
اندک و دانش خود به سمت بورس حرکت می 

کنند و بسیاری حتی موفق هم می شوند.

بازار سرمایه ، مسیر آینده 
کشور است

در  نیز  کشور  بورس  سازمان  رئیس  مشاور 
گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه کشور 
ما یک کشور اقتصادی مبتنی بر بازار پول 

است، گفت: این نکته بدین معناست که میل 
به سرمایه گذاری در بانک ها بیشتر از باقی 
بازارهای سرمایه گذاری است. از طرفی میزان 
تأمین مالی بانک ها در اقتصاد هم اندازه ای 
دارد و بیش از آن ممکن است فراتر از توان 
بانک ها باشد. مدیرعامل شرکت اطالع رسانی 
و خدمات بورس با اشاره به سخنان مقام معظم 
رهبری  در مورد خصوصی سازی بنگاه های 
دولتی که تنها راه آن از طریق بازار سرمایه و 
بورس است، ادامه داد:  به نظر می رسد این 
مسیر، مسیر آینده اقتصادی کشور است و می 
طلبد از یک اقتصاد بانک محور به یک اقتصاد 
محور  سرمایه  بازار  اقتصاد  یا  محور  بورس 
حرکت کنیم. یاسر فالح اظهار کرد: با همه این 
تفاسیر هنوز ضریب نفوذ بورس در کشور ما 
باال نیست و حدودا سیزده میلیون نفر معادل 15 
درصد جمعیت کشور کد سهامداری دارند. وی 
با بیان اینکه بورس فقط خرید و فروش سهام 
نیست و جنبه های سرمایه گذاری دیگری 
مثل صندوق های سرمایه گذرای، اوراق خزانه 
اسالمی و انواع اوراق اسالمی دارد، تصریح 
های  روش  تواند  می  موارد  این  همه  کرد: 
غیرمستقیم حضور مردم در بورس باشد.با این 

وجود میل به سرمایه گذاری در بورس به شکل 
فزاینده ای در حال رشد است و مردم به تدریج 

با این مقوله بیشترآشنا شده و فعال می شوند.

حضور زعفران در بورس کاال 
اتفاقی مثبت است

مشاور رئیس سازمان بورس کشور با تأکید 
بر اینکه خراسان جنوبی یک استان بر مبنای 
اقتصاد کشاورزی است و باید این استان را از  
جنبه های دیگر فعالیت در بازارهای سرمایه 
مثال حضور  عنوان  به  کرد:  اظهار  ببینیم، 
زعفران به عنوان  محصول استراتژیک این 
استان در  بورس کاالی ایران، اتفاق مهمی 
است که کشاورزان می توانند با این روش 
با حذف داللها، مستقیما دارند این کاالی 
کنند. عرضه  کاال  بورس  در  را  ارزشمند 
مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات 
زعفران که  آتی  اوراق  افزود:  بورس کشور 
یک اوراق مالی است، برای تحویل زعفران 
در آینده ، در بین مردم رواج پیدا کرده و خرید 
و فروش می شود. فالح تصریح کرد: ما صد 
درصد حضور زعفران در بورس را برای استان 
مثبت ارزیابی می کنیم و در آینده مواهب این 

اتفاق برای مردم ملموس ترخواهد شد.

هوشمند  سرمایه گذاری کنید
وی با بیان اینکه حضور سهامداران خراسان 
جنوبی در بورس رو به رشد است، گفت: جمع 
کارگزاری های بورس در بیرجند به شش 
عدد رسیده که خود نشان از اقبال مردم نسبت 
به بورس در استان است. وی در پایان ضمن 
گذاری  سرمایه  یک  برای  مردم  از  دعوت 
آگاهانه و هوشمند در بازار بورس، اضافه کرد:  
توصیه می کنیم تازه وارد ها با سرمایه گذاری 
غیرمستقیم مثل صندوق های سرمایه گذاری 

و انواع اوراق مالی وارد بازار سرمایه شوند.

رشد 200 درصدی 
معامالت بورسی استان

مدیر بورس منطقه ای خراسان جنوبی نیز در 
گفتگو با تسنیم، با بیان اینکه در شهریورماه 
امسال 85 میلیون و 504 هزار و 982 سهم به 
ارزش 430 میلیارد ریال در تاالر بورس استان 
داد و ستد شده است، گفت: مجموع معامالت 
تاالر بورس استان در شش ماهه امسال، به 
عدد 2.447 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با 
این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
203 درصد رشد نشان می دهد. هریوندی بیان 
کرد: از مجموع معامالت 44 درصد آن  مربوط 
به خرید سهام  و 56 درصد آن مربوط به 
فروش سهام بوده است.وی تصریح کرد: طی 
6 ماهه نخست امسال یک هزار و 539 نفر 
ساعت کالس آموزشی به صورت رایگان در 

تاالر بورس خراسان جنوبی برگزار شده است.

بورس زعفرانی استان

نت
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امین جم - جامعه فرهیخته کانون هنرمندان 
هنری  فرهنگی  بزرگ  مجتمع  از  استان 

شهرداری بیرجند بازدید و از مسئوالن شورای 
شهر و شهرداری تشکر و قدردانی کردند. 

رئیس کانون هنرمندان استان در این بازدید 
با بیان اینکه برای عرض خداقوت و تقدیم 

جاوید  آقای  جناب  ازهمت  سپاس  مراتب 
شهر  شورای  مجموعه  و  بیرجند  شهردار 

به پاس پیگیری مؤکد ایشان برای به بهره 
پروژه  این  سریعتر  هرچه  رساندن  برداری 
فرهنگی حضور به هم رساندیم، گفت: این 
مجموعه فرهنگی و هنری در نوع خود جزو 

و  است  بزرگ شرق کشور  چند مجموعه 
یقینا با به ثمر رسیدن تالش این عزیزان 

در  هنری  و  فرهنگی  بزرگ  اتفاق  شاهد 
استان خواهیم بود. رفیعی تصریح کرد: به 
دلیل نبود فضای مناسب در بیرجند جای 
خالی چنین فضایی احساس می شد که با 

تکمیل پروژه، مورد توجه برنامه سازان در 
برگزاری مراسم،  همایشها و مناسبت های 

ملی و مذهبی متناسب با قابلیت های این 
فضا خواهد بود.

بیان  با  بازدید  این  در  نیز  بیرجند  شهردار 
اینکه در بخش فرهنگ و هنر زیرساختهای 

کافی انجام نشده است و نیاز جدی در این 
بخش احساس می شد، ادامه داد: این در 
فرهیختگان  و  هنرمندان  که  است  حالی 
قوی در استان حضور دارند. جاوید با اشاره 
منتظر  بخواهیم  روزها  این  اگر  اینکه  به 
بمانیم شاید سالیان سال  دولتی  اعتبارات 
نتوانیم یک کار سنگین زیرساختی در شهر 
انجام دهیم، ادامه داد: از این مجموعه تنها 
به  ولی  بود  شده  ساخته  سوله  ساختمان 
دلیل نبود اعتبار  مدتها پیشرفتی نداشت. 
نیاز،   وجود  و  ضروت  به  بنا   : افزود  وی 
و  پیگیری  را  پروژه  این  گرفتیم  تصمیم 
شروع و تاکنون بالغ بر 13 و نیم میلیارد 
تومان از محل منابع داخلی شهرداری اعتبار 
گذاشته ایم. شهردار بیرجند با بیان اینکه 
که  است  بخش  دو  شامل  مجموعه  این 
بخش محوطه قابلیت برگزاری نمایشگاه 
ها بخش داخل سالن هایی  برای نشست 
و  هنری  های  نشست  و  دورهمی  های 
فرهنگی مناسب است، گفت: آمفی تئاتربا 
ظرفیت 1800 نفر، سالن های جنبی شامل 
سالن های تئاتر کنفرانس گفتگو و غیره، 
جزئی از بخش های این پروژه است. جاوید 
تصریح کرد: امیدواریم ابتدای سال آینده، 
بتوانیم این پروژه بزرگ فرهنگی و هنری 

را به بهره برداری برسانیم.

فرهنگسرای در حال احداث بیرجند میزبان هنرمندان استان
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سفیدکردن دندان
با پنیر و ماست

لبخندی  و  سفید  هایی  دندان  پی  در  اگر 
رژیم  در  را  بیشتری  لبنیات  هستید،  زیبا 
دهید. محصوالت  جای  خود  روزانه  غذایی 

لبنی مانند پنیر و ماست به تجزیه لکه های 
به  پنیر  روی مینای دندان کمک می کند. 
مشابه  که  اسید الکتیک  بودن  دارا  واسطه 
با اسید مالیک است، از یک اثر سفیدکننده 

اضافی برخوردار است.

اجتناب از خوردن چربی 
به کاهش وزن کمک می کند

خوب  منابع  به  چربی  سوزاندن  برای  بدن 
چربی نیاز دارد. به این ترتیب اطمینان حاصل 
کنید چربی های سالم و اشباع نشده موجود 

در آجیل ها، دانه ها، کره بادام زمینی، آووکادو 
و روغن زیتون مصرف می کنید. این چربی 
سالمت  برای  زیادی  های  مزیت  دارای  ها 
بروز  ها خطر  روغن  این  ثابت شده  هستند. 

بیماری های قلبی را کاهش می دهد.

برای بهتر شدن عملکرد
 کلیه ها آب  کافی بنوشید

از بهترین روش ها برای بهبود عملکرد کلیه ها 
نوشیدن آب کافیست. کلیه ها برای حذف مواد زائد 
از بدن به آب وابسته هستند. به عالوه آب به باز 

شدن عروق خونی کمک می کند و در نتیجه خون 
بهتر در داخل رگ ها جریان دارد. کم آبی شدید 
بدن می تواند منجر به آسیب دیدن کلیه ها شود.

در طول روز ادرار باید به رنگ زرد روشن یا بی 
رنگ باشد وبه اندازه 6 فنجان ادرار دفع شود.

افراد دیابتی چه مقدار
 میوه مصرف کنند؟

افراد مبتال به دیابت به جای اینکه به میوه 
وابسته باشند ، باید بیش از 50 درصد وعده 
نشاسته  غیر  سبزیجات  روی  را  خود  غذایی 

تغذیه  متخصصان  از  بسیاری  کنند.  متمرکز 
توصیه می کنند که چربی سالم را در هر وعده 
غذایی قرار دهید تا جذب کامل آنتی اکسیدان 
ها و ویتامین ها را تقویت کنید سعی کنید 

میوه های مختلفی بخورید.

کی باید به کودک اجازه داد 
 دندان هایش را مسواک بزند؟  

به محض این که کودک تان بخواهد و توانایی 
آن را داشته باشد، خوب است به او اجازه دهید 
خود دندان هایش را مسواک بزند، اگر چه احتماالً تا 

زمانی که به سن مدرسه نرسد نمی تواند این کار را 
به خوبی انجام دهد. در حالی که کودک دندانش را 
مسواک می زند، شما نیز همین کار را بکنید و سپس 
دندان های یکدیگر را چک بکنید تا ببینید تمیز 
شده است یا خیر. او را برای این کار تشویق کنید.

 اگر فرزند تان نوزاد است، سعی کنید لثه ها و همه  دندان هایش را بعد از هر  بار غذا خوردن یا قبل از خواب 
برایش پاک کنید یا مسواک بزنید. شما می توانید به آرامی زبانش را هم مسواک بزنید. 

 وقتی کودک تان مرحله  نوزادی را پشت سر گذاشت به او آموزش دهید دندان هایش را مسواک بزند 
آن هم دو بار در روز و یک بار قبل از خواب. تا زمانی که او ۲ ساله شود فقط به اندازه  یک دانه برنج 
برایش از خمیر دندان استفاده کنید یا حتی کوچکتر. بعد از ۲ سالگی به اندازه  یک نخود و بعد از 5 

سالگی به اندازه  یک لوبیای کوچک از خمیر دندان استفاده کنید.
 کودک تان را برای معاینات منظم دندانپزشکی ببرید و مطمئن شوید که دندان هایش سالم و تمیز هستند. 

ورزش کردن نه تنها به پیشگیری و حتی کنترل چربی خون در بیماران کمک می کند، بلکه در کاهش 
وزن، کاهش سطح استرس )تنش های عصبی( و پیشگیری از بیماری های متعدد مانند سرطان ها، پوکی 
استخوان، دیابت و ... مؤثر است.  پیاده روی سریع حداقل 150دقیقه در هفته و یا به مدت 30 دقیقه یا بیشتر 
در روز، در پیشگیری و درمان اختالل چربی خون موثر است و در بروز و پیشرفت چاقی و بسیاری از بیماری 
های غیر واگیر از جمله  بیماری های قلبی و عروقی مفید می باشد. استفاده از نان سبوسدار به جای نان های 

سفید در کاهش چربی خون نیز موثر است.
 

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ورزش کردن به پیشگیری و کنترل چربی خون کمک می کندبا بوی بد دهان بچه ها چه کنیم؟

یا می خواهید  استعدادی داده است  به شما  اگر خداوند 
استعدادی را کسب کنید، منتظر نمانید؛ پرورشش دهید و 
به آن ببالید. خودتان را باور کنید، شما جسارت هایی دارید 
که هنوز کشف شان نکرده اید و بیشتر از آنچه فکر می کنید 
بااستعدادید، فقط نیاز به تمرین و تالش و پشتکار دارید تا 
استعدادتان را بروز دهید. تنها استعداد داشتن کافی نیست. 

استعدادی که تمرین داده نشود، محو و نابود خواهد شد.
کاری را که امروز می توانید انجام دهید، انجامش دهید، 
شاید فردایی نباشد. زمان حال، تنها چیزی است که وجود 
دارد، نه گذشته مهم است و نه کسی از آینده خبر دارد. 

شاید فردایی وجود نداشته باشد، پس تعلل نکنید و کاری 
را که امروز شدنی است برای فردا نگذارید. شاید هرگز 
فرصت انجام آن را پیدا نکنید. به نظر می رسد برای عده ای 
از افراد، شکایت کردن و ُغر زدن، شیوه ای از زندگیست. 
بودن در کنار آدم هایی که مدام آه و ناله می کنند واقعا 
خسته کننده و طاقت فرساست. زندگی برای هیچکس 
ساده نیست و قرار هم نبوده که ساده باشد. اگر زندگی 
دیگری می خواهید، بسیار خب! به دنبالش بروید و کاری 
بکنید. از دیگران گله کردن و پیوسته بهانه گرفتن، شما را 
تنها و ناامید خواهد کرد. هیچکس قرار نیست زندگی تان 

را تغییر دهد. اگر چیزی را می دانید و مطمئنید که به 
درد دیگران هم خواهد خورد، پس آن را با دیگران به 
اشتراک بگذارید. اجازه ندهید خودخواهی جلوی کمک و 
مهربانی تان را بگیرد. دنیا بدون مهربانی و همدلی جای 

بسیار سخت تری برای همه از جمله خودتان خواهد شد.
برای آنچه باور دارید درست است بایستید و از حرف 
زدن نترسید. هیچ چیز بدی تا زمانی که شهامت گفتن 
حقیقت را پیدا نکنید، اصالح نخواهد شد. اگر به حقیقتی 
آگاه هستید آن را افشا کنید؛ دنیا به طرز عجیبی تشنه  

حقیقت است.

استعداد بدون تالش، نابودشدنی است

آیه روز

اوست کسی که فرستاده خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد تا آن را بر هر چه دین است فائق 
گرداند هر چند مشرکان را ناخوش آید. )سوره صف/ آیه ۹(

سخن روز

انسان، آئینه ای که تاریخش را در خود منعکس می کند، خمیره بی  شکل و بی  صفت و بی  رنگی است که 
تاریخ شکل و صفت و رنگ بدان داده است و ظرفی ]است[ خالی که تاریخ آن را پر کرده
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موفقیت و انرژی

گام های موفقیت

راه حل اساسی برای کمک به کنار 
آمدن با غم و اندوه

احساسات تان را با یک دوست امین یا یکی از 
اعضای خانواده درمیان بگذارید. در واقع این فرد 
باید کسی باشد که خوب به حرف های شما گوش 
بدهد و سعی در قضاوت کردن در مورد آن یا تغییر 
دادن شما نداشته باشد. سعی کنید کارهایی انجام 
دهید که به شما آرامش می دهد. به پیاده روی 
بروید، دوش آب گرم بگیرید، یک کتاب خوب 
بخوانید، به گل و گیاه های خانه رسیدگی کنید 
یا به سایر سرگرمی های مورد عالقه تان بپردازید.
خاطره نویسی کنید. وقتی این کار را انجام می 
 دهید مثل این می ماند یک شنونده خوب دارید که 

می توانید حرف هایتان را با او درمیان بگذارید.

سه گام تا پیروزی 

چقدر با احساسات خود آشنا هستید؟ آیا در لحظه 
می دانید که چه احساسی را تجربه می کنید؟

گام اول شناخت احساس یا احساسات است؛ 
به این معنا که شما باید عالوه بر آشنایی با نام 
احساس تان بتوانید در لحظه نخستین هیجان 
صورت  در  معمواًل  دهید.  تشخیص  را  خود 
ناتوانی در تشخیص آن احساس خاص مثاًل 
مانند  دیگری  اضطراب، هیجانات  یا  ناراحتی 

خشم و ترس جایگزین می شوند.
گام دوم پذیرش احساس است. یعنی هر چه 
بیشتر عواطف و احساسات خود را انکار کنید و 
نادیده بگیرید، بیشتر درگیر رفتارهای معیوب و 
اشتغال های ذهنی می شوید، پس آنها را بپذیرید 

و دنبال راهکار برای رد شدن از بحران باشید.
ابراز  بحران  از  شدن  رد  برای  گام  آخرین 
احساس است. باید به جای تخلیه احساسات 
پرخاشگری  جای  به  یعنی  کنیم  ابراز  را  آنها 
بگوییم این رفتار من را عصبانی کرده یا به 
جای گریه های متوالی بگوییم از این موضوع 
عمیقاً ناراحت هستم، به جای سرزنش کردن 
انتظار خود را توصیف کنیم و احساس مان را 
بیان کنیم و به جای نیش و کنایه زدن مستقیم 

راجع به موضوع صحبت کنیم.
 عالوه بر بروز احساسات منفی، وقتی احساس 
مثبتی هم دارید، آن را به زبان بیاورید؛ مهارتی 
کالمی  نوازش  آن  به  ارتباطی  علوم  در  که 
می گویند و در نهایت منجر به حال خوب شما 

و افزایش کیفیت روابط تان می شود.
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   کبـابی محمـد )ابوترابی(
برنج ایرانی درجه یک

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

09365045962 - 32436979

طبخ زغالی

پیک رایگان

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  ۰9155616181
32463354

 پخت برنج ایرانی 
ک رایگـان  گوشت تازه گوسفند )بره(

پیـ

کافه قنادی مصطفی
عرضه انواع شیرینی، 

آبمیوه  و  بستنی
شعبه 1:

خیابان منتظری  
روبروی سینما بهمن 

شعبه 2: 
تقاطع بلوار شعبانیه و بقیه ا... )عج(

32224200 - 0915363700۸ فیروزی

افتتاح شد 
فروشگاه شهر پفیال و شعبه دوم

آبنبات ریزی حبیبی فر و پسران 

عرضه کننده انواع پفیال  
در طعم های مختلف
 و نبات و آبنبات 

آدرس :خیابان مفتح بین مفتح 45 و 47 
0915۸639447

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

۰915   866   8۰۰2 
پرده پارچه ای 
کرکره فلزی 

زبرا در طرح های متنوع 

 نبش مدرس 6۰ )مدیریت شاملی( 32441365 - ۰9155614398

و لوگوی اختصاصی موکت ظریف مصور
دیوارپوش،کفپوش، قرنیز، پارکت، آسمان مجازی

نیازمندیم 
به دو نفر نیروی کار آقا در دو شیفت جهت

 1- فروشندگی در فروشگاه مواد پالستیکی 
2- مغازه پروتئین 

)ترجیحا گواهینامه پایه 2 داشته باشند( نیازمندیم.

آدرس: بازار روز پاسداران  - غرفه 21

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

مژده به همشهریان  
و ورزشکاران عزیز

 محصوالت تالونگ
سفیده تخم مرغ 

مایع سفیده
 ساندویچ پروتئین  

وتخم مرغ سبزطالونگ رسید
هایپـر مارکت برجیس

 آدرس:خیابان مدرس، تقاطع محالتی
   تلفن: 32323182

hypermarket_berjis :اطالع رسانی در پیچ اینستاگرام

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  091516423۷۷  مهدی وسیله کار

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

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 
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آسبادهای علی آباد طبس مسینا ثبت ملی شد

ایرنا - آسبادهای )آسیای بادی( روستای علی آباد طبس مسینا واقع در شهرستان درمیان به فهرست میراث ملی پیوست. مدیر پایگاه میراث فرهنگی آسبادهای تاریخی استان گفت: آسبادهای علی آباد 
شریف برگرفته از نمونه های برپا شده  موجود در شهر تاریخی طبس مسینا است که اطالعات تاریخی و وضعیت ساختمانی آنها نیز حاکی است که اولین این آسبادها حداقل در دوره های افشاریه تا قاجاریه 

ایجاد شده تا به رفع نیاز اولیه اهالی روستا کمک کند. بزرگمهر ادامه داد: آسبادهای علی آباد که به تعداد ۹ باب در شمال روستای علی آباد قرار گرفته اند از الگوی آسبادهای طبس مسینا تبعیت می کنند.

اقتصادی  امور  هماهنگی  *معاون 
استاندار به مردم این اطمینان را دارد 
که در استان هیچ کمبودی در تامین 

کاال های اساسی وجود ندارد.
*مراتب ثبت ۲۱ اثر تاریخی،طبیعی 
وزیر  مونسان  سوی  از  معنوی  و 
وصنایع  گردشگری  میراث فرهنگی، 
دستی  به معتمدیان استاندار ابالغ شد.

تبلیغات  قرآنی  امور  اداره  *رئیس 
اسالمی گفت: دوره تربیت معلم تجوید 
زمستان ۹۸ در بیرجند برگزار می شود. 

*رئیس بسیج سازندگی گفت: گروه 
از  برونسی  شهید  گچکاران  جهادی 
سال ۹0 آغاز به فعالیت کرده و تاکنون 
گچ کاری ۳۲0 مسجد را انجام داده اند.

*رئیس جمعیت هالل احمر بشرویه 
گفت: ۱۲0 داوطلب در سال جاری 
انتقال خون مراجعه  پایگاه سیار  به 
امر  به  اند که ۹۲ نفر موفق  داشته 

خداپسندانه اهدای خون شده اند.
تجارت  توسعه  و  بازرگانی  *معاون 
فقره  صدور ۳۴۶  از  صمت  سازمان 
از  استان  در  خانگی  مشاغل  مجوز 

ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
*متهم قاچاق پوشاک در شهرستان 
طبس به پرداخت ۳۴۵ میلیون ریال 
جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

خبر کوتاه

تاکید شهردار بیرجند
 بر کیفیت بخشی  پروژه های عمرانی

از  بازدید  در  بیرجند  شهردار  جاوید،  ایسنا- 
پروژه های عمرانی به منظور پیگیری و نظارت 
بر روند اجرایی پروژه  ها اظهار کرد: در اجرای 
پروژه ها رعایت کیفیت بسیار اهمیت دارد و 
امیدواریم پروژه های شهری هرچه سریع تر 
به بهره برداری برسد. در بازدید از پروژه های 
جنگلی،  پارک  شیرازی،  صیاد  فرهنگسرای 
پردازش  سوله  غربی،  و  نشاط شرقی  پارک 
پسماند، پارک واقع در سایت اداری و ... نقطه 
نظراتی در خصوص بهترشدن روند کار ارائه شد.

طرح شهرستان پاک از اعتیاد 
در نهبندان اجرا می شود

ایرنا - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر 
گفت: طرح شهرستان پاک از اعتیاد و موادمخدر 
براساس ابالغیه وزارت کشور به صورت پایلوت 
در نهبندان اجرا می شود. حسنی مقدم روز شنبه 
در دیدار با فرماندار نهبندان افزود: در این طرح 
براساس دستورالعمل ها و برنامه های ابالغی، 
نهبندان تا افق ۱۴00 به عنوان شهرستان پاک 
از موادمخدر معرفی می شود. وی بیان کرد: طرح 
اقدامات مختلف پاکسازی و مبارزه با موادمخدر 
در شهرستان نهبندان تهیه و به اداره کل امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری برای ارسال 
به وزارت کشور ارسال شده است تا در این 
خصوص اعتبارات الزم از سوی وزارت کشور 

برای اجرای طرح اختصاص یابد.

برداشت بیش از حد از منابع آبی 
نفس تاالب کجی را گرفت

مهر- رئیس محیط زیست طبیعی اداره کل 
حفاظت محیط زیست گفت: چرای بیش از 
حد دام و برداشت بیش از نیاز از منابع آبی 
حاشیه تاالب کجی دو عامل تهدید کننده 
زیست این تاالب است. هدایتی زاده اظهارکرد: 
چند  در  خراسان جنوبی  در  که  تاالبی  تنها 
تاالب  است،  شده  ملی  ثبت  گذشته  سال 
کجی نمکزار نهبندان است و از این جهت 
باید در راستای حفاظت از آن توجه ویژه ای 
زیست  محیط  اداره  رئیس  باشیم.  داشته 
طبیعی حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 
با اشاره به اینکه تاالب کجی نمکزار نهبندان 
با ۷00 هکتار وسعت بخشی از یک پناهگاه 
حیات وحش محسوب می شود، بیان کرد: این 
تاالب در آذر و دی آبگیری شده و تا اوایل 
اداره  رئیس  دارد.  آب  همچنان  اردیبهشت 
محیط زیست طبیعی حفاظت محیط زیست 
برداشت  بعدی  نکته  افزود:  خراسان جنوبی 
بیش از حد از منابع آبی حاشیه تاالب است که 
این موضوع نیز یکی از موارد نگران کننده در 
زمینه محیط زیست تاالب است. هدایتی زاده 
گفت: گاه مشاهده می کنیم که کشت و کار و 
کشاورزی خاصی نیز در حاشیه تاالب صورت 
نمی گیرد ولی با این وجود بیش از اندازه نیاز از 

منابع، آب برداشت می شود.

افزایش  12 برابری اعتبارات احداث 
راه های دوبانده نهبندان

ایسنا-  مدیرکل راه و شهرسازی گفت: در سال 
۹۷ اعتبار دوبانده شدن محورهای منتهی به 
نهبندان فقط  ۳ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۸ 
به ۱۲ برابر یعنی ۴0 میلیارد تومان افزایش یافته 
است. وی افزود: افزایش چند برابری اعتبارات 
پروژه های  اجرای  مهم  نکات  از  تخصیصی 
جدید راهسازی نهبندانبوده و در همین راستا 
نیز دوبانده شدن ۲00 کیلومتر از محور بیرجند 
- نهبندان - زاهدان تعیین تکلیف شده است.

برگزاری کارگاه آموزشی
 سرطان پستان در بیرجند

دانشگاه  بهداشتی  معاونت  صداوسیما- 
علوم پزشکی بیرجند برای اولین بار کارگاه 
آموزشی سرطان پستان را در بیرجند برگزار 
کرد. مشاور اموربانوان ریاست دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند گفت: در این کارگاه آموزشی 
دستگاه های  در  شاغل  بانوان  از  نفر   ۱۱0
اجرایی استان به مدت یک روز از برنامه های 

آموزشی این کارگاه بهره مند شدند.

امام جمعه بیرجند: دشمنان درصدد ایجاد اختالف مذهبی و قومی هستند
نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه بیرجند 
گفت: دشمنان نظام اسالمی به هر بهانه ای 
در جنبه های مختلف مذهبی، قومی و جنسیتی 
به  تفرقه هستند.  و  اختالف  ایجاد  درصدد 
روز  عبادی  االسالم  حجت  ایرنا،  گزارش 
شنبه در دیدار مدیر امور اهل سنت بعثه مقام 
معظم رهبری اظهار کرد: سیستم نظام مقدس 
انسان های  همه  برای  اسالمی  جمهوری 
فهمیده چه مسلمان و چه غیر مسلمان، چه 
شیعه و چه سنی و باقی اقلیت های دیگری 
که در کشورمان هستند و حتی دیدگاه آنها 
که خارج از کشور اما آگاه هستند، ارزش قائل 

است. وی تصریح کرد: اهداف دور از نظام و 
اسالم موجب می شود که بسیاری به اسم 
شیعه و سنی یا اقلیت های دیگر فرصت یابی 
کنند و مواضع دیگری بگیرند و به گونه ای 
دیگر برخورد کنند یا حرفی هایی خارج از قواره 
بزنند. وی افزود: در خراسان جنوبی برادران 
اهل سنت در کنار اهل تشیع، قرن ها به خوبی 
آنها  آنچه گفته می شود،  و  زندگی کرده اند 
وقفیاتی در جهت عزاداری امام حسین )ع( در 
شهرستان درمیان داشته و دارند و در شب های 
عبدا...  ابا  سوگواری  مجالس  برای  محرم 
الحسین، طبخ غذا می کنند. امام جمعه بیرجند 

بیان کرد: پس از انقالب نیز برادران اهل سنت، 
این نظام را به خوبی همراهی کردند و علمای 
اهل سنت چه اوایل انقالب و چه اکنون مواضع 
بسیار خوبی داشته و دارند.وی گفت: شعرای 
بسیار خوبی از برادران اهل سنت در تاریخ 
وجود دارد که از جمله آن می توان به آقای 
رفیعی اشاره کرد که دیوان شعری از ایشان 
باقی مانده و هم از نظر ارزش شعری و هم از 
نظر محتوا جالب است و در آن کتاب ایشان از 
نبی اکرم )ص(، اهل بیت )ع( و ائمه اطهار و دو 
قطعه خاص در رابطه با حضرت مهدی )عج(، 
گذاشته اند. یادگار  به  را  زیبایی  سروده های 

وی افزود: از اینکه در امور اهل سنت، بعثه مقام 
معظم رهبری، مدبرانه و حکیمانه این مسائل 

را اداره می کند که وقتی بر می گردند با چه 
خاطرات خوشی بر می گردند، خیلی ارزش دارد.

می
مقا

س : 
عک

مدیرکل پست استان با بیان اینکه اداره کل 
پست از اسفند سال گذشته با شرکت کویرتایر 
همکاری خوبی آغاز کرده است تصریح کرد: 
یکی از همکاری های پست با شرکت کویرتایر 
در خصوص فروش الکترونیکی و ارسال تایر 
به اقصی نقاط کشور بوده است. الهامی  افزود: 
همچنین در حوزه خدمات ایاب و ذهاب درون 
که  گردید  تعیین  شاخص  پنج  نیز  شهری 
رضایت پرسنل از نوع سرویس دهی، مهمترین 
شاخص این ارزیابی بود. در این خصوص ۹ نفر از 
رانندگان به عنوان برتر انتخاب و از آنها با اهدای 
لوح تقدیر وهدایا تجلیل به عمل آمد. همچنین 
ونقل  حمل  های  شرکت  عامل  مدیران  از 
کاال وایاب وذهاب نیز تجلیل وقدردانی شد.

16درصد شاغالن بخش صنعت 
استان در شرکت کویرتایر

مراسم  این  در  کویرتایر  شرکت  مدیرعامل 
به صورت  نفر  گفت: یک هزار و چهارصد 
مستقیم و بیش از پنج هزار و ششصد نفر به 
صورت غیرمستقیم در شرکت کویرتایر اشتغال 
دارند. زینلی با بیان اینکه شرکت کویرتایر ۱۶ 
استان و ۳۴  درصد شاغالن بخش صنعت 
درصد شاغالن بخش صنعت بیرجند را به خود 
اختصاص داده است گفت:  این شرکت ماهانه 
پنج میلیارد و چهارصد میلیون تومان نقدینگی 
به ارگان های دولتی و ۱0 میلیارد تومان به بازار 
و ارگان های غیر دولتی تزریق کرده و بیش از 
۳0 درصد ارزش افزوده صنعت استان را به خود 
اختصاص داده است. همچنین ارزش فروش 
محصوالت کویرتایر ۹۳ درصد کل فروش 

محصوالت استراتژیک استان مانند زرشک، 
شرکت  مدیرعامل  است.  عناب  و  زعفران 
کویرتایر تصریح کرد: کویرتایر بیش از یک 
درصد ارزش افزوده بخش حمل و نقل استان را 

به خود اختصاص داده و در سال گذشته حدود 
۸ هزار ماموریت حمل توسط سیستم حمل و 

نقل  در کویرتایر انجام شده است.

6 رکورد منحصر به فرد 
در شرکت کویرتایر

زینلی گفت: شرکت کویرتایر از نظر وزنی ۱۱ 
درصد تولید کل صنعت تایر و ۲۳ درصد تولید 
کل صنعت تایر ایران را به احاظ تعدادی به خود 
اختصاص داده است و از نظر حجمی نیز ۳۳ 
درصد کل تایر سواری کشور را تولید می نماید.

وی با بیان اینکه شرکت کویرتایر شش رکورد 
منحصر به فرد با شعار »جمع آوری منابع اندک 

و انجام کارهای بزرگ« به ثبت رسانده است 
افزود: یکی از این رکوردها تولید تایر رادیال 

استیل بلت در کشور بوده است.
مدیرعامل شرکت کویرتایر تصریح کرد: این 

شرکت به عنوان نخستین تولیدکننده تایرسبز 
در کشور موجب افزایش  ۲0 درصدی کارکرد 
و طول عمر تایر وکاهش ۱0 درصدی وزن 
تایر، مصرف سوخت و مواد آالینده محیط 
زیست می گردد. همین خواص تایر سبز را 
سازگار با محیط زیست ساخته است. وی در 
ادامه افزود: ساخت پرس پخت تایر در کشور 
نیز یکی دیگر از رکوردهای شرکت کویرتایر 
است که طی آن بیش از ۵0 درصد در هزینه 
تأمین پرس پخت از تأمین کنندگان خارجی 
اینکه  بیان  با  صرفه جویی شده است .وی 
شرکت کویرتایر برای اولین بار در کشور موفق 
به ساخت تایر رینگ ۱۸ در سایزهای مختلف 

شده است ،گفت: این شرکت در حوزه صرفه 
جویی انرژی نیز رکوردار بوده و در سال گذشته 
توانسته ۱۳ درصد کمتر از معیار استاندارد برق، 
۳۶ درصد کمتر از معیار استاندارد گاز و ۳۹ 

درصد کمتر متوسط میانگین صنعت تایر ایران، 
آب مصرف کند و در تیرماه امسال بین ۵۳۶ 
شرکت دیگر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 
رتبه برتر کسب کرده است.مدیرعامل شرکت 
کویرتایر در ادامه افزود: طی ارزیابی شرکت 
ایران خودرو از مشتریان خود، شرکت کویرتایر 
رتبه نخست بین سایر تایرسازان از نظر رضایت 

مشتری را کسب کرده است.

توزیع 3400 حلقه الستیک سنگین و 
نیمه سنگین در استان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز 
در این مراسم اظهار کرد: ۲۶ آذر ماه به عنوان 

سمبلی از تالش برای رفع نیاز مردم و رفع 
نیاز استراتژیک کشور است. شهامت با بیان 
اینکه در خراسان جنوبی حدود ۱00 درصد 
وابسته به حمل و نقل جاده ای هستند گفت: 
در حمل و نقل یک سری وظایف برای دولت 
تعیین شده و قانونگذار و  تأمین زیرساخت در 
بیان  با  تمام کشورها دولت ها هستند. وی 
اینکه اهمیت شرکت کویرتایر این است که 
خود به بخش حمل و نقل خدمات می دهد 
افزود: تحریم ها بخش حمل و نقل دریایی 
و ملزومات حمل و نقل جاده ای را بیشتر از 
هر چیزی تحت تاثیر قرار می دهد. مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: 
علی رغم تمام مشکالت در تأمین قطعه و 
مباحث مالی و سوخت اما همچنان رانندگان 

پای کار ایستادند و این ارزشمند است.
 شهامت ادامه داد: امسال ماهانه ۳ هزار و ۴00 
حلقه الستیک سنگین و نیمه سنگین توزیع 
شده و ۷ هزار و ۱00 نفر راننده در استان از 
بیمه تکمیلی برخوردار شدند. وی عنوان کرد: 
مباحث کرایه در حمل و نقل سبب اعتراضات 
صنفی رانندگان شد بنابراین با تدبیر دولت 
کرایه های حمل و نقل بر اساس تن کیلومتر 
محاسبه می شود. مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای با بیان اینکه ۱۴ انجمن صنفی 
در حوزه کاال و مسافر استان وجود دارد گفت: 
امسال ۱۴0 هزار تن آسفالت در راه های استان 
استفاده شده است.شهامت با بیان اینکه باید به 
گونه ای برنامه ریزی شود که هم سرمایه گذار 
و هم صنعت و اقتصاد نفع ببرد بیان کرد: به 
هر شکل نباید اجازه دهیم تا تولید تعطیل شود. 

6 رکورد منحصر به فرد در شرکت کویرتایر
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بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی ۳۰ هـزار تومـان

ابتدایـی تا دکتـرا
درسی - کمک درسی ketab_Aseman98 @خریـد و فروش کتب دسـت دو

بیرجند - نبش غفاری ۴2 )کافی نت آسمان(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:

خیارکم الینکم مناکبة و اکرمهم لنسائهم
بهترین شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترین مردم 

کسانی هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند.
)دالل االمامه و کنزالعمال ، ج  7، ص225(
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نسرين کاري - يلدا فرهنگ باستاني ايرانيان 
است و اين روزها در جاي جاي ايران آن را به 
جشن مي  نشينند. دانشجويان دانشکده هنر 
با برگزاري  دانشگاه بيرجند هم روز گذشته 
 جشنواره يک روزه “شهر من  فرهنگ من“
 اين آداب و سنن را به تماشا گذاشتند. در اين 
نمايشگاه دانشجويان با قوميت هاي متفاوت، 
به نمايش  را   لباس هاي سنتي استان خود 

گذاشتند.  

معرفي فرهنگ و آداب
رسوم بومي و محلي

اين  برپايي  به  اشاره  با  باراني  دکتر حسين 
از  ما  هدف  کرد:  بيان  روزه،  يک  جشنواره 
آثار  فرهنگ،  مراسم  معرفي  اين  برپايي 
بين  کشور  سراسر  محلي  و  بومي  هنري، 
رئيس  است.   مندان  عالقه  و  دانشجويان 
دانشکده هنر با بيان اينکه ما مدعي هستيم 
که خراسان جنوبي قطب توليد فرش کشور 
است و در اين راستا و در  افق 5 ساله قصد 
را  رشته  اين  ارشد  کارشناسي  رشته  داريم 
وي  نماييم.  محقق  دانشکده  اين  در  هم 
ابراز  اميدواري کرد: همچنين طرح توجيهي 
رشته هنرهاي اسالمي نيز آماده شده و قرار 
است براي رشد  اين رشته هم برنامه ريزي 
هاي الزم انجام شود. وی تأکيد کرد: جايگاه 
المپيادهاي  دانشکده هنر در جشنواره ها و 
گوناگون بسيار پررنگ  است و ما هر ساله 
ايم.  بوده  آور  مقام  کشوري  المپيادهاي  در 

مقام دوم دانشجويان دانشکده
 هنر بيرجند در جشنواره کشوري

دوم   مقام  کسب  به  اشاره  با  باراني  دکتر 

دانشجويان  توسط  کشور  مرمت  رشته 
اين  دانشجويان  افزود:  هنر،  دانشکده 
رتبه  ارشد  آزمون  در  ساله  همه  دانشکده 
هاي تک رقمي کسب  مي کنند که گوياي 
نشان  خاطر  آنهاست.  وي  باالي  مهارت 
اين خصوص  در  اولين جشنواره  اين  کرد: 
بوده است و به اميد خدا با برطرف کردن 
  کاستي هاي آن در سال هاي آتي باشکوه تر 

برگزار خواهد شد.  

مشارکت قوم بختياري، بلوچ و
 فارس با لباس محلي در جشنواره  

علمي  هيئت  عضو  پايدارفرد  آرزو  دکتر 
اين  اينکه  بيان  با  نيز  هنر  دانشکده 
علمي  و  انجمن  رئيس  به همت  جشنواره 
هنرمند  دانشجويان  تالش  با  و  دانشکده 
اين  از  هدف  گفت:  است،  شده  برگزار 
کار  در  دانشجويان  نمايشگاه  مشارکت 
جمعي و معرفي آداب و رسوم بومي است 
که دانشجويان مختلف از گروه  بختياري، 
بلوچ و فارس با لباس هاي محلي در اين 
اند.  دکتراي هنر  جشنواره مشارکت کرده 
خاطر  هنر  دانشکده  استاديار  و  اسالمي 
روزه  يک  جشنواره  اين  در  کرد:  نشان 
و  دستي  صنايع  دستي،  دانشجويان  آثار 
همچنين غذاهاي بومي و محلي خودشان 
اشاره  با  وي  گذارند.   مي  نمايش  به  را 
دانشگاه  هنر  دانشکده  موقعيت  اينکه  به 
افزود:  است،  شده  شناخته  کامال  بيرجند 
مقطع  در  دانشجو   10 بيش  از  ساله  هر 
قبول  مختلف  هاي  دانشگاه  در  ارشد 
علمي  باالي  پايه  نشانگر  که  شوند  مي 

 دانشکده است.  

 برگزاری جشنواره يک روزه» شهر من فرهنگ من« در دانشکده هنر دانشگاه بيرجند
عکس : ندایی


