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سرمقاله

خدمات استانی ؛ 
 بودجه شهرستانی

بیایید باور کنیم 
مردم می فهمند
* سردبیر

ورق  برای  را  ساعتی  روزها  این  بخواهیم  اگر 
خصوص  در  مسوولین  جنجالی  های  حرف  زدن 
خوانی  روزنامه  شاید  بگذاریم  مختلف  مسائل 
و  من  ذوق   . باشد  شده  تبدیل  جذابی  پروژه  به 
همکارانم از انتخاب تیترهای جنجالی ، غریزه ای 
پایان نیافتنی است اما واقعیت آن است که در پس 
به  انسان  پر چالش  و خبرهای  نظرها  اظهار  این 
دنیای عجیبی وارد می شود که ثمره ای جز یاس 

و نا امیدی را برایمان به ارمغان نیاورده است .
برخی  صحنه  پشت  به  بود  گریزی  باال  مقدمه 
و  مسوولین  روزهای  این  جنجالی  اظهارات 
نمایندگان مردم در شوراهای اسالمی شهر و روستا 
و مجلس که به راحتی در تریبون های رسمی و 
عمومی طرح شده و علیرغم تمجید و تعریف های 
ظاهری عده ای ، باعث  ایجاد فضایی ملتهب و 
دوگانه در جامعه می گردد و یقینا  اهدافی را دنبال 
می کند که مردم و جامعه از آن نفعی نمی برند . 
در ادامه چند موضوع که در هفته های گذشته نمود 

بیشتری داشته اند ذکر می گردد : 
در سخنانی  استاندار  آقای  پیش  روز  چند   -  1
اعضای شورای شهر را به سواستفاده از جایگاه و 
دریافت حقوق های نجومی متهم نمود . هر چند 
نفس بازرسی و نظارت بر عملکردها کار حسنه ای 
است اما آنچه در بین مردم و شهروندان رد و بدل 
می شود این است که  اگر بخواهیم به دقت به 
این موضوع بنگریم اذعان به مطلبی که صحت و 

سقم آن به دلیل کلی گویی ...  ) ادامه در صفحه 2 (

 برخی دستگاه ها به مردم ظلمی می کنند  و جریمه آن نیز به خزانه دولت می رود که این پولها حرام است  / هزینه جابه جایی ادارات پولی برای 
عمران مرکز استان نمی گذارد  /  زیرساخت های پادگان، فرودگاه، و دانشگاه هایی که در مرکز استان هستند باید از اعتبارات تمام استان صرف 
شود و به عهده بیرجند به تنهایی نیست چون به تمام استان خدمات ارائه می دهند / 71 روستای زیر 10 خانوار شهرستان بیرجند بدون برق 

هستند / وجود 58 مدرسه دوشیفت در مرکز استان /  با سیاست های غلط زحمات روستاییان حیف می شود / صفحه 3

استاندار : به سخنانی مبنی بر عنایت ویژه به بیرجند ، توجه نکنید ؛ 
مرکز استان هم مانند بقیه شهرستان ها اعتبار دریافت می کند

حسرت آخرین قفسه 
صابون های بیرجندی

در نگاه استاد صابون پز
استقامت یک صابون بیرجندی

به اندازه یک کیلو صابون مراغه است
صفحه 7

کاهش شهریه 
دانشگاه آزاد اسالمی 

تا سقف 50 درصد
مصوبه  مهرماه  اول  از  آزاد  دانشگاه   

حجاب را  با جدیت پیگیری می کند
صفحه 4

تسهیالت وام مسکن 
خانه اولی ها

 تک رقمی شد
سابقه  فاقد  افراد  به  فقط  تسهیالت 

مالکیت مسکن پرداخت می شود
صفحه 7

افتتاح 16 پروژه شهرداری مرکز استان با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال 

دومین خانه فرهنگ محله کشور 
در شهربیرجند به بهره برداری رسید
صبح دیروز اولین نهاد توسعه محله در کشور و دومین خانه فرهنگ  محله کشور در بوستان معتمد نژاد بیرجند به 
بهره برداری رسید. شهردار بیرجند با بیان اینکه این پروژه کار مشترک شهرداری بیرجند، راه و شهرسازی استان 
و شرکت عمران و بهسازی است عنوان کرد: زمین، تجهیز و محوطه سازی آن توسط شهرداری بیرجند انجام 

شده و این خانه محله تحویل شهرداری بیرجند خواهد شد و به صورت هیات امنایی ... ) صفحه 8 (

در نشست معتمدین مرکز استان با جمعی از مسئوالن عنوان شد : 

ساماندهی اراضی پادگان به همت آستان قدس رضوی
 طبیعت و دولت 17 سال است که با خراسان جنوبی قهر کرده اند / مردم شرق کشور دیده نمی شوند / 
قانون منابع طبیعی مردم روستا را بیچاره کرده است / 20 هکتار از از زمین های پادگان به مردم 

واگذار خواهد شد / عملیاتی شدن انتقال خط لوله آب از دریای عمان / صفحه 7

جناب آقای حاج ابوالفضل نوفرستی
مدیر محترم حج و زیارت خراسان جنوبی

انتخاب جناب عالی را به عنوان

 مدیر برتر کشوری در جشنواره شهید رجائی سازمان حج و زیارت 
کشور و دریافت لوح تقدیر از مقام عالی سازمان حج و زیارت 
تبریک عرض نموده، بهروزی و موفقیت شما را از خداوند منان آرزومندیم.

دفتر زیارتی فوداجی

 

 

 
 بیرجند ایوحرفهفنی کاربردیعلمی عالی آموزش مرکز در نام ثبت شروع 

شرح در صفحه آخر 2صفحه در شرح

جناب آقای رضا فروزانفر
مدیر عامل محترم شرکت فروزان بیرجند - مجتمع کاکل زری
دریافت کد IR صادرات از سازمان دامپزشکی کشور را که گامی بزرگ 

در تحقق توسعه ملی و پیشرفت صنعت استان می باشد، تبریک گفته 
و این موفقیت چشمگیر را که حاصل تالش بی وقفه است، ارج می نهیم. 

توفیق روز افزون شما را در راه اعتالی تولید کشور آرزومندیم.

مهدی اولیائی و فروغ روشن روان

مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

131 آماده دریافت گزارش های مردمی درباره: 
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها،تفکیک و خرد کردن زمین های کشاورزی 
تصرفات غیرمجاز و زمین خواری، شناسایی اراضی کشاورزی رها شده، بایر و موات 
استفاده غیر مجاز از اراضی واگذاری ملی و دولتی، تخلفات، پیشنهادها و انتقادات               

در حوزه امور اراضی و ارائه
 مشاوره در مسایل امور اراضی

سامانه ارتباط مردمی 
حفاظت اراضی کشاورزی

برای برخورد با زمین خواری 
و جلوگیـــری از تخریـــب
خاک، آب، محیط زیســـت و
منابــــع پایـــه کشــور؛

مـردم می توانند 
همکـاری کننـد
و نقش هــــای
خوبـی ایفا کنند
مقام معظم رهبری

گروه صنعتی پاالز برای همکاری و عاملیت فروش از شهرستان های طبس-  سربیشه-  نهبندان- سرایان- فردوس- درمیان - خوسف  
قاین و بیرجند برای ارائه فروش محصوالت پاالز )موکت- کاغذ دیواری- لمینیت پارکت( از همکاران دعوت به عمل می آورد.

برای اطالعات بیشتر از اخذ عاملیت فروش و همکاری با نمایندگی رسمی فروش در خراسان جنوبی )صبوحی( تماس حاصل فرمایید 

شماره های تماس: 
32239026-32230487

    09155621788
فکس: 32231410

قابل توجه هم استانی های گرامی
 برنامه کلینیک انکولوژی مرکز جامع درمان بیماری های خاص بدین شرح اعالم می شود:

بعدازظهر 4 الی 6صبح 10 الی 12ایام هفته
دکتر ایزدپناهیدکتر ایزدپناهیشنبه

دکتر ایزدپناهیدکتر ایزدپناهی یکشنبه
دکتر سبزاریدکتر ایزدپناهیدوشنبه

دکتر سبزاریدکتر سبزاریسه شنبه
دکتر سبزاریدکتر سبزاریچهارشنبه

همچنین یکشنبه ها صبح )دکتر سبزاری( و سه شنبه ها صبح )دکتر ایزدپناهی( 
کلینیک انکولوژی در محل کلینیک تخصصی بیمارستان امام رضا )علیه السالم(

 از ساعت 10 الی 12 فعال می باشد.
آدرس: خیابان شهید بهشتی، مرکز جامع درمان بیماریهای خاص   تلفن: 05632213591

پدرم دیده به سویت نگران است هنوز 
غم نادیدن تو بار گران است هنوز

آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

اولین سالگرد درگذشت همسری مهربان و پدری دلسوز

حاج ابوالفضل رستگار مقدم
را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان محترم می رساند: 

به همین مناسبت مراسم یادبودی جمعه 1395/06/12 
از ساعت 9 الی10 صبح در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب شادی آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده مرحوم رستگار مقدم

مصاحبه عمومی- تخصصی از معرفی شدگان 
چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان

شرح در صفحه 2
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جاسوس خواندن عضو تیم هسته ای توهین به دستگاه امنیتی است 
حمید بعیدی نژاد، رئیس تیم کارشناسی مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای 5+1 در صفحه اینستاگرام خود در پاسخ به اظهارات برخی مخاطبان صفحه 
خود که درباره موضوع دستگیری فردی منتسب به تیم مذاکره کننده هسته ای به عنوان جاسوس واکنش نشان داد. وی گفته است بنابر اطالع موثق، 
دّری اصفهانی اصال تبعه انگلیس نیست  . ضمنا جاسوس خواندن وی با توجه به نظارت های شدید توهین به دستگاه های امنیتی است 

سرمقاله

بیرجند  آبلوله  خیریه  بنگاه  اعضای  مالئی- 
با نماینده ولی فقیه در استان دیدار و گفتگو 
کردند. در این جلسه مدیرعامل بنگاه خیریه 
آبلوله ضمن تبریک انتصاب حجت االسالم 
عبادی بعنوان نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی و آرزوی توفیق روزافزون در پیشبرد 
و  اسالمی  جمهوری  نظام  مقدس  اهداف 
مردمان  و  منطقه  در  انقالب  رهبر  منویات 
جنوبی  خراسان  مدار  دین  و  پرور  شهید 
توفیقات  و  مسلمین  و  اسالم  سربلندی 
نماینده محترم ولی فقیه را از درگاه خداوند 
متعال مسئلت کرد. وی عنوان کرد: با توجه 
و  حفظ  و  موسسه  این  ساله   93 قدمت  به 
واقفین  و  خیرین  اوالد  توسط  آن  حراست 
و نیک اندیشان هر دوسال یکبار با تشکیل 
مجمع عمومی و دعوت اوالد واقفین از اقصا 
نقاط کشور به انتخاب اعضای هیات مدیره و 
بازرس بنگاه پرداخته و این موضوع علیرغم 
سنگینی کار و مشکالت پیش رو در حفظ و 
حراست مجموعه تاثیر فراوانی داشته و موجب 
تحقق مفاد اساسنامه بنگاه که در سال 1327 
طراحی گردیده و به دو موضوع آب شرب و 

انجام امور خیریه تاکید نموده است. وی افزود: 
بنگاه خیریه آبلوله کمک به نیازمندان را جزء 
وظایف و رسالتهای خود می داند و به همین 
منظور ساالنه 50 تا 100 سری جهیزیه برای 

نوعروسان واجد شرایط تهیه و در اعیاد مذهبی 
ضمن برگزاری مراسمی با حضور مسئوالن 
شهر اهدا می کند. همچنین در زمینه تامین 

اجاره مسکن نیازمندان در حد وسع و امکانات 
به  تومان  هزار  ماهیانه 50  متوسط  طور  به 
بررسی  از  پس  بضاعت  کم  های  خانواده 
پرداخت می گردد. مدیر عامل بنگاه خیریه 

امالک  بنگاه  این  کرد  عنوان  بیرجند  آبلوله 
موقوفه و منابعی دارد که برای رفع نیاز اقشار 
کم درآمد در مبحث مسکن مشابه گذشته که 

در شهرک بعثت علی آباد لوله انجام شده و 
حدود 300 خانوار تحت پوشش واگذاری زمین 
با قیمت مناسب قرار گرفته اند و همچنین در 
اراضی دشت علی آباد شهرک 27 تیر و سایت 

23 هکتاری نیز بصورت به همین شکل  به 
مسکن  های  تعاونی  قالب  در  نیازمند  افراد 

زمین واگذار گردیده است.

شناسایی  منظور  به  کرد:  اظهار  زاده  کریم 
آبلوله  بنگاه خیریه  اراضی و امالک  و ثبت 
مالکین  اراضی  مشکالت  رفع  همچنین  و 
در  بنگاه  اراضی  مجاوران  و  خصوصی 
اسفهرود و علی آباد نسبت به نقشه برداری 
آن  از  بزودی  و  اقدام  منطقه  دو  این  جامع 
بنگاه  عامل  شد.مدیر  خواهد  برداری  بهره 
برداشت  ایستگاه  دو  افزود:  آبلوله  خیریه 
رایگان  آباد بصورت  قنات علی  آب شیرین 
در محل پارک نیلوفر و مجاورت باغ شماره 
شهروندان  اختیار  در  و  اندازی  راه  بنگاه   5

محترم بیرجندی قرار گرفته است.
میلیون  مبلغ 400  حدود  سالیانه  گفت:  وی 
و  اجارات  باغات،  درآمد  محل  از  تومان 
محصوالت گلخانه ای صرف کمک به امور 
خیر و مراجعین مستمند واجد شرایط می گردد 
و ضمناً در برنامه های آینده بنگاه آبلوله انجام 
توافقات اولیه فی المابین بنگاه آبلوله و سازمان 
تامین اجتماعی پیش بینی شده است که به 
یاری خداوند در صورت نهایی شدن به احداث 
بیمارستان  در  رنگی  برداری  عکس  مرکز 

حضرت ابوالفضل )ع( منجر خواهد شد.

با قحط الرجال روبرو نیستیمخدمات بنگاه خیریه آبلوله بیرجند در دیدار با نماینده ولی فقیه تشریح شد 
 

مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که شنیده 
شده آقای احمدی نژاد گفته اند اگر اصولگرایان از 
من حمایت کنند دقیقه 90 به نفع نامزد متبوع آنان 
ابراز  از  کناره گیری خواهم کرد خاطرنشان کرد: 
لطف ایشان تشکر می کنم.  وی با بیان اینکه ما 
در جریان اصولگرایی با قحط الرجال روبرو نیستیم 
که  هستند  اصولگرایی  جریان  در  افرادی  گفت: 
ظرفیت و توانایی روحانی را داشته باشند بنابراین 
حل  برای  مدیریتی  و  الزم  تجربه  فردی  اگر 
مشکالت اقتصادی با سرعت بیشتر را داشته باشد 

با اقبال باالتر مردم نیز مواجه خواهد شد. 

نامه قالیباف به دادستان کل کشور
 

مخدوش  گزارش  پی  در  قالیباف  باقر  محمد 
منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور 
درباره واگذاری امالک در شهرداری تهران به افراد 
خاص نامه ای به دادستان کل کشور نوشت.  در 
این نامه آمده است : لذا از جناب عالی به عنوان 
برای  دارم  استدعا  مدعی العموم  و  کل  دادستان 
هرگونه  با  برخورد  و  عمومی  افکار  شدن  روشن 
سوء استفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور فرمایید 
کمک  با  محترم  مقام  آن  سوی  از  موضوع  این 
سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد 

تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود.

جامعه نیازمند چهره جدید است
 

اسالمی  موتلفه  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
انتخابات  برای  خواهند  نمی  اصولگرایان  گفت: 
حمایت  نژاد  احمدی  از  جمهوری  ریاست  آتی 
دل  تقلید،  مراجع  و  روحانیت  وجامعه  کنند 
ندارند.  وی  از  مجدد  حمایت  برای  خوشی 
بادامچیان عنوان کرد: مشکالت اقتصادی مردم 
برطرف  نژاد  احمدی  و  روحانی  دولت  توسط 
نشده است و مقام معظم رهبری نیز با صراحت 
فرمودند که مشکالت اقتصادی کشور مربوط به 
تحریم نیست و به عملکرد دولت فعلی، قبلی و 
اسبق باز می گردد. عضو شورای مرکزی حزب 
به وضعیت  توجه  با  یادآور شد:  اسالمی  موتلفه 
از  ای  بینانه  واقع  و  تحلیل درست  باید  موجود، 
شرایط داشته باشیم و با این تحلیل، به نظر می 

رسد که جامعه نیازمند چهره جدید است.

بیایید باور کنیم 
مردم خوب می فهمند
* سردبیر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (

در سخنانی  استاندار  آقای  پیش  روز  چند   -  1
اعضای شورای شهر را به سوءاستفاده از جایگاه و 
دریافت حقوق های نجومی متهم نمود . هر چند 
نفس بازرسی و نظارت بر عملکردها کار حسنه ای 
است اما آنچه در بین مردم و شهروندان رد و بدل 
می شود این است که  اگر بخواهیم به دقت به این 
موضوع بنگریم اذعان به مطلبی که صحت و سقم 
آن به دلیل کلی گویی مشخص نیست و ثمره ای 
جز شک و تردید جامعه نسبت به یکی از ارکان 
ما  روستاهای  و  شهرها  حوزه  در  گیری  تصمیم 
ندارد نمی تواند طرح آن منفعتی برای مردم داشته 
باشد . هر چند عده ای نیز  این موضوع را ادامه 
یک بازی سیاسی در کالن کشور می دانستند که 
از پایتخت شروع شده است ولی ای کاش استاندار 
و  نظارتی  دستگاه  زیادی  تعداد  وجود  با  محترم  
اطالعاتی تحت امر به جای ایجاد فضای دوگانگی 
در جامعه ، اقدامی در خصوص حل آن می کرد تا 
مردم خبر خوش قاطعیت در برخورد با مفاسد را به 

جای یک فرضیه می شنیدند .
شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان  از  یکی 
در  نطقی  ارائه  با  پیش  چندی  نیز  اسالمی 
در  نمود که  را طرح  صحن علنی مطالبات مردم 
بین  در  اما  بود  کوبنده  و  فصیح  بسیار  اول  نگاه 
فضای  در  که  آمده  پیش  سوال  یک  شهروندان 
ارائه  آیا  امروز  جامعه  آلود  گل  متاسفانه  سیاسی 
درخواست به انضمام کلی طعنه و کنایه و متلک 
سیاسی به دولت می تواند راهگشا باشد و در چنین 
فضایی آیا دولتمردان بجای توجه بیشتر به منطقه 
با انگیزه های منفی روبرو نخواهند شد . آیا اگر 
یک شهروند بخواهد با نماینده صحبت کند و قبل 
از ارائه درخواستش به طرق مختلف وی را مورد 
لطف ) طعنه و کنایه ( قرار دهد می توان انتظار 
این نطق  آیا  را داشت و  پیگیری موضوع  یا  حل 
برای مردم بوده و یا در خدمت اهداف دیگری بیان 
شده است ؟ این را هم نمایندگان باید  برای مردم 

پاسخگو باشند  .
3 - در حوزه شوراهای اسالمی شهر و روستا 
ما  مردم  که  کرد  اذعان  نکته  این  به  باید  هم 
طرح  با  که  نیست  اینگونه  و  اند  فهمیده  بسیار 
محترم  سخنگوی  توسط  ناچیز  حقوق  دریافت 
شورا این فرضیه طرح شده در جامعه در خصوص 
سواستفاده های احتمالی برخی را منتفی دانست . 
امروزه در سطح مردم و جامعه مسائلی  متاسفانه 
برخی شورایی های محترم طرح  در خصوص  را 
می نمایند که اصال زیبنده جایگاه این بزرگواران 
یک  امروز  ما  اگر  گویند  می  شهروندان   . نیست 
خودروی ارزان را سوار شویم که بخواهیم مصداق 
ساده زیستی باشیم باید بدانیم که جامعه امروز و 
در دنیای بی پایان اطالعات از رانتی هایی که به 
پوشی  ایم چشم  گرفته   ... و  بردار  و  خواهر  اسم 
ای که هیچگاه  قولنامه  از سند های   . کند  نمی 
برای حفظ جایگاه به نام خودمان نزده ایم غافل 
نمی شوند و از رانت های اطالعاتی در خصوص 
منفعت  مکرر  های  دخالت  و  شهری  های  پروژه 
تخلفات  محدود  این  و  نیستند  خبر  بی  طلبانه 
نهاد  زیبای یک  جلوه  متاسفانه  برخی شوراها  در 

مردمی را خدشه دار می کند. 
جمله شخص  از  و  همه  باید  رسد  می  نظر  به 
عمل  و  گفتار  در  صداقت  و  تقوا  به  را  نگارنده 
دعوت نمائیم تا انشاء ا... هر آنچه که در جایگاه 
راهی  کنیم  می  عنوان  و  طرح  مردم  به  خدمت 
منافع شخصی  نه  و  مردم  به  خدمت  برای  باشد 
مردم  که  کنیم  قبول  باید   . سیاسی  و  جناحی  و 

خوب می فهمند .

اجرای طرح ویژه پلیس در مهرماه

پلیس  برخورد  از  انتظامی  نیروی  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
با 4 هزار راننده متخلف ناوگان حمل و نقل 
گزارش  به  خبرداد.  جاری  سال  در  عمومی 
فارس، سردار مهری به طرح ویژه پلیس در 
و  برنامه ریزی  با  گفت:  و  کرد  اشاره  مهرماه 
پلیس،  میان  گرفته  صورت  هماهنگی های 
شهرداری، آموزش و پرورش و وزارت کشور 
تمهیدات ویژه ای به هنگام بازگشایی مدارس به منظور ایمنی رفت 
است،  شده  اتخاذ  مدارس  سرویس های  نیز  و  آموزان  دانش  آمد  و 
همچنین پلیس نسبت به تأیید صالحیت رانندگان سرویس ها اقدام 
می کند.این مقام ارشد انتظامی از کاهش 2.9 درصدی تلفات سوانح 

رانندگی در 4 ماهه امسال خبر داد.

تعاون سه ساله ۵۰۰ هزارشغل ایجاد می کند
 

اختصاص 25 درصد تسهیالت  از  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  وزیر 
خبر  تعاون  بخش  به  تمام  نیمه  واحدهای 
بخش  آینده  سال  سه  مدت  در  گفت:  و  داد 
کند. ایجاد  شغل  هزار   500 می تواند  تعاون 
با اشاره به تنوع  به گزارش مهر، علی ربیعی 
تعاونی های تولیدی، مصرف، اعتبار و خدماتی 
اظهارداشت: بیش از 100 هزار تعاونی گوناگون 
به  اشاره  با  می کنند.ربیعی  فعالیت  کشور  در  مختلف  حوزه های  در 
سرمایه های کوچک در دست مردم گفت: این سرمایه ها واقعیتی است 
که به شکل های مختلف نزد مردم قرار دارد ضمن اینکه برنامه ریزی 
تعاونی های سهامی عام که مشارکت  برای اجرای طرح ها در قالب 

مردم را به همراه داشته باشد انجام شده است.

 مراقب سودجویی افراد یا شرکت هایی با نام 
بیمه سالمت ایران باشید

 
بیمه  سازمان  حراست  مرکزی  دفتر  مدیرکل 
سالمت ایران گفت: مراقب سودجویی افراد یا 
شرکت هایی با نام سازمان بیمه سالمت ایران 
باشید.به گزارش فارس، محمدرضا هاشمی نیا 
افزود: خدمات بیمه ای در کل کشور فقط از 
طریق ادارات کل بیمه سالمت استانها و مراکز 
و یا دفاتر طرف قرارداد با سازمان ارائه می شود.وی افزود: سازمان بیمه 
سالمت ایران خدمات بیمه گری خود شامل صدور اولیه، تعویض، تمدید 
و یا ابطال دفترچه های بیمه را صرفاً از طریق نمایندگی های رسمی یا 
دفاتر پیشخوان طرف قرارداد این سازمان در کل کشور ارائه می کند که 
دارای تابلو رسمی با شماره کد نمایندگی و یا کد دفتر پیشخوان هستند.

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 2۰ -2   

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

با تکنولوژی ضد چروک      
324۵ ۰۰ 14  / ۰99۰3189181   شستشوی فرش با روزی هزار تومان

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش               شهرستان 
پیرو آگهی شماره            به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: ششدانگ یک باب باغ منزل پالک 10 

فرعی از 1358 - اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی محمد آباد پیرنج مورد تقاضای محمد رضا راعی فرد در روز 95/7/4 ساعت 8 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به 
حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ 
تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و 

تاریخ انتشار: 95/6/11        رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندگواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/  خرید و فروش لوازم داربست
بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی

32319263- 09151642377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 139560308001001127 هیئت اول/ دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه کبری سفری مقدم فرزند حسن به 
 0651631963 ملی  بیرجندکد  از  صادره   273 شناسنامه  شماره 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 225/17 متر مربع از 
باغ  بندسار رود پل  واقع در  اصلی  از 1427  پالک98/1242 فرعی 
بخش 2 بیرجند )برابر دفتر توزیع پالک 2906 فرعی به عنوان مجاور 
جهت آن منظور گردیده است( از محل مالکیت محمد علی بوشادی  
تایید و 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 
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: 95/05/27  تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/06/11  
 رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

بر شما باد به نماز جمعه که آن حج مستمندان است. »پیامبر اکرم )ص(«
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت شهادت حضرت امام محمد تقی )ع( به اطالع مردم 

شهید پرور و والیت مدار می رساند: نماز عبادی سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت 

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر رضایی
 امام جمعه شهرستان بیرجند  اقامه می گردد.

سخنران قبل از خطبه ها: 
برادر محترم جناب سرهنگ علی اکبرعباسی تجدد  فرماندهی پدافند هوایی شرق 

زمان: جمعه 9۵/6/12   ساعت 11:3۰
مکان: خیابان پاسداران، مسجد امام حسین )علیه السالم(

ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند 

اطالعیه      قابل توجه پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان       اطالعیه

به اطالع دانشجویان متقاضی دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال 96-95 )سهمیه خراسان جنوبی( می رساند: زمان مصاحبه عمومی- تخصصی از معرفی شدگان 
چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان از تاریخ 95/6/13 لغایت 95/6/17 اعالم می گردد.
کلیه داوطلبان بایستی مدارک ذیل را در روز مصاحبه به همراه داشته باشند:

- همراه داشتن اصل وتصویر مدارک )کارت ملي، شناسنامه، دیپلم ویا گواهي تأیید شده که معدل کل درآن قید و برابر اصل شده است، گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی( 
سه قطعه عکس 4 ×3 که درسال جاري گرفته شده باشد ) ترجیحا عکسي که موقع ثبت نام درآزمون از طریق پست الکترونیکي به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال 

شده است ( الزامي است.
همچنین براساس جدول تعرفه هاي آزمون سراسري، موضوع مصوبه هئیت محترم وزیران در جلسه مورخ 1394/8/20 به شماره ابالغي 111361/ت 52400هـ مورخ 
1394/8/25 ، هریک از داوطلبان معرفي شده  براي هزینه مصاحبه وبررسي صالحیت هاي عمومي، باید مبلغ دویست و سي هزارریال )230000( به شماره حساب 
2173122194008 رابط درآمدهاي  اختصاصی اداره کل آموزش و پرورش استان در بانک ملی، واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مرکز مجری مصاحبه تحویل نمایند.  

 زمان مصاحبه معرفي شدگان دانشگاه فرهنگیان :
شنبه مورخ 1395/6/13 لغایت چهارشنبه  مورخ 6/17/ 1395)صبح از ساعت 7:30 الی 13 و بعدازظهر از ساعت 14الی 18(

 تذکرات مهم :  1 ( :  اولویت انجام مصاحبه علمي - تخصصي براساس حروف الفبا )حرف اول نام خانوادگی ( خواهد بود.
2( : از داوطلبان محترم درخواست می شود جهت انجام مصاحبه علمي - تخصصي در روز و تاریخ تعیین شده در این اطالعیه و با در نظرگرفتن تذکر ذیل جدول، به محل 

تعیین شده مراجعه نمایند.
تقویم زمان بندي شرکت در مراحل مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

حروف الفباتاریخروز
الف-ب-پ-ت-ث-ج1395/6/13شنبه

چ-ح-خ-د-ذ-ر1395/6/14یكشنبه
ز-ژ-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع1395/6/15دوشنبه

غ-ف-ق-ک-گ-ل-م1395/6/16سه شنبه
ن-و-ه-ی و غائبین موجه95/6/17چهارشنبه

تذکر : موفقیت در مصاحبه تخصصی و بررسی صالحیت های عمومی به منزله قبولی فرد تلقی نمی گردد، بلکه داوطلبان باید حائز شرایط مصاحبه و بررسی صالحیت های عمومی 
بوده و در گزینش نهایی که بر اساس ضوابط سازمان سنجش و آموزش کشور انجام می گیرد، دارای نمره علمی نهایی نیز بوده باشند.

مکان مصاحبه:
الف( برادران: خیابان معلم - خیابان خلیل طهماسبی - پردیس شهید باهنر   تلفن: 32446346 - 32446347 - 056

ب( خواهران: خیابان معلم- تقاطع خیابان حافظ و خیام- پردیس امام سجاد )ع(  تلفن: 32446828 -32446838 - 056

اداره کل آموزش وپرورش  استان خراسان  جنوبی -  معاونت پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی

در دکوراسیون داخلـی ساختمـان رضایـی
دیگر محصوالت: پارکت - کفپوش - پرده )زبرا ، حصیر ، کرکره( 

استیکر- چسب کاغذ دیواری - براق کننده  و واکس پارکت و کفپوش
فروش ویژه فرهنگیان اقساط 20 ماهه

فروش و اجرای کاغذ دیواری 1۰۰ درصد قابل شستشو  به قیمت رنگ

آدرس: بيرجند- بين مدرس 37 و چهار راه سيلو - دکوراسيون رضايی
09151641463 - 09355311686 - 32450560

تأسیس : 1352

حمـــل اثاثیـــه 
1۰۰ درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان
 09159618581- 09363448729  فاروقی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه * 11 شهریور 1395 * شماره 3593

فعالیت ۸۰ رشته صنایع دستی در استان
شبستان- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از فعالیت ۸۰ رشته صنایع دستی در استان خبر داد و گفت: مردم در زمینه حفاظت 
از آثار تاریخی و فرهنگی مشارکت و کمک کنند تا به بهانه توسعه شهری این آثار تخریب نشود.وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی آثار با قدمت ۸ هزار ساله 
تا دوره معاصر وجود دارد، افزود: در استان ۸۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و همچنین سه اثر در فهرست جهانی ثبت شده است.

دولت پول حرام نمی خواهد 
استاندار: بعد از 3۰ سال مطالبه پول زمین های واگذار شده دولتی از مردم چیز عجیبی است که در کشور سابقه ندارد

شورای  در  جنوبی  خراسان  استاندار  مالئی- 
تقویت  بر  تاکید  با  بیرجند  شهرستان  اداری 
فرش  کرد:  عنوان  دستی  صنایع  تولیدات 
دستباف یکی از راه های توسعه استان است. 

کرد:  بیان  پرویزی،  ما،  خبرنگار  گزارش  به 
مشکل ما در خراسان جنوبی تولید نیست بلکه 
بازار فروش است. وی فرش دستباف خراسان 
جنوبی را یکی از راه های توسعه استان دانست 
و افزود: آمریکا با تمام دشمنی که با ما دارد اما 
ایرانی  دستباف  فرش  طرفدار  مراحل  همه  در 
است.استاندار تکریم ارباب رجوع را تکریم خود 
مندی  کرد:رضایت  تاکید  و  دانست  مدیران 
نیست. خوب  اجرایی  های  دستگاه  از  مردم 
پرویزی با بیان اینکه کمر وزارت خانه ها برای 
پرداخت  3 هزار و 4۰۰میلیارد تومان در ماه  به 
ازای یارانه مردم شکست است گفت: دو وزارت 
خانه نفت و نیرو تمام توانشان را برای پرداخت 
موفق  تاکنون  و  اند  کرده  جزم  ها  یارانه  این 
بوده اند. وی افزود: در هیچ جای دنیا یارانه را 
نقدی به مردم پرداخت نمی کنند بلکه آن را 
به تولید و اشتغال می دهند تا مردم دقیق تر 

آن را لمس کنند.

هزینه و زیرساخت های پادگان، 
فرودگاه، و دانشگاه هایی که در مرکز 

استان هستند باید از اعتبارات کل 
استان صرف شود

  استاندار اقتصاد مقاومتی را توجه به نیازمندان 
و روستاییان دانست و تاکید کرد: مردم روستا 
زحمت خود را می کشند این ما هستیم که با 
زحمتشان  غلط  های  سیاست  و  ها  نامه  آیین 
اینکه  به  اشاره  با  کنیم.پرویزی  می  حیف  را 
خدمات  از  باید  1۰خانوار  باالی  های  روستا 
باشند  برخوردار  اینترنت  و  گاز   برق،   ، آب 
را  این خدمات  تمام روستاهایی که  داد:  ادامه 
ندارند به استانداری معرفی کنید.پرویزی گفت: 
و  فرودگاه،  پادگان،  های  زیرساخت  و  هزینه 
دانشگاه هایی که در مرکز استان هستند باید 
از اعتبارات تمام استان صرف شود و به عهده 
استان  تمام  به  تنهایی نیست چون  به  بیرجند 

خدمات ارائه می دهند.

پول حرام به خزانه دولت نریزید

 پرویزی با اشاره به روابط نامطلوب بین برخی 

از دستگاه ها، اظهار کرد: در سفر به شهرستان 
در  که  دیدم  عجیبی  چیزهای  دولت  هفته  ها 
کشور بی سابقه است از آنجمله شکایات مردم 
از دستگاه هایی بود که بعد از 3۰ سال مطالبه 
پول 3۰ سال قبل برای زمین های واگذار شده 
از طرف دولت را می کنند این دریافتی ها حرام 

است و دولت نیازی به آنها ندارد. 

 پرویزی با بیان اینکه در برخی دستگاه ها به 
مردم ظلمی می شود و جریمه آن نیز به خزانه 
دولت می رود، گفت: این پول آغشته به حرام 

بوده و ما بی اطالع از آن استفاده می کنیم.
از  این رفتارها برخاسته  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
عقده گشایی است، اظهار کرد: باید این گونه 

رفتارها  مدیریت شود.

به صحبت هایی مبنی بر توجه ویژه 
به مرکز استان ، توجه نکنید 

با  باید  داد:  ادامه  جنوبی  خراسان  استاندار 
های  اولویت  شوراها،  و  ها  دهیاری  همکاری 
جامعه اعم از برق، گاز و آبرسانی تامین شود.
اجرایی همه  مدیران  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
مسئولیت ها را منحصر به خودشان کرده اند، 

افزود: باید برای رفع مشکالت جامعه از دیگر 
بخواهیم.   کمک  شوراها  و  ها  دهیاری  افراد، 
بر  مبنی  که  هایی  به صحبت  گفت:  پرویزی 
نکنید  توجه  است  استان  مرکز  به  ویژه  توجه 
چون بیرجند هم مانند بقیه اعتبار دریافت می 
جمهور  رئیس  های  صحبت  به  کند.استاندار 
مشت  مدیران  از  بعضی  افزود:  و  کرد  اشاره 

به  را  کارها  بیشتر  و  کنند  باز  را  خساستشان 
دولت  تا زحمت  کنند  واگذار  بخش خصوصی 

کمتر شود.
 در پایان جلسه استاندار به شهرستان بیرجند 
بر  مازاد  تومان  میلیون   5۰۰ و  میلیارد  یک 
اعتبارات قبلی اختصاص داد و تاکید کرد: برای 
پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی باالیی دارند 

صرف شود .

افزایش 28 درصدی اعتبارات
 امسال بیرجند

های  پروژه  به  اشاره  با  نیز   بیرجند  فرماندار 
با  15۸پروژه  گفت:  در شهرستان  دولت  هفته 
اعتبار 36میلیاردتومان و مشارکت 76۰میلیون  
ناصری  شد.  انجام  خصوصی  بخش  تومانی 

 5۰۰ و  میلیارد   44 امسال  اینکه  به  اشاره  با 
در  بیرجند  شهرستان  اعتبارات  تومان  میلیون 
کرد:  تصریح  شد،  توزیع  برنامه ریزی  کمیته 
از محل  اعتبارات 33.55 درصد  این میزان  از 
اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای و دو درصد 
طبیعی،  گاز  و  خام  نفت  فروش  از  حاصل 
12.65 درصد از محل اعتبارات الزامات قانون 

بودجه، 6.5 درصد از محل اعتبارات ماده 1۸۰ 
استانی و 47.27 درصد از محل اعتبارات ماده 
1۸۰ ملی بوده است. به گفته وی در سال 95 
نسبت  به  بیرجند  اعتبارات شهرستان  سرجمع 
سال گذشته 22.۸ درصد افزایش داشته است 
و 239 پروژه در سال 94 در کمیته برنامه ریزی 
نیز  امسال  و  کردند  دریافت  اعتبار  شهرستان 
ریزی شهرستان  برنامه  کمیته  در  پروژه   226

بیرجند مصوب شد. 
فرماندار بیرجند با تاکید بر اینکه با تخصیص 
اعتبارات امسال 2۰ روستای باالی 2۰ خانوار 
و  میلیارد  یک  با  داد:  ادامه  می شود،  آبرسانی 
23۰ میلیون تومان تعداد 12 روستا شبکه برق 
و تجهیز  بهینه سازی  یا  و  آن تکمیل  رسانی 
بیرجند  شهر  حاشیه  روستاهای  برق  توسعه 

انجام خواهد شد. 

ناصری یادآور شد: در بخش بهداشت و درمان 
میلیون دو مرکز  میلیارد و 9۸5  اعتبار یک  با 
جدید  بهداشت  خانه  دو  و  شهری  بهداشت 
پایگاه  پنج  همچنین  و  شد  خواهد  احداث 
نیز  روستایی  و  شهری  بهداشتی  و  سالمت 

تکمیل می شود.
طرح  جاری  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی   

 ۸۸۰ و  میلیارد   2 اعتبار  با  روستا   32 هادی 
میلیون تومان اجرا می شود، بیان کرد: همچنین 
7 میلیارد و ۸۰1 میلیون تومان در حوزه حمل 
و نقل جاده ای و نگهداری و توسعه راه های 
شهرک  در  تومان  میلیون   226 روستایی، 
حوزه  در  تومان  میلیون   51۰ بیرجند،  صنعتی 
با  مقابله  و  مراتع  توسعه  و  احیا  آبخیزداری، 

بیابان هزینه خواهد شد.

گره هفت ساله طرح ۵۰ هکتاری 
صنوف آالینده بیرجند باز شد 

و 24  میلیارد  اختصاص 3  از  بیرجند  فرماندار   
میلیون تومان به جهاد کشاورزی و دامپزشکی 
خبر داد و تصریح کرد: در سال جاری 4 میلیارد 
شهرستان  اعتبارات  از  تومان  میلیون   46۰ و 

از منابع آب و  برداری، حفاظت  به بهبود بهره 
اختصاص  شهری  فاضالب  و  آب  تاسیسات 
اعتبارات  از  همچنین  داد:  ادامه  ناصری  یافت. 
شهرستان بیرجند 9۸7 میلیون تومان به میراث 
 39۰ گردشگری،  و  دستی  صنایع  و  فرهنگی 
میلیون تومان به ساماندهی عشایر، 542 میلیون 
و  فعالیتهای فرهنگی  و  به کتابخانه ها  تومان 
هنری، 73۰ میلیون تومان به فنی و حرفه ای و 
مهارت آموزی اختصاص یافته است.وی با بیان 
اینکه امسال سهم آموزش و پرورش از اعتبارات 
شهرستان بیرجند 5 میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان 
است، گفت: از اعتبارات امسال 2 میلیارد و 257 
میلیون تومان به شهرداری اختصاص داده شد. 
اینکه به مساجد و  با اشاره به  فرماندار بیرجند 
اعتبارات  از  در سال جاری   علمیه  حوزه های 
یافت،  اختصاص  تومان  میلیارد   3 شهرستان 
میلیون   7۰۰ و  میلیارد  یک  همچنین  افزود: 
شده  داده  وجوانان  ورزش  به  نیز  اعتبار  تومان 
است. ناصری با اشاره به اینکه بیش از 3 هزار 
صنف آالینده در بیرجند نیاز به جابجایی دارند، 
بیان کرد: با برنامه ریزی و پیگیری گره هفت 
ساله طرح 5۰ هکتاری صنوف آالینده بیرجند و 
مشکل اساسی آن حل شد؛ امیدواریم  بتوانیم 
انتقال  مکان  این  به  صنفی   3۰۰ و  هزار  یک 
داده شود. به گفته وی حدود 35 درصد هدررفت 
آب بیرجند مربوط به فرسوده بودن شبکه های 
درصد   25 و  است  آب  انتقال  خطوط  و  توزیع 
شبکه نیازمند اصالح و بازسازی دارد همچنین 
در مهرشهر اجرای شبکه فاضالب مطرح شده 
است اما به دلیل باال بودن سطح آب سفره های 
زیرزمینی 2۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا 

این مشکل حل شود.

هزنیه جابه جایی ادارات پولی
 برای عمران نمی گذارد

روستای   71 اینکه  بیان  با  بیرجند  فرماندار   
برق  بدون  بیرجند  شهرستان  خانوار   1۰ زیر 
هستند، گفت: 5۸ مدرسه دوشیفت در بیرجند 
هستند و هنوز در برخی از روستاهای حاشیه 
کانکس درس  در  آموزان  دانش  بیرجند  شهر 
ادارات  های  جابجایی  به  خواندند.وی  می 
اشاره و تاکید کرد: هزینه جابجایی ، توسعه و 
شهرستانی  اعتبارات  65درصد  ادارات  تجهیز 
را صرف می کنند در این صورت پولی برای 

عمران نمی ماند.

حسرت قفسه آخر در نگاه استاد صابون پز
حسینی- صابون بیرجندی که این روزها کمتر 
از  روزگاری  گیرد  می  آن  از  سراغی  کسی 
ای  آوازه  و  بود  بیرجند  سنتی  بنام  محصوالت 
نقاط  سایر  در  ها  بیرجندی  از  بسیاری  داشت. 
کشور و حتی خارج کشور که از پیشینه و خواص 
این صابون با خبرند هنوز سراغ آن را می گیرند. 
هایش  خاصیت  تمام  با  حالی  در  صابون  این 
اقسام  و  انواع  به  بازار  در  را  امروزه جای خود 
است،  داده  شیمیایی  شامپوهای  و  ها  صابون 
و  مراغه  سنتی  های  مشابه صابون  نمونه  که 
بازار خود  اند در همین شرایط  توانسته  رودبار 

را حفظ کنند.
در گفتگو با محمد حسن پیشکار پدر شهید و 
یکی از قدیمی ترین صابون سازان شهر و استان 
که سابقه کاری 52 ساله در این حرفه دارد از 
چرایی بی رونقی بازار صابون بیرجند پرسیدیم: 
من در جوانی چرخ کار و قفل ساز بودم، زمانیکه 
خانوادگی  حرفه  اینکه  دلیل  به  کردم  ازدواج 
پدر همسرم صابون سازی بود و داماد آنان نیز 
توانایی ادامه این حرفه را نداشت من کمک کار 
آنان شدم و کم کم در این زمینه حرفه ای شده 

و کار را خودم به تنهایی در دست گرفتم.
بسیار  شغل  این  در  کار  اینکه  بیان  با  وی 
را  کار  این  انجام  توانایی  دیگر  و  است  سخت 
به خاطر  ندارد عنوان می کند: 16 سال است 
تصادفی که کرده بودم این کار را کنار گذاشته ام 
و کسی هم نیست تا بتوانم به توانایی او اعتماد 
کنم و کار را واگذار کنم.پیشکار با لبخند از زمان 
اوج کار که صابون ها را به تهران و مشهد می 
تمام  زمانی  گوید:   و می  کند  می  یاد  فرستاد 
مصرف بازار بیرجند را تامین می کردم، با گاری 
کیلو   5۰ تا   1۰ روزی  و  رفتم  می  بازار  داخل 
صابون به مغازه ها می دادم ، ولی االن حاضر 

نیستم بیشتر از یک کیلو به کسی بفروشم چون 
و همین  کاسبی  و  کار  به  من  آبروی  و  اعتبار 
گوید:  می  اند.  مانده  که  است  هایی  صابون 
نمونه  اداره دولتی  از یک  افرادی  چندی پیش 
ای از صابون را برای آزمایش به تهران بردند و 
بعد از مدتی صابون بیرجندی ساخت پیشکار را 
به عنوان نمونه استاندارد معرفی کرده و گواهی 

آن را نیز به من دادند.

کار پخت طوالنی 
و هم طاقت فرساست

پخت  نحوه  درباره  قدیمی  پز  صابون  این  از 
صابون ها که می پرسم، می گوید: کار پخت هم 
بسیار طوالنی و هم طاقت فرساست، به دلیل 
اینکه در تابستان آغاز می شود، و مدت ۸ تا 9 
ساعت در دمای زیاد، باالی پاتیل صابون پزی 
باید کار کنی. پیشکار عنوان می کند: بهترین 
روغن دنبه گوسفندی را از طبس  خریداری می 
کردیم. چون هم کیفیت باالتری داشت و هم 
در  دهد:  می  ادامه  داد.وی  نمی  نامطبوع  بوی 
قدیم از کنده تاق و آهک برای ساخت صابون 
استفاده می کردند ولی ما از سود سوزآور استفاده 
را  گوسفندی  روغن  که  نحوی  به  کردیم.  می 
در دیگ گذاشته و سودسوزآور، سدر و کتیرا و 
روناس را به آن اضافه می کردیم و می گذاشتیم 
تا به مدت 9 ساعت بجوشد و مانند شیره انگور 
صاف و یکدست شود. پس از آن مواد را در تخته 

های قالب صابون می ریختیم.
به گفته او بعد از یک روز که مواد مانند پنیر می 
بست و سفت می شد آن ها را برش می دادیم و 
روی پشت بام به مدت 1۰ روز مقابل آفتاب می 

گذاشتیم تا خشک شود.

شدن  خشک  از  پس  کند:  می  اضافه  پیشکار 
متر می  ارتفاع یک  تا  دیوار  کنار  را  ها  صابون 
چیدیم و سر زمستان آن ها را بر می داشتیم و 

در بازار می فروختیم.

استقامت یک صابون بیرجندی به اندازه 
یک کیلو صابون مراغه است

برعکس  بیرجندی  های  صابون  وی  گفته  به 
صابون های مراغه و شهرهای دیگر از سختی 
یا 4 ماه  باالیی برخوردار است و هر صابون 3 
طول می کشد تا تمام  شود. پیشکار اضافه می 
کند: این صابون ها برای خارش بدن و شوره سر 
بسیار عالی هستند و سدر 2۰ نوع درد در بدن 
را درمان می کند، عالوه بر آن برعکس صابون 
هایی که االن با نمک ساخته می شوند صابون 
سوزاند.زمانی  نمی  را  ها  چشم  بیرجندی  های 

که از وی درباره آینده این کار می پرسم عنوان 
می کند: چو فردا شود فکر فردا کنیم. با حسرت 
اندازد و می  به قفسه های صابون می  نگاهی 
گوید: من دیگر توانایی انجام این کار را ندارم و با 
تمام شدن صابون های قفسه ها کار من نیز به 
پایان می رسد.به گفته وی در گذشته 3۰ صابون 
ساز در بیرجند بوده اند که االن هیچ اثری از آنان 
نیست، به عالوه صابون بیرجند نیازمند سرمایه 

است به دلیل اینکه استفاده از روغن ، کتیرا، سدر 
و روناس اصل هزینه باالیی دارد.

صابون بی کیفیت در بازار  با نام 
صابون بیرجندی

در گشت و گذاری که از بازار داشتم متاسفانه 
فروش  برای  ها  مغازه  که  هایی  صابون  اکثر 
گذاشته اند صابون هایی است که کیفیت صابون 

بیرجندی اصل را ندارد و به نام صابون بیرجندی 
فروخته می شود. در ساخت این صابون ها که از 
شهرهای اطراف آورده می شود روغن نامناسب 
و نمک به کار رفته است.تا آنجا که حتی یکی 
به جای  اینکه چرا  به  پاسخ  در  داران  مغازه  از 
فروش صابون بیرجندی صابون مراغه را عرضه 
می کند عنوان کرد: صابون هایی که اخیرا برای 
ما به عنوان صابون بیرجندی می آوردند بسیار 

نامناسب بوده و حتی یکی از مصرف کنندگان 
دچار بیماری پوستی شده بود!

اداره صنعت و معدن
 فقط مجوز می دهد

مدرن کردن این صنعت می تواند راهکاری برای 
توسعه و برندسازی نام صابون بیرجندی در بازار 
شهرهای مختلف باشد و البته روشی برای ایجاد 

اشتغال زایی و کسب درآمد.
نام  نابودی  از  توان  با مدرن شدن می  بسا  چه 
صابون بیرجندی مانند کفش بیرجندی جلوگیری 
با کریمی مسئول بخش صنایع  ادامه،  کرد. در 
بهداشتی اداره صنعت و معدن در رابطه با صابون 
سازی توسط دستگاه های صنعتی صحبت کردیم. 
وی عنوان کرد: تاکنون مراجعه کننده ای در این 
زمینه نداشته ایم و ما هم مطابق روال قانونی نمی 
توانیم دنبال آن برویم بلکه باید خود فرد مراجعه 
کند. ما تنها در زمینه دادن مجوز با بازدید از زمین 
و دستگاه های فرد مداخله داریم.در صحبت با 
پارک علم و فناوری آقای حاجی رضایی مسئول 
روابط عمومی، با ابراز خوشحالی از فناورانه کردن 
این حرفه بیان می کند: کار پارک علم و فناوری 
تحقیق و توسعه است و با جمع آوری متخصصین 
و تهیه پروپزال راهکاری را برای این هدف بیرون 
می دهد، فقط باید فرد علم و دانش خود را مطرح 
کند تا ما با تعریف سیکل آن، کار مکانیزه کردن را 
انجام دهیم.وی ادامه می دهد: البته سرمایه باید از 
طرف خود فرد باشد و ما نمی توانیم در این زمینه 

کاری انجام دهیم.

امیدی در بین صابون های
 بی کیفیت بازار

نیز  بیرجند  بازار  از کسبه  یکی  ابراهیمی  آقای 
با  وی  است.  شهر  پز  صابون  های  قدیمی  از 
بیان اینکه کارگاه صابون پزی آن ها به دلیل 
شده  خراب  بوده  شهر  فرسوده  بافت  در  اینکه 
کارگاه  ساخت  حال  در  کند:  می  عنوان  است 
جدیدی هستیم تا کار صابون پزی را به همان 
شیوه سنتی و با کیفیت صابون اصیل بیرجندی 

دوباره آغاز کنیم.

دیگر  و  شهر  شورای  رئیس  و  شهردار  آقایان 
میالد  بلوار  از  مرتبه  چند  انصافا  محترم  اعضای 
و سایت کویر تایر بازدید داشته اید نه درختی نه 

فضای سبزی نه نظافت درستی و ....چرا ؟؟!!!!
915...236
با  استان.  پرورش  و  آموزش  محترم  کل  مدیر 
جایگاه  در  پرورش  آموزش  واقعا  ادب.  و  سالم 
داراست.   را  استان  اول  مقام  رجوع  ارباب  تکریم 
آموزش  کل  اداره  هم  ادارات  بقیه  کاش  ای 

وپرورش را الگوی خود قرار می دادند.
9۰3....359
سالم. شهردار محترم ناحیه 3 خواهش می کنم 
بوستان  کوچه  انتهای  سبز  فضای  از  بازدید  یه 
محل  شده  ها  و شب  خالی  روزها   ، بفرمایید   5
سرصدای  با  ها  محله  سایر  از  ها  جوان  تجمع 
زیاد تا ساعت ها بعد از نیمه شب برای ساکنین 
محل ایجاد مزاحمت و ناامنی می کنن.. فضای 
سبزی که محل سیگارکشیدن شده و هیچ کاربرد 

تفریحی نداره  ، بودنش چه دلیلی داره!!! ؟
915...494
سالم چه خوب است شورای شهر به جای تنش 
های داخلی و بحث های جنجالی به فکر مردم 
افکارعمومی  تنویر  را جهت  و عملکرد خود  بود 
تا  کند  منتشر  رسانه  در  شفاف  و  تکرار  بدون 
چندکار  تاکنون  آنها  نمایندگان  بدانند  مردم 

شاخص انجام داده اند.
915...211
با سد  سالم۰عزیزان زحمتکش  شهرداری لطفا 
معبر در جمهوری برخورد جدی کنید گویا گذشت 

شما آنها را بی اعتنا به قانون کرده است .
915...4۰2
آوا جان پیگیری کن چگونه میشه آثار تاریخی که 
مال ملت اول بخاطر ارگانی از ثبت جهانی نشه و 

ارگانی دیگر چوب حراج بهش بزنه  
915...272
با  شوراها  جلسه  در  فرماندار  جناب  سالم  با 
این دولت سیزده  در  اند  فرموده  استاندار محترم 
پرداخت شده است  به دهیاری ها  میلیارد  نیم  و 
لطفا سازمان بازرسی استانداری بررسی نماید این 
را  نتیجه  و  است  هزینه شده  وکجا  مبلغ چگونه 

اعالم فرمایند.
915...53۸
از حق  دفاع  در  استاندار محترم شجاعت شما    
مقابل  در  امیدوارم  است..  ستودنی  واقعا  مردم. 
فشارهای که حتما به شما وارد خواهد شد عقب 
مردم  بیرجند  مردم  باشید  مطمین  نکنید  نشینی 
خواهند  تشخیص  خوب  خیلی  و  هستند  فهیمی 

داد که حق با کیست.
915...7۰4
نانوایان  با  برخورد  در  محترم  استاندار  جدیت  از 
در  نامتعارف  های  نان،حقوق  کیفیت  و  متخلف 
استان و طرح گرفتن بودجه برای استان متشکریم
937...۸97
سه سال است یک سمت بلوار مجیدیه در شمال 
این  در  وقتها  بیشتر  است  نشده  شهرآسفالت 
کدام  ندارد  هم  پیاده  دهد  می  رخ  مسیرتصادف 

سازمان مسئول و پاسخگوست؟
915...۰17
مهر  های  مسکن  پشت  آسفالته  میانبر  مسیر 
به  یک  غربی  الهیه  خیابان  در  واقع  تاکسیداران 
سمت مسجد طفالن مسلم  برای روشنایی شب 

ها فقط نیاز به دو تیر برق داره 
915...263
های   اتوبوس  به  نظارت  یه  خواهشمندم 
توقف  ایستگاه  هر  در  انصافا  بشه  سجادشهر 
طوالنی و حرکت بسیار کند.در صورتیکه معلم و 
پاسداران و...اینطور نیست.خیلی بی نظم هستند.

حداقل سرعت مجاز نه تفریحی
915...3۰5
آقای فرماندار بیرجند روز گذشته از تخصیص  
3 میلیارد تومان اعتبار به مساجد خبر داده بودند 
می  هزینه  رو  اعتبار  این  که  مسئوالنی  کاش  
به مسجد روستای محمودآباد  کنند مقداری هم 
زیبای  معماری  با  مسجد  این  بدین  تخصیص 
ایرانی ساخته شده و اکنون حدود 3۰  اسالمی- 

-2۰ میلیون تومان بدهی دارد .
۰936...634
کلینیک  ارتوپدی  نابسامان  اوضاع  خواهشمندیم 
امام رضا)ع( بیرجند را پیگیری کنین قبال اوضاع 
اینجوری نبود میگن نوبت نداریم، پزشک کم داریم
9۰3....63۰
بستری  مردان  بخش  در  ما  مریض  پیش  هفته   
بود بیمارستان ....کال  غذای خوبی نداشتند کیفیت 

کباب و ... نیاز به نظارت دارد .
915...54۰
و مسئولین درخواست می کنیم که  نماینده  از 
همانطور مسئله میزان را پیگیری کردن و به نتیجه 
را  الحجج)ع(  ثامن  رسانند مشکل سپرده گذاران 
هم پیگیری کنند و عالوه بر سپرده گذاران مشکل 
کارکنان این موسسه را هم دنبال کنند تا حل شود 
میزان که همه کارکنان خود را به صادرات سپرد 
لطفا کاری نکنید حق این کارمندان نیز ضایع نشود. 
۰935...936
علی  رسد  می  اطالع  به  محترم   استاندار 
هنوز  قبلی  استاندار  زیاد  های  پیگیری  رغم 
مطالبات بازنشستگان جهاد از سالهای 92 و 93  
.انتظار اقدام موثر جنابعالی را  و94پرداخت نشده 
داریم. بدور از انصاف است که بعضی حقوقهای 
مطالبات  از  جهادگر  ای  عده  و  بگیرند  نجومی 

بحق حداقلی سالها محروم باشند . 
) ارسالی در کانال تلگرامی آوا(
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دورترین خوشه کهکشانی از زمین کشف شد

 یک خوشه کهکشانی رکوردشکن در فاصله 11 میلیارد سال نوری از زمین کشف شده است.به گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی، خوشه CL J1001+0220 در مراحل اولیه شکل گیری کشف شده و باعث شده که جدول زمانی 
تشکیل خوشه های کهکشانی تا حدود 700 میلیون سال تغییر کند.یک خوشه کهکشانی از صدها یا شاید هزاران کهکشان تشکیل می شود که توسط گرانش در کنار هم قرار گرفته اند. 

آزاد اسالمی  امنا و رئیس دانشگاه  دبیرهیأت 
خراسان جنوبی از کاهش 50 درصدی شهریه 
و  کاردانی  مقاطع  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
در  گفت:  و  داد  خبر  پزشکی  غیر  کارشناسی 
سال جاری تعداد رشته های  کارشناسی ارشد 
به 126 رشته و  استان  آزاد اسالمی  دانشگاه 
تعداد رشته دکتری به 25رشته افزایش یافته 
خبری  نشست  در  حسنی  علیرضا  است.دکتر 
اظهار داشت: دانشگاه محل کسب علم است 
مستقیم  مسیر  از  و  شده  حواشی  دچار  اگر  و 

منحرف شود مایه گمراهی خواهد بود.
دانشگاه  جدید  های  رشته   : افزود  وی 
مقطع  در   95 سال  در  بیرجند  اسالمی  آزاد 
کارشناسی ارشد 73 رشته و در مقطع دکتری 
های  واحد  سایر  در  و  باشد  می  رشته   18
در  رشته   10 و   21  ،22 ترتیب  به  نیز  استان 
و  قاین  فردوس،  های  واحد  به  ارشد  مقطع 
طبس و 5 رشته در مقطع دکتری به دانشگاه 
به  دکتری  مقطع  در  رشته   2 و  فردوس  آزاد 
دانشگاه آزاد اسلمی قاینات افزوده شده است.

جنوبی  خراسان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
کارشناسی  رشته   200 استان  کل  افزود:در 
 50 تا  رشته   150 که  دارد  وجود  کاردانی   و 

درصد کاهش شهریه را شامل می شود. 
دکتر حسنی با بیان اینکه کاهش 50 درصدی 
شهریه ویژه دانشجویان ورودی 95 می باشد، 
گفت: این کاهش شهریه در مقاطع کاردانی و 
کارشناسی غیر رشته های پزشکی می باشد. 
سال  فارغ التحصیالن  تعداد   ، حسنی  دکتر 
را  جنوبی  خراسان  اسالمی  آزاد  دانشگاه   94
مقاطع تحصیلی  در  دانشجو   619 و  یک هزار 
کاردانی تا دکتری اعالم کرد و افزود: از این 
در  نفر   289 بیرجند،  واحد  از  نفر   958 تعداد 
واحد فردوس، 140 نفر در واحد طبس، 151 
نفر در واحد قاین و 81 نفر در واحد نهبندان 

فارغ التحصیل شده اند.
وی با اشاره به تاسیس دانشگاه آزاد اسالمی 
بیرجند در سال 1364 و یاد کردن از زحمات 
علوی،  دکتر  مرحوم  ویژه  به  قبل  رؤسای 

آزاد  دانشگاه  تاسیس  ابتدای  از  اظهار داشت: 
به  نزدیک  تاکنون  جنوبی  خراسان  اسالمی 
42هزار دانشجو در مقاطع تحصیلی گوناگون 
فارغ التحصیل شده اند.وی در ادامه با اشاره به 
دانشگاه  در  عفاف  و  حجاب  موضوع  اهمیت 
بحث  در  گفت:  جنوبی  خراسان  اسالمی  آزاد 
ندارد  مناسبی وجود  و عفاف وضعیت  حجاب 
آزاد  دانشگاه  الهی در  الطاف  از  استعانت  با  و 
اسالمی خراسان جنوبی از اول مهرماه بخش 
فرهنگی  انقالب  عالی  و مصوبه شورای  نامه 
کشور در این راستا با جدیت بیشتری پیگیری 

خواهد شد.
بیرجند  اسالمی  آزاد  دانشگاه  آموزشی  معاون 
از  شهریه،  کاهش  گفت:  نشست  این  در  هم 

میان  تحصیلی  شهریه  اختالف  رفتن  بین 
را  دانشگاه ها  سایر  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
کرد:  تصریح  وی  داشت،  خواهد  دنبال  به 
برخی  از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  شهریه  امروز 
بین المللی  پردیس های  نظیر  دانشگاه ها 
دانشگاه های  و  علوم  وزارت  دانشگاه های 
بدون  و  است  کمتر  شبانه  و  غیرانتفاعی 
شک اعمال این کاهش شهریه در کنار عدم 

افزایش سالیانه بهترین فرصت برای تحصیل 
و  جهان  حضوری  دانشگاه  بزرگ ترین  در 
و  آموزشی  امکانات  بهترین  از  برخورداری 
در  متقاضیان  برای  را  دانشگاه  این  پژوهشی 

سراسر کشور مهیا می کند.
دکتر حکیم پور  با اشاره به بیش از 30 درصد 
تولیدات علمی کشور توسط دانشگاه  مجموع 
کاهش  کرد:  خاطرنشان  کشور،  اسالمی  آزاد 
شهریه دانشجویی و پذیرش بدون کنکور این 
از  بسیاری  تحصیل  زمینه  می تواند  دانشگاه 
بازماندگان از تحصیل را فراهم کند و جلوی 
مهاجرت های بی رویه تحصیل در خارج کشور 

را مسدود کند.

افزایش 69 کدرشته در مقطع 
کارشناسی ارشد و 27 رشته دکتری 

در دانشگاه آزاد اسالمی استان

دانشگاه  تکمیلی  آموزشی وتحصیالت  معاون 
50 درصدی  از کاهش  بیرجند   اسالمی  آزاد 
مقاطع  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  شهریه 
داد  خبر  پزشکی  غیر  کارشناسی  و  کاردانی 

و گفت : در سال جاری 69 رشته کارشناسی 
تحصیالت  به  دکتری  رشته   25 و  ارشد 
شده  افزوده  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تکمیلی 
نام  ثبت  پورگفت:  حکیم  دکترحسین  است. 
غیر حضوری رشته های بدون آزمون دانشگاه 
جز  به  رشته ها  همه  شامل  که  اسالمی  آزاد 
رشته های حوزه علوم پزشکی است، آغاز شده 

و تا آخر شهریور ادامه دارد.
وی با بیان اینکه تعداد رشته های کارشناسی 
دکتر  آقای  جناب  همت  با  امسال  که  ارشد 
حسنی ریاست دانشگاه آزاد اسالمی خراسان 
این  در  است،  شده  گرفته  مجوز  جنوبی 
دانشگاه  در  گفت:  بوده،  سابقه  بی  دانشگاه 
رشته  هیچ  جنوبی  خراسان  اسالمی  آزاد 

علوم  وزارت  مجوز  بدون  ارشد  کارشناسی 
30درصد  از  بیش  اینکه  بیان  با  نداریم.وی 
تولید علم کشور در دانشگاه آزاد است، افزود: 
در  کشور  در  تکمیلی  تحصیالت  56درصد 

دانشگاه آزاد اسالمی است.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
آزاد اسالمی بیرجند با اشاره به اینکه دانشگاه 
شهریه  دریافت  به  ای  عالقه  اسالمی  آزاد 

آزاد  دانشگاه  ندارد، گفت: هزینه های  اضافه 
نسبت به دانشگاه دولتی بسیار کمتر است.وی 
توسعه  آزاد  دانشگاه  هدف  اینکه  به  اشاره  با 
علم است نه منفعت مالی، تصریح کرد: تمام 
دانشجوها  شهریه های  از  دریافتی  درآمدهای 
درآمدهای جذبی، صرف هزینه های جاری  و 
تا  اینکه  بیان  با  پور  شود.حکیم  می  دانشگاه 
از  دانشگاه  بودجه  از  40درصد  باید   99 سال 
این  گفت:  شود،  تامین  شهریه  غیر  طریق 
آغاز شده و در  هدف در خراسان جنوبی هم 
با شرکت های  رایزنی  این خصوص در حال 

دانش بنیان هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 7هزار 
خراسان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  دانشجو 
جنوبی تحصیل می کنند، گفت: از این تعداد 
2564 دانشجو در تحصیالت تکمیلی و بیش 
کاردانی  و  کارشناسی  در  دانشجو  4هزار  از 

درس می خوانند.

ثبت نام بدون آزمون در همه ی 
رشته های کاردانی و کارشناسی به 

استثنای رشته های علوم پزشکی

 به گفته وی ، ثبت نام غیر حضوری رشته های

 بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمی که شامل 
پزشکی،  رشته های حوزه  به جز  رشته ها  همه 
شهریور  آخر  تا  و  شده  آغاز  قبل  روز  چند  از 

ادامه دارد. 
دکتر حکیم پور اظهار کرد” عالقه مندان باید 
پذیرش  و  سنجش  مرکز  سایت  به  مراجعه  با 
 www.azmoon.org دانشگاه به نشانی
با در دست  نام  از ثبت  نمایند و پس  نام  ثبت 
داشتن پرینتثبت نامبه واحد دانشگاهی مراجعه 
کشور  سراسر  با  همزمان  گفت:  وی  نمایند. 
برخورداری  با  جنوبی  خراسان  استان  دانشگاه 
بروزترین  و  مجهزترین  مجرب،  استادان  از 
بزرگترین  استان،  در  کارگاه ها  و  آزمایشگاه ها 
کتابخانه استان، مجموعه های ورزشی، خوابگاه 
دانشجویی و .... دانشجو می پذیرد و اسامی رشته 
های موجود در واحد بیرجند در سایت به نشانی 
است.وی  موجود    www.iaubir.ac.ir
افزود:عالوه بر کاهش شهریه در اکثر رشته های 
شهریه  درصد   50 حداکثر  میزان  تا  تحصیلی 
تحصیل  دوره  درطول  دانشجویان   ،  94 سال 
از  از تسهیالت ویژه دانشجویی  خود می توانند 
جمله تسهیالت کوتاه مدت،شهریه میان مدت و 
بلند مدت و نیز کمک هزینه تحصیلی، ازدواج، 

ضروری و مسکن بهره مند شوند.

دکتر علیرضا حسنی دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی:

 دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی از اول مهرماه مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی کشور در راستای حجاب را  با جدیت بیشتری پیگیری می کند

کاهش شهریه رشته های کاردانی و کارشناسی دانشگاه 
آزاد اسالمی خراسان جنوبی  تا سقف 50 درصد

بال هواپیما چاپ شد
 

بزرگ ترین محصول سه بعدی جهان که با فناوری 
چاپگر سه بعدی تولید شده بر روی یک هواپیمای 

آمریکایی قرار گرفته است.
بعدی  ترین محصول سه  بزرگ  به گزارش مهر، 

جهان در سازمان انرژی البراتوار ملی آمریکا و با 
همکاری شرکت بوئینگ،  توسط چاپگر مجهز به 
فناوری سه بعدی رونمایی و در کتاب رکوردهای 
گینس ثبت شد.این محصول جدید برای ساخت بال 
هواپیمای جدید جت مسافربری ۷۷۷X شرکت 
بوئینگ طراحی شده و در ساخت آن از فیبرکربن و 
مواد کامپوزیت ترموپالستیک ABS استفاده شده 
است. طول این بال 5.3 متر، عرض آن 1.67 متر و 

ارتفاع آن57 سانتیمتر است.  
 

روبات ویژه فروشگاه از ماه آینده
 آغاز به کار می کند

 
یک شرکت آمریکایی روبات هایی را طراحی کرده 
که در فروشگاهها، مشتریان را راهنمایی می کنند. 
 LoweBot به گزارش مهر، نام این روبات جالب
 11 در  میالدی  آینده  ماه  از  است  قرار  که  است 
فروشگاه ایالت »سانفرانسیسکو« آمریکا شروع به 
کار کند.این روبات می تواند در فروشگاه گشت زند 
و از تعداد کاالها اسکن بگیرد تا در صورت کم شدن 
و نیاز به جایگزین کردن تعداد بیشتر کاال در قفسه 

ها، انباردار را مطلع کند.

نقل و انتقال بانکی با چشم نگاری!

شرکت سامسونگ که این روزها از کار اصلی خود 
یعنی تولید صرف محصوالت خانگی دورتر شده، 
اکنون فناوری های خود را وارد همه صنایع از جمله 
بانکداری کرده و قصد دارد انتقاالت بانکی را ایمن تر 
سازد.به گزارش ایسنا به نقل از انگجت، این ویژگی، 
اسکنر عنبیه گوشی گلکسی نوت 7 است که یک 
سامسونگ،  گفته  به  و  است  واقعی  ایمنی  ابزار 
می تواند در احراز هویت برای انجام خدمات بانکی 
از  متنوعی  دستگاههای  شرکت  شود.این  استفاده 
هوشمند،  تلویزیون های  تا  گرفته  اسمارت فون ها 
هوشمند  خانگی  لوازم  و  افزوده  واقعیت  دستگاه 
مانند یخچال و ماشین لباسشویی تولید کرده است و 
خصیصه های ایمنی را در همه آن ها قرار داده است.

رتبه یك کارشناسي ارشد و دکتري
پرافتخارترین، معتبرترین و قوي ترین موسسه تحصیالت تکمیلي کشور

*کالس هاي آنالین *پکیج هاي آموزشي 
*مشاوره تحصیلی رایگان * طرح مدیر برنامه

آماده ارائه خدمات و عقد قرارداد با کلیه ادارات و سازمان ها

مدرسان شريف 

باتخفیفات ویژه و اقساط دلخواه

آدرس: خیابان معلم - بین معلم 8 و10        32229666

ملی  و شناسه  ثبت 284  به شماره  تصفیه( سهامی خاص  )در حال  بیرجند  مهر  بیمارستان  تغییرات شرکت  آگهی 
10360012217 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1395/04/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

آقای رضا شیوا با شماره ملی 0651616778 به عنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیر /  مدیران /  هیئت تصفیه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

دعوت جلسه انتخاب نمايندگان جهت مجمع عمومي فوق العاده
شركت تعاوني سهام عدالت شهرستان سربيشه    تاريخ انتشار:1395/06/11

 بدینوسیله از کلیه مشمولین محترم که برگه سهام عدالت دریافت کرده اند طبق جدول ذیل دعوت به عمل مي آید در جلسه انتخاب نمایندگان حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه حضور عضوي به هر دلیل امکانپذیر 
نباشد، مي تواند به همراه وکیل خود حداکثر ظرف مدت 48 ساعت قبل از برگزاري جلسه مذکور به دفتر شرکت واقع در سربیشه - خیابان مطهري 6 مراجعه و ضمن تنظیم وکالت نامه به وکیل خود برگه ورود به جلسه 

دریافت نمایند. در این صورت هر عضو مي تواند عالوه بر رأي خود سه رأي با وکالت و غیر عضو یک رأي با وکالت داشته باشد.
دستور جلسه:انتخاب نمایندگان حوزه هاي پنج گانه انتخابي

تعداد نمایندگانتعداد اعضاي حوزه    برگزاري مکان برگزاري                        ساعت برگزاري                         تاریخ برگزاري            نام حوزه فرعي               ردیف
9500                   9500مسجد صاحب الزمان درح9 صبحچهارشنبه 95/06/24         درح                1
720072مهدیه مود                                  10 صبحپنجشنبه  95/06/25         مود                2
420042مسجد جامع مختاران                           10 صبحشنبه     95/06/27    مختاران                3
320032مسجد جامع سلم آباد                            10 صبحیکشنبه    95/06/28                 سلم آباد           4
15000150  مسجد امام حسن مجتبي)ع(جنب کافه قدیم            10 صبحدو شنبه   95/06/29سربیشه             5

 هشيبرس ناتسرهش تلادع ماهس ينواعت تکرش هريدم تئيه    

حراج          سوپر بزرگ پامچال         حراج 
پوشک مولفیکس       7900    تومان

پوشک مولفیکس تعداد زیاد   25000       
پوشک مای بی بی    7900  

پوشک مای بی بی تعداد زیاد   18800
پوشک کانفی   7800

پوشک کانفی تعداد زیاد     25000
پوشک تاتی     5400
.............................................

پنیر توریس بزرگ   2700   
پنیر صباح 400 گرم    3300   
پنیر پالود 400 گرم    3300   

خامه پالود    1900
...........................................

تن 180 گرم تحفه و اویال   4500  
ماکارونی 700 گرم زر و بن الله    2000  

........................................
دستمال کاغذی 300 برگ         1500

مایع 4 لیتری دستشویی و ظرفشویی لطیفه       
   8500
................

رب شاداب       3500  
رب تارا      2500  

آدرس: بیست متری چهارم مدرس، خیابان طهماسبی، سوپر پامچال
 32444436

در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 
تماس حاصل فرمایید.

کافی شاپ، فست فود
اینترنت رایگان
پارکینگ اختصاصی 
بیلیارد، سونا، جکوزی 
»مهمان ساالری باور قلبی ماست«
ساعت کار: 9 الی 14 - 17 الی 24
خیابان ارتش - هتل جهانگردی

تلفن: 32228323 

آدرس: نبــش مـدرس 57 کافی شاپ  هتل جهانگردی افتتاح شد
09128664599 خرمشاهی/ 09155629368 عرب

   کاغذ ديواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

تعمیر لوازم خانگی در منزل      لباسشويی، ظرفشويی،كولر، ماكروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 
     نبش انقالب 6- شهر یاری       3778-32229117  164 0915    
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چگونه با کودکی که صاحب خواهر و برادر شده رفتار کنیم؟

پنجشنبه * 11 شهریور  1395 * شماره 3593

آیه روز  

بسا چیزى را ناخوش داشته باشید كه آن به سود شماست و بسا چیزى را دوست داشته باشید كه به 
زیان شماست، و خدا مى  داند و شما نمى  دانید. بقره آیه ۲۱۶

حدیث روز  

عمر آشفته اى كه با آمدن شت و رفتن روز در گذر است و خواه و ناخواه باید آرام بگیرد چه بهتر كه با پندار و 
گفتار نیک بسر آید . امام على )ع(

به قبـرستان گـذر كردم صباحى
شنیـدم نالـه و افغـان و آهى

شنیـدم كلـه اى با خاک مى گفت
كـه این دنیا نمـى ارزد به كاهى

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

راهکارهایی برای همنشینی کمتر با تلگرام

براى كمتر در تلگرام بودن این راهکارها مى تواند مفید 
واقع شود: 

برنامه ریزى براى حضور در خانه: براى خودتان یک 
زمانبندى مشخص براى حضور در تلگرام داشته باشید 
و در صورتى كه به آن عمل نکردید، جریمه در نظر 
بگیرید. یک جریمه متعادل كه نه آن قدر آبکى باشد 
كه با كمال میل و در شوق رسیدن به گوشى آن را ادا 
كنید، نه آن قدر سنگین كه از حد توانتان خارج باشد.

دوباره كارى نکنید: كال گروه ها و كانال هاى جوک 
سر و ته یک كرباسند. چند روز پس و پیش باالخره 
پست هاى همدیگر را كپى مى كنند. بنابراین اگر 
چند جا مشترى جوک هاى تلگرامى هستید، با یک 
مشاهده دقیق بهترینش را انتخاب كنید و مابقى را 

بفرستید قاتى باقالى ها. 
تمام كننده بازى صورتک باشید:  در چت هاى دونفره 
اگر بخواهید بعد از هر تشکرى یک »خواهش مى 
اى  شوخى  هر  جواب  در  و  بدهید  تحویل  كنم« 
اسمایلى خنده گریه آلود بگذارید، باید تا صبح چت 
كنید. هر جا حس كردید ادامه پیدا كردن صحبت 

سودى ندارد، یک سکوت طوالنى كنید.
فهرست  به  نگاهى  باشید:  جا  همه  نیست  نیازى 
گروههایى كه در تلگرام عضو شان شده اید، بیندازید. 
گروه همکالسى هاى مدرسه، بچه هاى دانشگاه، 
كارمندان اداره، خانواده، دخترخاله ها، بچه هاى محله 
و... . شاید به خودتان بگویید هر روز باخبر شدن از  
حال همه این آدم هاى دور، لطفى است كه تلگرام در 
حق تان كرده اما بهتر است از خودتان بپرسید هر روز 

چند ساعت وقت صرف مى كنید؟

خورشید سربازان اشک نهم

مهرداد دوم اشکانى با سپاهش از كنار باغ سبزى 
مى گذشت سایه درختان باغ مکان خوبى بود براى 
استراحت . فرمانروا دستور داد در كنار دیوار بزرگ 
باغ لشکریان كمى استراحت كنند . باغبان نزدیک 
پادشاه ایران زمین آمده و از او و سربازان دعوت كرد 
كه به باغ وارد شوند . مهرداد گفت ما باید خیلى زود 
اینجا را ترک كنیم و همین جا مناسب است . باغبان 
گفت دیشب خواب مى دیدم خورشید ایران در پشت 
دیوار باغم است و امروز پادشاه كشورم را اینجا مى 
آن خورشید من  نکن  اشتباه  مهرداد گفت   . بینم 
نیستم آن خورشید سربازان ایران هستند كه در كنار 
دیوار باغت نشسته اند .از این همه فروتنى و بزرگى 
پادشاه ایران زمین اشک در چشمان باغبان گرد آمد 
.مهرداد دوم ) اشک نهم ( بسیار فروتن بود و همواره 
در كنار سربازان خویش و بدور از تجمالت بود . 
اندیشمند كشورمان ارد بزرگ مى گوید : فرمانرواى 

شایسته ارزش سربازان را كمتر از خود نمى داند .
ایران  ارتش  آموخت  ما  به  نهم   اشک 

یگانه و یکتاست.

با تولد اولین فرزند یک خانواده، حال و هواى 
پیدا  خانه  آن  اعضاى  روحیه ى  در  اى  تازه 
مى شود. فرزند تازه به دنیا آمده مى شود گل 
توجه  اصلى  كانون  شود  مى  خانه،  سبد  سر 
و محبت اعضاى آن خانواده. هر چیز را كه 
بخواهد مى تواند به راحتى به دست بیاورد، 
هر كارى را كه بخواهد انجام مى دهد، هر 

جلب توجهى كند، مورد توجه قرار مى گیرد.
اول هر  فرزند  آنجا شروع مى شود  از  قصه 
یک  فرمانروایى  این  اما  است،  پادشاه  خانه 
دنیا  به  روز  روز،  آن  و  تمام مى شود  روزى 
آمدن فرزند بعدى است حال باید دید والدین 

با این پادشاه كوچک  چه كنند؟

گام اول
كودک  مادر،  باردارى  زمان  در  باید  والدین 
خانواده  به  جدید  عضو  ورود  براى  را  خود 
آماده كنند. قبل از تولد باید به كودک اول، 
توضیحاتى داده شود. در طول 9 ماه باردارى 
مادر، بهترین فرصت براى آماده سازى ذهن 

كودک ایجاد مى شود. والدین كم كم باید به 
كودک خود بگویند كه برایش مى خواهند یک 
خواهر كوچولو  یا یه برادر كوچولو   بیاورند و 
قرار هست كه با یکدیگر بازى كنند و پارک 
بروند. باید به صورت غیر مستقیم به كودک 
خود اطمینان بدهند كه قرار نیست خواهر یا 
برادرش جاى او را بگیرد و قرار هست هر دو 
در كنار همدیگر باشند و همدیگر را دوست 

داشته باشند و با هم بازى كنند.

گام دوم
با ورود كودک جدید، والدین هیچ گاه نباید 
زندگى  هاى  جنبه  تمام  در  اساسى  تغییرات 
كودک اول بدهند. مثل تغییر در اتاق خواب، 
وسایل شخصى و یا حتى تغییراتى در نحوه 
گذراندن اوقات فراغت كودک و بازى كردنش
بعد از ارائه این نکته مبنى بر این كه فرزند 
دومى در راه هست كه قرار است با یکدیگر 
بازى كنند و همدیگر را دوست داشته باشند، 
باید در مرحله بعد ذهن كودک را آماده این 

نکته كنیم كه در ابتداى تولد خواهر یا برادرش 
بسیار كوچک و ضعیف و ناتوان است. او نمى 
كارهاى  بخورد،  را  غذایى  هر  ما  مثل  تواند 
شخصى اش را خودش انجام بدهد و یا حرف 
او  باید مواظب  تو  بگویید  به كودكتان  بزند. 
باشى و اول به مادر یا پدرت بگویى كه چه 
كمکى را مى خواهى به او بکنى و بعد از تایید 
ما آن كار را انجام بدهى. البته با لحنى بسیار 
كودک  به  جمالت  این  گفتن  با  مهربانانه. 
مى توانید از حساسیت او در زمان رسیدگى 
به كودكتان  كنید.  نوزادتان، كم  كارهاى  به 
داریم  تو  كمک  به  نیاز  حتما  ما  كه  بگویید 
تا بتوانیم از خواهر یا برادر كوچولو مواظبت 
كنیم تا مثل تو بزرگ بشود و بتوانید با هم 

بازى كنید.

تغییرات اساسی زندگی، ممنوع
پادشاه  شود،  مى  باعث  كه  عواملى  از  یکى 
كوچک ما، اعتماد به نفس  خود را از دست 
بدهد این است كه با به دنیا آمدن كودک دوم، 

به تغییرات اساسى در زندگى كودک اول خود 
اتاق  نباید  تا آنجا كه مى شود  بزنیم.  دست 
خواب كودک اول را تغییر داد، از وسایلش براى 
با  نشود مگر  استفاده  بهتر است  كودک دوم 
رضایت خود كودک اول. همچنین والدین باید 
از تغییرات اساسى در تفریحات و اوقات فراغت 
كودک  اول پرهیز كنند. روال زندگى پادشاه با 
ورود عضو جدید باید مثل قبل باشد تا از آسیب 
كمترى برخوردار شود. به میزان گذشته برایش 

وقت بگذارید و او را به تفریح ببرید.

خشم بعد از تولد
است كه  فرزند جدید، كامال طبیعى  تولد  با 
بشود.  منفى  هاى  واكنش  دچار  اول  فرزند 
توجه  جلب  لجبازى،  پرخاشگرى،  خشم، 
رفتارهاى  از  هایى  نمونه  تواند  مى  كردن 
پادشاه كوچک باشد. یکى از بهترین كارهایى 
كه والدین   مى توانند انجام بدهند این است 
هم  را  خود  خانواده  اعضاى  اكثر  ذهن  كه 
آماده این مساله كنند كه با دیدن نوزاد، باید 

از تولدش، به پادشاه كوچک  به میزان قبل 
توجه كنند. ابتدا به پادشاه تبریک بگویند و 
به او توجه كنند و بعد به سمت نوزاد بروند. 
این گونه خیلى از حساسیت هاى پادشاه كمتر 

مى شود.

کتاب خوانی
خواندن كتاب ها و قصه هایى كه در زمینه 
آماده  به  تواند  مى  است،  جدید  فرزند  تولد 
از حساسیت  شدن كودک شما و كم كردن 
كودكان  آموزش  نحوه  كند.  كمک  هایش 
است.  مستقیم  غیر  صورت  به  سال   7 زیر 
پس تاثیر گذارترین روش آموزش، مى تواند 
باشد.  قصه  كردن  تعریف  یا  و  خواند  كتاب 
براى باال بردن جذابیت داستانتان مى توانید از 
عروسک هاى انگشتى نیز استفاده كنید و یا 
از خود كودک هم در بازى مشاركت بخواهید. 
براى  را  او  فکر  تواند  مى  كودک  مشاركت 
كوچکش  برادر  یا  خواهر  با  صحیح  برخورد 

خالق كند.

عارفانه روز

بارالها با چنین كارنامه سیاهى؛ نه تحمل آتش
 و عذاب جهنم را داریم و نه عملى كه ما 

را نجات دهد ” یا رب از ابر هدایت برسان بارانى

ماهى هرگز با دهان بسته صید نمي شود 
رازهایت را فاش نکن، بعضى ها در

 آرزوى صید یک اشتباه در انتظارتو نشسته اند.

كاغذ سفید رو هر چقدر هم تمیز و زیبا باشه 
كسي قاب نمیگیره ، براي ماندگاري 

در ذهنها باید حرفي براي گفتن داشت .

آموخته ام: كسى كه یادم نکرد من یادش 
كنم شاید او تنهاتر از من باشد بى هیچ 
دلیلى “به یادت هستم“ تا نقض كنم 

قانونى را كه علت مى طلبد

796543821
432981657
851762349
379856214
165324798
284197563
917235486
543618972
628479135

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

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

09151647069   نوگیـدری

32253199 -32255257
قالیشویی خاوران

ایزوگـام  
شفیعـی

آسفالت )محوطه و پشت بام( 
و  قیرگونی

  09151630283 - 32225494 
 صیادشیرازی ،  مجتمع 

میرداماد ، واحد 98

واگذاری فروشگاه کیف و کفش 
در بهترین نقطه خیابان مدرس

 با پروانه کسب و 4 سال
 سابقه و مشتری ثابت
 09308282846

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
و نیسان و کارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

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

با قیمت مناسب           09156633230- برگی

لوله بازکنی شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی و رفع بوی نامطبوع، ترمیم کف سرویس ها 

با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158346779 -09158626228

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
09359528658

به یک شاگرد با تجربه برای کار در سالن 
زیبایی سی تل )شیفت عصر( نیازمندیم. 

آدرس: بین مدرس 11و 13
32230549

به تعدادی گچ کار ماهر 
و نیمه ماهر نیازمندیم. 

09159638812

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود

نبش مطهری 21/1
32228253

صنایع برودتی توحید
نصب و راه اندازی ، تعمیر، سرویس

 و نگهداری انواع سردخانه های
 فریونی و آمونیاکی در خراسان جنوبی

بیرجند- نبش توحید 7
آسمانی مقدم

32442285 -09155624932

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

پیچ و رولپالک نما
شستشوی نما

09156694379- موذن

خدمات دهشیبی
* تعمیر کولر آبی

* نصب و تعمیر پکیج دیواری 
و زمینی

* لوله کشی و برق کشی 
ساختمان

* لوله بازکنی با فنر
* نصب و تعمیر مشعل گازی و 
گازوئیلی    09151633903

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

خیابان مدرس - بین مدرس 11 و  13 - جنب گالری گلستانی
 09151601033 - حمیدی فرد
32237566 -09154402078 

فروش و اجرا و طراحی
تزئینات داخلی ، کاغذ دیواری ، پارکت ، کفپوش ، کناف

باالترین کیفیت         نازل ترین قیمت
با اقساط 12ماهه تا 36 ماهه برای نظامیان )ارتش(

رستوران با موقعیت عالی و فروش باال با کلیه 
تجهیزات با قیمت استثنائی)قابل معاوضه با 
ماشین( واگذار می گردد. 09031553297
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سرایان نماینده استان در مسابقات بین المللی شوتوکان 

ایسنا- کاراته کاهای سرایان در نخستین دوره از مسابقات بین المللی سبک 
شوتوکان jks قهرمانی کشور به نمایندگی از خراسان جنوبی حضور خواهند 
داشت. رییس هیات کاراته استان گفت: این ورزشکاران از 12 تا 14 شهریورماه 
در باشگاه فرهنگی ورزشی ثامن االئمه)ع( مشهد با رقبای خود رودررو خواهند 
شد. علیرضا احمدی پیما افزود: مجید افسری، امین شرعی، امیررضا رجب زاده، 
امیر رضا صنعتی، محمدحسین معتمدی، امیدرضا صنعتی، مهدی مقنی، محمد 
جواد میرزاده، مهدی افسری، احمدرضا حداد، مهدی جهانیان و امیر عباسی در 
اوزان مختلف در این رقابت ها حضور دارند. وی ادامه داد: همچنین امیرحسین 
نرگسی، مصطفی جهانفر، امیررضا وطن پرست، سهیل جهانفر، علیرضا میربرون، 
جواد کمالی منش، علیرضا حاجی زاده، رسول طاهری، محمدرضا رجب زاده و 
محمد صادق بیابانی دیگر ورزشکاران استان در این دوره از مسابقات هستند.

مسابقات کاراته نونهاالن و نوجوانان جام ریاست جمهوری

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان نهبندان از سری مسابقات 
جام ریاست جمهوری، مسابقات کاراته سبک کیو کوشین در دو رده سنی 
نونهاالن و نوجوانان با حضور 30 کاراته کار در باشگاه هنرهای رزمی امید 
برگزار گردید که در رده سنی نونهاالن ارشیا مالدار مقام اول، سموری مقام 
دوم، پناهنده مقام سوم و در رده سنی نوجوانان میالد مقیمی مقام اول، مصطفی 
صادق مقام دوم، سجاد جعفری مقام سوم این مسابقات را از آن  خود کردند.

حضور 2 بازیکن نوجوان بدمینتون فردوس 
در ترکیب تیم استان

بدمینتون  نوجوان  بازیکنان  زاده  حسین  عارف  و  هاشمی  مرتضی 
اعزام  کشوری  مسابقات  به  استان  تیم  قالب  در  فردوس  شهرستان 
می شوند. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان 
فردوس، مهدی تابعی رئیس هیأت بدمینتون شهرستان با اعالم این 
خبر گفت: این دو بازیکن با درخشش خود در مسابقات انتخابی استان 
که در ماه مبارک رمضان امسال برگزار شد توانستند جواز حضور در مسابقات 
قهرمانی کشور را بدست آورند. به گفته وی مسابقات بدمینتون قهرمانی 
نوجوانان کشور نیمه دوم شهریور ماه جاری به میزبانی ارومیه برگزار خواهد شد.

معرفی تیم ملی بسکتبال با ویلچر در پارالمپیک 2016 ریو

ایرنا - تیم بسکتبال با ویلچر ایران پس از یک دوره غیبت، درحالی در 
پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک شرکت می کند که اردوهای آماده 
سازی را به خوبی پشت سر گذاشته است. این تیم با ترکیب مرتضی ابراهیمی، 
اسماعیل حسین پور، سامان بالغی، ایمان بک زاده، محمد صحی، محسن 
طلوعی، مرتضی عابدی، حسن عبدی، وحید غالم آزاد، محمد محمدنژاد، 
حکیم منصوری و امید هادی اظهر در بازی های پارالمپیک 2016 ریو شرکت 
می کند. سیدعباس آقاکوچکی سرمربی این تیم است و عباس خاکی در سمت 
مربی وی را همراهی می کند. کمال عشق  هم سرپرستی تیم را برعهده دارد.

در انتخاب کفش توجه کنید که فرزند شما ساعت ها آن 
را به پا دارد و امکان تعویض یا درآوردن آن در مدرسه 
وجود ندارد. پس کفش سبک و راحت باشد و باز و 
بسته کردن آن آسان بوده و قابل شستشو باشد. لباس و 
کفش نامناسب موجب خستگی زودرس و کاهش توّجه 
دانش آموز به ویژه در ساعات آخر درسی می گردد. 

قبل از خرید کفش مدرسه، به کف آن هم توجه کنید. 
اگر کف کفش صاف باشد، دانش آموز در حین بازی 
و ورزش در معرض خطر لیز خوردن خواهد بود)بویژه 
روزهای بارانی(. کفش های باکفی و پاشنه بسیار نازک 
هم مورد تایید نیستند. بهتر است برای ساعت های 
ورزش دانش آموزان کفش ورزشی جداگانه ای تهیه 

شود. خرید کفش باید در ساعات پایان روز انجام شود 
تا در صورت وجود ورم، سایز کفش مناسب باشد. اندازه 
شدن کفش را به پا به ماه های آینده واگذار نکنید. 
سکوتشان را در هنگام به پا کردن کفش به معنای 
مناسب بودن آن فرض نکنید. ازآنها بخواهید که با 
کفش چند قدمی راه بروند. به نحوه راه رفتنشان دقت کنید.

خوردنی های مقرون به صرفه 
برای سالمتی

1- ران بدون پوست مرغ: این قسمت از مرغ 
منبع بسیار خوبی از پروتئین بدون چربی است 
2- ماهی هادوک و کاد: سرشار از ویتامین B، ید 
و سلنیوم هستند 3- مواد یخ زده: این مواد همانند 
محصوالت تازه مقوی و سالم هستند. سبزیجات 

اند.  مغذی  مواد  از  سرشار  منجمد  میوه های  و 
همچنین استفاده از این مواد می تواند مقرون به 
صرفه باشد زیرا مدت نگهداری آن طوالنی است 
4- حبوبات: منابع ارزان قیمت پروتئین بدون چربی 
هستند و مصرف آن می تواند جایگزین خوبی برای 
بوقلمون، گوشت و ماهی در غذاهایی همچون 
سوپ باشد 5- کره بادام زمینی: سرشار از پروتئین، 
چربی های سالم و بسیار مفید برای کودکان  است .

با چرت نیمروزی سالم تر بمانید

مضر  و  مفید  عادات  بررسی  در  پژوهشگران 
برای بدن انسان به این نتیجه رسیدند که یک 
چرت نیمروزی در ساعات بعدازظهر می تواند 
به سالمت قلب کمک کرده و فشار خون را 
کاهش می دهد. در این مطالعات مشخص شد 
که مصرف بیش از حد قهوه برای افراد جوان 

قلبی  به حمالت  ابتال  بوده و خطر  نامناسب 
را در آنها افزایش می دهد. در این مطالعات 
دارای  که  افرادی  شد  مشخص  همچنین 
خواب کوتاه و آرام در ساعات نیمروز هستند، 
داروهای کمتری به نسبت سایر افراد مصرف 
می کنند. در واقع افرادی که در ساعات میانی 
روز چرتی کوتاه می زنند گردش انقباضی قلب منظم 

تر و فشار خون کمتری نسبت به سایر افراد دارند.

از بین بردن التهاب پیرامون چشم

بافت زیر چشم بافت خیلی حساسی است و کسی 
که زیر چشمش ُپف می کند، احتماالًگوارشش 
ضعیف است. بنابراین قبل از اینکه روی این موضع 
کار شود، سیستم گوارش فرد باید تقویت شود. 
حتی گاهی با تقویت سیستم گوارش و بهبود هضم 
معده با داروهای ساده مانند زیره، پف زیر چشم 

افراد خیلی بهتر می شود، منتها استفاده از داروهای 
زیر چشم، ممکن  دلیل حساسیت  به  موضعی 
است واکنش نشان دهد. برای درمان این عارضه 
خوابیدن کافی، نوشیدن مقدار فراوان آب در طول 
روز، مصرف کم و محدود نمک و کاهش مصرف 
کافئین پیشنهاد می شود. مالیدن کتیرا یا شیر به زیر 
چشم برای الیه برداری مفید است و تیرگی زیر 
چشم را از بین می برد و پوست را روشن می کند.

کاسنی و مصارف درمانی آن

از گیاه کاسنی در زمینه های مختلفی می توانید 
استفاده کنید این گیاه سرشار از خاصیت های بی 
شمار برای سالمتی تان است و می تواند برای 
سم زدایی از کبد،مشکالت ادراری ،رفع تب و 
بسیاری موارد دیگر به مصرف کنندگان کمک 
کند. آب کاسنی را می توان دهان شویه و غرغره 

کرد که برای التهاب و آفت های دهانی مفید 
است. همراه با سکنجبین یا غیر آن خوردن 
یا اسپری کردن آن به بدن برای کاهش تب 
کننده  باز  کاسنی  ریشه  است.  مفید  بسیار 
و  ادرار  مجاری  کننده  پاک  و  بدن  مجاری 
روده ها و تصفیه کننده خون است. اما کسانی که 
سرفه های ناشی از سردی دارند در مصرف آن 
باید احتیاط کنند و مصلح آن نبات یا شکر است.

آب برنج چه فایده هایی 
برای سالمتی دارد

آب برنج یکی از پر خاصیت ترین نوشیدنی هایی 
می باشد که به راحتی قابل دسترس، و در رفع 
انواع مشکالت کاربرد به سزایی دارد. آب برنج 
فوق العاده ای  معدنی  مواد  و  ویتامین ها  حاوی 
ظرف  در  را  آب  این  است  کافی  فقط  است، 

شیشه ای ریخته و مقداری دارچین به آن اضافه 
کنید تا یک نوشیدنی خوش طعم داشته باشید. 
1- با نوشیدن مقداری آب برنج، یبوست را درمان 
کنید 2- بهترین دارو برای تنظیم حرکات روده در 
نوزادان 3- ضد خستگی 4- دشمن عفونت های 
ویروسی 5- پیشگیری از پیری )حاوی میزان 
و  اگزما  با  مقابله   -6 است(  اینوزیتول  زیادی 
حساسیت های پوستی 7- سفت کننده پوست.

کفش هایی که نباید برای دانش آموزان بخرید!

برخورد موتور سیکلت با پراید 
راکب 78 ساله را در فردوس به کام مرگ برد

رئیس پلیس راه استان از برخورد یک پراید با موتور سیکلت 
در محور فردوس- دیهوک و مرگ راکب موتورسیکلت خبر 
داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد هوشنگي 
گفت: با گزارش مرکز فوریت هاي پلیسي 110 مبني بر برخورد 
یک پراید با موتور سیکلت در محور فردوس-دیهوک، مأموران 
پلیس راه فردوس به محل اعزام شدند. وي اظهار داشت: در 
این حادثه رانندگي، راکب موتور سیکلت که فردي 78ساله بود 
به شدت مجروح شد و بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان 
خود را از دست داد. کارشناسان علت این حادثه را ورود غیر 
مجاز راکب موتور سیکلت از فرعي به جاده اصلي اعالم کردند. 

اختالل در نشانگر وضعیت چرخ ها در کابین 
دلیل فرود اضطراری بوئینگ ام دی اعالم شد

 
هواپیمای بوئینگ MD82 شرکت کاسپین که از شیراز به 
مقصد مشهد در حال پرواز بود، هنگام فرود با مشکل در 
باز نشدن چرخ جلو هواپیما روبرو شد. پس از اعالم این 
مشکل، دستور العمل های مربوط به فرود بدون چرخ از 
سوی خلبان و فرودگاه انجام شد و بخشی از باند فرودگاه 
اما  برای فرود بدون چرخ هواپیما فوم پاشی شد.  مشهد 
ها  که چرخ  باند مشخص شد  بر  هواپیما  فرود  در حین 
باز بوده و نشانگر وضعیت چرخ در کابین هواپیما مشکل 
زمین  به  فرودگاه  در  هواپیما سرانجام  این  است.  داشته 
نشست و وضعیت تمامی مسافران آن سالم گزارش شد.

کشف ماده مخدر از خودرویی در پارکینگ  

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مجید شجاع فرمانده 
انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: مأموران ایست و بازرسی 
شهید حسینی سهل آباد نهبندان در دهم مرداد ماه هنگام 
کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه پژو 405 مشکوک 
شدند که در بازرسی از خودرو دو کیلو و 220 گرو هروئین 
فشرده کشف شد و چهار متهم دستگیر و خودرو به پارکینگ 
منتقل شد. وی اظهار داشت: با توجه به شناخت کامل متهمان 
دستگیر شده توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر و حرفه ای بودن 
آنها در بازرسی مجدد از خودرو 780 گرم هروئین پودری که به 
طرز بسیار ماهرانه ای در بدنه خودرو جاساز شده بود نیز کشف 
شد که متهمان با پرونده ای جدید به دادسرا معرفی شدند.

استفاده  پدر از تلفن همراه در حین رانندگی
 سبب قربانی شدن پسر 8 ساله در محور طبس

 
مشغول بودن پدر با تلفن همراه در هنگام رانندگی، سبب 
و  خبرگزاری صدا  گزارش  به  شد.  فرزندش  قربانی شدن 
سیما، جانشین رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی در 
 31 کیلومتر  در  گذشته  روز  صبح  گفت:  خبر  این  تشریح 
محور طبس - یزد یک دستگاه پراید واژگون شد که در اثر 
آن کودک 8 ساله  ای جان باخت. سرهنگ نیکمرد تصریح 
کرد: در این حادثه پدر32 ساله و دو سرنشین 17 ساله و 
10 ماهه  این خودرو ، زخمی و به بیمارستان مصطفی خمینی 
شهرستان طبس منتقل شدند.  وی علت این حادثه را عدم 
توجه راننده به جلو، ناشی ازاستفاده از تلفن همراه، اعالم کرد.

ایـزوگام شرق  بخشی
آدرس: میدان توحید 32442331- 09155622050

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:3016:151820 سانس ها

32222636 - 056تلفن

ناردون

سینما بهمن آمادگی دارد فیلم سینمایی ایستاده در غبار را به 
صورت سانس جهت ادارات، سازمان ها و ارگان ها در صورت 

تمایل به نمایش بگذارد.

ایـزوگام رهبـردار
 فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

     32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران

 و چهارراه دولت 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

 32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

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

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

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571



7
کمک 74 میلیون تومانی خیران به نیازمندان

صدا و سیما- خیران موسسه خیریه انصارالحجه مشهد، 74 میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی به  325 نیازمند شهرستان سرایان اهداء کردند. رئیس 
کمیته امداد امام خمینی سرایان گفت : سبد غذایی شامل روغن ،چای ،گوشت، پوشاک، قند، رب و برنج به ارزش 46 میلیون تومان بین مددجویان زیر پوشش 

کمیته امداد توزیع شد. اربابی افزود: همچنین این موسسه 28 میلیون تومان وجه نقد به افراد نیازمند  این شهرستان اهدا کرد.
پنجشنبه * 11 شهریور 1395 * شماره 3593

7
 ۵۰ میلیارد ریال
برای نوسازی شبکه آب
روستاهای فردوس نیاز است
  

تسنیم- مدیر آب و فاضالب 
روستایی شهرستان فردوس 
گفت: برای جلوگیری از هدر 
روستاهای  شرب  آب  رفت 
فردوس و تعویض و نوسازی 
میلیارد   5۰ آب  شبکه 

فرسودگی  کرد:  عنوان  عبداللهی  است.  نیاز  ریال 
شبکه های آب شرب روستایی موجب شده است 
به طور متوسط 44 درصد آب هدر رود. وی تأکید 
کرد: ضریب بهره مندی روستاهای شهرستان از آب 
سالم حدود 57 درصد است در حالی که در توزیع 
اعتبارات، شهرستان فردوس دارای کمترین اعتبار 
در کل استان در این زمینه بوده  است و حتی از 
گرفته  اعتبار  کمتر  نیز  مجاور  کوچک  شهرهای 
است. عبداللهی از مردم روستاهای بخش مرکزی 
فردوس خواست در مصرف آب صرفه جویی کنند و 
برای آبیاری درختان و یا مصارف کشاورزی هرگز 

از آب شیرین استفاده نکنند.

اربعین بدون اخذ ویزا
هیچ کسی از کشور خارج نخواهد شد

با تاکید  شبستان- مدیرکل حج و زیارت استان 
از  کسی  هیچ  ویزا  اخذ  بدون  امسال  اینکه  بر 
کرد: حتما کسانی  عنوان  نمی شود،  خارج  کشور 
که بدنبال خروج از کشور هستند باید در سامانه 
سماح ثبت نام کنند. نوفرستی با بیان اینکه تا 7 
شهریور حدود 87۰ نفر در قالب 73 گروه برای 
اربعین ثبت نام کردند، بیان کرد: امسال مسئولیت 
ستاد اربعین را به وزارت کشور دادند و مرز را آنها 
زائران دغدغه  این برای ما و  تعیین می کنند و 
هایی را ایجاد کرده که ما اعتراض هم کردیم و 
نامه زدیم که مرز زائران استان باید مهران باشد، 
اما تاکنون اقدامی نشده و همچنان مرز خروجی 
در  است  تعیین شده  اربعین، چزابه  در  ما  زائران 
استان  زائران  برای  را  مسیر  مرز  این  که  حالی 

خراسان جنوبی سخت و دورتر می کند. 

جلسه هماهنگی همایش ایمنی
شهر بیرجند برگزار شد

پیرامون  هماهنگی  جلسه  مقدم-  دادرس 
از  نمایندگانی  با حضور  ایمنی  برگزاری همایش 
انتظامی،  نیروی  جمله  از  اجرایی  های  دستگاه 
و  برق  نفت،  گاز،  های  شرکت   ،115 اورژانس 
شد.  برگزار  بیرجند  فرودگاه  و  فاضالب  و  آب 
دستگاه  از  یک  هر  جلسه  این  در  است  گفتنی 
خصوص  در  را  خود  نظرات  نقطه  اجرایی  های 
نمودند  ارائه  همایش  شدن  برگزار  بهتر  چه  هر 
و ارتقاء سطح آگاهی و اطالعات در حوزه ایمنی 
در شهر و رفتن به سوی شهری ایمن به صورت 

یکپارچه  بحث و تبادل نظر شد.

برگزاری جشنواره برترین های مساجد 
در شهرستان درمیان

سه  مساجد  های  برترین  جشنواره  غالمی- 
ارکان  مسئوالن،  حضور  با  آینده  هفته  شنبه  
مساجد و علماء شهرستان درمیان برگزار خواهد 
محالت  و  مساجد  بسیج  مسئول  نژاد  تقی  شد. 
کرد:  بیان  درمیان  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه 
شهرستان  مسجد   98 بین  در  جشنواره  این 
برگزار خواهد شد و تشویق روحانیت و مجموعه 
دست اندرکاران مساجد از مهم ترین اهدافی است 

که در جشنواره عملیاتی خواهد شد.

بخشداران مرکزی سربیشه، نهبندان و 
طبس منصوب شدند

سوی  از  جداگانه  احکامی  در  سیما-  و  صدا 
استاندار، مسلم جابری به عنوان بخشدار مرکزی 
بخشدار  عنوان  به  ارشادی  حسین  سربیشه، 
به  زاده  اسماعیل  غالمرضا  و  نهبندان  مرکزی 

عنوان بخشدار مرکزی طبس منصوب شدند.

تفاهم نامه همکاری فنی و حرفه ای استان 
با “معدن مس قلعه زری” منعقد شد

تسنیم- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان و 
مدیرعامل معدن مس قلعه زری در راستای اجرای 
و  روستاییان، عشایر  مهارتی  توانمندسازی  طرح 
همکاری  نامه  تفاهم  مرزی،  و  محروم  مناطق 
مهاجرت  مانع  مطلوب  کردند.  امضا  مشترک 
زینلی مدیرعامل  نقاط شود.  به دیگر  روستاییان 
معدن مس قلعه زری عنوان کرد: بیش از 4۰۰ 
دریافت  آماده  معدن  این  جوار  در  ساکن  خانوار 
مدیریت  و  هستند  ای  حرفه  و  فنی  آموزشهای 
ارائه  برای  همکاری  هرگونه  آماده  نیز  کارخانه 

آموزشهای مهارتی در این بخش است.

توزیع 637 سبد کاال
بین مددجویان بهزیستی فردوس

از توزیع  اداره بهزیستی فردوس  فارس- رئیس 
پوشش  زیر  مددجویان  بین  کاال  سبد   637
در  خادم  داد.  خبر  شهرستان  این  بهزیستی 
مراسم توزیع سبد کاال بین مددجویان بهزیستی 
انصارالحجة  فردوس اظهار کرد: موسسه خیریه 
مشهد مقدس در طول سال اقدام به توزیع سبد 
شهرستان  های  بهزیستی  مددجویان  بین  کاال 
در  کاال  سبد  توزیع  نیز  امروز  و  می کند  استان 

شهرستان فردوس انجام شد.

خانواده ها و مردم اهرم اصلی کنترل 
مشکالت اجتماعی و فرهنگی هستند

و  فرهنگی  امور  دفتر  سرپرست  خبر-  گروه 
اجتماعی استانداری گفت: شورای اجتماعی کشور، 
کاهش  و  کنترل  برای  را  ملی  کار  تقسیم  طرح 
در  واین طرح  نموده  ابالغ  اجتماعی  آسیب های 
اختیار کلیه دستگاه های مرتبط قرار گرفته است. 
محمودی بیان کرد: ستاد ساماندهی آسیب های 
اجتماعی استان در اردیبهشت ماه تشکیل و طرح 
تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب های 
اجتماعی تحویل مدیران کل شده است. وی افزود: 
در این طرح یک دستگاه ،به عنوان دستگاه اصلی 
عنوان  به  مرتبط   های  دستگاه  سایر  و  محور  و 
دستگاه همکار تعیین شده اند. محمودی ادامه داد: 
نقد و شناسایی آسیب ها الزم است، اما توقف روی 
نقد و عدم ارائه راه حل هیچگاه کارساز نخواهد 
بود.هر سخنران و منتقد اجتماعی بعد از شناسایی 
آسیب ها باید خود را موظف به ارائه راه حل اجرایی 
نماید و سهم خود را به عنوان یک منتقد و آگاه 
اجتماعی پر رنگ تر ببیند.در غیر این صورت منتقد 
و  میشود  اجتماعی  مخرب  به  تبدیل  اجتماعی 
ادعای  تواند  نمی  اجتماعی هیچگاه  یک مخرب 

دلسوزی مردم و نظام را داشته باشد.

مدیران دستگاههای اجرایی استان
در مبارزه با مواد مخدر ورود پیدا کنند

ایرنا- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان گفت: مدیران دستگاه های اجرایی استان 
در مبارزه با مواد مخدر به صورت جدی ورود پیدا 
کنند. زندی، در همایش کارآفرینان و صیانت از 
بهبود یافتگان و خانواده های آسیب دیده ناشی 
برای  حتی  مخدر  مواد  افزود:  استان  اعتیاد  از 
قاچاقچیان، جز فقر چیز دیگری به دنبال ندارد. 
یافتگان  بهبود  از حقوق  یادآور شد: صیانت  وی 
از دیگر دستورالعمل های ابالغی وزیر کشور در 
اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر است چرا که 
در  یافته  بهبود  معتاد  اجتماعی  مقبولیت  هنوز 

جامعه نهادینه نشده است.

کیفیت آموزش
یکی از معیارهای نظام آموزشی است

ایرنا- مدیر آموزش و پرورش خوسف گفت: کیفیت 
معیارهای  مهمترین  از  یکی  مدرسه  در  آموزش 
نظام آموزشی است که باید در این ارتباط اقدام و 
برنامه ریزی الزم انجام شود. دانایی روز سه شنبه 
بیان  با  شهرستان  پروش  و  آموزش  شورای  در 
اینکه مصوب شده بود که مدرسه انقالب و ابن 
سینای خوسف در راستای کیفیت آموزشی تجمیع 
شوند، یادآور شد: این دو مدرسه به همان وضعیت 
گذشته فعالیت خود را ادامه خواهند داد چون طرح 
اولیای  مخالفت  با  آموزشی  واحد  دو  این  تجمیع 

دانش آموزان رو به رو شد.

بافت 2 تخته فرش در کارگاه های 
فرش بافی ستاد عتبات فردوس

فارس- رئیس ستاد عتبات عالیات فردوس از بافت 
ستاد  فر ش بافی  کارگاه های  در  فرش  تخته  دو 
عتبات عالیات این شهرستان خبر داد. »مقدس« 
عناون کرد: بانوان بافنده فردوس تاکنون 12 تخته 
فرش 6 متری در کارگاه های بافندگی ستاد عتبات 
عالیات این شهرستان بافته و برای صحن مطهر 

حضرت زهرا)س( در نجف اشرف اهدا کرده اند.

بیش از 14 هزار خانوار در شهرستان 
درمیان کارت مرزنشینی دریافت کردند

ایرنا- مسئول نمایندگی صنعت، معدن و تجارت 
در  خانوار   84 و  هزار   14 تاکنون  گفت:  درمیان 
مبادله  الکترونیکی  کارت  مرزی  شهرستان  این 
مرزنشینی دریافت کرده اند که 95 درصد جمعیت 
افرادی  از  را شامل می شود. صادقی  شهرستان 
کارت  دریافت  و  نام  ثبت  به  موفق  تاکنون  که 
نشده اند خواست از ابتدای مهر تا پایان آذر ماه 
دولت  پیشخوان  دفاتر  به  مراجعه  با  جاری  سال 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

پیش بینی برداشت 12 هزار تن پسته
از سطح باغات استان

فارس- مدیرکل جهاد کشاورزی گفت: پیش بینی 
می شود امسال بیش از 12 هزار تن پسته از سطح 
باغات استان برداشت شود. ولی پور مطلق با بیان 
اینکه 16 هزار و 723 هکتار از اراضی استان زیر 
سطح کشت محصول پسته قرار گرفته است، اظهار 
هکتار  و 45۰  هزار  با 6  بشرویه  کرد: شهرستان 

بیشترین سطح زیر کشت پسته در استان را دارد.

4۰ گروه جهادی
به مناطق محروم استان اعزام شدند

استان گفت:  شبستان- مسئول بسیج دانشجویی 
تابستان 95 تعداد 4۰ گروه جهادی به روستاهای 
شدند. اعزام  استان  یافته  توسعه  کمتر  و  محروم 

ایام  در  جهادگر  دانشجویان  کرد:  اظهار  قاسمی 
تابستان با حضور در مناطق محروم به انجام فعالیت 

های عمرانی، فرهنگی و آموزشی می پردازند.

مالئی- رئیس هیئت مدیره شرکت عمران و 
بهسازی  از مصوبه شورای آب کشور مبنی بر 
انتقال خط لوله آب دریای عمان به استان خبر 
داد و گفت: طرح مطالعاتی آن را استانداری 
انجام داده و برای عملیاتی  خراسان رضوی 

شدن در دستور کار دولت قرار گرفته است.
از  جمعی  صمیمی  نشست  شب  شنبه  سه 
و  بیرجند  شهر  خیران  محالت،  متعمدین 
مسئوالن استانی در هئیت حسینی برگزار شد 
که در این مراسم حسین کریمپور به عنوان 
متعمد و خیر شهر بیرجند عنوان کرد: طبیعت 
و دولت 17 سال است که با خراسان جنوبی 
نوعی  به  اند و مردم شرق کشور  قهر کرده 
دیده نمی شوند. وی به مظلومیت و محرومت 
مردم استان اشاره کرد و افزود: آیا مسئوالن 
این  آب  تامین  برای  فکری  کشوری  ارشد 
منطقه دارند؟ این متعمد شهر بیان کرد: به 
به  استان  در  رشد سرطان  کارشناسان  گفته 

علت آب نامطلوب مصرفی مردم است.
را  استان  روستاهای  شدن  خالی  کریمپور 
و  دانست  کشور  برای  هشداری  و  فاجعه 

طبیعی  منابع  قانون  اعمال  کرد:  خاطرنشان 
قانونی  است،  کرده  بیچاره  را  روستا  مردم 
انجام شود  مناطق شمال کشور  در  باید  که 

متاسفانه در این استان عملیاتی می شود.

عملیاتی شدن انتقال خط لوله آب
از دریای عمان 

اژدری رئیس هیئت مدیره شرکت عمران و 
کشور  مرکز  در  کرد:  عنوان  استان  بهسازی 
تشکل مدنی به محوریت توسعه شرق کشور 
تشکل  این  در  افزود:  وی  است.  شده  ایجاد 
کشور  کالن  سطح  در  را  مردم  مطالبات 
کرد:  خاطرنشان  اژدری  کنیم.  می  پیگیری 
شرکت عمران و بهسازی در نظردارد یک مدل 
توسعه شهری جدیدی برای استان طراحی کند 
و محالت بیرجند بافت فرسوده را باز آفرینی 
کند. وی توسعه شهری و احیاء بافت تاریخی 
را نیازمند همکاری مردم شهر دانست و افزود: 
و  در حل مسائل شهری  اجتماعی  مشارکت 

اجتماعی باید افزایش پیدا کند.
 رئیس هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی  

انتقال  بر  مبنی  از مصوبه شورای آب کشور 
خط لوله آب دریای عمان به استان خبر داد و 
گفت: طرح مطالعاتی آن را استانداری خراسان 
رضوی انجام داده و برای عملیاتی شدن در 
اژدری  است.  گرفته  قرار  دولت  کار  دستور 

خراسان  استانداری  طرح  این  در  یادآورشد: 
جنوبی، وزارت راه و شهر سازی دخیل هستند.

راه آهن در انتظار عملیات آغاز
جعفری مدیرکل راه و شهرسازی نیز در این 
جلسه بیان کرد: طرح مطالعاتی فاز اول راه 
آهن به طول 7۰۰کیلومتر از کالشور به سمت 

نهبندان تمام شده است. وی به فاز دوم که 
در  یادآورشد:  و  کرد  اشاره  است  23کیلیومتر 
سال گذشته اعتباری برای آن در نظرگرفته 

شده بود اما تخصیصی نداشته است.
مدیرکل راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: به 

دنبال برگزاری مناقصه و آغاز عملیاتی شدن 
به  کمک  راه  تنها  جعفری  هستم.  آهن  راه 
توسعه اشتغال را حمل و نقل جاده ای دانست 
و عنوان کرد: خوشبختانه در ایجاد زیرساخت 
های حمل و نقل موفق بودیم. وی به جاده 
فراه افغانستان به ماهیرود اشاره کرد و گفت: با 
آسفالت 5۰ کیلومتر از این به همت پیمانکاران 

ایرانی صادرات توسعه خواهد یافت.

ساماندهی اراضی پادگان
به همت آستان قدس رضوی

آفرینی شهری  باز  به طرح  اشاره  با  جعفری 
بیان کرد: اراضی 45۰ هکتاری پادگان آماده 
تحویل به آستان قدس رضوی است و مقرر 
شده 32هزار واحد تجاری و مسکونی ساخته 
شود. مدیرکل راه و شهر سازی افزود: حدود 
مردم  به  پادگان  زمین های  از  از  2۰ هکتار 
واگذار خواهد شد. جعفری به بازگشایی محور 
بافت فرزان به خیابان موسی بن جعفر تاکید 
کرد و افزود: هرچه زود تر این محور بازشود 
و  گرفت  خواهد  بیشتری  رونق  فرزان  محله 
مردم رغبت بیشتری به ساخت و ساز خواهند 
بازگشایی محور  برای  داد:  ادامه  داشت. وی 
از  و  فروش  برای  زمین  حاضریم  ما  فرزان 
محل اعتبارات 1۰درصد به شهرداری کمک 
کنیم. جعفری گفت: طرح جامع تفصیلی در 
ایراداتی مد نظر را به  بازنگری است و  حال 

مشاور انتقال خواهیم داد.  

مشارکت مردم با محوریت آموزش، شرط رفع مشکالت حاشیه نشینان

گروه خبری- مدیرشعب بانک مسکن استان، 
هفته  مناسبت  به  ما  خبرنگار  با  گفتگو  در 
صندوق  تغییرات  آخرین  تشریح  با  دولت، 
انداز مسکن یکم و اعالم کاهش نرخ  پس 
اعطایی این تسهیالت اظهار کرد: این بانک 
با پشت سر  بانک تخصصی  به عنوان یک 
به  نقش  تجربه،  و هفت سال  هفتاد  نهادن 
مسکن،  بخش  مالی  تأمین  در  را  سزایی 
صنایع ساختمانی و دیگر عملیات بانکی ایفا 

نموده است. به گفته پور قربانی قدمت زیاد 
بانک و کسب سالها تجربه در امر بانکداری، 
باعث شناخته شدن آن نزد عموم و مهم تر 
از آن اعتماد مردم شده است. وی با اشاره به 
خدمت ویژه این بانک جهت خانه دارنمودن 
مسکن  صندوق   « عنوان  با  ها  اولی  خانه 
یکم« خاطرنشان کرد: دارندگان حساب های 
خواهند  قادر  یکم  مسکن  پس  انداز  صندوق 
بود پس از گذشت حداقل 12 ماه )2 دوره( 
از تاریخ افتتاح حساب خود با رعایت متوسط 
با  تسهیالت  سقف  از  الزم،  موجودی های 
سپرده این طرح، در شهر بیرجند 6۰ میلیون 
تومان و در سایر شهرهای استان 4۰ میلیون 
تومان با نرخ سود 9.5 درصد برخوردار شوند.

نرخ  کاهش  مسکن،  بانک  شعب  مدیر 
صندوق پس انداز مسکن یکم از 11 درصد 
برای  استثنایی  را یک فرصت  به 9.5درصد 
خانه اولی ها دانست و  افزود : اقساط ماهانه 
تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم در 
بیرجند 7۰۰ هزار تومان و در سایر شهرهای 

استان 46۰هزار تومان می باشد.
سپرده  افتتاحی  حسابهای  تعداد  قربانی  پور 
 245 را  استان  در  یکم  مسکن  صندوق 
فقره عنوان کرد و ادامه داد: تسهیالت این 
مالکیت  سابقه  فاقد  افراد  به  فقط  صندوق 

مسکن پرداخت می شود.
در عین  زوج های جوان  اینکه  بیان  با  وی 
طریق  از  مسکن  خرید  به  مصمم  که  حال 

دریافت تسهیالت بانکی هستند، عنوان کرد: 
مسکن  خرید  معامالت  حجم  که  از  آنجا 
عمدتا به فروش آپارتمان های کوچک و میان 
متراژ یعنی واحدهای مورد نظر خانه اولی ها 
از  گروه  این  ورود  بنابراین  دارد،  اختصاص 
تقاضا به بازار به  واسطه پرداخت وام صندوق 
معامالت  شد  خواهد  باعث  یکم،  مسکن 

مسکن به شکل غیرتورمی رونق بگیرد.
اشاره  با  ادامه  در  مسکن  بانک  شعب  مدیر 
خرید  تسهیالت  پرداخت  روشهای  سایر  به 
به زوجین اعالم کرد: در راستای تسهیل در 
امر خانه دارشدن مردم پرداخت تسهیالت به 
از زوجین برای خرید واحد مشترک  هریک 
بصورت  یا  و  یکم  از محل صندوق مسکن 

از  استفاده  تقدم  حق  اوراق  با  ترکیبی 
تسهیالت مسکن و یا صرفا از محل اوراق 
حق تقدم مسکن نیز با حداکثر مبلغ پرداختی 

12۰میلیون تومان انجام می گردد.
به  پرداختی  تسهیالت  میزان  قربانی  پور 
شهر  فرسوده  بافت  در  احداثی  واحدهای 
سایر  در  و  تومان  میلیون   4۰ را  بیرجند 
شهرهای استان را 3۰ میلیون تومان عنوان 
قرارداد  قالب  در  تسهیالت  افزود:   و  کرد 
از مرحله آغاز فونداسیون  مشارکت مدنی و 
بایست  می  متقاضیان  و  بوده   انعقاد  قابل 
و  راه و شهرسازی  ادارات  به  ضمن مراجعه 
ثبت نام در سامانه ذیربط نسبت به تکمیل 

مدارک و ارائه معرفی نامه اقدام نمایند.

تسهیالت وام مسکن تک رقمی شد

مالئی - به مناسبت فرا رسیدن دهم شهریور 
فرماندهی  تاریخی  فرمان  سالروز صدور  ماه 
کل قوا مبنی بر تشکیل قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیا)ص(ارتش، امیر سرتیپ دوم قوام 
یوسفی فرمانده ارشد نظامی ارتش مستقر در 
استان با حضور در جمع کارنان منطقه پدافند 
هوایی شرق کشور بیان کرد: در دوران جنگ 
تحمیلی و دفاع مقدس یگانی منسجم مثل 

پدافند هوایی داشتیم که سرزمین ما را مورد 
تاخت و تاز و تهاجم قرار نگرفت.

یوسفی افزود: دفاع مقدس برای ما به منزله 
دانشگاهی بود که به ما اتحاد، همبستگی را 

بین نیروی های مسلح آموخت.
فرماندهی ارشد ارتش در استان بیان کرد: با 
تحرکات  و  خاورمیانه  منطقه  وضع  به  توجه 
کشور عربستان سعودی که بیش از یک سال 

کرده  حمله  یمن  مظلوم  کشور  به  که  است 
بیشتر  و هوشیاری هرچه  آمادگی  باید  است 
را  پدافند هوایی  به ویژه  نیروی های مسلح 
باال برد. یوسفی خاطرنشان کرد: مقام معظم 
رهبری به وضع نیروی های مسلح  و ظلم 
که بر علیه مسلمانان منطقه می شود اشرافیت 
کامل دارند و با توجه توطئه های شکل گرفته 
بر علیه نظام و انقالب باید وحدت مشترکی 

در جهان صورت گیرد. وی افزود: فرماندهی 
کل قوا پدافند هوایی را به عنوان خط مقدم 
های  آرمان  و  اسالمی  میهن  از  دفاع  برای 
انقالب می دانند. یوسفی تاکید کرد: قرار گاه 
پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص(ارتش، امروزه در 
خاورمیانه بسیار وضع مطلوبی دارد و همین 
مسلح  های  نیروی  افتخار  موجب  موضوع 
است. وی پدافند هوایی را چشم بینا و گوش 

نیرو های مسلح دانست خاطرنشان  شنوایی 
کرد: ملت ایران قدردان زحمات شما هستند.

پدافند هوایی، چشم بینای نیرو های مسلح است

فرمانده ارشد نظامی ارتش در خراسان جنوبی عنوان کرد:

ساماندهی اراضی پادگان به همت آستان قدس رضوی

در نشست معتمدین مرکز استان با جمعی از مسئوالن عنوان شد : 

بازآفرینی  ستاد  جلسه  دیروز  صبح  قوسی- 
پایدار شهری استان با حضور استاندار و اعضا 

در محل استانداری برگزار شد.
فعالیت  اهم  از  گزارشی  جلسه  دبیر  جعفری 
ارائه داد. وی  بازآفرینی  ها و مصوبات ستاد 
عنوان کرد: از ابتدای تشکیل ستاد، 13 پروژه 
بهسازی شهری  با همکاری شرکت عمران 
کشور با هزینه 14 میلیارد و 13 میلیون تومان 
انجام شده است. به دلیل اینکه در شهرستان 
نبوده  مشخص  هدف  محالِت  دیگر  های 
است.  بوده  استان  مرکز  در  ها  پروژه  بیشتر 
ساخت  در  گرفته  صورت  کارهای  عمده 
تملک  و  محله  خانه  ورزشی،  سالن  مدرسه، 
نهاد  دفتر  اندازی  راه  و  فرزان  امالک محور 
در  داد:  ادامه  وی  است.  بوده  محله  توسعه 
از  تومان  میلیارد  گذشته 53  سال  چند  طی 
اعتبارات، صرف بافت فرسوده شده است که 
43 میلیارد آن توسط شهرداری برای آسفالت 
جهت  آن  میلیارد   6 و  موارد  سایر  و  معابر 
نوسازی در مدارس بوده است. جعفری افزود: 
تشکیل  استان  در  جلسه   6 بازآفرینی  ستاد 
با  است.  داشته  مصوبه  تاکنون 4۰  که  داده 
تشکیل کمیته های 5 گانه و بررسی بیرجند، 
ایم. 18۰  کرده  را مشخص  هدفی  محالت 
هکتار مربوط به سکونتگاه غیررسمی و 45۰ 
هکتار مربوط به پادگان و 12۰ هکتار مربوط 
به روستاهای ادغام شده و 164 هکتار مربوط 
مشخص  هدف  محالت  فرسوده،  بافت  به 

امروز  داد:  ادامه  جلسه  دبیر  هستند.  شده 
»خانه محله« ای را در کوی کارگران افتتاح 
برداری  بهره  برای تجهیز و  را  کردیم و آن 
به شهرداری تحویل دادیم. وی به برگزاری 
کرسی آزاداندیشی درباره زلزله، آغاز عملیات 
فاز2 پروژه احیا و بازآفرینی محور بهارستان-
چهاردرخت و افتتاح زمین ورزشی آرگینی در 
محله 17 شهریور به عنوان قسمتی از فعالیت 
عمده  افزود:  و  کرد  اشاره  شده  انجام  های 
مدیریت  درباره  منارید  طرح  ستاد،  مصوبات 
روستاها و مهاجرت با اولویت شهرهای مرزی 
و  هوایی  نقل  و  حمل  شبکه  توسعه  کشور، 
ریلی، تعریف محورهای توسعه استان با تاثیر 
بر میراث فرهنگی و مساله آب و ایجاد بندر 
خشک با توجه به پایانه های مرزی می باشد. 
سنجری دبیر کمیته توانمندسازی اقتصادی به 
راه و  و  بین وزارت کار  نامه مشترک  تفاهم 
مسکن در مورد آموزش فنی حرفه ای اشاره 
کرد و گفت پس از تشکیل کمیته مشترک 
کار  و  شدند  مشخص  اعضا  توانمندسازی، 
اجرایی به آنها ابالغ شد. به گفته وی محور 
کار  و  است  مهارت  کسب  سازی  توانمند 
آموزش به صورت پایلوت در سه منطقه جوادیه 
و 17 شهریور و موسی بن جعفر عمال از یک 
ماه قبل شروع شده است. وی به مشکالت 
مکان  نبود  گفت  و  کرد  اشاره  رو  پیش 
آموزشی مشکل بزرگ ماست و از شهرداری 
می خواهیم که خانه محله را تجهیز کنند و 

همچنین فرهنگ آموزش مهارت جا نیفتاده 
است و افراد به سختی جذب می شوند. وی 
پیشنهاد داد که بعد از آموزشها تسهیالت ارزان 
و همچنین  گیرد  قرار  افراد  اختیار  در  قیمت 
مکانی مناسب برای عرضه و فروش کاالهای 
تولیدی مردم مهیا باشد. سنجری عنوان کرد: 
درباره 3۰۰۰ نفر از ساکنین محالت را بررسی 
شده و با تمرکز بر آموزش و خود اشتغالی می 
توانیم با اعتبار 51۰ هزار میلیون ریالی، 2 هزار 

فرصت شغلی ایجاد کنیم.
دکتر ادیب زاده استاد دانشگاه شهید بهشتی 
و مشاور طرح محالت هدف درباره بازآفرینی 
شهری عنوان کرد: این طرح به معنای فرآیند 
همه جانبه توسعه اجتماعی برای محله هایی 
است که در پیوند با شهر هستند و این طرح با 
مشارکت مردم و با محوریت آموزش می باشد. 
وی ادامه داد: باید با نگاه بومی مردم را از طریق 
تامین نیازهای پایه و ایجاد اشتغال مشارکت 
به  توجه  با  گفت:  دانشگاه  استاد  این  دهیم. 
مطالعات، عمده مشکالت شهر )تراکم و بافت 
ناهماهنگ و آسیب پذیری در زلزله( مربوط به 
مناطق شمالی شهر بیرجند است. وی گفت: 
برای شروع به تیم نوسازی احتیاج داریم و الزم 
با حمایت  است آموزش در سرتاسر استان و 
میتوانیم  کار  این  با  و  بگیرد  انجام  مدیران 
پیشکسوت نوسازی در کشور باشیم. شیوه کار 
اعتماد سازی، نهادسازی، تهیه برنامه اقدامات، 

کارافرینی و در نهایت، تحقق پذیری است.

اولین دفتر نهاد توسعه محلی
در کشور در بیرجند افتتاح شد

وی عنوان کرد: اولین دفتر نهاد توسعه محلی 
نهاد  این  و  شده  افتتاح  بیرجند  در  کشور  در 
دارای استقالل مالی است ولی تبدیل به بنگاه 
اقتصادی نمی شود بلکه نهادی خیریه است. 
وی با اشاره به رتبه اول بودن خراسان جنوبی 
در مدرسه سازی، کارآمدی فرهنگ وقف را در 

این زمینه مهم دانست. 
روستا معاون شرکت عمران بهسازی شهری 
گفت: خدمات رسانی یکسویه و آسیب های 
اجتماعی و بحث های امنیتی، مشکالت پیش 
رو مناطق حاشیه نشین بوده است. وی افزود: 
امروز نیاز مردم، مسکن نیست بلکه اشتغال نیاز 
اصلی آنهاست و نبود اشتغال باعث شده که آنها 
به سمت شهرهای اصلی سرازیر شوند. شرکت 
ما حدود 14 میلیارد را با خود آورده بود که همین 
باعث تحریک 5۰ میلیاردی سرمایه مردم شد. 
وی با توجه به سخنان سنجری گفت: ما کمبود 
فضای آموزشی نداریم بلکه فضاهای آموزشی 
همانند مسجد و مدارس که زمان زیادی بدون 
آموزش  برای  بهترین مکان  استفاده هستند، 
هست. امروز دومین »خانه محله« کشور در 
بیرجند افتتاح کردیم. روستا با اشاره به فردی 
بودن بهداشت و امنیت گفت هرچه امروز بیشتر 
پاسگاه و مراکزبهداشتی بسازیم به بهره برداری 
نمی رسد چون تجهیزات و نیروی متخصص 
وجود ندارد. نهادهای توسعه محله همانند نخ 

تسبیح عمل میکنند و نهادهای دولتی و مردمی 
را بسیج کرده و به هم وصل میکنند.

در ادامه پرویزی استاندار هم گفت: عملکرد 
نامناسب وزارت راه در طول سالیان قبل کار 
را برای طرح های جدید سخت کرده و باید 
ذهنیت گذشته را پاک کنیم. امروز نیاز است 
برای اعتماد سازی، مشارکت مردم را داشته 
باید  انجام شود  قرار است کاری  اگر  باشیم. 
روی یک نقطه متمرکز شویم و بقیه را خود 
مردم می سازند. وی اضافه کرد: اعضای ستاد 
باشند و هفته ای  تر  فعال  در شهرستان ها 
یک جلسه داشته باشند تا کارهای پیش رو 
را مرور کنند و از کارهایی که در تضاد با هم 

هستند پرهیز کنند.
سازمان  بین  درگیری  از  انتقاد  به  وی 
اوقاف درباره زمینهای وقفی و  گردشگری و 
سایر موارد پرداخت و گفت باید چالش ها تمام 
شود و مسایل حل شود. وی عنوان کرد طی 
صحبتهای انجام شده با رییس جمهور مقرر 
شده در الیحه ششم تدابیری در مورد حاشیه 
شود.  اتخاذ  آن  از  ناشی  معضالت  و  نشینی 
وی همچنین از اینکه تصمیم ها مستقیم به 
تهران میرود گله کرد و گفت این کار باعث 
طوالنی شدن پیگیری ها می شود و مشکالت 
درون خانوادگی باید همین جا پیگیری شود. 
بهتر است تمام امورات و اعتبارات به استان 
ها واگذار شود، بدین صورت ما بهتر میتوانیم 

پاسخ گو باشیم.
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حسینی- صبح دیروز اولین نهاد توسعه محله در کشور و دومین 
خانه فرهنگ  محله کشور در بوستان معتمد نژاد بیرجند به بهره 

برداری رسید.
شهردار بیرجند با بیان اینکه پروژه خانه فرهنگ  محله کار مشترک 
و  عمران  و شرکت  استان  شهرسازی  و  راه  بیرجند،  شهرداری 
بهسازی است، عنوان کرد: زمین، تجهیز و محوطه سازی آن توسط 
شهرداری بیرجند انجام شده و این خانه محله تحویل شهرداری 
بیرجند خواهد شد و به صورت هیئت امنایی توسط اعضای همین 

محله اداره می شود. 
مدیح به ساخت این طرح در مدت هفت ماه در دو طبقه با زیربنای 
547 متر مربع اشاره کرد و افزود: شش میلیارد و 800 میلیون ریال 
هزیه ساخت آن است که از این مبلغ چهار هزار و 300 میلیون 
ریال آن توسط سازمان عمران و مسکن سازان کشور تامین  شده 

و مابقی آن از محل اعتبار جاری عمرانی شهرداری بیرجند است.

وی اظهار کرد: همزمان با این پروژه، 15 پروژه دیگر از جمله 
نهاد توسعه محله ، آسفالت خیابان دکتر گنجی، روکش آسفالت 
پایانه  تجاری  واحد  احداث 4  دیوار ساحلی،   عبادی،  شهیدان 
مسافربری، ایستگاه شماره 6 آتش نشانی مهرشهر، زمین ورزشی 
محله 17 شهریور نیز افتتاح شدند که مجموع اعتبارات بالغ بر 25 

میلیارد ریال است.
نیستان، روکش آسفالت  مدیح همچنین آسفالت معبر خاکی 
خیابان سعیدی و نواب 3، زیرسازی و آسفالت باند کندرو کمربندی 
غرب بلوار پیامبر اعظم)ص(، زیرسازی بلوار نیروی انتظامی و تک 

جدول و آیلند خیابان محالتی را از دیگر پروژه ها اعالم کرد.
عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری 
کشور در حاشیه این افتتاح عنوان کرد: خانه فرهنگ محله با هدف 
 افزایش مشارکت و به کارگیری ظرفیت محله ها، ایجاد شبکه های 
همکاری بین دستگاه های مدیریت شهرداری و مردم و کارآفرینان 

ایجاد شده است.
مجید روستا با اشاره به اینکه نهاد توسعه محله به صورت تمرینی 
برای اولین بار در بیرجند به بهره برداری رسیده است، بیان کرد: 
 امیدواریم تجاربی که در قالب این نهاد در شهر بیرجند ایجاد می شود 
بتوانیم به سایر نهادهای کشور تعمیم دهیم و این نهاد به عنوان یک 
بازوی مشارکتی شهری در برنامه های بازآفرینی شهری در کشور 

به عرصه ظهور و بروز واقعی برسد.
وی یادآور شد: شاکله اصلی این نهاد مردم هستند و با توجه به 
و  بازآفرینی  اجرایی  های  برنامه  هماهنگی  در  نقش شهرداری 

مدیریت شهری این نهاد محوریت آن نیز شهرداری خواهد بود.
به گفته روستا ارائه خدمات چندگانه به شهروندان در حوزه آموزش 
و پرورش، فنی و حرفه ای، بهداشت، بهزیستی، کمیته امداد و 
نیروی انتظامی از کارکرد های این خانه محله است. در ادامه افتتاح 
خانه فرهنگ محله، نهاد بازآفرینی شهری و دفتر خدمات نوسازی 

شهر در حاشیه میدان امام حسین )ع( نیز  به بهره برداری رسید.
ادیب زاده استاد، دانشگاه شهید بهشتی تهران در این مراسم با بیان اینکه 
 نهاد توسعه محله  مشکالت مردم را از پایین به  باال پیگیری می کند
 ادامه داد: اولویت های مردم از نظر تخصصی تعمیم می شود و در 
 اولویت های مدیریت شهری و اداره کل و بخش ها قرار می گیرد.
وی به دعوت از سرمایه گذاران و خیرین برای نوسازی شهری اشاره 
کرد و افزود: تالش داریم تا هم افقی بین مردم و دولت ایجاد شود 

و فاصله ای باقی نماند.
ادیب زاده وظیفه دیگر این نهاد را همگرایی نهادهای مدیریت 
شهری دانست و عنوان کرد: از دوباره کاری، موازی کاری و تک 
کاری جلوگیری می شود. به گفته وی در بین محالتی که االن 
در شهر بیرجند است محله 17 شهریور به عنوان محله پایلوت 
انتخاب شده است و با هماهنگی مسجد رضوی، مدارس و آموزش 

و پرورش کارگروه نوسازی آن در 9 شهریور تشکیل شده بود.

افتتاح 16 پروژه شهرداری با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال 
اولین نهاد توسعه محله در کشور و  دومین خانه فرهنگ محله کشور در بیرجند به بهره برداری رسید 

کباب  گوسفندی
رستوران

برادران خزیمه 
) شمال شهر(

 09153621477
32311717 

فروشگاه تخصصی بازی فکری 

از 2 تا 99 سال خالقیت خود را
 با ما پرورش دهید

آدرس: بین معلم 12-10 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 09158677457

32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

فـــــــــروش  ویـژه 
        دو عدد دوربین دام دید در شب 1 مگاپیکسل 

HD با کیفیت تصویر  AHD

 AHD دوربین مداربسته 4کانال DVR دستگاه        
VGA& HDMI با کیفیت 1,3 مگاپیکسل , 4 عدد ورودی صدا ، خروجی

        امکان انتقال تصویر بر روی موبایل
 تعـداد محـدود        یک سال گارانتی           فقط 248000 تومان

زمـان محـدود 

آپارتمان فروشی 102 متر تمیز ، 6 واحدی ، 500 متر 
زمین، حاشیه میدان آوینی 09155617433 - ناصری

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - سراب - خیابان سپیده - سپیده 12( در نظر دارد: اجرای پروژه های 
عمرانی ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات به پیمان کاران دارای صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا پیمان کاران واجد شرایط 
متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند برای دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا تاریخ 1395/06/15 به واحد امور پیمانکاران این اداره کل واقع 
در بیرجند - سراب - خیابان سپیده - سپیده 12 مراجعه نمایند. ضمناً این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی )http://iets.mporg.ir( نیز منتشر شده است.

نوع رشتهموضوع محل اجراپروژه
پیمان

مدت 
پیمان

برآورد بر اساس فهارس 
بها 1395 )ریال(

تضمین ارجاع 
کار)ریال(

حداقل
 پایه

تاریخ تحویل 
استاد

تاریخ 
بازگشایی

تامین تجهیزات گرمایشی و 
سرمایشی مدارس)استاندارد 

سازی سامانه گرمایشی( تعدادی 
از مدارس سطح شهرستان قاین

سطح 
شهرستان 

قاین

تاسیسات تاسیسات
و 

تجهیزات

بخشنامه 
متر مربع 

زیربنا 
) سرجمع( 

به شماره 
 100/6405

مورخ 
89/2/4

 5/2
ماه

8840366394442500000 5
تاسیسات

حداکثر 
ساعت 9 

صبح مورخ 
1395/06/27

ساعت 10 
صبح مورخ 

1395/06/27

تامین تجهیزات گرمایشی و 
سرمایشی مدارس)استاندارد 

سازی سامانه گرمایشی( تعدادی از 
مدارس سطح شهرستان درمیان

سطح 
شهرستان 

درمیان

تاسیسات تاسیسات
و 

تجهیزات

 5/2
ماه

2926943204146500000 5
تاسیسات

تخریب و احداث مدرسه 3 
کالسه شکراب

روستای 
شکراب 
بیرجند  

آموزشی- سرویس 
بهداشتی - حصار 

کشی و محوطه

ساختمان 
و ابنیه

5 ساختمان 64369943729218500000 ماه
3 شخص 

حقیقی

حداکثر 
ساعت 8 

صبح مورخ 
06/1395/28

ساعت 9 
صبح مورخ 

06/1395/28

تخریب و احداث مدرسه 4 
کالسه پهنایی

روستای 
پهنایی 

قاین 

آموزشی- سرویس 
بهداشتی - محوطه

ساختمان 
و ابنیه

5 ساختمان  64095738061205000000 ماه
3 شخص 

حقیقی

تخریب و احداث مدرسه 4 
کالسه شیرگ

روستای 
شیرگ 
زیرکوه  

آموزشی- سرویس 
بهداشتی - حصار 

کشی و محوطه

ساختمان 
و ابنیه

5 ساختمان  65213604693261000000 ماه
3 شخص 

حقیقی

تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد 
و قابل تمدید برای سه ماه دیگر با واریز نقدی به حساب شماره 2173062009008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان 
جنوبی و محل تحویل اسناد و پیشنهادات دبیرخانه این اداره کل واقع در بیرجند - سراب - خیابان سپیده  - سپیده 12 و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل می باشد.

اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی










