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یادداشت

اقتصاد کشاورزی، تکیه بر 
الگوهای مناسب بومی کشت
* هرم پور

که  کنیم  قبول  باید  نخواهیم،  چه  و  بخواهیم  چه   
و خشک  گرم  ای  منطقه  و  کویر  جوار  در  ما  استان 
ما  اقلیم  است.  گرفته  قرار  ایران  بزرگ  جغرافیای  از 
و  ایم  بوده  شاهدش  اخیر  قرن  نیم  در  آنچه  همه  با 
 همه آنچه این سالها به ویژه هجده سال اخیر لمسش 
کرده ایم، بی آبی، خشکسالی، کاهش نزوالت آسمانی 
و پیامد آن که خشکی چشمه ها و قنات های چندین 
صد ساله بوده را شاهد بوده است. به نظر نمی رسد در 
سال های آینده نیز چشم انداز امیدوارکننده تری در 
انتظارمان باشد و پیش بینی نمی شود که شرایط آب 
و هوایی و بارش های جوی، به نفع مردم این منطقه 
و به بی عطشی کام خشک و تشنه سرزمین خراسان 

جنوبی رقم بخورد. 
بود که شرایط جوی  این  به  امیدوار   چه باید کرد؟. 
تغییر کند؟ یا پشت به اعتبارات خشکسالی گرم کرد  
که هر سالی بیشتر یا سالی هم کمتر، اگر به تناسب 
به دست  به موقع  و  بدون کم و کاست  و عدالت و 
آسیب دیدگان برسد. اصال این اعتبارات جبران کننده 
است یا مشکلی بر مشکالت افزوده است؟ با چنین 
 رویکردهایی چه بخشی از فاجعه خشکسالی را می توان 
پوشش داد؟ بیکاری، مهاجرت، افزایش جرم، افزایش 
آسیب های اجتماعی، خالی شدن روستاهای مرزی، 
افزایش  ها،  خانواده  پاشیدگی  از هم  تحصیلی،  افت 
اعتیاد، قاچاق در انواع آن، افزایش واردات محصوالت 
کشاورزی، تهی شدن گنجینه نهاده های کشاورزی 
مشاغل  افزایش  و  نشینی  حاشیه  یا  زمان،  مرور  به 
کاذب را؟. به نظر می رسد شاه کلید باز شدن قفل 

مشکالت استان در حوزه کشاورزی...
)ادامه در صفحه2(

شوراهای اسالمیِ محرمانه !؟
27 اردیبهشت ، همزمان با رویداد 
بزرگ رسانه ای استان برگزار می شود ؛ 

نکوداشت پدر علم 
ارتباطات ایران در 
خراسان جنوبی

 اگر بانک ها همکاری کنند ...

راه اندازی مشروط 
سیمان باقران

اظهارات صریح معاون استاندار در خصوص وضعیت برخی شوراهای اسالمی شهر و روستا در خراسان جنوبی

صفحه 7

صفحه 7

صفحه 3

دکتر شکوهی دار فانی را وداع کرد
و  تعلیم  ماندگار  چهره  شکوهی  غالمحسین  دکتر 
اولین  و  ایران  نوین  پرورش  و  آموزش  پدر  و  تربیت 
روز  ایران  اسالمی  پرورش جمهوری  و  آموزش  وزیر 
گذشته در سن 90 سالگی در تهران دار فانی را وداع 
کرد. تا لحظه تنظیم این خبر از زمان تشییع و محل 
تدفین آن مرحوم خبری منتشر نشده است. دکتر فانی 
وزیر آموزش و پرورش در پیامی درگذشت این چهره 

ماندگار را تسلیت گفت. )ادامه در صفحه7(

همایش بزرگ علمای تشیع و اهل تسنن خراسان جنوبی برگزار شد
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صفحه 7

جناب آقای مهندس آسمانی مقدم
مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس گل محمدی
رئیس محترم بنیاد مسکن شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس نیازی و جناب آقای مهندس ماهی
از زحمات شما بزرگواران در اجرای پروژه آسفالت روستای علی آباد لوله کمال تشکر را نموده 

از درگاه ایزد منان برایتان آرزوی سالمتی و توفیق بیش از پیش و خدمت به مردم این منطقه را داریم.

شورای اسالمی و دهیاری علی آباد لوله

جناب آقای مهندس حسین مالکی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 بخشدار مرکزی شهرستان بیرجند 
که نشان از لیاقت و کاردانی شما می باشد، تبریک می گوییم  

ضمن اعالم همکاری همه جانبه، توفیق روز افزون شما را در پیشبرد 

 امور عمرانی و فرهنگی روستاییان عزیز از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

شورای اسالمی و دهیاری علی آباد لوله

جناب آقای هادی معین فر  
مدیر محترم هتل جهانگردی بیرجند

کسب رتبه برتر در بین مراکز و هتل های جهانگردی کشور 
را که بیانگر مدیریت، جدیت، پشتکار و تعهد صادقانه جناب عالی است خدمت شما  و تمامی پرسنل 

محترم تبریک عرض می نماییم و از ایزد منان موفقیت و سربلندی شما را مسئلت داریم. 
مدیر عامل و پرسنل موسسه فرهنگی و هنری عرفان خراسان جنوبی

مهـــراز تهویـــه
فروش کولرهای گازی ایرانی

فروشگاه:  خیابان 15 خرداد، حدفاصل معلم  و غفاری نرسیده به چهارراه معلم - پالک 3
تلفن: 32440420

دفتر مرکزی و خدمات پس از فروش: خیابان 22 بهمن، حدفاصل 1 و 3 
جنب مسجد حضرت ابوالفضل )علیه السالم(   تلفن: 32449911 فاکس: 32449499

Telegram.me/mehrazt .برای مشاهده قیمت ها از کانال تلگرام ما  دیدن فرمایید شش سال از غروب ناباورانه عزیزمان

 شادروان بابک نجاتی 
گذشت. دست تقدیر او را از باغ زندگی جدا کرد و جز مشتی 

خاک بر ما باقی نگذاشت. 

شش سال از پرواز معصومانه اش گذشت ، این شش سال را با یاد و بی حضورش 

چه تلخ و مبهوت به پایان بردیم و در فراقش چه خون ها که از دل چکید 

و چه اشک ها که بر رخ دوید و هنوز به یادش اشک می ریزیم تا شاید آرام گیریم. 

یادش را با ذکر صلواتی گرامی می داریم

خانواده

با نهایت تاسف و تاثر 

درگذشت

شادروان خلیل گرامیان
 )کارمند بانک ملی(

را به اطالع همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع پیکر 
آن مرحوم امروز شنبه 95/2/18  ساعت 16 الی 17 

از محل غسالخانه  برگزار می گردد، 
خانواده های: گرامیان و تیمورپور

ارتحال استاد

دکترغالمحسین شکوهی
 پدرعلم تعلیم وتربیت 

را به تمامی هم استانی های عزیز 
و بازماندگان آن مرحوم 
تسلیت عرض می نمایم. 

احمد محبی - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و دبیرانجمن مفاخر استان خراسان جنوبی



اقتصاد کشاورزی، تکیه بر 
الگوهای مناسب بومی کشت

کلید  شاه  رسد  می  نظر  به   ) اول  صفحه  از  ادامه   (  
کشاورزی  حوزه  در  استان  مشکالت  قفل  باز شدن 
شناسایی  خشکسالی،  مشکل  چندساله  تداوم   قبول 
سرمایه  و  کشت  حوزه  در  جایگزین  های  فرصت 
و  تبلیغات  آموزش،  با  همراه  حوزه  این  در  گذاری 
کنم  می  احساس  من  است.  اقدام  برای  مساعدت 
بحران  آغاز  از  که  دهه  دو  به  قریب  این  تمام  در 
خزنده و فراگیر خشکسالی در استان می گذرد، اگر 
سرمایه  و  هزینه  وقت،  از  بخشی  که  همه  نه  حتی 
موقتی  را که مسّکن  اعتبارات خشکسالی  و  انسانی 
ما  دامداران  و  کشاورزان  رنج  و  درد  جبران  برای 
الگوهای  عملی  اجرای  و  شناسایی  تحقیق،  به  بود 
استان  اقلیمی  وضع  با  متناسب  جایگزین  کشت 
مناسب  وضع  مراتب  به  امروز  کردیم؛  می  صرف 
بیشتری  امیدواری  قطعًا  و  کمتر  های  نگرانی  تر، 

به آینده داشتیم. 
مراکز  کشاورزی،  ترویج  مراکز  دانشگاهها،   
محیط  و  کشاورزی  جهاد  طبیعی،  منابع  تحقیق 
خود  ویژه  به  و  بنیان  دانش  های  شرکت  زیست، 
بسیار  های  داشته  آنها،  عملی  تجربه  و  کشاورزان 
منفعت  پر  بسیار  های  طرح  و  است  قیمتی  ذی 
که  دارد  خود  دل  در  را  کاربردی  حال  عین  در  و 
های  واقعیت  به  توجه  عدم  سایه  در  آنها  از  غفلت 
ناپذیر  جبران  استان،  کشاورزی  اقتصاد  در  موجود 
الگوی  که  آنجا  از  متأسفانه  است.  نابخشودنی  و 
اداری،  و  شخصی  زندگی  در  ما  همه  تقریبًا  عملی 
و  نسبی  های  مزیت  حوزه  در  خطاست،  و  تجربه 
محصوالت  کاشت  به  نیز  کشاورزی  اقتصاد  مطلق 
هیچگونه  تنها  نه  که  ایم  پرداخته  اقالمی  و 
اند؛  نداشته  استان  اقتصاد  برای  مثبتی   بازآورد 
وقت  و  اعتبارات  آب،  از مصرف  باالیی  بلکه حجم 
این  اند.  کشیده  کام  به  را  ما  انسانی  سرمایه  و 
استفاده  یا  و  کشت  الگوی  تغییر  با  که  درحالیست 
از اقالم پر بازده و کم مصرف آبی و بومی در حوزه 
محصوالت کشاورزی، قطعًا هم کشاورزان ما و هم 

مجموعه نهادهای مسئول منتفع خواهند شد. 
 گام نهادن در راه اجرای این طرح ها و عملی کردن 
در  رویکردی  آنکه چنین  ویژه  به  نیست.  آنها سخت 
کامل کردن نقشه موفقیت سایر بخش های استان از 
جمله بخش های اجتماعی، امنیتی، مرز، فرهنگی و به 
ویژه اقتصادی- سیاسی نقش آفرین خواهد بود. این 
استان  مسئولین  دوش  بر  آن  اصلی  بخش  که  مهم، 
سنگینی می کند، اراده ای می خواهد، جرأتی و دست و 

پایی باز و محکم برای کارکردن نه ادعا داشتن. 
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

یادداشت

ایسنا: معاون وزیر نفت با بیان این که صالحدید نمایندگان مجلس درباره دو نرخی شدن قیمت بنزین برای ما حجت است، گفت: جزئیات بیشتر 
در زمینه اجرای آن پس از ابالغ، اعالم می شود. جوادی، درباره این که این قانون چه زمانی اجرا می شود، اظهار کرد: امیدواریم قانون ابالغ شود
 و پس از آن درباره نحوه اجرای این قانون برنامه ریزی می کنیم و جزئیات بیشتر در این زمینه پس از ابالغ اعالم خواهد شد. 

جزئیات نحوه اجرای دو نرخی شدن قیمت بنزین اعالم می شود  2
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با حضور استاندار خراسان جنوبی، امام جمعه بیرجند و جمعی از مسئوالن و دانشگاهیان استان صورت گرفت؛    

در مراسمی که در دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند برگزار شد از تندیس مرحوم دکتر 
سید عبدا... علوی بنیانگذار دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند رونمایی شد.

در ابتدای این مراسم دکتر علیرضا حسنی دبیر هیئت امنا و رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی خراسان جنوبی ضمن تقدیر از حضور صمیمانه استاندار محترم خراسان 
جنوبی در جمع دانشگاهیان و بازدید از قسمت های مختلف دانشگاه و رونمایی از 
تندیس مرحوم دکتر علوی گفت: پاسداشت تالش ها و مجاهدت های خالصانه 
زنده یاد دکتر سید عبدا... علوی که با همت بلند اساس دانشگاه آزاد اسالمی را 
در این شهرستان بنیان گذاشت یک وظیفه انسانی و دانشگاهی بود.  وی گفت: 
یکی از بزرگترین اهداف انقالب اسالمی ایجاد خود باوری و استقالل در ابعاد 
گوناگون بود و دانشگاه آزاد اسالمی نیز با هدف گسترش آموزش عالی در سطح 
وسیع وارد عرصه فعالیت های علمی و پژوهشی شد. عزت و اعتالی دانشگاه 
آزاد اسالمی بیرجند که امروز به یک واحد جامع دانشگاهی تبدیل شده است 
مرهون خدمات و جانفشانی های آن بزرگمرد است و تکریم او و بزرگداشت 
دستاوردهای ارزشمند او برای ما یک وظیفه انسانی است.در ادامه حجت االسالم 
و المسلمین دکتر رضایی امام جمعه بیرجند ضمن ابراز مسرت از نصب و رونمایی 
از تندیس مرحوم دکتر علوی و همت دکتر علیرضا حسنی در این خصوص 

گفت: قدرشناسی از خدمات بزرگان موجب تشویق نسل جوان می شود.

قدرشناسی از خادمان علم و فرهنگ یک وظیفه مهم است

حجت االسالم والمسلمین رضایی در ادامه با اشاره به اینکه قدرشناسی از 
خادمان علم و فرهنگ یک وظیفه مهم است که نباید از آن غفلت شود، گفت: 
شکر جزو فرهنگ ماست. امام جمعه بیرجند از دکتر علوی به عنوان شخصیتی 
که توانست در میان هجوم برخی تنگ نظری ها با عزم راسخ به توسعه و 

اعتالی دانشگاه همت بگمارد، گفت: آن مرحوم عالوه بر دانشگاه آزاد نقش و 
سهم زیادی در دانشگاه علوم پزشکی هم داشته است. حجت االسالم رضایی 
با ابراز تأسف از اینکه بزرگان در زمان خودشان بعضاً مورد تقدیر شایسته قرار  
نمی گیرند، گفت: دانشگاه باید جلودار باشد و فکرها را رشد بدهد زیرا فکر 
انسان را ثروتمند می کند. وی گفت: جامعه را باید اندیشمندان و فرهیختگان 

به جلو ببرند و نگذارند جامعه به دست عوام به جلو برود.
استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: دانشگاه، مرکز ترویج علم و 
اخالق در جامعه است؛ از این رو می بایست آثار و برکات تعلیم و تربیت در 
جامعه نمایان باشد. وجه اله خدمتگزار با بیان اینکه مراکز آموزش عالی به 
عنوان عالی ترین نمادهای فرهنگی محسوب می شوند، افزود: خراسان جنوبی 
به خاطر بزرگان، اندیشمندان و اساتیدی که در این زمینه تالش کرده و سرآمد 

و ممتاز بوده اند، دانشگاهی ترین استان کشور است.

نام و یاد مرحوم دکتر علوی برای همیشه 
در اذهان زنده خواهد بود

وی گفت: این استان خاستگاه علما و دانشمندان زیادی از جمله کاظم معتمد 
جغرافیا،  علم  پدر  گنجی  ایران، محمد حسن  نوین  ارتباطات  علم  پدر  نژاد 
غالمحسین شکوهی پدر علم تعلیم و تربیت و اولین وزیر آموزش و پرورش 
و  ایران  شناسی  سم  علم  پدر  مود  باللی  و  ایران  اسالمی  جمهوری   نظام 
ده ها عالم و دانشمند برجسته دیگر است که باید به معنای واقعی از این بزرگان 
قدرشناسی شود.وی نکوداشت بزرگان و فرهیختگان را وظیفه ای مهم دانست 
و افزود: دکتر علوی به عنوان بنیانگذار دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند خدمات 
ارزنده ای داشته است و نام و یاد او برای همیشه در اذهان زنده خواهد بود. 

استاندار خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به اینکه قدمت حوزه های علمیه در 
استان مربوط به 800 سال قبل است، گفت: سابقه وقف در خراسان جنوبی به 
900 سال قبل برمی گردد که این مهم نشان از اعتقاد و باورهای دینی مردم 
این استان دارد.استاندار خراسان جنوبی در ادامه به نقل خاطره ای از روند ایجاد 
رشد و بالندگی دانشگاه آزاد اسالمی در قوچان در زمانی که خود فرمانداری 
 آن شهرستان را عهده دار بوده است، پرداخت. وی با بیان اینکه در سند جامع 
آموزشی،  پژوهشی،  فرهنگی،  ابعاد  در  مختلفی  ماموریت های  ها،  دانشگاه 
اساس  همین  بر  افزود:  شمارند،  برمی  دانشگاه  برای  مدیریتی  و  فناوری 
در جامعه وظیفه مهم  اثربخش  و  کارآمد  متعهد،  نیروی متخصص،   تربیت 
دانشگاه هاست. استاندار خراسان جنوبی ضمن تبریک عید سعید مبعث، با اشاره 
به اینکه فلسفه مبعث رسول اکرم )صلی ا... علیه و آله و سلم(، نشر اخالق، 
احترام و حرمت در جامعه اسالمی است، گفت: دانشگاه باید مرکز آموزش علم، 
دانش، اخالق و تربیت نسل جوان باشد.مقام عالی دولت در استان با بیان 
اینکه در بخش های مختلف برای دانشگاه رسالت عظیمی در سند جامع در 
نظر گرفته شده، افزود: دانشگاه باید دانشجویان را به گونه ای پرورش دهد 
که در آینده مسئولیتی خود منشأ خدمات ارزنده ای به مردم و کشور باشند. 
استاندار تاکید کرد: تدریس و استادی دانشگاه در بین الیه های مختلف جامعه 
بسیار محبوب و ارزشمند است و باید این مهم را پاس بداریم.وی افزود: باید 
آثار و برکت تدریس اساتید در جامعه نمایان و موثر باشد. وی ضمن تاکید بر 
تقویت و حمایت از دانشگاه آزاد اسالمی گفت: باید مشکالت این دانشگاه 
رفع شود تا اساتید و دانشجویان به بهترین نحو به تعلیم و تربیت بپردازند.

گفتنی است قبل از این مراسم استاندار خراسان جنوبی از بخش های مختلف 
دانشگاه آزاد اسالمی استان بازدید کرد.

رونمایی  از تندیس بنیانگذار دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی

گچ کاری و گچ بری پذیرفته  می شود.

 به قیمت مناسب  در اسرع وقت

 )شهر- روستا(    09159658659 

داربست بنی اسدی
  09151634010   )اجاره تخته زیر پا رایگان(

فروشگـاه مـروج 

تلفن تماس: 31057
بین معلم ٤٤ و چهارراه 15 خرداد )قنادي طوس(

فروش اقساطي 10 ماهه تصفیه آب 

تعمیرات تخصصي: آب شیرین كن ،كولر آبي
 آب گرم كن ، لوله كشي آب سرد و گرم

 اجاق گاز، شیرآالت

آژانس مدرس
32238585 -32228585 

با کادری مجرب در اسرع وقت 
آماده عقد قرارداد با ارگان ها و سازمان ها

 هر 10 سرویس یک سرویس رایگان  
   آدرس: مدرس 6 

  09159633818 - عباس زاده

1- فروش فوری منزل ویالیی در حال ساخت، 150 متر زمین 385 متر بنا ، سه طبقه با 2 مغازه تجاری، دو نبش، تکمیل 
شده   ٤00 میلیون و 100 میلیون وام مسکن می توان گرفت

2- آپارتمان 100 متری در حال ساخت، مجموعه 10 واحدی، حاشیه بیست متری سپیده کاشانی، موقعیت عالی، آینده 
خوب    پیش پرداخت 35 میلیون

خریدار زمین برای ساخت منطقه خوب معلم، مدرس، عدالت ، رسالت و ...

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشاركت ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 w
w
w.
am

la
ka
se
m
an

.co
m

صاحبان محترم امالک اجاره ای 
تکمیل اظهارنامه امالک اجاره ای مانند سال های گذشته دقیق و صحیح ثبت می گردد. 

هر چه سریع تر به نبش پاسداران 7 دفتر تخصصی بیمه و مالیات صبح و عصر 

مراجعه فرمایید.   32445563  - چمنی     ضمنا ثبت نام كارت ملی هوشمند انجام می شود

آكــادمی نویــن 
برای تکمیل کادر مدرسین IQ Mas خود از بانوان رشته های ریاضی و فنی عالقه مند
 به تدریس برای اعزام به دوره تربیت مدرس )تهران( دعوت به عمل می آورد.
  برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس آکادمی نوین - معلم 18 حضورا مراجعه فرمایید.

32212519 آدرس : نبش غفاری 4    09151606528 -  
ایزوگام سلیمانی 

مه 
بی

 و 
ت

مان
 ض

ل
سا

 10
ن

یرا
ا

ول
حص

ع  م
تنو

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

تاریخ:95/02/18        »آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای «      شماره11290 )نوبت اول(   

     شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرایی 1/5 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب  مسکن مهر در شهر بیرجند را با مشخصات زیر از طریق مناقصه واگذار نماید.

کد طرح مدت اجرامبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء1395دستگاه نظارتمحل اجرامشخصات پروژهرديف

1

اجرای حدود 1500 متر شبکه جمع آوری 
فاضالب به قطر 200  میلیمتر با لوله کاروگیت 

فاضالبی ، احداث 33 باب مهنول پلی اتیلنی 
جهت سايتهای مسکن مهر در شهر بیرجند 

شهربیرجند
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 توضیحات ضروری:  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه:مبلغ تضمین شرکت در مناقصه166.٤10.000 ریال می باشد که مناقصه گران می بایست مبلغ تضمین را به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به شماره 
حساب2175162100001 بانک ملی به نام تمرکز وجوه سپرده ارائه نمایند. به پیشنهادهای مشروط، مخدوش، و فاقد امضا و پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر در اسناد واصل گردد و همچنین به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های 

بدون تاریخ و پرفراژ و کمتر از میزان مقرر و چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. مهلت و محل و مبلغ فروش اسناد :از تاریخ درج آگهی نوبت دوم روز شنبه95/02/25  لغایت 95/02/29 به مدت 5 روز کاری مبلغ 
600.000 ریال به صورت ارائه فیش بانکی به شماره حساب ٤72098330 بانک تجارت فراگیر اقدام به خرید اسناد و با در دست داشتن فیش واریزی به دفتر قراردادها جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند. و یا از طریق سایت ملی 
مناقصات و سایت شرکت آب وفاضالب استان خراسان جنوبی نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.  www.abfa-khj.ir و http://iets.mporg.ir   مهلت ومحل بازگشائی اسناد مناقصه:آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه ساعت1٤روز 

یکشنبه 95/03/09 و روز دوشنبه  95/03/10  ارزیابی کیفی انجام خواهد شد. بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت پیمانکارانی که حداقل 65 امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نمایند روز سه شنبه تاریخ 95/03/11 در اتاق جلسات برگزار خواهد 
شد.شرایط مناقصه و شرکت کنندگان در اسناد بصورت مبسوط گنجانده شده است.  دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب مورخ9٤/07/13 سازمان مدیریت و برنامه ریزی مالک عمل خواهد بود.پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 

5 و باالتر آب یا تاسیسات وتجهیزات از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور  متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 32٤351٤6- 32226300-056و یا به آدرس: بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق 
دبیرخانه شرکت آب وفاضالب استان خراسان جنوبی تماس حاصل فرمایند.  هزینه درج دونوبت آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.        دفتر قراردادها  شركت آب و فاضالب خراسان جنوبی

آگهی نوبت اول مناقصه عمومی یک مرحله ای )با ارزیابی كیفی(   شماره مناقصه 1/ع/95

مدیریت بانک كشاورزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی مدیریت استان خراسان جنوبی و شعب 
تابعه در استان را به صورت حجمی شامل نامه رسانی، آبدارچی، نظافتچی، ماشین نویس، اپراتور و سایر خدمات مورد نیاز از طریق مناقصه عمومی یک 

مرحله ای )با ارزیابی کیفی( به مدت سه سال توسط شرکت هایی که دارای سوابق کاری در خصوص موضوع مناقصه باشند اقدام نمایند.
نام و نشانی مناقصه گذار: مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی به آدرس: بیرجند - میدان شهدا - ساختمان مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان 

جنوبی - طبقه دوم - واحد پشتیبانی تلفن : 32213000-056 داخلی 30٤     تلفن مستقیم:  056-32210060
نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه: یک فقره ضمانت نامه بانکی )به غیر از بانک کشاورزی( به میزان 1/100/000/000 ریال )یک میلیارد  و یکصد میلیون( دارای حداقل 

3 ماه اعتبار به نام مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی 
زمان ، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 7 صبح روز شنبه مورخ 95/2/18 لغایت ساعت 13:30 روز پنجشنبه مورخ 95/2/23 به آدرس بیرجند میدان شهدا  

http://iets.mporg.ir ساختمان مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی - طبقه دوم - واحد پشتیبانی و یا مراجعه به وب سایت
الزم است در صورت دریافت اسناد مناقصه از طریق وب سایت حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 95/2/23 فیش واریزی آن به شماره تلفن 056-3223615٤ 

فاکس گردد. ضمنا در ذیل فیش واریزی شماره مناقصه ، موضوع مناقصه، نام شرکت، آدرس ، تلفن و فاکس شرکت نوشته شود و در زمان تحویل اسناد اصل فیش واریزی 
تحویل گردد. 

زمان ، مهلت و محل تحویل پیشنهادها: از ساعت 7 صبح روز شنبه مورخ 95/2/25 لغایت ساعت 13:30 روز پنجشنبه مورخ 95/3/6 در آدرس فوق
تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاكت ها: ساعت 10:30 صبح روز شنبه مورخ 95/3/8 در آدرس : بیرجند - مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی 

 طبقه سوم - اتاق ویدئو کنفرانس
مدارک الزم جهت دریافت اسناد: الف: فیش واریزی به مبلغ 300/00 ریال به حساب دایره مالی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی با کد )٤962( قابل پرداخت 

در کلیه شعب بانک کشاورزی
ب: ارائه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر

مديريت استان خراسان جنوبی



پیام شما

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

شنبه * 18 اردیبهشت1394 * شماره 3498
3 معاون میراث فرهنگی استان از کسب رتبه نخست ثبت میراث طبیعی کشور از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در سال 94 با 

ثبت 20 اثر طبیعی خبر داد. علی شریعتی منش افزود: با توجه به اهمیت حفظ میراث طبیعی کشور به عنوان بخشی از ایران زیبا و کهن، اداره کل میراث فرهنگی استان در 
راستای حفاظت و نگهداری از میراث ارزشمند طبیعی 20 اثر را در سال 94 در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت نمود که از این جهت رتبه نخست کشور را بدست آورده است.

خراسان جنوبی رتبه نخست ثبت میراث طبیعی کشور را کسب کرد

مراسم  شورا  روز  مناسبت  به  مالیی- 
شهرستان  شوراهای  اعضای  گردهمایی 
معاون  نژاد  نخعی  حضور  با  بیرجند 
امورعمرانی استانداری، رونقی معاون فنی و 
عمرانی فرمانداری بیرجند و جمعی دیگر از 

مسووالن برگزار شد . 
بیرجند،  فرماندار  ناصری  گردهمایی  این  در 
افزود:  و  دانست  شهر  جمعی  تفکر  را  شورا 
اعضای شوراهای شهر و روستا باید به حرف 
مردم گوش دهند و مشکالتشان را به دولت 
موفق  وقتی  شوراها  گفت:  وی  برسانند. 
و  کنند  استفاده  مردم  نظرات  از  که  هستند 

درگیر سیاست های زودگذر نشوند.

شورا نباید در گیر منافع
گروه های سیاسی شود

استاندار  عمرانی  معاون  نژاد  نخعی  همایون 
نیز با بیان اینکه یکی از وظایف شورا استفاده 
حکم جمعی  خرد  و  است  جمعی  خرد   از 
کنیم  ریزی  برنامه  کاری  هر  در  تا  کند  می 
خرد  برای  قدر  چه  اسالمی  شورای  افزود: 

جمعی وقت گذاشته و عمل کرده است؟
وی خاطرنشان کرد: شورا نباید در گیر منافع 
گروه های سیاسی شود و این به ضرر شورا 
مباحث  استانداری  عمرانی  معاون  است. 
شهروندان  برای  مهم  اصلی  را  مدیریتی 

شهری  مدیریت  در  کرد:  تاکید  و  دانست 
دلیلی  و  ندارد  وجود  محرمانه  نام  به  چیزی 
ندارد که مشکالت مردم بر خودشان پوشیده 

باشد و این دوری از خرد است.
نژاد خاطرنشان کرد: صاحب شورای  نخعی 
اسالمی شهر و روستا مردم هستند و متاسفم 

اگر محرمانه برگزار می شود.
 وی شوراها را پل ارتباطی بین مردم و دولت 
یادآور شد: مهمترین وظیفه شورا  و  دانست 
در  مردم  به  خدمت  ارائه  انسانیت  معیار  و 

چهارچوب قانونی است. 
وی با بیان اینکه مدیریت واحد شهری حرف 
حقی است افزود: برای مدیریت واحد شهری 
ابتدا باید دانش و تفکر آن را داشت و با فریب 
کرد.  حل  را  مردم  مسائل  توان  نمی  کاری 
نخعی نژاد گفت: متاسفانه این گونه شوراها 
با خودشان و مردم مشکل دارند و مردم باید 
باشند.  از حق و حقوق شهروندی خود آگاه 
وی سانسور در جلسات شورا را عامل چپاول 
تاکید  و  دانست  روستایی  و  شهری  امکانات 
شوراها اخیر  دوره  فعالیت  از  سال  سه   کرد: 
و  شهر  به  امکاناتی  و  خدمت  چه  گذرد  می 
مردم افزوده شده است و تا کی باید شعار داد.
کرد:  خاطرنشان  استانداری  عمرانی  معاون 
مدیر  مالی  اوضاع  خارجی  کشورهای  در 
مدیریت  از  بعد  و  قبل  در  را  او  خانواده  و 
شوراها  اعضای  مالی  اوضاع  سنجند،  می 

با عدالت در حقوق  چگونه است و عوراض 
شهروندی پرداخت می شود ؟

نخعی نژاد بحران آب در استان و هدر رفت  
30 درصدی شبکه های فرسوده آب شرب 
را یک هشدار دانست و افزود: مدیریت منابع 
آب استان یکی از مهم ترین کارهایی است 

که باید در بین مردم فرهنگ سازی شود.
اینکه خراسان جنوبی و بیرجند  بیان  با  وی 
بر روی خط گسل و زلزله خیز است، ساخت 
و سازهای غیر مجاز را خط قرمز در استان 
ساز  و  ساخت  چرا  کرد:  تاکید  و  دانست 
که  گیرد  انجام  روستا  و  شهر  در  غیرمجاز 
معاون عمرانی  پرداخت شود.  آن  به  جریمه 
استانداری تاکید کرد: ساختمانی که در برابر 

زلزله غیر مقاوم باشد باید تخریب شود.  

شورای مطالبه گر نه پاسخگو

اسالمی  شورای  رئیس  آبادی  حاجی 
اینکه 324 روستا  بیان  با  بیرجند  شهرستان 
است،  شده  جمع  مرکزی  بخش  یک  در 
کمتر  استان  اعتباری  اوضاع  این  با  افزود: 
هم خواهد شد و بخشدار مرکزی به درستی 
مشکالت  و  روستاها  به  توانست  نخواهد 

مردم رسیدگی کند.
مرکز  در  شهرسازی  شیوه  از  انتقاد  با  وی 
در  شهرسازی  اینگونه  کرد:  اظهار  استان 

آن  اگر  و  است  مردم  برای  معضلی  بیرجند 
به  راه  شهرسازی  اینگونه  بسازند  باطال  را 
اسالمی  شورای  رئیس  برد.  نخواهد  جایی 
شهرستان بیرجند خواستار احداث بزرگراه و  
راه مناسب ، تقویت کشاورزی در روستاها و 
سند دار کردن زمین های مشاع کشاورزی 

در روستا و شهر شد.

خواستار تعاملیم نه تقابل

بهترین، عضو شورای شهر بیرجند نیز که به 
نمایندگی از این شورا سخن می گفت عنوان 
امور شهر توسط  از  : هزینه 90 درصد  کرد 
مردم پرداخت می شود و این معضلی برای 
مدیریت شهری می شود و باید مورد توجه 

مسئوالن استانی قرارگیرد.
تنها  را  شهری  واحد  مدیریت  تشکیل  وی 
راه پاسخگویی به مشکالت مردم دانست و 
افزود: بدون مدیریت واحد شهری نمی توان 

به درستی به قوانین عمل کرد.
مردم  بیرجند  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
کشور  مردم  ترین  قانع  را  جنوبی  خراسان 

به محور ها  تاکید کرد: رسیدگی  دانست و 
معضل  که  استان  در  مرگ  های  جاده  و 
است.  ضروری  است  مردم  برای  اساسی 
زیرساختی  مشکالت  به  اشاره  با  بهترین 
توان  نمی  زمان  مرور  به  گفت:  بیرجند 
این  و  کرد  حل  را  شهر  فاضالب  مشکل 
نیازمند توجه ویژه مسئوالن استانی است.   

معاون عمرانی استاندار در نشست با شوراهای شهر و روستای بیرجند

 شورای غیر علنی مشکل دارد

فروش دام به دالالن سود می رساند

دولت به فکر کشاورزان و دامداران طبس نیست!
دامداران زیر بار خرید آذوقه گران دام هایشان 
مانده اند و تنها کسانی که از زحمات آنها سود 
بهره  می برند دالالن هستند که می طلبد  و 
تدابیر  دامداران  به  کمک  برای  مسئوالن 

اساسی بیندیشند.
و  دامداران  وضع   ، فارس  گزارش  به 
و  است  نامناسب  بسیار  طبسی  کشاورزان 
هیچ کس جواب گوی خیل عظیم کشاورزان 
خشک سالی ها  از  بحران زده  دامداران  و 
شهر  کم باران ترین  به عنوان  طبس  نیست. 
استان ، با حدود 53 میلی متر بارندگی است، 
خشک سالی  این  اثرات  کاهش  بنابراین 
وحشتناک که دامن گیر ما شده نیازمند توجه 

بیشتر دولت است.
از  که  هستند  قشری  کشاورزان  و  دامداران 
در  انسانی  و  اجتماعی  مسئولیت های  نظر 
تأمین 98 درصد از امنیت غذایی کشور سهم 
دارند اما تقریبًا از هیچ نوع حمایت اجتماعی 

برخوردار نیستند.
و  رئیس جمهور  اخیر  سفر  در  این  از  پیش  
معاون اول وی طی نامه های جداگانه و از 
خشک سالی  )اینجا  عنوان  با  فارس  طریق 
غوغا می کند/ کشاورزان و دامداران طبس 
اما  شد  منتشر  متعددی  اخبار  دریابید(  را 
توجهی  مهم  امر  این  به  هنوز  متأسفانه 

نشده است.

 عروس کویر رو  به خاموشی می رود

به  خطاب  نامه ای  طی  بندگی  رضا  مسعود 
در  طبس  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
ارتباط با وضع نامناسب دامداران و کشاورزان 
به فارس گفت: شهرستان پهناور و کویری 
این  با  گرفته،  لقب  کویر  عروس  که  طبس 
وضع رو به خاموشی می رود. وی تصریح کرد: 
یکی یکی  دامداری ها  گذشته  سال  چند  در 
دارد خالی می شود و اندک دامداری، که در 
صحنه مانده آن هم با توجه به نخریدن شیر 
و گرانی علوفه کم کم با فروش دام هایش به 
خیل عظیم مصرف کننده می پیوندد زیرا از او 

شیر و گوشت نمی خرند.
دبیر اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی 
طبس ادامه داد: دامداران زیر بار خرید آذوقه 
جوابگو  اما کسی  مانده اند  دام هایشان  گران 
خالی  دامداری ها  تأسف  کمال  با  نیست؟ 
می شود و دریغ از مسئولی که بیاید و بپرسد 
که چرا گاودار طبسی 60 رأس گاو خود را 

فروخته و در آغلش را قفل زده؟
فاجعه  چرا  گفت:  ارتباط  این  در  بندگی 
رأس   300 حدود  با  دامداری  خالی شدن 
گوسفند و بز مسئوالن را به خود نمی آورد؟ 
دالالن  کاله برداری  پیگیر  مسئوالن  چرا 

زالوصفت نیستند؟ 

دامدار  و  کشاورز  چرا  کرد:  خاطرنشان  وی 
طبسی با داشتن آب و زمین کشاورزی باید 
با  را  خود  گوسفند  رأس   243 باشد،  مجبور 
نازل ترین قیمت و بدترین شرایط نقد و قسط 
بفروشد که بعد از فروش هنوز دلهره آن را 
داشته باشد که آیا برج 10 چک آن خریدار 

پاس خواهد شد یا نه؟

بندگی خطاب به فرماندار طبس گفت: وضع 
طبس  شهرستان  دامداری  و  کشاورزی 
خاطر  به  آن  نمونه  است،  بحرانی  بسیار 
کشت  زیر  سطح  بارندگی  و  آب  کمبود 

و  شده  کمتر  هکتار   700 حدود  شهرستان 
این یعنی تولید کمتر.

 جهاد کشاورزی به تنهایی نمی تواند 
تمام مشکالت را برطرف کند

دبیر اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی 

جهاد  آقایان؛  کی!  تا  شعار  افزود:  طبس 
کشاورزی و کشاورز و دامدار را حمایت کنید، 
به تنهایی نمی تواند  سازمان جهاد کشاورزی 

تمام مشکالت را برطرف کند.

کویری  شهرستان  کرد:  خاطرنشان  وی 
 53 حدود   94 و   93 سال های  در  طبس 
میلی متر بارندگی داشته و در سال زراعی 94 
فاجعه،  یعنی  این  میلی متر،  و 95 حدود 37 
این  ورشکسته،  دامدار  و  کشاورز  یعنی  این 
اینکه  یعنی  این  دالالن،  خوشحالی  یعنی 
اینکه  به  عالوه  طبسی  دامدار  و  کشاورز 
جلوی زن و بچه خود شرمنده و خجل است 
ضامن های  خجالت زده  و  شرمنده  باید  که 

خود در بانک ها باشد.
بندگی خطاب به مسئوالن طبس گفت: به 
فکر حدود 7 هزار بهره بردار بخش کشاورزی 
و  شهر  حاشیه  در  وگرنه  باشید  شهرستان 
زیرا  باشید،  ما  منتظر  باید  بخش ها  مراکز 
و  دامداری ها  خالی شدن  از  بعد  روستاها 
کاهش سطح زیر کشت دیگر درآمدی ندارند 
و باالخره کشاورزان هم انسان اند، باید شکم 

زن و بچه خود را سیر کنند.
ویژه  فرماندار  و  استاندار  محترم  معاون 
شهرستان طبس از جنابعالی تقاضا داریم که 
جلسه ای فوق العاده و سریع در ارتباط با بحران 
با حضور مسئوالن  بسیار شدید خشک سالی 
محترم عالی رتبه استان، در شهرستان داشته 
تدبیری  خصوص  این  در  فوراً  که  باشیم 
اندیشیده شود که امیدواریم این خواسته به حق 

کشاورزان و دامداران شهرستان دیده شود.

از مسکونی شدن سایت  با سالم حدود چهار سال 
اداری می گذرد دریغ از یک فضای سبز و یا پارک 
با توجه  برای گذراندن اوقات فراغت فرزندان مان 

به فرارسیدن فصل تابستان
915...038
نصب برای  تقاضامندیم  شهرداری  از  سالم   با 
گفته  نظر  در  را  مناسبی  مکان  آشغال  های  سطل 
و آن ها را جلوی در خانه ها قرار ندهد چندین بار 
تماس گرفتم که سطل آشغال را از کنار در ورودی 

خانه مان بردارید اما پیگیری نشد  
915...830

خصوص  در  استان  ای  حرفه  فنی  کل  مدیر  لطفا 
رسیدگی به معابر اطراف مرکز تخصصی برق واقع 
اداری خصوصا تسطیح معبر میانبر جنب  در سایت 
رفاه  و  آسان  تردد  خاطر  به  برکت  مدرسه  و  مرکز 

معلوالن ساکن مساعدت کنند.
915...400

هستم،  میزان  موسسه  گزاران  سپرده  از   . با سالم 
گذره  می  موسسه  مشکالت  از  نیمه  و  سال  یک 
دارایی  همه  اینکه  به  توجه  با  صادرات  بانک  و 
نمیده  پس  مارو  پول  برداشته  رو  میزان  های 
اعالم پرداخت  زمان  از  اطالعی  هیچ  حتی   و 
نمی کنند. خواهش می کنم شما به داد ما برسین

915...826
مامور محترم راهور آیا میدانید به خاطر یک دقیقه 
کمی کج پارک کردن در بلوار جوادیه که سی هزار 
کاری  اگر  روز  یک  باید  کردید  جریمه  مرا  تومان 

باشد کارگری کنم کمی انصاف داشته باشید...
938...617

سالم. اگه چند نفر مثل احمد توکلی باشه که دست 
بعضی ها را رو کند خیلی خوب است. فرمودن یکی 
میگیره  حقوق  ماه  در  ملیون   37 وزرا  معاونان  از 
جالبه ما بازنشسته با 25 سال یک و200 در 2 سال 

اندازه یک ماه ایشان هم نمیشه عجب عدالتی...
915...896
و  آموزش  بازنشستگان  ما  حق  در  چقدر   . سالم  با 
پرورش ظلم میشه که قبل از سال 93 بازنشسته شدیم 
نه از رتبه بندی خبری است و نه افزایش حقوقی . ما 

دردمان را به کی بگوییم  این نهایت بی عدالتیه 
915...008
کنید.  ورزش  حال  به  فکری  استاندار  آقای  باسالم 
غیرمتعارف  کارهای  و  باندبازی  انقدر  ورزش  در 

هست که آدم خانه نشینی را ترجیح می دهد.
935...524

در جواب دوستی که از رفتار مأمور راهنمایی رانندگی  
انتقاد داشتند بار ها این نوع رفتار سرد و نامالیم در 
بعضی از زحمت کشان راهنمایی و رانندگی مشاهده 
می شود به طوری که اگه شما بگویید چرا؟ دیگر باید 
بدون برو برگشت جریمه رو دریافت کنید . اما اگه 
یک کمی گذشت از طرف پلیس برای تخلفات جزئی 
که  حادثه ساز نیست، باشد مطمئنأ تاثیر بهتری در 

بهبود فرهنگ رانندگی خواهد داشت.  
915...693
من بعنوان سهامدار مطلع سیمان باقران انتظارم از 
بانک کشاورزی استان این است که هرچه  زودتر 
وام سرمایه در گردش پرداخت شود وگرنه سیمان 
باقران امسال هم افتتاح نخواهد شد و انجام همین 

کارهای باقیمانده صددرصد تعطیل خواهد شد.
915...546

سالم اوای عزیز لطفا پیگیر چاله های جاده روستای 
نقنج باش اینقدر زیادند وخطرناک که به هیچ وجه 
رو  کسی  جان  تا  لطفا  نیست  دادن  خالی  جا  قابل 

نگرفته مسئوالن فکری به حالش بکنند.
915...852
سالم آوا از اینکه سنگ صبور مردم این شهر هستید 
سپاسگزارم می خواستم از مسئولین محترم خواهش 
کنم ساعت 7 صبح به اول خیابان انقالب رفته و مردانی 
که شب با دست خالی و شرمنده زن و فرزند باید به خانه 
برگردند را نظاره فرمایید لطفا برای رضای خدا هم که 
شده فکری به حال این قشر محروم کرده و مزدتان را از 

درگاه خداوند یکتا بگیرید. ..
935...464

این  گفت  نباشید  خسته  راهنمایی  افسر  به  باید 
حتی  که  توحید  خیابان  روی  پیاده  تو  ماشین  همه 
سطح  دوبله  و  تاکسی  و  اتوبوس  های  ایستگاه  تو 
شهر پارکن زورش نرسیده جریمه کنه اما پیاده روی 
نزدیک سازمان اتوبوسرانی که همیشه خلوته و جز 
ندارن  پارک  که جای  راننده های بخش خصوصی 

جریمه میکنه آفرین... عجب انصافی. 
939...564
باسالم به شهردار محترم . سال پیش جناب شهردار 
در روز کارگر به نیروهای خدمات  گفت که هر چه 
به نیروهای خودش تعلق گیرد به نیروی شرکت هم 
تعلق می گیرد ولی روز پدر و غیره شد به نیروهای 
شهرداری تعلق گرفت ولی به ما کارگرهای خدمات 

به جز  زحمت زیاد هدایائی ندادند.
915...571
سالم عزیزی نوشته بودند که بسیج سازندگی برای 
ایشان غافلند  اقدام کند  قاین  بیرجند  ساختن محور 
که شاید بیش از صد نفر در این پروژه مشغول کارند 
ندارند پس  سفره  در  نان  اعتبار  کمبود  دلیل  به  که 
آدم  نفر  صد  بیکاری  به  راضی  اینکه  از  قبل  بهتره 
بشیم ببینیم که چقدر اعتبار به پروژه به این مهمی 

تخصیص داده شده
915...863
هم  ها  اتوبوس  پشت  اتوبوسرانی  لطفا   . آوا  سالم 
اتوبوس  پشت  که  کسی  چون  بنویسند  را  مسیرها 
کدام  اتوبوس  داند  نمی  رسد  می  دیرتر  یا  ایستاده 

مسیر است. با تشکر.
915...691
چدن  و  قاینات  فوالد  و  باقران  سیمان  افتتاح  قول 
فوالد خوسف و فاز دوم کویر تایر و فوالد کک طبس 
و آهک هیدراته قاین و گندله قایم نور بیرجند آیا به 

سال اقدام وعمل و بدرد جوانان ما خواهد خورد ؟؟!
935...032
و  تایر  کویر  سایت  برای  سبز  فضای  شهردار  آقای 
تا  اما  نخواستیم.  را  زارها  بوته  و  هیزم  آوری  جمع 
آب  جوی  حال  به  فکری  نداده  رخ  ناگواری  حادثه 
زیاد  تردد  بردارید.  سایت  داخل   12 ارکیده  خیابان 
ماشین ها و عبور بچه های مدرسه و بازی بچه ها 

در آنجا خطرناک است.  
915...236
ز  بعدا  فوتبال  های  بازی  تمام  که  این  با  سالم  با 
بیرون  استادیوم  اسکیبورد  پس  میشه  برگزار  ظهر 
محترم  مسئوالن  از  لذا  داشت  نخواهد  شهرکارایی 

خواهشمندم پیگیری کنند .
915...905
ضمن تشکر از مدیریت محترم اداره کل بنیاد مسکن 
روستایی خواهشمند است در انجام طرح نیمه تمام 
سنگ فرش روستاهایی که چندین سال قبل انجام 
شده تجدید نظری نماید و در ردیف پروژه های سال 
اسالمی  شورای  طرف  از  باتشکر  بگیرد.  قرار   95

روستای فریز شهرستان خوسف
915...018
سالم از پارک بانان پارک صیاد شیرازی بپرسید چرا 
نقلیه  وسایل  پارک  محوطه  داخل  دهند  می  اجازه 
دزدگیرشون  صدای  هم  که  کنند؟  پارک  موتوری 
کردن بازی  از  هم  و  بگیرد  را  مردم  آسایش   آنجا 

بچه ها ترس داشته باشیم .
915...067
سالم آوا جان. چه خوب می شد که سازمانها به جای 
و  بدهند  پاس  هم  به  را  مردم  مشکالت  حل  اینکه 
مسئولیت را از دوش خود بردارند به فکر این می بودند 
خودشان  بین  تعامل  و  همکاری  با  را  مردم  مشکل 
هرچه سریعتر حل کنند. چندین سال است که مسائل 
و مشکالتی در سایت اداری، مهرشهر و ... وجود دارد 
اما هیچ مسئول و ارگانی پاسخگو نیست . مردم استان 
ما که استانی محروم است خواستار برخورداری از کم 
ترین امکانات اولیه زندگی شهری می باشند. با تشکر 
939...085

ابالغ اخطاریه ارزیابی کالسه 9300554

بدینوسیله به آقای احمد طوسیان فرزند محمد به شماره  شناسنامه 454 ابالغ می گردد که ششدانگ پالک 

184/1343/4506 اصلی بخش 10 مشهد ملکی احمد طوسیان به مبلغ 2/930/000/000 ریال ارزیابی گردیده است 

که مورد وثیقه سند رهنی 86417-85/7/10  دفترخانه 16 بیرجند له تعاونی اعتبار افضل توس )اسماءسابق( علیه شما 

می باشد که مراتب جهت اطالع به شما ابالغ می گردد. 

ابوالحسن زاده - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی     اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند  رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139460308001004773 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 ابوالفضل حسن آبادی فرزند محمد به شماره شناسنامه 33 صادره از 
بیرجند کد ملی 0652505619 در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 109/15 متر مربع قسمتی از پالک 1554 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی شهرستان 
بیرجند از محل مالکیت شهنیاز شهریاری 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 دو 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: 95/2/18    تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/3/3
رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی     اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند  رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 13956030800100240  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 سعید سندروس  به شماره شناسنامه 129 کد ملی 0651765021  فرزند فرامرز صادره از 
بیرجند  ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر سه حلقه کوره آجرپزی و غیره به مساحت 5000 مترمربع قسمتی از پالک 1336 -  اصلی بخش 2 حوزه ثبتی بیرجند 
از محل  مالکیت ابراهیم دستگردی  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 دو 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: 95/2/18   تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/3/3
رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند
جلسه مجمع عمومی عادی  شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند جمعه 95/2/31 ساعت 11 در محل 

هنرستان فنی خیامی به آدرس خیابان غفاری روبروی بیمارستان ولی عصر )عج( برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنًا چنانچه عضوی 

بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت 
مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 
سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنًا داوطلبان عضویت در سمت هیئت تصفیه موظفند حداکثر 

ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به 
دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.

دستور جلسه: انتخاب 3 نفر اعضای هیئت تصفیه برای مدت 2 سال - تعیین حق الزحمه هیئت تصفیه
هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند جمعه 95/2/31 ساعت 10 در محل 
هنرستان فنی خیامی به آدرس خیابان غفاری روبروی بیمارستان ولی عصر )عج( برگزار می شود. از کلیه اعضا 

دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنًا چنانچه عضوی 
بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت 

مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند
حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه:  تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت تعاونی
هیئت مدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند )نوبت اول(
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند جمعه 95/2/31 ساعت 9 در محل 

هنرستان فنی خیامی به آدرس خیابان غفاری روبروی بیمارستان ولی عصر )عج( برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنًا چنانچه عضوی 

بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت 
مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند

 حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس - تصویب ترازنامه سال 94 

تصویب بودجه پیشنهادی سال 95
هیئت مدیره

تعمیر لوازم خانگی  )لباسشویی - کولر-  جاروبرقی - پنکه - آبمیوه گیری(
نبش انقالب 6- شهریاری           09151643778

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن
 اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه بیرجند )نوبت اول(

شماره ثبت: 819
به اطالع کلیه سهامداران شرکت تعاونی می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی شرکت 
در تاریخ 1395/3/6 راس ساعت 10 صبح در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی 

برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید برای اتخاذ تصمیم
 نسبت به موضوعات ذیل حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: 
ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس - تصویب صورت حساب های مالی منتهی به سال 1395

انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس
اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تامین هزینه ها و نگهداری از مجموعه

هیئت مدیرهاتخاذ تصمیم د ر مورد خط مشی آینده شرکت                               
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هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز درمیان با حضور خیران استان تهران، فرماندار و مسئوالن شهرستان درمیان در شهر اسدیه برگزار شد. به گزارش تسنیم ، فرماندار درمیان 
در این مراسم اظهار داشت: ساخت و تجهیز مدارس در مناطق محروم و مرزی از اهمیت باالیی برخوردار است و نقش خیرین مدرسه ساز در این مورد کلیدی است. محمد 
بشیری زاده افزود: مدرسه خانه دوم دانش آموزان است و آسایش و امنیت آنها باید در این مکان به طور کامل تامین شود و سرمایه گذاری در این عرصه اولویت باالیی دارد.

آمارهای جالب از نمایندگان مجلس دهم هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در درمیان برگزار شد

خبرگزاری صدا و سیما: منتخبان دهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی از ۸ خرداد ۹۵ ماموریت ۱۴۶۰ روزه خود 
را رسما شروع خواهند کرد. انتخابات دهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی در دو مرحله برگزار شد تا مستاجران 

خانه ملت برای ۴ سال آتی مشخص شوند.
مروری گذرا بر مجلس دهم شورای اسالمی:

انتخابات مرحله اول: 7 اسفند ۹۴،  انتخابات مرحله دوم: 
۱۰ اریبهشت ۹۵ ، پایان مجلس نهم: ۴ خرداد ۹۵

آغاز مجلس دهم: ۸ خرداد ۹۵، انتخابات میان دوره ای: 
خرداد ۹۶ ،  مجموع نمایندگان مجلس: 2۹۰ نفر

نمایندگان مجلس دهم: 2۸۹ نفر ، راه یافتگان مرحله اول: 
22۱ نفر ، راه یافتگان مرحله دوم: ۶۸ نفر

نمایندگان م َرد: 272، نمایندگان زن: ۱7 نفر
نماینده  اولی : ۱7۸ نفر ، نمایندگان روحانی: ۱۶ نفر

ترکیب ِسنی: بین  3۰ تا 3۵ سال: ۹ نفر 
بین  3۶ تا ۴۰ سال: 2۵ نفر، بین  ۴۱ تا ۴۵ سال: ۴۰ نفر 
بین  ۴۶ تا ۵۰ سال: ۶7 نفر، بین ۵۱ تا ۵۵ سال : ۶3 نفر 
بین ۵۶ تا۶۰ سال: ۵7 نفر ، بین ۶۱ تا۶۵ سال: 2۱ نفر

بین ۶۶ تا 7۰ سال: ۵ نفر، بین 7۱ تا 7۵ سال: 2 نفر
سن مجاز ورود به مجلس: 3۰ تا 7۵ سال

وضعیت تحصیلی:  دکتری: ۱۱۱ نفر، حوزوی: 7 نفر
کارشناسی ارشد: ۱۴۶ نفر، کارشناسی: 22 نفر

کاردانی:2 نفر ، دیپلم: ۱ نفر
وضعیت اشتغال قبل از نمایندگی:

از  قبل  بی شغل   ، نفر  نمایندگی: 2۸۸  از  قبل  شاغل 
نمایندگی: ۱ نفر ، شغل آزاد: ۶ نفر ، بازنشسته: 3۱ نفر

 فرهنگی: ۱۸ نفر  ، کارمند:  ۶۴ نفر   ، پزشک:  ۱۸ نفر 
قاضی: ۹ نفر ، استاد دانشگاه: ۵۰ نفر ، روحانی: ۵  نفر 

نماینده مجلس: 72 نفر ، سایرمشاغل: ۱۵ نفر
هیئت رئیسه:  رئیس: ۱ نفر، نواب رئیس: 2 نفر

دبیر: ۶ نفر ، ناظر :3 نفر
کمیسیون ها: الف( کمیسیون تخصصی: ۱3

۱. آموزش و تحقیقات و فناوری 2. اجتماعی 3. اقتصادی 
۴. امنیت ملی و سیاست خارجی  ۵. انرژی ۶. برنامه 
و بودجه و  محاسبات 7. بهداشت و درمان ۸. شوراها 
و امور داخلی مجلس ۹. صنایع و معادن ۱۰. عمران 
۱۱. فرهنگی ۱2. قضایی و حقوقی ۱3. کشاورزی و آب 

و منابع طبیعی 
ب( کمیسیون  خاص: 3

ایین نامه داخلی  ۱. اصل نود قانون اساسی 2. تدوین 
مجلس 3. تحقیق 

حال  در  دارد،  بستگی  شرایط  به  ویژه:  کمیسیون  ج( 
حاضر 2 کمیسیون

۱. کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 2. کمیسیون 
ویژه برجام.

د( کمیسیون مشترک: بستگی به موضع دارد.
دارد،  نمایندگان  تصمیم  به  بستگی  فراکسیون ها: 
روحانیون   .3 ایثارگران   .2 فرهنگیان   .۱ مهمترین ها: 
۴. محیط زیست ۵. ورزش و جوانان ۶. دانشگاهیان 7. 

کارگری ۸. سالمت ۹. اقلیت ۱۰. سیاسی ها 

آب آشامیدنی جهان در 2050 تمام می شود

محرمانه  گزارشی  در  لیکس  ویکی  جنجالی  سایت 
خاطرنشان کرد که آب آشامیدنی جهان به دلیل رژیم 
غذایی مبتنی بر گوشت در غرب در سال 2۰۵۰ میالدی 
از روی زمین محو می شود. روزنامه الجزیره تأکید کرد 
را  جهان  مالی  »بحران  عنوان  با  گزارش  این  در  که 
فراموش کنید، آبهای آشامیدنی جهان روبه اتمام است« 
که برای اولین بار در سال 2۰۰۹ میالدی آماده شده، 
آمده است: مقامات آمریکایی هفت سال پیش هشدار 
داده بودند رژیم غذایی غرب که مبتنی بر گوشت به 
عنوان اصلی ترین ماده غذایی است، منجر به آلوده شدن 

آب های آشامیدنی تازه در جهان خواهد شد. 

به رژیم  این گزارش، خوردن گوشت نسبت  براساس 
غذایی گیاهی باعث افزایش مصرف آب می شود زیرا 
هر حیوانی به چندین تن محصوالت زراعی همچون 
ذرت و سویا نیاز دارد که این محصوالت نیز به نوبه 
خود برای کاشت به هزاران گالن آب نیازدارند اما اگر 
انسان این محصوالت زراعی را مستقیما مصرف کند، 
آب آشامیدنی بسیار کمتری مصرف خواهد شد. پروفسور 
» تیموتی راندهیر« از دانشگاه ماساچوست آمریکا در 
تحقیقی مساله آب را مهم ترین موضوع مناقشه های 
و  دانسته  آینده  های  دهه  در  بشری  جوامع  احتمالی 
مدیریت  مساله  این  از  جلوگیری  برای  داده  پیشنهاد 
حوزه آبخیز داری و جلوگیری از آلودگی آب به عنوان 
مهمترین راهکارهای کاهش نزاع احتمالی بشر بر سر 
آب مورد توجه قرار گیرد. طبق اعالم سازمان هواشناسی 
جهانی تا سال 2۰2۵ میالدی ۶۶ درصد جمعیت جهان 
یعنی دو سوم مردم ساکن روی کره زمین با معضل یا 
بحران کمبود منابع آب مواجه خواهند بود. در تحقیق 
پروفسور راندهیر منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از کم 
آب ترین مناطق دنیا مورد توجه قرار گرفته و بر این نکته 
تاکید شده که این منطقه بیشتر از دیگر نقاط دنیا مستعد 
نزاع و جنگ بر سر منابع آب است. خاورمیانه با وجودی 
که ۵ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده تنها 
صاحب یک درصد از منابع آب است و این مساله در 
کنار منابع مشترک آبی بین کشورهای این منطقه ، این 
منطقه از جهان را مستعد جنگ بر سر آب ساخته است. 

خواندنی

زندگینامه		
دکتر غالمحسین شکوهی در سال ۱3۰۵ در شهر خوسف 
بیرجند متولد شد. وی درسال ۱3۱۱ به مدرسه ای در شهر 
خوسف رفت و در سال ۱323 با رتبه ممتاز از دانشسرای 
مقدماتی فارغ التحصیل شد و به شهر خود برای آموزش بچه 
ها بازگشت. در سال ۱327 دیپلم کامل ادبی را اخذ کرد و 
بعد از گذراندن دوره سربازی در سال ۱322 وارد دانشسرای 
عالی در تهران شد و در سال ۱33۵ در رشته ادبیات فارسی 
با رتبه اول فارغ التحصیل شد و با بورس تحصیلی و بعد از 
ازدواج عازم سوئیس شد . در سال ۱3۴۰ بود که غالمحسین 
شکوهی در رشته علوم تربیتی مقطع دکتری از دانشگاه ژنو 
سوئیس فارغ التحصیل شد. وی در سال ۱3۴۱ به عنوان 
ریاست  سپس  و  برنامه  و  مطالعات  کل  اداره  کارشناسی 
اداره تحقیق و ارزشیابی در سال ۱3۴۵ به فعالیت پرداخت 
جمهوری  پرورش  و  آموزش  وزیر  نخستین  همچنین  او 

اسالمی ایران است.
غالمحسین شکوهی در کودکی در دامان مادر پرورش یافت 
. مادر بزرگوارش اجازه خروج وی از خانه و بازی با کودکان 
را به وی نمی داد . در عوض هر روز عصر وی را از کوچه 
باغهای با صفایی به سوی مقبره موالنا محمد حسام خوسفی 
) شاعر اهل بیت علیهم السالم ( که نزد مردم محلی به پای 
تخت مشهور بود ، می برد . استاد شکوهی همچون سایر 
مردم محل که به این آرامگاه حرمت بسیار می نهادند به آنجا 
عالقمند شد. در آنجا درویشی پیر معتلف بود که مردم وی را 
»یاهو « می نامیدند و استاد شکوهی بدلیل سکونت وی در 
آن آرامگاه به وی عالقه بسیار یافت . چنین زمینه ای موجب 
شد که دکتر شکوهی بعدها پایان نامه دوره کارشناسی خود 

را درباره ابن حسام بنگارد .

اوضاع	اجتماعی	و	شرایط	زندگی	
 خانواده استاد شکوهی خانواده ای متوسط الحال بودند . 
پدر استاد به کار قنادی ، خیاطی و حتی صاحب امالکی 
مالی  نیازهای  تامین  توان  سختی  به  اما  بود  بودمشغول 

خانواده را داشت .

تحصیالت	رسمی	و	حرفه	ای	
بدلیل  اما  برد  بپایان  را  ابتدایی  تحصیالت  در ۱3۱۵  وی 
مشکالت مالی و تحصیل در شهر ) بیرجند ( به مدت یک 

سال و سه ماه از تحصیل فاصله گرفت . اما از سال ۱3۱۶ 
برای تحصیل در دانشسرای بیرجند به آن شهر رفت و پس 
از هفت سال در خرداد ۱323 مدرک دیپلم را از دانشسرای 
مقدماتی دریافت نمود . پس از مدتی تدریس و نیز پس از 
شاگرد اولی و بورس دانشجویان ممتاز در سال ۱33۶ به ژنو 
اعزام شد. و تا سال ۱3۴۱ که به ایران بازگشت مدرکهای 
دیپلم مقدماتی ، دیپلم علوم تربیتی، لیسانس و نیز دیپلم 
راهنمایی شغلی را دریافت نمود . مدتی بعد نیز از انستیتوی 
ژان ژاک روسو به دریافت دکترای تعلیم و تربیت نائل آمد .

فعالیتهای	ضمن	تحصیل	
ابتدایی  تحصیالت  پایان  از  پس  شکوهی  غالمحسین   
مدتی را به همکاری با مدیر دبستان سابق خود بنام سید 
رضا هاشمی پرداخت و حتی گاهی از سوی وی به تدریس 

مشغول می شد .
و  »پیاژه«  چون  استادانی  به  توان  می  وی  استادان  از 
استاد  پیاژه  ژان  کرد.  اشاره  ژنو  دانشگاه  در  »دوتران« 
ایران در حوزه های  نامی معاصر  از چهره های  بسیاری 

علوم اجتماعی بوده است.

مرگ	همسر	و	همکالس	دیرین
غالمحسین شکوهی پس از مدتی تدریس در روستاهای 
از  . پس  اعزام شد  خوسف و گل به خدمت نظام وظیفه 
دارای  شهرستانی  معلمان  سهمیه  از  استفاده  با  بازگشت 
سال  در  شد.  وارد  عالی  دانشسرای  به  کامل  دیپلم 
 ۱3۸۰ همکالس دیرین و همسر او بر اثر سکته قلبی از 
از تدریس و  او  .  مرگ همسر، موجب شد که  دنیا رفت 
کارهای پژوهشی دست بکشد. دو سال و نیم پس از مرگ 
همسر، شکوهی سکته خفیف مغزی کرد در نتیجه طرف 

راست بدن او و نیز تکلمش مختل شد که با فیزیوتراپی و 
سعی خودش، دوباره قادر به حرف زدن و مطالعه شد.

مشاغل	و	سمتهای	مورد	تصدی	
به  استادیار  عنوان  با  سال ۱3۴۵غالمحسین شکوهی  در 
دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران منتقل شد جایی که 
عالوه بر 27 سال تدریس موفق و سازنده، سال هایی را 
به کارهای اجرایی از جمله مدیریت گروه و ریاست دانشکده 
وزیر  نخستین  همچنین  شکوهی  پرداخت.  تربیتی  علوم 

آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران بود. پس از استعفا 
در کنار تدریس دانشگاهی ریاست شورای عالی آموزش و 
پرورش را برای مدت یک دوره چهارساله بر عهده داشت. 
در سال ۱3۶۵ شکوهی به مدت یک سال برای استفاده 
از فرصت مطالعاتی به ژنو اعزام شد و در دفتر بین المللی 
تعلیم و تربیت وابسته به سازمان یونسکو به تحقیق و مطالعه 
پرداخت. وی معاونت رئیس دانشکده علوم تربیتی تا سال 

۱372 بر عهده داشت.

فعالیت	های	آموزشی	
غالمحسین شکوهی از یازده سالگی بطور غیر رسمی به 
عنوان همکاری با مدیر دبستان ابن حسام گاهی به تدریس 
می پرداخت . استاد شکوهی پس از اخذ مدرک دکتری از 
ژنو ، به ایران برگشت . مدتی را بطور رایگان در تهران به 
تدریس » روشها« ، » راهنمایی شغلی « پرداخت . مدتی نیز 
بدلیل بیماری به بیرجند رفت و در دانشگاه بیرجند تدریس 
نمود .سال ۱3۴۱ پس از بازگشت از ژنو، شکوهی در وزارت 
فرهنگ آن زمان در دفتر مطالعات تربیتی که بعد به اداره کل 
مطالعات و برنامه ها تغییر نام یافت مشغول به کار شد و به 
تدریج در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران، تربیت معلم 
مامازن ورامین و دانشگاه فردوسی مشهد تدریس در حوزه 
با  های آموخته اش را آغاز کرد. در سال ۱3۴۵ شکوهی 
عنوان استادیار و بعد دانشیار و استاد به دانشکده علوم تربیتی 
دانشگاه تهران منتقل شد و به تدریس ادامه داد. غالمحسین 
شکوهی در حین تدریس در خوسف و روستای گل ، زبان 

عربی را آموخت و دیپلم ۱۱ ساله خود را تکمیل نمود .
غالمحسین شکوهی به تدریس عملی در ریاضیات و بیشتر 
رشته های درسی اعتقاد داشت.بی شک زحمات غالمحسین 
فراموش  ما  کشور  پرورش  و  آموزش  تاریخ  در  شکوهی 

نخواهد شد.

آثار	تالیفی	دکتر	شکوهی
تالیف تعلیم و تربیت و مراحل آن ، تالیف روانشناسی سال 
سوم آموزش متوسطه عمومی- اقتصاد و فرهنگ و ادب،   
، مربیان بزرگ،   تالیف مبانی و اصول آموزش و پرورش، 
از  استفاده  مقاله  ریاضیات،  آموختن  روش  وتربیت،  تعلیم 
روانشناسی در راهنمایی تحصیلی و شغلی، مقاله اسالم و 
روانشناسی یا روانشناسی اسالمی، مقاله امکان تربیت آدمی

در رثای دکتر شکوهی پدر علم تعلیم و تربیت نوین ایران

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

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

پـرشین باطـری 

 
اقســـــاط
خیابان جمهوری - روبروی پارک آزادی - نبش خیابان قائم- جنب لوازم یدکی شیبانی

32214771-09159621900

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

فـرش
 هامـون

فرصت استثنایی را از دست ندهید
با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 

رایگان دریافت کنید
مطهری 21/1

ایزوگام  شفیعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( 

و  قیرگونی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد
 واحد 98

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

با تخفیف ویژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

ساخـت نسـل جدیـد 
استخرهـای ذخیـره آب 

کشـاورزی و پـرورش مـاهی
با ورق )ژئوممبران و نانو(  با ماندگاری 100 ساله

حاشیه میدان آزادی- جنب موسسه مالی و اعتباری 

ثامن الحجج )ع( ساختمان تجاری کارگر-  طبقه سوم

شرکت سبزکوشان مشرق زمین  

09157235800     056-32316358  
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خورشید سربازان اشک نهم

 مهرداد دوم اشکانی با سپاهش از کنار باغ سبزی 
بود خوبی  مکان  باغ  درختان  سایه  گذشت   می 

برای استراحت.
فرمانروا دستور داد در کنار دیوار بزرگ باغ لشکریان 
ایران  پادشاه  نزدیک  باغبان  کنند.  استراحت  کمی 
زمین آمده و از او و سربازان دعوت کرد که به باغ 
وارد شوند. مهرداد گفت: ما باید خیلی زود اینجا را 
باغبان گفت  ترک کنیم و همین جا مناسب است. 
دیشب خواب می دیدم خورشید ایران در پشت دیوار 
باغم است و امروز پادشاه کشورم را اینجا می بینم. 
مهرداد گفت اشتباه نکن آن خورشید من نیستم آن 
دیوار  کنار  در  که  هستند  ایران  سربازان  خورشید 

باغت نشسته اند.
زمین  ایران  پادشاه  بزرگی  و  فروتنی  همه  این  از 

اشک در چشمان باغبان گرد آمد .
مهرداد دوم ) اشک نهم ( بسیار فروتن بود و همواره 
بود.  تجمالت  از  بدور  و  خویش  سربازان  کنار  در 
اندیشمند کشورمان ارد بزرگ می گوید: فرمانروای 

شایسته ارزش سربازان را کمتر از خود نمی داند .
ایران ارتش  آموخت  ما  به  نهم   اشک 

یگانه و یکتاست.

بیشترین تأثیر افراد خوب 
زمانى احساس مى شود كه از میان

 ما رفته باشند. )امرسون(

من بسیار به شانس و اقبال عقیده دارم و متوجه 
شده ام هرچه بیشتر پشتکار و تالش كنم،
 بیشتر شانس مى آورم .)استفان لیکاک(

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل افروز خوش است

از دی كه گذشت هر چه گویى خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو كه امروز خوش است

زندگى چون بادكنکى در دستان كودكى است
 كه همیشه ترس تركیدن

 آن لذت داشتنش  را از بین مى برد.

آن چیزی که سرچشمه ی همه ی بدی هاست 
خود پول نیست، بلکه عالقه و عشق افراطی و 

جنون آمیز به آن ریشه بدی ها می باشد.

کلید  می تواند  ثروتمند  شاهزاده  یک  می کنید  فکر  اگر 
خوشبختی را به شما هدیه کند، سخت در اشتباه اید!

نمی خواهیم با حرف های کلیشه ای شما را از خواندن این 
مطلب منصرف کنیم. ما هم مثل شما خوب می دانیم که 
گاهی به دلیل پول نداشتن می توانید توی دردسر بیفتید 
و بی پولی حتی گاهی می تواند جان تان را هم به خطر 
بیندازد. اما نمی توانیم بپذیریم که پول تنها چیزی است 
و  کند  شکر آب  را  همسرتان  و  شما  میانه  می تواند  که 
برای  دلیلی  دیگر  باشد،  پر  همیشه  جیب های تان  اگر 
زیر  نمی ماند.وقتی  باقی  ازدواج  از  بعد  دل گرفتگی های 
یک سقف شب و روزتان را می گذرانید، بهانه های زیادی 
می تواند جرقه آتشی میان شما را روشن کند؛ بهانه هایی 
که می توانند به دلیل بستن چشم تان در روزهای انتخاب 
همسر حاال گریبان تان را بگیرند یا اینکه در روزهای بعد 
از ازدواج پای شان را به زندگی تان وارد کنند و برای تان 

دردسر ایجاد کنند.

جنگ برای به دست آوردن حق تان
شما چه تعریفی برای خود و زندگی تان دارید؟ خودتان 
را زنی می بینید که در اجتماع حضور دارد، کار می کند و 
حتی اگر سر کار نرود، راهی دیگر برای رشد اجتماعی 
پیدا می کند؟ همسرتان زن آینده اش را چطور می بیند؟ 
کار  است  معتقد  که  است  مردهایی  دست  آن  از  او 

به  نیازی  اگر  و  است  آوردن  در  پول  برای  ابزاری  تنها 
اجتماع  در  شما  حضور  برای  دلیلی  نباشد،  بیشتر   پول 

وجود ندارد؟ 
و خودتان  زندگی  به  نگاهی که  درمورد  ازدواج  از  قبل 
دارید با خواستگارتان صحبت کنید و به اینکه این نگاه 
چقدر با تصویر همسرتان از زن زندگی اش مطابقت دارد. 
برای  ابزاری  به عنوان  را  محدودیت  ایجاد  او  نگذارید 
به دست  برای  و  کند  معرفی  شما  به  توجه  دادن  نشان 
فرساینده  جنگی  به  را  شما  حقوق تان  تک تک  آوردن 
قبول  را  زندگی  برای  شما  شیوه  که  مردی  کند.  وارد 
پرپول  با جیب  حتی  باشید،  خودتان  نمی گذارد  و  ندارد 

هم نمی تواند گزینه مناسبی برای انتخاب همسر باشد.

جنگ برای کنار هم بودن
مردی که حاضر نیست پایش را از خانه بیرون بگذارد و 
اهل سفر و تفریح نیست، می تواند همسر کسل کننده ای 
همسر  یک  کردن  پیدا  برای  باشید  مراقب  اما  باشد. 
ماجراجو که از دور جذاب و هیجان انگیز به نظر می رسد، 
خودتان را به دردسر دیگری نیندازید. مردی که دوستان 
زیادی دارد و حلقه حمایتی گسترده ای در اطرافش است، 
باشد،  زندگی  شریک  انتخاب  برای  خوبی  گزینه  شاید 
روابط دوستانه و  میان  ازدواج  از  بعد  اگر مرزی که  اما 
بودنش  اجتماعی  نشناسد،  را  بگذارد  باید  خانوادگی اش 

تبدیل  شما  میان  تنش  دالیل  اصلی ترین  از  یکی  به 
می شود.اگر شما اهل هر روز در جمع بودن نیستید  و 
گاهی به تنهایی نیاز دارید، انتخاب مردی که از تنهایی 
گریزان است و گذشته از حضور در جمع هایی که شما  
یا  روز  دو  یکی،  هفته  هر  دارد  دوست  آنها هستید،  در 
روزهای  یاد  دوستانش  با  و  بگذارد  تنهای تان  بیشتر 
ایجاد  برای تان  را  چالش هایی  می تواند  کند،  مجردی 
اجتماع  یا  اجتماعی  اندازه  کردن  مشخص  البته  کند. 
گریز بودن همسرتان، بستگی زیادی به شخصیت شما 
بیش  آسان گیری  بدون  دارد. پس  زندگی تان  شرایط  و 
بعد  و  کنید  بررسی  هم  کنار  در  را  چیز  همه  اندازه  از 

تصمیم بگیرید.

جنگ عروس و مادر شوهر
تنش هایی  باشد،  توی جیب تان  پول  نیست چقدر  مهم 
راه  به  است  خانواده همسرتان ممکن  و  میان شما  که 
می تواند  همسرتان،  به  منفی  احساسات  انتقال  و  بیفتد 
کام تان را هر روز و هر لحظه تلخ کند. برای پیشگیری 
از ایجاد این تنش ها، باید قبل از ازدواج فکر چاره کنید. 
وقتی مرد زندگی شما که قرار است در آینده پدر فرزندان 
شما باشد را انتخاب می کنید، باید بدانید که نه تنها به 
او، بلکه به مجموعه ای از آدم ها و روابط بله می گویید. 
درست است که شما و او به تنهایی در یک خانه زندگی 

نمی توانید  باشید،  مستقل  که  هم  هرقدر  اما  می کنید، 
سایه ای که این روابط و آدم ها بر زندگی شما می اندازند 

را انکار کنید.
اصل  یک  باید  شد،  گفته  که  واقعیتی  به  توجه  باوجود 
مورد  روابط  این  در  آرامش  ایجاد  برای  را  دیگر  مهم 
توجه قرار دهید. اگر نتوانید نقش لوال را در رابطه میان 
خودتان و خانواده تان به خوبی بازی کنید و همسرتان هم 
میان  پایان ناپذیری  برنیاید، جنگ های  کار  این  پس  از 
شما  این  کنید  فراموش  نباید  افتاد.  خواهد  راه  به  شما 
نیستید که تمام مسئولیت خوب رفتار کردن با خانواده 
باید  نیست که  دارید و همسرتان  برعهده  را  همسرتان 
با تمام وجود از رابطه اش با خانواده شما محافظت کند.

ماجرا کامال برعکس است. یعنی رفتار درست شماست 
که باعث می شود همسرتان رابطه متعادلی با خانواده تان 
را  میانجی  نقش  به خوبی  همسرتان  اگر  و  باشد  داشته 
در  چیز  همه  کند،  بازی  شما  با  خانواده اش  رابطه  در 
شما  دوی  هر  است  کافی  می رود.  پیش  آرامش  مسیر 
که  پیش نیازی  شوید؛  روابط  این  وارد  پیش نیاز  یک  با 
اصل  رعایت  دهید،  قرار  موردتوجه  را  آن  همیشه  باید 
صمیمانه  رابطه  یک  برقراری  شاید  است.  »احترام« 
ایده آل  خانواده همسرتان  و  میان شما  احترام  با  همراه 
را  ایجاد صمیمیت  میانه شما  تفاو ت های  اگر  اما  باشد، 

دشوار می کند، به ایجاد احترام بسنده کنید.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از آنچه شما را نماینده )خود( در آن قرار داده انفاق کنید 
)زیرا( کساني که از شما ایمان بیاورند و انفاق کنند اجر بزرگي دارند.  سوره حدید،  آیه 7

حدیث روز  

ما خاندانی هستیم که هیچ کس با ما برابر نهاده نمی  شود و هر که به دشمنی با ما برخیزد، به دشمنی با خدا برخاسته است.
پیامبر خدا )ص(

سبک زندگی

آیا با پول می توان خوشبختی خرید؟

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 1- افسوس خوردن - باوفا 
- سالخورده 2- ارقام - همه افراد، 
نویسنده،   -3 رای  جمع   - جملگی 
معروف  نشانه شناس  و  فیلسوف 
اروپا  جنوب  در  کشوری  فرانسوی- 
در مرکز دریای مدیترانه - از وسایل 
و  شکل   - بیمناک   -4 آشپزخانه 
اجداد - گرو گذاشتن -  هیئت 5- 
در  کمان 6-  زه   - نزدیک  مخالف 
تب  پادشاه  یونان،  اسطورههای 
بلند 7- دختر خانم  بوده - داستان 
انگیسی - نخست - رنگ کن و جال 
موسیقی  آالت  از  کفش 8-  دهنده 
باطل   - کننده  مدد   - بسیار   -
شدن 9- منزل ترکی - قسمتی از 
دستگاه گوارش - بالشت 10- امانت 
دار - پیچ و تاب خورده 11- نصف 
- لشکر و سپاه - زنگ و جرس - 
مالیم ، ضد سخت 12- فرق سر، 
ابزار  باالی پیشانی - یک سالح و 
شکار و وسیله چوبی پرتابی است که 
عمدتا بومیان استرالیا از آن استفاده 
می کردند 13- منت گذارنده - حواله 
جمع   -14 منش  و  رفتار   - دهنده 
رسول - کشور، مرز و بوم - باال ، 
 - دریغ  و  افسوس  کلمه  برتر 15- 
خدعه کردن، فریب دادن - هر چیز 

نرم و مالیم

عمودی:1- تیره و کدر - پایتخت 
آن برلین است - غذای با تخم مرغ 
2- امور بی انتها-  لم یزرع - چیز- 
است  ادبی  کتاب   -3 زنان  سوره 
نویسنده  گونترگراس،  توسط  که 
شده  درهم  و  فشرده   - آلمان  اهل 
برترین  4- گریز - ضمیر غایب - 
جشنواره ی فیلم سینمایی جهان 5- 
کال - بهره و میوه - مکان - کفش 
عدد   - عوض  بس،   -6 حیوانات! 
 -7 شده  نمونه تصویب   - خیطی 
حاکم - باب روز - مکافات سزای 
و  بی رنگ  گازی   -8 کسی  عمل 
ضمیر   - رویت  غیرقابل  و  بی بو 

فرنگی - ساز شاکی - با آن تضمین 
کنید  می  را  جانی  و  مالی  خسارات 
بیماری  و  علت   - سیاه  عقاب   -9
- از آالت موسیقی  شبیه  سه تار 10- 
پایتخت   - اخترشناسی  علم نجوم، 
تکرار   -11 منفی  جواب   - فراری 
 - مساوی  و  برابر   - حرف  یک 
سر  فرق    - فرنگی  کردن  اضافه 
اللهجه - من  12- چهره - صریح 
و تو - امپراطور روم مردی دیوانه خو 
و سرکش بود که  مادرش را کشت 
لباس رسمی خانمها - رمانی   -13
دوما  الکساندر  فرانسوی  نویسنده  از 
14- مخالف گرم- جسم - حکیم، 
عالم  - درد و رنج 15- گرسنه، ناشتا 

- مهیا و آماده - طریقه
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دست شما در جیب کیست؟

معمواًل افراد برای قبول هر مسئولیت و وظیفه ای به 
برخی آمادگی ها و آموزش ها نیازمندند. ازدواج کردن 
هم که در واقع همان پذیرش مسئولیت زندگی مستقل 
است، از این امرمستثنی نمی باشد.ازدواج به عنوان یک 
است که  فرآیندی  بزرگ و سنگین،  بسیار  مسئولیت 
بر  در  را  افراد  اجتماعی  و  فردی  زندگی  همه جوانب 
می گیرد. به همین دلیل افراد باید قبل از پذیرش آن 
به برخی آمادگی ها و رشدها مجهز شوند تا شرایطی 
در آنها حاصل شود که شایستگی پذیرش این امر و 

پیروزی در آزمون های سخت زندگی را داشته باشند.
هاست  جنبه  این  مهمترین  از  یکی  اقتصادی  رشد 
فرد  و  در خود  آن  وجود  به  ازدواج  در  برخی  گاه  که 
مقابل توجه نکرده و پس از ورود به زندگی مشترک و 
 مواجهه با مشکالت، به عدم آن در خود یا فرد مقابل

پی می برند.
این راستا مطرح  سواالت مهمی که ممکن است در 
شود: رشد اقتصادی چیست؟ از کجا بدانیم که در ما 

ایجاد شده است یا نه؟ نشانه های آن چه هستند؟
منظور از رشد اقتصادی آن است که فرد بتواند شغلی 
و  استعدادها  تحصیالت،  ارزشها،  رغبتها،  با  متناسب 
توانایی های شخصی خود پیدا کند، مهارت های الزم 
آن شغل را بیاموزد و با کسب درآمد قابل قبول بتواند 
کند.  اداره  ای  شرافتمندانه  شکل  به  را  خود  خانواده 
البته فرد عالوه بر انتخاب و انجام شغل، باید دارای 
َشم اقتصادی یعنی مدیریت مالی، برنامه ریزی مالی، 
سرمایه گذاری، گسترش کار و حرفه خود و ... نیز باشد.
پسران  به  مربوط  بیشتر  ما  جامعه  در  اقتصادی  رشد 
و  مالی  نیازهای  تأمین  اصلی  مسول  آنها  زیرا  است، 

اقتصادی خانواده محسوب می شوند

123456789101112131415
رهشمرخهماندهاش1
باکریسراهمیسا2
اراهساملتخزود3
طورخمیزماورگ4
کتوکسرنادروا5
رندالیسراامن6
یمارومانباتک7
ماسرلارامبراض8
رپماراسفامسر9
اساتسینتسخنا10
دسامرهششبامب11
لیفیشمگاکتوخ12
اوسرتسافلبابا13
ینحنمممتمورین14
دوردنوراالرازه15

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

تجربه کنید.    09158668002

نصب و تعمیر کولر آبی 
پمپ ، آبگرمکن، لوله کشی 

و برق کشی ساختمان
در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

اجرای تخریب ساختمان با ضمانت 
ملک مجاور و خاک برداری با بیل 
مکانیکی    09155625819 - براتی

فروش انواع کولر از کارخانجات 
معتبر به قیمت درب کارخانه

09151614818

رستوران فوق العاده شیک و زیبا دارای قرارداد
 با شرکت ها و ارگان های دولتی و موقعیت عالی

 با قیمت مناسب به فروش می رسد.
09156049593 - 32449092 

فروش منزل دو طبقه قدیمی ساز خیابان 
انقالب ، بازسازی شده قیمت: 61 میلیون

 09155625297

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

09155619620 - 09199416784 حسینی

فروش نشاء گوجه فرنگی و بادمجان 
09151608712-32228886-09156657502

فروش پراید مدل 88، رنگ مسی
 بیمه تا برج 95/3، الستیک 90 درصد، 

چراغ جلو 131، دزدگیر، شیشه برقی
 و معاینه کامل فی: 11/500 میلیون

 لطفا پیامک بزنید   09158623277

فروش
کالته 23 هزار متر زمین 

+ 600 درخت پسته + چشمه آب 
لوله کشی قطره ای
09153617047

شرکت تولیدی روغن موتور 
برای تکمیل کادر فروش خود در 

استان خراسان جنوبی به کارشناس 
فروش )آقا( با خودرو ، با حقوق ثابت 

و مکفی نیاز دارد. واجدین شرایط 
می توانند رزومه خود را به شماره 
05133931509 فاکس نمایند.

09134016105

به یک نیروی حسابدار خانم
 با سابقه کاری برای کار در شرکت 

راهسازی ایده آل راه خاوران 
نیازمندیم.

32433082 - 32446372

فروش جوجه بوقلمون 45 روزه 
گوشتی - مشکی

09157204098

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

نصب و سرویس کولر آبی در اسرع وقت
09159626319 - 09339138671

 فروش فوری باغ به همراه یک زمین جدا همراه با 
درخت گردوی بزرگ در بهترین نقطه روستای بیجار 

همراه با آب کافی    09151605660

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با باالترین 
قیمت نقدا در محل خریداریم.
32210570  - 09159618050

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت     09159632924- امیرآبادی

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

09159647685

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

به یک شاگرد ساده )خانم ، آقا( برای کار در 
خشکشویی واقع در سایت اداری به صورت دو شیفت 

نیازمندیم.  09335161991- 32326151

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

به چند نفر نیروی خانم برای کار
 در سالن زیبایی نیازمندیم.

05632450229 -09397690128

فروش 12ساعت آب + 8 هکتار 
زمین + 300 درخت پسته 20 

ساله و 3000 درخت زرشک به ثمر 
رسیده در چاه عمیق برادران برات 

زاده شهر اسفدن با سند ثبتی 
یا معاوضه با ملک در بیرجند

فی: کارشناسی
09151112465

خدمات بیل مکانیکی چرخ زنجیری  
تسطیح اراضی با گریدر- خاک برداری 
و خاک ریزی و کلیه عملیات زیرسازی و 
آسفالت 09155623441- 09151600859 زرگری

به یک نفر خانم برای کار
در سالن زیبایی  نیازمندیم.

32441286 -09014661671

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

مسئولیت     09155619059 
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شهر خبر- ورزش کیک بوکسینگ ، یکی از کارآمدترین تمرینات ورزشی برای کالری سوزی و الغری شناخته شده است. با این ورزش می توانید 800 کالری 
در هر ساعت بسوزانید. کیک بوکسینگ ورزشی بسیار عالی است که روی کل بدن کار می کند چون باید از همه گروه های عضالنی اصلی بدن استفاده کنید 
و تمرینات اینتروال را هم شامل می شد. ضربان قلب شما چندین بار در طول جلسه تمرین باال رفته و ثابت می شود که برای کم کردن وزن بسیار عالی است.

بهترین  ورزش برای کالری سوزی اخبار ورزشی

 بانوی ملی پوش والیبال استان
عازم اردوی تیم ملی شد

ملی پوش خراسان جنوبی گفت:تیم ملی با 8 تیم بزرگ 
پرداخت.  خواهد  رقابت  به  کنفدراسیون  جام  در  آسیا 
جنوبی  خراسان  زن  قدرتی  پوش  ،ملی  کدخدا  مهسا 
و  ورزش  مقدم،مدیرکل  عزیززاده  بهرام  دیدار  به  که 
جوانان استان رفته بود،خاطرنشان کرد: به این اردو 19 
نفر دعوت شده اند و برای اولین بار است که زیر نظر 
مایدا چیچیچ،سرمربی تیم ملی ، تمرینات آماده سازی را 
برگزار خواهیم کرد. این اردوی آماده سازی در آکادمی 
ملی والیبال بانوان واقع در مجموعه ورزشی آزادی تهران 
برگزار می شود. تیم ملی والیبال بانوان ایران خود را 
برای حضور در پنجمین دوره مسابقات جام کنفدراسیون 
والیبال آسیا که از 22 تا 28 شهریورماه به میزبانی ویتنام 

برگزار می شود، آماده می کند.

باشگاه پروازهای هوایی راه اندازی شد

به همت  اداره کل ورزش و جوانان ، باشگاه پروازهای 
هوایی با کسب مجوزهای الزم در بیرجند راه اندازی 
شد. حمید رضا محسنی موسس باشگاه پروازهای هوایی 
سپهر خاوران بیرجند خاطر نشان کرد :که این  باشگاه 
در دو بخش آقایان و بانوان و در دو کالس تئوری و 
عملی فعالیت خواهد کرد. وی هدف خود را از تاسیس 
این باشگاه ترویج ورزش های هوایی در شهرستان و 
استان عنوان کرد و افزود: هم اکنون کارش را با 12 
کارآموز مرد آغاز کرده است . حمید رضا محسنی محل 
تمرینات عملی کارآموزان خود را ارتفاعات شمال شهر 
عنوان کرد و اضافه نمود: هم اکنون نیز از شهرهای 

زیرکوه و سرایان افرادی ثبت نام نموده اند.

سکوی قهرمانی از آن عقیل شاهبیکی شد

نتایج مرحله پایانی رقابت های پینگ پنگ قهرمانی جام 
رمضان معلم در حالی مشخص شد که عنوان قهرمانی 
به عقیل شاهبیکی رسید. به گزارش روابط عمومی اداره 
ورزش و جوانان 22 پینگ پنگ باز در پیکارهای قهرمانی 
جام معلم حضور یافتند و بازی های جذابی را برای کسب 
نمایش گذاشتند. دیدارهای  به  این دوره  برتر  عناوین 
این دوره از مسابقات پینگ پنگ قهرمانی شهرستان در 
سالن ورزشی تختی برگزار شد. در این دوره از مسابقات 
پینگ پنگ بازان شرکت کننده به صورت دو حذفی به 
رقابت پرداختند و دو تن از پینگ پنگ بازان پیشکسوت 
به دیدار فینال صعود کردند.این دو پینگ پنگ باز عقیل 
شکست  با  که  بودند  اسدی  خدابخش  و  شاهبیکی 
در  حضور  جواز  نهایی  نیمه  مرحله  در  خود  حریفان 
دیدار فینال این دوره از مسابقات را به دست آوردند. در 
نهایت سکوی قهرمانی از آن عقیل شاهبیکی مدافع 
حسین  و  قهرمان  نایب  ،اسدی  شد  قهرمانی  عنوان 
احمدی و سید علی رجب زاده نیز مقام سوم این دوره 

از مسابقات را کسب نمودند.

آیا ماکارونی برای بدن خاصیت دارد؟

سالمت نیوز: فرآورده های ماکارونی، فرآورده هایی 
مانند اسپاگتی، ماکارونی، ورمیشل، نودل و الزانیا 
را در برمی گیرد. ارزش تغذیه ای ماکارونی در اصل 

وابسته به آردی است که در تهیه ی ماکارونی از 
از  این ماده ی غذایی غنی  آن استفاده می شود. 
نشاسته است، در حالی که میزان پروتئین آن حدود 
7 تا 8 برابر کم تر از میزان نشاسته ی آن است. از 
نظر عناصر معدنی به خصوص آهن و روی، در 

با غذاهای دیگر که منبع اصلی امالح  مقایسه 
معدنی و ویتامین ها هستند، در حد متوسطی است. 
پروتئینی  ترکیبات  آمینه ی  اسیدهای  تجزیه ی 
ماکارونی در مقایسه با ترکیبات پروتئینی غذاهای 
دیگر مانند شیر، تخم مرغ و پروتئین  سویا که 

روزانه مصرف می کنیم، نشان می دهد که از نظر 
اسید آمینه ی ضروری لیزین در حد پایینی قرار 
دارد و به دلیل همین محدودیت اسید آمینه ای، 
بنابراین  می یابد.  کاهش  آن  تغذیه ای  ارزش 
فاکتور ارزش بیولوژیکی و فاکتور میزان پروتئین 

ماکارونی در مقایسه با تخم مرغ و گوشت پایین تر 
است. از طرفی این ارزش تغذیه ای ماکارونی از 
مرحله ی خرید در سوپر مارکت تا پختن آن و قرار 
گرفتن روی میز غذا دست خوش تغییر می شود. 
در بعضی از موارد نزدیک به 20 درصد ترکیبات 
انرژی زای آن به هنگام پخت از دست می رود. 
از دیدگاه تغذیه ای ماکارونی دارای ویژگی هایی 
است:  ارزش انرژی زایی باالیی که به طور عمده 
از طریق قندها تأمین می شود، ارزش چربی کم یا 

خیلی کم، قابلیت هضم آسان، مواد زائد کم.

 خوراکی های مفید برای 
پیشگیری از حمله قلبی

سالمت نیوز: در حالی که عصاره ها، معجون ها 
بدن  سم زدایی  برای  زیادی  نوشیدنی های  و 
تبلیغ می شود تا به گفته سازندگانش بدنتان را 
پاکسازی و سم زدایی کند، طبیعت موادی غذایی 
در اختیارمان نهاده که همان خاصیت را دارند و با 
پاکسازی شریان های خونی، شما را در محافظت 
از قلبتان یاری کند. آووکادو: به جای این که 
روی غذای خود مایونز بریزید، آن را با مقداری 
مارچوبه:  کنید.  سالمتر  و  خوشمزه تر  آووکادو 
پاکسازی  برای  عالی  خوردنی  یک  مارچوبه 
طبیعی عروق خونی است که می تواند به کاهش 

فشار و جلوگیری از لخته شدن خون کمک کند. 
انار: این میوه پر از مواد شیمیایی گیاهی مفید 
است که با ایفای نقش آنتی اکسیدانی از دیواره 
سرخرگها در برابر آسیب محافظت می کند. کلم 
بروکلی: کلم بروکلی سرشار از ویتامین K است. 

از این رو باعث مراقبت از کلسیم و جلوگیری از 
آسیب رسیدن به عروق می شود. زردچوبه: این 
ادویه یک ضد التهاب قدرتمند است که با کاهش 
جلوگیری  عروقی  مشکالت  ایجاد  از  التهابات 
فیبر  از  منبعی  این  بر  اعالوه  خرمالو:  می کند. 

است که می تواند سبب تنظیم فشار خون شود 
و رگها را نیز پاک نگاه دارد. دارچین: این ادویه 
خوشمزه هم می تواند همراه با پاکسازی رگها از 
پالک و جلوگیری از افزایش آنها، به کاهش سطح 

کلسترول کمک کند. 

دیابت و نشانگرهای رنگی تغذیه ای

یکی از مهمترین دالیل ابتال به دیابت مصرف 
زیاد قند و شکر و مواد شیرین است قند و شکر، 
انواع شیرینی، نوشابه های گازدار، آب میوه های 

صنعتی که قند افزوده دارند شیرهای طعم دار، 
، بستنی  پاستیل   ، شیر کاکائو و شیر شکالت 
یخی ، کیک و کلوچه و بیسکویت از مهمترین 
منابع مصرف مواد قندی هستند. مصرف بیش از 
حد مواد قندی و شیرین باعث افزایش فشارخون 
و اضافه وزن می شود که هردو از عوامل ابتال 
به دیابت و بیماری های قلبی عروقی می باشند.  
به  توجه  دیابت  از  پیشگیری  راه های  از  یکی 
نشانگرهای رنگی تغذیه ای بر روی بسته بندی 
محصوالت غذایی و آشامیدنی است که  بعنوان 
یک راهکار موثر در زمینه کاهش مصرف قند، 
نمک و چربی در محصوالت غذایی می باشد 
این نشانگر رنگی تغذیه ای یا در اصطالح عامه 
 ، قند  انرژی،  میزان  ای  تغذیه  راهنمایی  چراغ 
نمک ، چربی و اسید های چرب ترانس در آن 
دارای  و  دهد  می  نشان  ما  به  را  غذایی  ماده 
سه رنگ سبز که نشان دهنده سالمت و یک 
انتخاب مطمئن و سالم ، رنگ نارنجی که یک 
انتخاب نسبتاً خوب و رنگ قرمز که بایستی در 
این  باشد و  مصرف آن کامال احتیاط کرد می 
امکان را به مصرف کننده می دهد تا ماده غذایی 
یا  الگوی مصرف و  براساس  را  مورد نظر خود 

محدودیت های مصرفی انتخاب کند. 
مرکزاطالع رسانی غذا معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

آیا ماکارونی برای بدن خاصیت دارد؟

 یك كارگر ساختمانی در حادثه آسانسور جان باخت

گفت:  تهران  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی 
بی  اثر  در  داشت  قرار  آسانسور  کابین  روی  در  که  ای  ساله   30 کارگر 
و جان  قرار گرفت  و ستون سقف  کابین  بین  آسانسور،  و حرکت  احتیاطی 
خود را از دست داد. به گزارش ایرنا، سید جالل ملکی افزود: ساعت 11و 
23 دقیقه امروز حادثه آسانسور به سامانه 125 اعالم و ماموران گروه نجات 
در یک ساختمان  داد:  ادامه  اعزام شدند. وی  حادثه  به محل  نشانی  آتش 
کابین  روی  ساله   30 کارگر  یک  که  درحالی  ساخت  حال  در  طبقه   10
آسانسور قرار داشته ، آسانسور به یکباره حرکت می کند و این کارگر بین 
کابین آسانسور و ستون سقف طبقه آخر قرار گرفت. ملکی خاطرنشان کرد: 
متاسفانه به دلیل شدت جراحت وارده این کارگر 30 ساله ایرانی جان خود 

را ازدست داد.

توقيف سواري پراید با 23ميليون ریال خالفي در » قاین«

فرمانده انتظامی شهرستان قاین از توقیف یک دستگاه سواری پراید با 23میلیون 
پلیس،  خبري  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به  داد.   خبر  خالفي  ریال  350هزار  و 
مأموران  گذشته  روز  گفت:  خبر  این  اعالم  با  زاده  آبادی  امیر  علیرضا  سرهنگ 
خودروهاي  با  برخورد  طرح  اجراي  در  شهرستان  رانندگی  و  راهنمائی  پلیس 
مقررات  و  قوانین  رعایت  عدم  دلیل  به  را  پراید  سواری  دستگاه  یک  متخلف، 
راهنمائی و ر انندگی متوقف کردند. وي افزود: با استعالم به عمل آمده و بررسي 
سوابق تخلفات مشخص شد؛ خودرو داراي 23 میلیون و 350 هزار ریال خالفي 
مي باشد. سرهنگ امیر آبادی زاده خاطر نشان کرد: برابر ماده 8 قانون رسیدگي 
از 10 میلیون  با خالفي بیش  از تردد خودرو هاي متخلف  رانندگي  به تخلفات 
ریال جلوگیري و در صورت مشاهده توقیف خواهند شد که طبق همین ماده این 

خودرو روانه پارکینگ شد.

 یك كشته در حادثه رانندگی
 محور قاین - حاجی آباد 

یک  و  کشته  یک  آباد،  حاجی   - قاین  محور  تصادف 
مجروح برجای گذاشت. رئیس پلیس راه خراسان جنوبی 
گفت: این تصادف در کیلومتر 67 محور قاین - حاجی 
آباد بر اثر بر خورد یک دستگاه موتورسیکلت با سواری 
این  در  افزود:  داد.سرهنگ حسین رضایی  پژو 405 رخ 
حادثه ترک نشین موتور سیکلت که خانمی 75 ساله بود 
در دم جان باخت و راکب موتور سیلکت مجروح شد و به 
بیمارستان شهدای قاین انتقال یافت. وی علت حادثه را 
بی احتیاطی از جانب موتور سیکلت به علت تغییر مسیر 

ناگهانی اعالم کرد.

 كشف 710 كيلو گرم تریاک و حشيش
 در خراسان جنوبی 

710 کیلو گرم تریاک و حشیش در 24 ساعت گذشته در شهرستان 
خراسان  انتظامی  فرمانده  شد.  کشف  جنوبی  خراسان  سربیشه 
را  مخدر  مواد  مقدار  این  قصدجابجایی  قاچاقچیان  گفت:  جنوبی 
سربیشه  شهرستان  اطراف  روستاهای  از  تویوتا  دستگاه  یک  با 
افزود:  شجاع  مجید  سرهنگ  داشتند.  کشور  مرکزی  شهرهای  به 
شدند  موفق  گریز،  تعقیب  عملیات  کیلومتر   10 از  پس  مأموران 
در  آنها  گفت:  وی  کنند.  متوقف  را  مخدر  مواد  حامل  خودروی 
بازرسی از خودرو 526 کیلو و 800 گرم تریاک و 183کیلو و 200 
و  بازداشت  این خصوص متهم  در  گرم حشیش کشف کردند. که 

تحویل مقامات قضایی شد.

كشف محموله قاچاق 70 كيلویی توسط 
مرزبانان 

اهداف موسسات آموزش عالی:
* کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه         * مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

*  همکاری در زمینه سازی مناسب برای مشارکت همه جانبه مردم  در امر گسترش و اعتالی آموزش و پژوهش کشور
روابط عمومی موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند

بیرجند، بلوار سجاد، میدان تمنای باران
05632425151  

32425252  
bir-hormozan.ac.ir  

طبخ انواع غذای کبابی و خورشتی 
با برنج درجه یک ایرانی 

و ته چین زعفرانی و روچین کامل

)پيك رایگان(
خدمتی دیگر از غذای برگ با نازل ترین قیمت

طبخ انواع غذای کبابی و خورشتی
 با برنج خارجی و ته چین زعفرانی

غذای آماده برگ
درخدمت شما همشهریان گرامی 

نبش غفاری 34

32404043

آغاز فروش اقساطی 10 ماهه 
لپ تاپ و رایانه خانگی )بدون پیش پرداخت(     

  حد فاصل معلم 22-24     رایانه  ثـامن     تلفن: 32446431 )5 خط(

همیشه همه جا با شما

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب یابي  - استارت دینام - باطري و شارژ  رایگان 

 تعویض باطري در منزل و محل کار بدون هزینه
در هر نقطه شهر

سواري - كاميون - ایراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خیابان 17 شهریور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
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تر 

كم
ود 

س

ایـزوگام رهبـردار 

فروش قير -  چتایی )قيرگونی(

32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران 

و چهارراه دولت 

آموزش ژیمناستيك
         ویژه پسران 6 تا 10 سال

استعدادیابی
آموزش حرکات پایه و اصولی ژیمناستیک

زیرنظر مربیان با سابقه و مجرب استان

مکان: بیرجند- ابتدای خیابان 17 شهریور
جنب دانشکده هنر - سالن ورزشی شهید کوشه ای 

زمان: روزهای فرد 
ساعت 16/30 الی 18   18 الی 19/30

  09153620900
09158652065

مركز مشاوره و خدمات روانشناختی 
تخصصی تربيتی - تحصيلی هادی

تحت نظارت بهزیستی خراسان جنوبی

اولين و بزرگ ترین مركز تخصصی مشاوره و خدمات روانشناختی تربيتی- تحصيلی 
در قالب بازی درمانی

- پیشگام در ایجاد فضای خالق رفتاری
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کشف 29 انشعاب غیر مجاز آب
 در مرکز استان

مالیی- مدیر امور آب و فاضالب روستایی بیرجند 
گفت: به علت رعایت نکردن الگوی مصرف آب و 
دریافت مطالبات برای هزار و 463 مشترک اخطاریه 
میزان  کرد:  اظهار  نژاد  است.صفوی  شده  صادر 
مصرف مشترکان روستایی نسبت به سال قبل 18.6 
افزایش  به  توجه  با  که  است  یافته  افزایش  درصد 
قیمت در شش ماهه دوم سال 94 درآمد این امور 
داد: 22  ادامه  افزایش داشته است. وی  43 درصد 
بیرجند  آبفار  پوشش  تحت  مشترک   294 و  هزار 
قرار دارند که21 هزار و 394 مورد انشعاب خانگی 
و900 انشعاب غیر خانگی است. وی میزان وصول 
مطالبات در سال 94 را 86.6 درصد اعالم کرد که به 
گفته وی این رقم نسبت به سال قبل کاهش داشته 
است.وی از تجهیز و راه اندازی اکیپ قطع و وصل 
و ممیزی مشترکان روستایی خبر داد و افزود: تعداد 

29 انشعاب غیر مجاز شناسایی شده است.

6 روستای قاینات از چرخه آبرسانی
 با تانکر سیار خارج شد

قاین  روستایی  فاضالب  و  آب  امور  مدیر  مالیی- 
تانکر  با  روستا   46 گذشته  سال  در  کرد:  عنوان 
آب  ها  رغم خشکسالی  علی  که  آبرسانی می شد 
 6 توانست  شهرستان  این  روستایی  فاضالب  و 
روستای پر جمعیت را از چرخه آبرسانی سیار در سال 
94 خارج کند. عیدی ادامه داد: برای 40 روستای 
شهرستان با 10 هزار و 259 خانوار در هر ماه یک 
هزار و 630 سرویس آب با حجم 19 هزار و 560 
متر مکعب با تانکر آبرسانی می شود. به گفته وی 
روستاهای گلگنج و جلگه سده و رومشتیک بیشترین 
سرویس حمل آب را به خود اختصاص داده بودند که 
آب شرب  نعمت  از  دائم  به طور  پایدار  آبرسانی  با 

بهداشتی و سالم بهره مند شدند.

ورود گردشگران فرانسوی برای 
بازدید از جاذبه های استان

هفته  طی  فرانسوی  گردشگران  نفره  چهار  تیمی 
جاری وارد استان شده و در مدت چهار روز از جاذبه 

های طبیعی و تاریخی استان بازدید خواهند کرد. 

جشن  بعثت پیامبر اسالم)ص( 
دربقاع متبرکه برپا شد 

تسنیم - مدیرکل اوقاف و امور خیریه از برپایی جشن 
بعثت در بقاع متبرکه خراسان جنوبی خبر داد.حجت 
االسالم گرایلی افزود: در این جشنها به اسامی محمد 
مصطفی و امین جایزه داده شد و همچنین نمایشگاه 

های فرهنگی و مذهبی برپا شده است.

پیام وزیرآموزش و پرورش به 
مناسبت در گذشت دکتر شکوهی

)ادامه از صفحه اول( در پی درگذشت دکتر شکوهی اولین 

وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران دکتر 
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش پیامی صادر 
کرد . در بخشی از این پیام آمده: خبر فقدان استاد 
فرزانه مرحوم دکتر غالمحسین شکوهی اولین وزیر 
پدر  و  ایران  اسالمی  جمهوری  پرورش  و  آموزش 
تعلیم و تربیت کشور موجب تاثر و تاسف عمیق و 
پرداز  نظریه  فقدان  ابنجانب  گردید...  فراوان  اندوه 
اول کشور در زمینه تعلیم و تربیت را به فرهنگیان 
، اساتید و دانشجویان علوم تربیتی و خانواده محترم 
ایشان تسلیت گفته و از خداوند منان علو درجات و 

بخشش بی پایان را مسئلت دارم.

ایرنا- نخستین جشنواره کسب و کارهاي خانگي که از 13 اردیبهشت در دانشکده هنر بیرجند آغاز به کار کرده بود، چهارشنبه شب پایان یافت.
 سلطان پور ، مسئول برگزاري جشنواره افزود: این جشنواره با همکاري دانشگاه پیام نور خراسان جنوبي و دانشکده هنر دانشگاه بیرجند برگزار شد.

وي گفت: جشنواره با هدف معرفي فرصت هاي شغلي با سرمایه کم و آشنایي دانشجویان با روش هاي کارآفریني، تولید و ورود به بازار کار برگزار شد.

نخستین جشنواره کسب و کارهاي خانگي در دانشگاه بیرجند پایان یافت

دادرس- سیمان باقران این روزها به عنوان بزرگ ترین 
با قدمتی حدود یک دهه پر آوازه  پروژه زمان بر استان 
مندی  گالیه  پروژه  این  پیشرفت  کند  روند  است.  شده 
سهام داران صبوری که هنوز سودی دریافت نکرده اند را 
به دنبال داشته است از جمله این افراد روستاییانی هستند 
که با فروش دام ها و زمین های کشاورزی شان به امید 
کسب سود و سرمایه در این طرح صنعتی سهیم شدند. 
از  به بخشی  آوا  با  باقران در گفتگو  مدیر عامل سیمان 

سواالت و ابهامات درباره سیمان باقران پاسخ داد. 
اندازی فاز اصلی کارخانه تا 3  ماه آینده خبر  از راه  وی 

از  خارج  از  شده  خریداری  تجهیزات  نصب  درباره  و  داد 
کشور اظهار کرد: بخش عمده ای از تجهیزات نصب شده 
اما هنوز سه محموله دیگر از گمرک بندرعباس ترخیص 

نشده است. 
موسوی در خصوص چرایی هزینه تمام شده باال احداث 
این کارخانه نسبت به سایر پروژه های مشابه عنوان کرد: 
با افزایش نرخ تورم در سالهای  اخیر و باالرفتن بهای ارز 
دولتی مجبور شدیم تجهیزات صنعتی را با قیمت بیشتری 
های  مساعدت  وجود  با  داد:  ادامه  وی  کنیم.  خریداری 
بانک کشاورزی از آغاز احداث پروژه تا امروز و در اختیار 

گذاشتن تسهیالت ارزی برای این کارخانه افزایش نرخ 
ارز در این مدت موجب افزایش قیمت وام تسهیالتی شده 
کارخانه  چرا  که   این سوال  به  پاسخ  در  موسوی  است. 
های مشابه سیمان تاکنون  به بهره برداری رسیده اند، 
ولی سیمان باقران با هزینه ای بالغ بر 300 میلیارد تومان 
هنوز افتتاح نشده است، گفت: چون منابع مالی به صورت 
برنامه ریزی  این روند  اختیار قرار می گیرد  تدریجی در 

مالی را کند کرده است.
 به گفته وی در سال 91-90 منابع مالی در نظر گرفته 
شده از سوی دولت برای کمک به بخش صنعت استان 

این  حامی  بانک  سوی  از  پرداخت  رویه  و  بوده  متمایز 
شرکت را مشکل ساز کرده است. 

تاخیری که سهامدار را متضرر می کند

وی تسریع در راه اندازی فاز اصلی کارخانه را وابسته به 
 حمایت استاندار و نماینده مردم در مجلس دانست و افزود:

به پرداخت وثیقه  بانکی مجبور  برای دریافت تسهیالت 
شده ایم که این خود قدرت اجرایی ما را کم کرده است.

وی همچنین زیان انباشته)صورت های مالی حقوق صاحبان 

سهام( در کارخانه را منوط به تحویل فاز اصلی آن  دانست 
و افزود: تاخیر ده ساله باعث ایجاد این ضرر و زیان شده 
 است که هر چقدر روند پرداخت تسهیالت بانکی سریع تر 
آسانتر  آینده  ماه  فاز اصلی در3  افتتاح  و  اندازی  راه  باشد 
خواهد بود.  گفتنی است کارخانه های مشابه سیمان باقران 
که همزمان با این پروژه کلنگ خورده اند چندین سال از 
نشان می دهد عدم  و شواهد  آن می گذرد  تولید  شروع 
همکاری مسوولین و سخت گیری های سیستم بانکی در 
استان از دالیل اصلی تاخیر راه اندازی این کارخانه بوده 

است ، دالیلی که مدیرعامل از بیان آن اکراه داشت . 

راه اندازی مشروط سیمان باقران در3 ماه آینده ؛ بانک ها همکاری کنند       

دشمن  گفت:  بیرجند  شهرستان  جمعه  امام 
تقسیم  و  مسلمانان  بین  تفرقه  ایجاد  دنبال  به 
کردن جهان اسالم به نفع خود است. به گزارش 
تسنیم، حجت االسالم علی رضایی بیرجندی در 
اهل سنت  و  شیعه  علمای  هم اندیشی  نشست 
خراسان جنوبی که با حضور نماینده مقام معظم 
بود،  همراه  بلوچستان  و  سیستان  در  رهبری 
انسان  برانگیختگی  روز  بعثت  روز  کرد:  اظهار 
کامل و ارتباط زمین با آسمان است. وی با بیان 
اینکه در زمینه وجود پیامبر اکرم)ص( تعبیرهای 
زیادی بیان شده است، افزود: پیامبر اکرم)ص( 

علم را روشن کرد و به درستی او ختم نبوت بود.
هر  بشر  گفت:  بیرجند  شهرستان  جمعه  امام 
انبیا نیازمند است  چه که عاقل باشد بیشتر به 
و پیامبر)ص( به درستی حقایق را باز کرد و ختم 
نبوت اینکه او نمونه کامل انسانیت بود و ما هر 
چه که تالش کنیم شخصیت پیامبر)ص( را در 
حد فهم خود می توانیم بشناسیم. رضایی افزود: 
پیامبر هستیم و  پیرو  چگونه می توانیم بگوییم 
و  نداریم  او  با  تناسب  که  است  حالی  در  این 
دشمنان شاید اسالم را قبول نکنند اما می دانند 

که پیامبر)ص( عالم را آباد و روشن کرد. 

اقتصاد و فضای مجازی  باید طب،  وی گفت: 
را کنترل کنیم و به جامعه طراوت ببخشیم زیرا 
لذت در خوردن تنها نیست و روحانیون باید در 
ناب  معارف  و  کرده  کار  مجازی  فضای  زمینه 

اهل بیت را به صحنه بیاورند.
نحوه تعامل پذیری 

مذاهب اسالمی را تقویت کنیم
 

پیامبر  نیز  استان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
)ص( را منادی وحدت عنوان کرد و گفت: باید 
پذیری  تعامل  نحوه  اسالمی  بیداری  پرتو  در 

مذاهب اسالمی را تقویت کنیم. حجت االسالم 
پیامبر مظهر نظام هستی است  لطفیان گفت: 
و آفرینش نظام بر بنیاد شخصیت ایشان بنیان 
منادی  را  )ص(  پیامبر  وی  است.  شده  نهاده 
جامعه  در  وحدت  کرد:  بیان  و  عنوان  وحدت 

الزمه ترسیم افق ماست. 
وی تاکید کرد: باید علمای شیعه و سنی اصول 
دشمن شناسی، دشمن ستیزی و معرفت شناسی 
عمیق، تحمل دیدگاه های دیگران،خیرخواهی 
دیگران و عمل به آموزه های قرآن و عترت را 

در جامعه نهادینه کنند.

دشمن با ایجاد تفرقه در بین مسلمانان به دنبال تقسیم جهان اسالم است
همایش بزرگ علمای تشیع و اهل تسنن خراسان جنوبی برگزار شد

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  مالیی- 
پدر  نکوداشت  مراسم  گفت:  جنوبی  خراسان 
 علم ارتباطات ایران، پروفسور کاظم معتمد نژاد، 
27 اردیبهشت همزمان با جشنواره مطبوعات و 

خبرگزاری های استان برگزار می شود.
از  نژاد  معتمد  اینکه  بیان  با  محبی  احمد 
افزود:  است،  برخوردار  باالیی  علمی  جایگاه 
با  و  ارتباطات  جهانی  روز  در  نکوداشت  این 
حضور مهمانان کشوری و خانواده آن مرحوم 
و با حضور مردم  و بیرجندی های مقیم سایر 

شهرهای کشور برگزار خواهد شد.
بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اینکه مراسم نکوداشت پروفسور معتمدنژاد در 
راستای صیانت از مرزهای علم و اندیشه برگزار 

زادگاه  جنوبی  خراسان  کرد:  اظهار  می شود، 
متأسفانه  اما  است  کشور  مختلف  علوم  پدران 
معرفی  به خوبی  ها  این چهره  از  برخی  هنوز 
بیشتر  معرفی  برای  افزود:  محبی  اند.  نشده 
انشا  زنگ  جدید  نسل  به  معتمدنژاد  پروفسور 
ویژه مدارس خراسان جنوبی نواخته می شود و 
بازدید از زادگاه آن مرحوم نیز در شهر مود از 

 برنامه های پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه در حاشیه این مراسم از 5 نفر 
خراسان  برتر  های  عمومی  روابط  کارشناسان 
جنوبی قدردانی می شود، تصریح کرد: اختتامیه 
جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های خراسان 
پروفسور  نکوداشت  مراسم  با  همزمان  جنوبی 
کاظم معتمد نژاد در استان با حضور مسئوالن 

کشوری برگزار خواهد شد .
وی با بیان اینکه 351 اثر به دبیرخانه جشنواره 
جنوبی  خراسان  های  خبرگزاری  و  مطبوعات 
 ارسال شده که در حال داوری است، بیان کرد : 
نفر  یک  و  ملی  نفر   2 جشنواره  این  داوران 

استانی بوده است.
محبی گفت: در این رقابت شاهد حضور چشم 
این  و  بودیم  جنوبی  خراسان  رسانه های  گیر 
سرمقاله،  تیتر،  عکس،  بخش   5 در  جشنواره 
یادداشت و گزارش بود و در بخش جانبی این 
خراسان  منطقه ای  آب  کل  اداره  نیز  جشنواره 
جنوبی با ما همکاری داشته و رسانه ها در بخش 
مرتبط با آب نیز آثار خوبی ارسال کردند. وی 
 با اشاره به ساخت تاالر بزرگ فرهنگ استان ،

اظهار کرد: این پروژه در سال 1386مصوب و 
. آغاز شد  اجرایی آن   در سال 1391 عملیات 
وی تصریح کرد: در ابتدا قرار بود این پروژه با 

150 میلیارد ریال اعتبار به اتمام برسد.
وی ادامه داد : این پروژه قرار بود 36 ماه بعد از 
کلنگ زنی به بهره برداری برسد که با گذشت 
چهار سال هنوز به بهره برداری نرسیده است.  
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی یادآور شد 
درصد   24 تاکنون  پروژه  این   ، مجموع  در   :
پیشرفت فیزیکی داشته است. وی افزود: گره 
های ساخت این پروژه خرید زمین از اداره راه و 
شهرسازی  و  حق و حقوقات شهرداری بیرجند 
 بوده که برطرف و با اختصاص اعتبار به زودی به 

بهره برداری می رسد.

27 اردیبهشت ، همزمان با رویداد بزرگ رسانه ای استان برگزار می شود ؛ 

نکوداشت پدر علم ارتباطات ایران در خراسان جنوبی
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ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی درجه 
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به يک فروشنده آقا در زمينه 
فروش لوازم صوتی و تصويری 

نیازمنــديم.
09152631283

زنده یاد شکوهی عاشق معلمی و معلمی عاشق و 
وزیری از جنس آموزش و استادی مسلم در تعلیم 
و تربیت بود ... وی باوری راسخ داشت که جهان 
جز با اهتمام به امر تعلیم و تربیت و توجه ویژه به 
ابنجانب   . شد  نخواهد  درست  پرورش  و  آموزش 
و  تعلیم  زمینه  در  کشور  اول  پرداز  نظریه  فقدان 
تربیت را به فرهنگیان ،اساتید و دانشجویان علوم 
واز  گفته  تسلیت  ایشان  محترم  وخانواده  تربیتی 
را  پایان  بی  وبخشش  درجات  علو  منان  خداوند 

مسالت دارم.

استاد شکوهی  تردید منش و روش مرحوم  بدون 
ارکان  همه  در  او  برکت  با  عمر  گرانقدر  واثرات 
و  دبستانی  پیش  دوره  بویژه  پرورش  و  آموزش 

دبستان جاری و ساری خواهد ماند.

 علی اصغر فانی
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امام علی علیه السالم :
لِلَكیِِّس في ُكلِّ َشيٍء اتِّعاٌظ؛

انسان زيرك، از هر چیزى پندى می  آموزد.
غرر الحكم، ح7338

 به همت بنگاه مستقل خیریه آبلوله بیرجند صورت گرفت :

اهداء 100 سری جهیزیه به زوج های نیازمند
کاظمی فرد-گروه اجتماعی - بنگاه خیریه آب لوله بیرجند 
سال  از  که  است  بوده  ایران  در  آبرسان  سازمان  اولین 
1302 تا  سال 1372 کار آبرسانی شهر بیرجند را برعهده 
داشته و از سال 1372 که کار آبرسانی به شرکت های 
 آب وفاضالب واگذار شد. این موسسه خیریه وارد کارهای

عام المنفعه، کمک به محرومان و رفع مشکالت مردم 
شده و امسال به عنوان ششمین سال متوالی 100 سری 
جهزیه به زوج های نیازمند اهدا کرد. مدیرعامل بنگاه 
خیریه آبلوله بیرجند در مراسم اهداء جهزیه به زوج های 
نیازمند گفت: لوله کشی معابر و منازل شهر بیرجند بنا به 
شواهد موجود به عنوان اولین شهر کشور از لحاظ ایجاد 
شبکه آبرسانی به حساب می آید. کریم  زاده، درباره روند 
شکل گیری بنگاه مستقل خیریه آبلوله بیرجند، گفت: از 
آن جا که موضوع تامین و توزیع آب آشامیدنی شهر بیرجند 
از نظر کمی و کیفی با مشکالت عدیده ای روبه رو بوده 
و باعث بروز ناهنجاری های بهداشتی و اجتماعی فراوانی 
مسووالن،  خیران،  از  سال 1302عده ای  در  است،  بوده 
معتمدان، بزرگان شهر و روحانیون آن زمان با تشکیل 
جلسه ای در محل حسینیه شوکتیه بیرجند موضوع تامین و 
توزیع آب شرب شهر را مورد بررسی قرار داده و در نهایت 
تصمیم به خریداری سهام قنات علی آباد و انتقال آب از 

طریق لوله به شهر را می گیرند.
وی با بیان اینکه تعداد این خیران حدود 30 نفر بوده است 
را  کار  از  به سهم خود قسمتی  افراد  این  از  و هر یک 
انجام می دادند افزود: شالوده بنگاه خیریه آبلوله در همان 

سال تاسیس به صورت هیئت مدیره و انتخاب مدیر عامل 
شکل می گیرد و اساس نامه مربوط تنظیم و به امضای 

موسسین می رسد.
کریم زاده تصریح کرد: سهم قنات علی آباد لوله، واقع در 
9 کیلومتری شهر به تدریج خریداری و در اختیار بنگاه 
آبلوله قرار گرفته است و به وسیله یک رشته لوله 200 
و 100 اینچی که قسمتی از آن توسط شتر به بیرجند 
حمل گردیده است، آب این قنات که نسبت به سطح شهر 
مرتفع تر می باشد به صورت ثقلی و با شیوه های ابتدایی و 
احداث چندین مخزن فشارشکن از مظهر قنات به منبع 

آب واقع در ارتفاعات خیابان شهدا منتقل می گردد.
به گفته وی این بنگاه به مدت 70 سال و تا سال 1372 
را  بیرجند  مردم  شرب  آب  تامین  وظیفه  خورشیدی، 
همچنان بر عهده داشت که در سال 1372 به موجب 
تصمیم دولت وقت و مجلس شورای اسالمی، وظایف 
و  آب  شرکت  به  کشور  سراسر  در  آبرسانی  به  مربوط 
فاضالب محول شد و در نتیجه طی صورتجلسه ای تمامی 
امکانات آبرسانی شامل چاه ها، شبکه و سوابق مربوط به 
مشترکین در اختیار شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 
قرار گرفته است. وی با بیان اینکه حدود 20  سال است 
که آب و فاضالب  کار آبرسانی را برعهده دارد و یک 
این شرکت  بیرجند و  آبلوله  فاصله بین موسسه خیریه 
افتاده است اظهار کرد: در حال برنامه ریزی برای ورود 
موسسه خیریه آبلوله  و کمک به شرکت های آبرسانی 

استان هستیم.

هدف بنگاه  خیریه آبلوله رفع مشکالت
 مردم  وکمک  به محرومین است

مدیر عامل بنگاه خیریه آبلوله بیرجند  با بیان اینکه بعد از 
اینکه آبرسانی از روی دوش این موسسه خیریه برداشته 
شد این بنگاه وارد کارهای خیریه دیگر شد  و هدف این 
بنگاه را سهیم شدن در رفع مشکالت مردم کمک به 
محرومان و شرکت در کارهای عام منفعه دانست. مدیر 
تمامی  کرد:  تصریح  بیرجند  آبلوله  خیریه  بنگاه  عامل 
فعالیت های این مجموعه بر اساس نیت های واقفین 
انجام می گیرد. وی اهدای جهیریه به نوعروسان را یکی 
از مهمترین اهداف این مجموعه دانست و افزود: این اقدام 
برای ششمین سال متوالی انجام می گیرد که در سال 
جاری با توجه به بودجه های موجود 100 سری جهیزیه 
از طرف این مجموعه به نوعروسان اهداء می گردد. کریم 
زاده  در خصوص پرداخت این جهزیه به افراد نیازمند گفت: 
در مرحله اول حدود 150 زوج جوان به این موسسه معرفی 
شدند که پس از بررسی و تحقیقات و استعالمات از کمیته 
امداد حضرت امام خمینی )ره( و بهزسیتی استان  100  
زوج جوان واجد شرایط قرار گرفتند. به گفته وی  برای 
هر سری جهیزیه از یک میلیون ششصد هزار تا دو میلیون 
تومان هزینه شده است  و درمجموعه نزدیک به  200 
میلیون تومان اعتبار از طرف موسسه خیریه آبلوله هزینه 
شده است. مدیرعامل موسسه خیریه آبلوله از حمایت مالی 
100 خانواده نیازمند توسط این موسسه خبر داد و افزود: 

این موسسه در کمک به بیماران صعب االعالج و کسانی 
که نیازمند واقعی هستند همت جدی دارد.

 ورود موسسه خیریه برای ساخت 
بیمارستان 36 تختخوابی در بیرجند

واگذاری  سالمت،  و  بهداشت  حوزه  به  ورود  وی  
ساخت  به  کمک  نیاز،  مورد  مراکز  به  زمین 
به زمین  دادن  قرار  اختیار  در  و  محرومان   مسکن 

تعاونی های مسکن، کمک به موسسات خیریه را گوشه 
بیرجند  آبلوله  خیریه  بگاه  موقوفه  های  فعالیت  از  ای 
دانست. کریم زاده رسیدگی به امور درمانی بیماران را از 
دیگر فعالیت های این بنگاه عنوان کرد و خاطرنشان کرد: 
با توجه به این که بیمارستانهای بیرجند پاسخگوی نیاز 
بیماران نمی باشد لذا این مجموعه اقدام به گرفتن مجوز 
برای احداث بیمارستان خصوصی و خیریه در استان نموده 
است. مدیرعامل موسسه خیریه آبلوله بیرجند از احداث 
بیمارستان خصوصی 36 تختخوابی درمرکز  استان خبر 
داد و گفت: مجوزهای الزم برای احداث این بیمارستان از 
هیئت مدیره موسسه دریافت شده است. کریم زاده با بیان 
اینکه موافقت با واگذاری زمین برای احداث بیمارستان 
خصوصی توسط هیئت مدیره موسسه خیریه آبلوله انجام 
شده عنوان کرد: طرح های اولیه بیمارستان آماده شده 
و  مجوزهای الزم نیز از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
دریافت شده است. وی هزینه احداث بیمارستان را هم 

400 میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: بنگاه خیریه آبلوله 
به تنهائی توان ساخت این بیمارستان را ندارد و نیاز است 
دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهاد ها و موسسات وارد گود 

شده و به صورت مشارکتی این بیمارستان ساخته شود.
 

بیرجند اولین شهری که دارای
لوله کشی آب بوده است

 
 در ادامه این جلسه  غنی عضو هیئت مدیره موسسات 
خیریه آبلوله بیرجند با بیان اینکه بیرجند اولین شهری 
از  تهران،  از  پیش  و  ایران است که در سال 1302  در 
بیرجند  برخوردار شد گفت: شهر  لوله کشی آب شهری 
در سال 1302 به ابتکار و همفکری »شوکت الملک« 
و بزرگانی چون »میرزا محمد ولی خان اسدی« و یاری 
اینکه  بیان  با  لوله کشی شد. غنی  بزرگان،  توانگران و 
در سال 1302 خورشیدی، زمانی که هیچ شهری حتی 
پایتخت لوله کشی نبود، کار لوله کشی آن به پایان رسید 
و ساکنان بیرجند دارای آب بهداشتی شیرین و گوارایی 
شدند. وی افزود: برای »بنگاه آبلوله بیرجند« اساسنامه ای 
را تنظیم کردند که حدود 25 سال طبق آن عمل شود و 
در سال 1327 با تجدید نظری که در آن کردند اساسنامه 
نوشتند و موسسه مزبور در شمار موسسات  را  جدیدی 
خیریه به ثبت رسید. در پایان این مراسم که با جشن 
و سرور همراه بود تعداد 100 سری جهزیه به زوج های 

نیازمند سراسر استان اهدا شد.

»هوالغفار«

محضر آیت ا... رئیسی  تولیت محترم آستان قدس رضوی
 و نماینده محبوب و معزز خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری 

با نهایت اندوه و تاسف درگذشت سیده جلیله خواهر مکرمه را خدمت جناب عالی

 و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، علو درجات آن فقیده سعیده

 و صبر و شکیبایی بازماندگان را از خداوند منان مسئلت داریم.

هیئت مدیره و خدمتگزاران مکتب نرجس )سالم ا... علیها( بیرجند

رهن و اجاره
440 متر تجاری در سه طبقه - حد فاصل فلکه اول و دوم مدرس 

)تخلیه می باشد(
09387609525

تاالرهـای جدید
  هتـل جهانگردی بیرجند افتتاح شد

 گنجایش 700 نفر 
                محیطی زیبا، مفرح و دلنشین

                                جهت برگزاری مجالس شما 
                                            سن و خنچه عروس و داماد

تلفن رزرو سالن:  32222320-32229427 

قابل توجه همشهریان عزیز 

خدمات نوین در چاپ افست خراشادی
مجموعه چاپ خراشادی با سابقه فعالیت چندین ساله در این حوزه 

برای رفاه حال همشهریان عزیز تمام خدمات چاپی 

را در یک مجموعه فراهم نموده است.

آدرس: خیابان توحید، چهارراه 15 خرداد
32420557  -09155620863

دعوت مجمع عمومی )نوبت اول(

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

www.nezam-kj.ir

به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان
 استان خراسان جنوبی می رساند:

اولین جلسه مجمع عمومی سازمان روز دوشنبه مورخ 1395/2/20 
راس ساعت 17 در محل سالن موسسه امام علی )علیه السالم( 

درخیابان شهید اسدزاده برگزار می گردد. 
لذا از تمامی اعضای محترم سازمان دعوت به عمل می آید

 راس موعد مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

تفریغ بودجه 94
بررسی و تصویب بودجه سال 95

سایر موارد

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

بگیر دست فتادگان را به حکم وجدان تو مهربان     با موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )علیه السالم( آشنا شویم
تاریخچه  تاسیس موسسه : موسسه عظیم توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(  در شهریور ماه 1376 به همت واالی تعدادی از خیرین و بهزیستی شهرستان بیرجند در شهرک 

شهید مفتح )معصومیه( با 80 مددجو از سراسر خراسان بزرگ و 30 نفر مددیار و مسئول آغاز به کار نمود. امروز این مرکز که در نوع خود بزرگ ترین موسسه مجهز بخش خصوصی 
برای نگهداری و توانبخشی معلوالن و سالمندان در شرق کشور است در فضایی به وسعت 51500 مترمربع و زیربنایی با ظرفیت نهایی 370 نفر در تمامی زمینه های نگهداری 

وتوانبخشی مددجویان مشغول به کار است. 
وضعیت کنونی : مساحت کل: 51500    زیربنا: 14500 متر مربع    ظرفیت کنونی: 300 نفر  ظرفیت نهایی: 370 نفر  تعداد پرسنل:120 نفر

معرفی واحدهای موسسه از نگاهی دیگر: 1-بخش نگهداری پسران  و دختران  با 270 مددجو 55 نفر پرسنل  2- کلینیک درمانی و دندان پزشکی 3- بخش حرفه آموزی با هدف 
آموزش،پرورش و درمان برای مددجویانی که از  پذیرش آموزش برخوردارند، با 10نفر پرسنل حدود 60 مددجو در 9 کالس درحال آموزش و حرفه آموزی  4- واحد فرهنگی و موسیقی درمانی که به 

طرق مختلف باعث ایجاد روحیه نشاط و شادی و سرگرمی معلولین را ایجاد می کند  5- واحدهای روان شناسی، مستقر در بخش ها 6- کاردرمانی و فیزیوتراپی و گفتاردرمانی برای توانبخشی مددجویان  7- واحد پرستاری با 8 
نفر کارشناس پرستاری و پزشک عمومی 8- واحد ارتز و پروتز سازنده و مبتکر انواع کفش های طبی، دست و پای مصنوعی  9- حوزه مدیریت متشکل ازسه حوزه )مدیرداخلی ، مدیر امور اداری و مالی ومدیر روابط عمومی ، امور 

فرهنگی ومشارکت ها( درحال انجام ماموریت های خود می باشند 10- واحد خدمات ، آشپزخانه ، تاسیسات ، باغبانی ، نگهبانی  و نقلیه از دیگر قسمت ها می باشد  11- هتل آپارتمان سالمندان حجرابن عدی
این موسسه نه تنها به منظور کمک به جامعه هدف بهزیستی و توانخواهان ذهنی راه اندازی شده، بلکه خدماتی از قبیل تحویل ویلچیر،تشک مواج ، عصا ، واکر به صورت امانت ، ارائه خدمات کار درمانی  به سایرافراد نیازمند و ساخت 

 انواع پروتز وعضو مصنوعی و.... درحال انجام فعالیت می باشد
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